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Ζούμε το βασανιστήριο της σταγόνας. Μήνες εν αναμονή. Στη 
δίνη ατέρμονων συζητήσεων: χρεοκοπίες, δημοψηφίσματα, 
grexit και graccident, capital controls, δραχμή, δραχμούλα, 
συζητήσεις για την τιμή των όπλων αλλά χωρίς όπλα... 
Ελπίδες ότι η διαπραγματευτική ισχύς μας είναι τέτοια, που 
θα λάβουμε πανηγυρικά από τους “θεσμούς” το χαρτί της 
οικειοθελούς παράδοσής τους στο δίκαιο των αιτημάτων μας, 
τη στιγμή που αυτοί μας τείνουν τελεσίγραφα. Προσπάθειες ν’ 
αναγνωριστεί το δίκαιο των διεκδικήσεών μας, όταν το δίκιο 
μας δεν ενδιαφέρει (ευθύς εξαρχής) κανέναν...
Την ώρα που γράφονταν αυτές οι γραμμές, ο πλέον 
“νεόκοπος” τρόμος αφορούσε το Eurogroup της 11ης Μαΐου, 
όπου το ενδεχόμενο συμφωνίας φάνταζε εξίσου μακρινό με 
τον ορίζοντα... 
Τα ρεύματα που διαμορφώνονται στην Ευρώπη “σηκώνουν” 
νέφη τύπου nimbus, από αυτά που ξεσπούν δηλαδή. Και σε 
αυτό το σκηνικό, ο ιδιωτικός τομέας προσπαθεί να επιβιώσει. 
Ακόμη και οι λιγοστές εν Ελλάδι εταιρείες μεγέθους 
πολυεθνικής βρίσκονται πια με το μαχαίρι στον λαιμό, πόσο 
μάλλον οι μικροί και γενναίοι, που εν μέσω οικονομικής 
κρίσης κατόρθωσαν με χίλια ζόρια να ανοίξουν κάποιες 
αγορές και να δώσουν στην Ελλάδα αυτό που χρειάζεται όσο 
τίποτα: εξαγωγές.
Το κόστος των πολύμηνων διαπραγματεύσεων μπορεί να 
μην έχει γίνει ακόμη σαφές στο πλήρες μέγεθός του αλλά 
στις επιχειρήσεις είναι προ πολλού ορατό. Στο εξωτερικό 
δεν δέχονται εγγυητικές επιστολές ελληνικών τραπεζών 
-θέλουν ρευστό. Τα περιστατικά ακύρωσης παραγγελιών 
λόγω αδυναμίας καταβολής μετρητών για να πληρωθούν οι 
προμηθευτές πληθαίνουν. Ακόμη και οι προμηθευτές από την 
Αφρική ζητούν μετρητά ή εγγυητικές «καλής εκτέλεσης».
Ο πιστωτικός ΦΠΑ δεν επιστρέφεται στις επιχειρήσεις. 
Ενδεικτικό είναι ότι μόνο στον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας 
και του έτοιμου ενδύματος, υπολογίζεται ότι ο οφειλόμενος 
ΦΠΑ κυμαίνεται στα 200-300 εκατ. ευρώ. Το δε ΕΣΠΑ 2014-
2020 παραμένει στο “ψυγείο”. Οι καταθέσεις κάνουν ‘φτερά’: 
από τον Δεκέμβριο μέχρι τέλος Απριλίου μόνο πέντε ημέρες 
υπήρξε θετικό πρόσημο στις καταθέσεις. Και το χειρότερο: 
ακόμη και αν επιτευχθεί η συμφωνία-πακέτο που επιδιώκει 
η ελληνική πλευρά η ανάσα θα είναι τόσο προσωρινή, που 
απλά θα παρατείνει για λίγο το τετελεσμένο. Χρειάζονται 
μέτρα και άμεσες κινήσεις εδώ και τώρα. Δεν είναι απλά 
απαραίτητο, είναι επείγον.

EDITORIAL

Χώροι του ΤΕΕ/ΤΚΜ στα μέλη του για επαγγελματικές συναντήσεις

Μία πολύ σημαντική πρωτοβουλία αναλαμβάνει το ΤΕΕ/ΤΚΜ επιχειρώντας να στηρίξει τους νέους συναδέλφους μηχανικούς και 
να τους βοηθήσει έμπρακτα στην επιχειρηματική δράση τους. 

Ένα μεγάλο ποσοστό των συναδέλφων, ιδιαίτερα των νέων, ασκούν το ελεύθερο επάγγελμα έχοντας δηλώσει ως επαγγελματική 
έδρα την κατοικία τους. Επομένως, είναι πιθανόν ο χώρος που διαθέτουν να μην ενδείκνυται για την πραγματοποίηση 
επαγγελματικών συναντήσεων. Με εισήγηση του προέδρου του ΤΕΕ/ΤΚΜ, Πάρι Μπίλλια, στη Διοικούσα Επιτροπή, η οποία και 
εγκρίθηκε, το Επιμελητήριο μπορεί να παραχωρήσει συγκεκριμένη αίθουσα-γραφείο του πρώτου ορόφου του κτιρίου του ΤΕΕ/
ΤΚΜ, σε συναδέλφους για τη πραγματοποίηση επαγγελματικών συναντήσεων. Οι συνάδελφοι θα μπορούν να «κλείνουν» την 
αίθουσα συγκεκριμένες ημέρες και ώρες τον μήνα, επικοινωνώντας με την αρμόδια υπάλληλο του ΤΕΕ/ΤΚΜ (Ελένη Μαγνήσαλη), 
η οποία θα τηρεί και το ημερολόγιο της αίθουσας. Στην ενοικιαζόμενη αίθουσα υπάρχει πρόσβαση στο διαδίκτυο, όχι όμως και 
υπολογιστής. Επομένως, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν μαζί τους και τον φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή τους, εφόσον 
το κρίνουν απαραίτητο. Το μηνιαίο τίμημα για την ενοικίαση της αίθουσας, για την πιλοτική εφαρμογή της πρωτοβουλίας τον Μάιο 
και τον Ιούνιο, ορίστηκε στα 20 ευρώ, ποσό το οποίο θα καταβάλλεται με την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 
Πληροφορίες ΕΔΩ

Η αντιπλημμυρική προστασία της Θεσσαλονίκης και γενικότερα 
της κεντρικής Μακεδονίας θα βρεθεί στο επίκεντρο ημερίδας 
που διοργανώνει το ΤΕΕ/ΤΚΜ. Στην ημερίδα θα παρουσιαστούν 
παρεμβάσεις οι οποίες πρέπει να πραγματοποιηθούν για 
να επιτευχτεί βελτίωση της αντιπλημμυρικής προστασίας. Η 
ημερίδα θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα της Τρίτης 19 Μαΐου 
στο αμφιθέατρο του Τμήματος (λεωφ. Μεγάλου Αλεξάνδρου 
49). Πληροφορίες και πρόγραμμα ΕΔΩ. 

Σύμφωνα με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του ΤΣΜΕΔΕ, κατά την υπ άριθμ.343 /23.04.2015 συνεδρίαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου ΕΤΑΑ αποφασίστηκε:

1. H παράταση για την πληρωμή των εισφορών του Α’ εξαμήνου 2015 έως 30.06.2015 και 
2. H ανάρτηση των ειδοποιητηρίων του Α’ εξαμήνου 2015 στην ιστοσελίδα του ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ στις 15.05.2015.
Επίσης, δόθηκε χρονική παράταση για την υποβολή αίτησης υπαγωγής στο καθεστώς ρύθμισης του άρθρου 28 του ν. 4321/2015 

έως και τις 2.6.2015. Στη ρύθμιση δύναται να υπαχθούν ασφαλιστικές οφειλές προς Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, πλην ΝΑΤ οι 
οποίες κατέστησαν ληξιπρόθεσμες την 1.4.2015. Ειδικά για ληξιπρόθεσμες οφειλές υπέρ του πρώην Ο.Π.Α.Δ. η αίτηση για υπαγωγή 
υποβάλλεται έως και τις 30.6.2015..

Εκδήλωση για την αντιπλημμυρική 
προστασία

Ανακοίνωση του ΤΣΜΕΔΕ

http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teetkm/TEETKM.pdf
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/15796A6515EEF806E05046D412C27F23
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/15796A6515EEF806E05046D412C27F23
http://www.tsmede.gr
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ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Στην υπογραφή Συμφώνου Συνεργασίας προχώρησαν το ΤΕΕ/ΤΚΜ και η Αλεξάνδρεια Ζώνη 
Καινοτομίας ΑΕ, στις 5 Μαΐου στις εγκαταστάσεις της ΑΖΚ ΑΕ. Σκοπός του Συμφώνου είναι η 
εδραίωση συνεργασίας και ανάπτυξη σχέσεων μεταξύ ΤΕΕ/ΤΚΜ και ΑΖΚ ΑΕ, η προαγωγή των 
δραστηριοτήτων στους τομείς των αρμοδιοτήτων τους με έμφαση στη προώθηση και υποστήριξη 
της καινοτομικής επιχειρηματικότητας των μηχανικών και η αξιοποίηση των εμπειριών των 
δύο φορέων προς κοινό όφελος. Μεταξύ άλλων προβλέπει την υποβολή κοινών προτάσεων 
για χρηματοδότησή τους από προγράμματα, την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, τη διεξαγωγή 
επιστημονικών και ενημερωτικών εκδηλώσεων, την προώθηση επίλυσης επαγγελματικών 
και επιστημονικών προβλημάτων που απασχολούν τους μηχανικούς και τη δημιουργία θύλακα/
θερμοκοιτίδας/υποδομών λειτουργίας επιχειρήσεων από μηχανικούς εντός των ορίων της 
ΑΖΚ ΑΕ. Ακόμη το Σύμφωνο Συνεργασίας ορίζει τη θεσμοθέτηση ομάδας συνεργασίας ΤΕΕ/
ΤΚΜ – ΑΖΚ ΑΕ, την συμμετοχή του ΤΕΕ/ΤΚΜ σε επιτροπές αξιολόγησης διαγωνισμών και 
γενικότερων δραστηριοτήτων της ΑΖΚ ΑΕ που αφορούν σε θέματα ενδιαφέροντος μηχανικού 
αλλά και της ΑΖΚ ΑΕ σε αντίστοιχες δραστηριότητες του ΤΕΕ/ΤΚΜ για θέματα καινοτομίας, τη 
διατύπωση προτάσεων – απόψεων από το ΤΕΕ/ΤΚΜ σε θέματα θεσμικού και κανονιστικού 
πλαισίου λειτουργίας της ΑΖΚ ΑΕ και προβολή – προώθηση καινοτόμων επιχειρήσεων από 
μηχανικούς της κεντρικής Μακεδονίας. Το Σύμφωνο υπέγραψαν εκ μέρους του ΤΕΕ/ΤΚΜ ο 
πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής Πάρις Μπίλλιας και εκ μέρους της ΑΖΚ ΑΕ ο πρόεδρός της, 
Δημήτρης Λακασάς. Παρούσα στην υπογραφή ήταν η υφυπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης (Μακεδονίας-Θράκης), Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά.
συνέδριο για εκπαίδευση, καινοτομία και επιχειρηματικότητα
Στο μεταξύ, η ανάγκη υιοθέτησης ενός νέου οικονομικού μοντέλου στη Ελλάδα που θα επενδύει 

στην εκπαίδευση και θα δίνει έμφαση στην καινοτομία και την εξωστρέφεια, τονίστηκε κατά την 
διάρκεια του συνεδρίου που διοργάνωσαν στη Θεσσαλονίκη το Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό 
Επιμελητήριο και η ΑΖΚ. Χαιρετίζοντας τις  εργασίες του συνεδρίου με θέμα «Εκπαίδευση, 
Καινοτομία, Επιχειρηματικότητα», ο πρόεδρος της ΑΖΚ, Δημήτρης Λακασάς τάχτηκε υπέρ 
της μεταφοράς του σχεδίου για την εφαρμοσμένη έρευνα στην αγορά. «Ως ΑΖΚ, θέσαμε σε 
φάση τροχιοδρόμησης το οικοσύστημα καινοτομίας στη Θεσσαλονίκη και την Βόρεια Ελλάδα, 
γενικότερα. Ήδη, πραγματοποιούμε για δεύτερη συνεχή χρονιά στο Κέντρο Διάδοσης Επιστημών 
και Μουσείο Τεχνολογίας ‘Νόησις’ το Thessaloniki Smart Up Innovation Hub, το οποίο 
θεωρούμε ότι θα είναι ακόμα καλύτερο από πέρυσι. Επιπλέον, έχουμε εξαιρετική συνεργασία 
με τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος και με ερευνητικούς φορείς 
της πόλης, όπως είναι το ΑΠΘ, το πανεπιστήμιο Μακεδονίας, το Διεθνές Πανεπιστήμιο», δήλωσε 
ο κ. Λακασάς και επισήμανε πως στόχος των δράσεων που υλοποιεί η ΑΖΚ είναι η δημιουργία 
νέων θέσεων απασχόλησης.

Από την πλευρά του, ο αναπληρωτής υπουργός Έρευνας και Καινοτομίας, Κώστας Φωτάκης 
αναφέρθηκε στις προτεραιότητες που έχει θέσει το νεοσύστατο υπουργείο. «Πρώτος στόχος 
είναι η επιστημονική έρευνα να αποτελέσει στήριγμα για την παιδεία και τον πολιτισμό. Δεύτερος 
στόχος είναι η υψηλής ποιότητας επιστημονική έρευνα να μετεξελιχθεί σε πρεσβευτή της χώρας 
στο εξωτερικό. Τρίτος στόχος που αποτελεί και την μεγάλη πρόκληση είναι να επιλέξουμε τις 
πολιτικές που θα ακολουθήσουμε για να μετατρέψουμε το ελληνικό προϊόν σε πλούτο», δήλωσε 
ο κ. Φωτάκης και επισήμανε πως το συγκριτικό πλεονέκτημα της χώρας είναι το ανθρώπινο 
δυναμικό της. «Η Ελλάδα διαθέτει εξαιρετικό επιστημονικό δυναμικό, καθώς κατέχει την 18η 
θέση, παγκοσμίως. Συνεπώς, η δύναμη μας είναι τα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά κέντρα, τα 
οποία θα πρέπει να αξιοποιήσουμε για την ανάπτυξη της καινοτομίας», υπογράμμισε.

Τη συγκρότηση Ομάδας Εργασίας, με αντικείμενο τη διαχείριση αποβλήτων στη περιφέρεια 
κεντρικής Μακεδονίας, αποφάσισε η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ/ΤΚΜ, κατά τη πρόσφατη 
συνεδρίασή της. Σκοπός της ΟΕ είναι: α) η αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης έργων 
υποδομής διαχείρισης στερεών αποβλήτων στη περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας με έμφαση 
στον προσδιορισμό ελλείψεων και δυσλειτουργιών του υφιστάμενου ΠΕΣΔΑ, β) η αναλυτική 
προσέγγιση του νέου Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) που συντάσσεται κατ’ 
εφαρμογή του Ν.4042/2012 και αξιολόγηση των απαιτήσεων προσαρμογής του νέου ΠΕΣΔΑ 
ΠΚΜ σε αυτό, γ) τη διατύπωση προτάσεων για τη κατάρτιση του νέου ΠΕΣΔΑ ΠΚΜ με γνώμονα 
την ορθολογική διαχείριση των στερεών αποβλήτων στην ΠΚΜ και την προσαρμογή στο νέο 
ΕΣΔΑ και την ισχύουσα κοινοτική και εθνική νομοθεσία και δ) τη παρακολούθηση, αξιολόγηση 
και διατύπωση θέσεων και απόψεων του ΤΕΕ επί των παραδοτέων της μελέτης του νέου ΠΕΣΔΑ 
ΠΚΜ και της αντίστοιχης ΣΜΠΕ στο πλαίσιο της προβλεπόμενης από τη νομοθεσία διαβούλευσης. 
Η εκτιμώμενη διάρκεια της ΟΕ είναι δώδεκα μήνες.

Παραδόθηκε η β΄ φάση της Ομάδας Εργασίας «Πρότυπη μελέτη εγκατάστασης για τα 
εσωτερικά  δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών», που συγκροτήθηκε μετά από πρόταση της ΜΕ 
Νέων Τεχνολογιών κατά τη προηγούμενη θητεία. 

Η Ομάδα Εργασίας εκπόνησε πρότυπη μελέτη εφαρμογής του Τεχνικού Κανονισμού (ΦΕΚ 
Β 2776/15.10.2012), στον οποίο καθορίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές για τα Εσωτερικά 
Δίκτυα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (ΕΔΗΕ) των κτιρίων, των συγκροτημάτων κτιρίων και των 
οικισμών ώστε να διασφαλίζεται 
η απρόσκοπτη πρόσβαση των 
ΕΔΗΕ προς τα δίκτυα των 
παρόχων δικτύων ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών. Η πρότυπη μελέτη 
αφορά στο νέο κτίριο του ΟΑΣΠ - 
ΙΤΣΑΚ στην Πυλαία Θεσσαλονίκης για 
τις “Εγκαταστάσεις πληροφορικής 
και επικοινωνιών (ICT)”.

Μέσω της πρότυπης μελέτης η ομάδα εργασίας αποσκοπεί  να δώσει σε απλουστευμένη 
μορφή τεχνικές οδηγίες στον ιδιώτη μηχανικό για την πλειοψηφία των περιπτώσεων που είναι 
τα δίκτυα κυρίως ICT εντός κτιρίων και όχι οι ειδικές εγκαταστάσεις (BCT, CCCB κ.α.). Στη ομάδα 
εργασίας συμμετείχαν οι Γεώργιος Αγγέλου - Δρ. Η.Μ. και Μ.Υ., Αθανάσιος Ιατρόπουλος – Η.Μ., 
Χαράλαμπος Λεοντίδης - Φυσικός, Η.Μ., Χρήστος Πατσατζάκης – Η.Μ., Θωμάς Σαλονικιός - Δρ. 
Π.Μ. Ολόκληρο το κείμενο της β΄φάσης της ΟΕ βρίσκεται στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ/ΤΚΜ.. Η 
α΄φάση της ΟΕ βρίσκεται επίσης στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ/ΤΚΜ..Αφιέρωμα στο κειμενο της 
ομάδας εργασίας στο blog του ΤΕΕ/ΤΚΜ. 

Σύμφωνο συνεργασίας ΤΕΕ/ΤΚΜ – ΑΖΚ ΑΕ

Συγκρότηση ΟΕ για τη διαχείριση αποβλήτων στη ΠΚΜ

Μελέτη για τα εσωτερικά δίκτυα ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών

Σεμινάριο μικρής διάρκειας με θέμα την «δημιουργία επαγγελματικών ιστοσελίδων με 
την χρήση wordpress» θα διοργανώσει τον Μάιο το ΤΕΕ/ΤΚΜ. Η αίτηση συμμετοχής και το 
αναλυτικό πρόγραμμα του σεμιναρίου είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ/ΤΚΜ. 
(Πληροφορίες: Γραμμένος Οδυσσέας τηλ:2310883145)

Σεμινάριο μικρής διάρκειας 

Ενημερωτικές ημερίδες στην Κατερίνη και τις Σέρρες, διοργανώνει τον Μάιο το ΤΕΕ/ΤΚΜ 
με θέμα «Πλαίσιο και μεθοδολογίες εκτιμήσεων ακινήτων στην Ελλάδα σήμερα». Η πρώτη 
θα γίνει στην Κατερίνη στις 25 Μαΐου και θα ακολουθήσει στις 29 Μαΐου η εκδήλωση στις 
Σέρρες. Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ 

Ημερίδα για την εκτίμηση ακινήτων

www.tkm.tee.gr 
www.tkm.tee.gr 
http://www.teetkm.gr/
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teetkm/DRASTHRIOTHTES/SEMINARIA/Anakoinwsh_Seminariwn_Maios_2015.pdf
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teetkm/DRASTHRIOTHTES/EKDHLVSEIS/Ektimhsh_Akinhtwn.pdf
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ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΕ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Σύμφωνα με τη Διεθνή κατάταξη της QS για το 2015, το ΑΠΘ βρίσκεται σε 11 από τα 36 
θεματικά-επιστημονικά πεδία μεταξύ των 400 καλύτερων Πανεπιστημίων της παγκόσμιας 
κατάταξης (η QS εξετάζει τα 3500 καλύτερα Πανεπιστήμια του κόσμου). Σε τέσσερα θεματικά 
πεδία το ΑΠΘ βρίσκεται μεταξύ των 200 κορυφαίων. Αξίζει να τονιστεί ότι για τρίτη συνεχή χρονιά 
το ΑΠΘ βρίσκεται στις θέσεις 51-100 στο πεδίο των Πολιτικών Μηχανικών, ενώ στις θέσεις 
101-150 βρίσκεται στα πεδία της Γεωπονίας & της Δασολογίας, καθώς και στις Επιστήμες του 
Περιβάλλοντος.

«Οι σταθερά υψηλές θέσεις του ΑΠΘ στις διεθνείς κατατάξεις τα τελευταία χρόνια, είναι 
ιδιαίτερα σημαντικές, καθώς επιτυγχάνονται εν μέσω δύσκολων καιρών για την Παιδεία και 
την κοινωνία γενικότερα. Επιβραβεύονται έμπρακτα οι προσπάθειες όλου του διδακτικού/
ερευνητικού προσωπικού του ιδρύματος, καθώς και της διοίκησης για διεθνή ανάδειξη του 
έργου που επιτελείται στο ΑΠΘ», αναφέρει ανακοίνωση του πανεπιστημίου.

Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με την κατάταξη ARWU (Shangai) για το 2014, το ΑΠΘ 
συγκαταλέγεται στις θέσεις 401-500 των καλύτερων Πανεπιστημίων παγκοσμίως, ενώ η 
κατάταξη WEBOMETRICS το κατατάσσει για το πρώτο εξάμηνο του 2015 στη θέση 246 στον 
κόσμο και στην 81η στην Ευρώπη.

Κάθε Κυριακή, από 13 Μαΐου έως 17 Ιουνίου, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
μετατρέπεται στο μεγαλύτερο εκπαιδευτικό πάρκο της χώρας προσφέροντας δωρεάν τις 
υποδομές του στο κοινό της πόλης. «Ανοίγουμε τις πόρτες των εργαστηρίων, των αθλητικών 
εγκαταστάσεων, των σπάνιων αρχείων, των μουσείων και συλλογών μας στους μικρούς και 
μεγάλους συμπολίτες μας. Παράλληλες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις θα λαμβάνουν χώρα στην 
πανεπιστημιούπολη καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος, «ζωντανεύοντας» τα πρωινά 
της Κυριακής. Όλοι μαζί ταξιδεύουμε στο παρελθόν, εξερευνούμε το παρόν και ρίχνουμε μια 
ματιά αισιοδοξίας στο μέλλον. Επιμένουμε στην αξία της γνώσης και της έρευνας και κάνουμε 
συμμέτοχο της καθημερινής μας προσπάθειας την κοινωνία», αναφέρει σχετική ανακοίνωση 
του ιδρύματος. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΔΩ.

Στις 100 πρώτες θέσεις το ΑΠΘ στο πεδίο των Πολιτικών 
Μηχανικών

ΑΠΘ την Κυριακή

post-its

•Σε 867.855 άτομα ανήλθε τον Μάρτιο το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων 
στον ΟΑΕΔ , σημειώνοντας οριακή άνοδο 0,39%, δηλαδή 3.343 άτομα, σε σχέση με 
το Φεβρουάριο, με την πλειονότητα (53,64%) να βρίσκεται εκτός αγοράς εργασίας για 
περισσότερο από ένα έτος. Oι άνεργοι που περιλαμβάνονται στα μητρώα του Οργανισμού, 
ανεξαρτήτως από το εάν αναζητούν ή όχι εργασία, ανήλθαν το Μάρτιο στα 1.057.350 
άτομα, έναντι 1.061.221 το Φεβρουάριο.
•Εξειδικευμένο σχέδιο με στόχο να κληθούν οι παραχωρησιούχοι σε 
επαναδιαπραγμάτευση των συμβάσεων και να προχωρήσουν σε μείωση των 
διοδίων ετοιμάζει η κυβέρνηση, όπως ανέφερε στη Βουλή, ο αναπληρωτής υπουργός 
Υποδομών Χρήστος Σπίρτζης. Απαντώντας σε σχετική επίκαιρη ερώτηση του Δημήτρη 
Κωνσταντόπουλου που μίλησε για απαγορευτικές τιμές διοδίων, ο Χρήστος Σπίρτζης 
έκανε λόγο για έξι στόχους του υπουργείου σε σχέση με την διαπραγμάτευση.•Ο καταστροφικός σεισμός του Νεπάλ ανύψωσε το Κατμαντού, αλλά «κόντυνε» 

(προσωρινά) το Έβερεστ. Τα πρώτα αυτά στοιχεία, σύμφωνα με το Live Science, 
προκύπτουν κυρίως από τον ευρωπαϊκό δορυφόρο Sentinel-1a και τις μετρήσεις του 
ραντάρ του. Η προκαταρκτική ανάλυση των στοιχείων από δορυφόρους δείχνουν ότι ο 
πολυαίμακτος σεισμός της 25ης Απριλίου ανύψωσε τουλάχιστον, κατά ένα μέτρο, 
όλη την πόλη του Κατμαντού. Από την άλλη, φαίνεται να κόντυνε τις κορυφές των 
Ιμαλαΐων, μεταξύ των οποίων και το Έβερεστ, κατά περίπου 2,5 εκατοστά.

2η ΤΕΧΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ «ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ» του ελληνικού 
παραρτήματος της ASHRAE, υπό την αιγίδα του ΤΕΕ/ΤΚΜ, στις 9 Μαΐου 
2015, αμφιθέατρο ΤΕΕ/ΤΚΜ, Θεσσαλονίκη

«ΑΠΘ την Κυριακή», ανοίγει τις πόρτες των εργαστηρίων του των 
μουσείων του και συλλογών του για όλους. Στις 10, 17 και 24/5/2015.

ΑΝΟΙΚΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ για την καινοτόμο επιχειρηματικότητα από το 
Δημοσιογραφικό Συγκρότημα “Μακεδονία”, στις 10 Μαΐου, Συνεδριακό 
Κέντρο Βελλίδης, Θεσσαλονίκη.

2ο TECHNOLOGY FORUM υπό την αιγίδα της Αλεξάνδρειας Ζώνης 
Καινοτομίας, στις 8 Μαΐου 2015, εγκαταστάσεις Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. 

1Ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ με στόχο την επικοινωνία 
της επιστήμης και τεχνολογίας με το ευρύ κοινό.  Από  14 έως 17 Μαΐου 
2015,  Πολυχώρος Πολιτισμού και Αθλητισμού, Γρ. Λαμπράκη & Γ’ 
Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ, από 7 έως 10 Μαΐου, ΔΕΘ-HELEXPO, 
περίπτερα 13 & 15, Θεσσαλονίκη.

8ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ με τίτλο “Η 
συμβολή των ΜΚΕ στην ασφάλεια των μικρών και μεγάλων έργων και 
κατασκευών και του κοινωνικού συνόλου”. Στις 8 και 9 Μαΐου 2015, Αθήνα, 
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών.

Συμφωνία ΑΠΘ με ρωσικά πανεπιστήμια 
Νέα συμφωνία διαπανε-πιστημιακής 

συνεργασίας με το Ρωσικό 
Πανεπιστήμιο Φιλίας των Λαών, με 
έδρα τη Μόσχα που απαρτίζεται από 
19 Σχολές, υπέγραψε ο πρύτανης του 
ΑΠΘ, Καθηγητής Περικλής Μήτκας 
και ανανέωσε τη Συμφωνία με το 
Πανεπιστήμιο Διεθνών Σχέσεων. Μέσω 
των Συμφωνιών θα αναβαθμιστούν 

οι ελληνικές σπουδές στη Ρωσία, θα εκπονηθούν κοινά προγράμματα, ιδίως μεταπτυχιακών 
σπουδών σε καίριους τομείς, θα ενισχυθεί η διδασκαλία της ρωσικής γλώσσας σε φοιτητές του 
ΑΠΘ και θα επεκταθούν οι συνεργασίες σε τομείς των θετικών και εφαρμοσμένων επιστημών, 
που είναι κρίσιμοι για την ανάπτυξη της χώρας.

Για το αφιερωματικό έτος 2016 Ελλάδας – Ρωσίας, πραγματοποιήθηκαν διαδοχικές 
συναντήσεις του πρύτανη του ΑΠΘ με τους πρυτάνεις των παραπάνω Πανεπιστημίων καθώς 
και με τον πρύτανη του Πανεπιστημίου Λομονόσοφ. Οι πρυτάνεις των ρωσικών πανεπιστημίων 
αποδέχτηκαν τις προτάσεις του κ. Μήτκα:
•	 να οργανωθεί στο ΑΠΘ και στη Μόσχα έκθεση γνωριμίας των ενδιαφερομένων για 
σπουδές στα πανεπιστήμια της Μόσχας και στο ΑΠΘ, αντίστοιχα
•	 να οργανωθούν σε δημόσιους χώρους της Μόσχας και της Θεσσαλονίκης, εκθέσεις της 
ιστορίας της ελληνικής και της ρωσικής γλώσσας και λογοτεχνίας, αντίστοιχα
•	 να συμμετάσχουν ρώσοι ειδικοί, μαζί με αριστοτελιστές και επιστήμονες από όλο τον 
κόσμο, στο διεθνές συνέδριο για τα 2400 χρόνια από τη γέννηση του Αριστοτέλη, που θα 
διεξαχθεί στη Θεσσαλονίκη, τον Μάιο του 2016, και
•	 να πραγματοποιηθούν τοπικές εκδηλώσεις στη Μόσχα και στη Θεσσαλονίκη για τον 
Αριστοτέλη που θα διοργανωθούν από τα ρωσικά πανεπιστήμια με τα οποία έχει συνάψει 
σχέσεις το ΑΠΘ, σε όλους τους τομείς που είχε θεμελιακή συμβολή ο Σταγειρίτης φιλόσοφος 
και πανεπιστήμων.

To blog μας είναι εδώ και ...δημιουργεί ρεύμα! 
Τσεκάρετέ το στο www.teetkm.gr

http://www.auth.gr/sundays
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ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ

Σε επίτιμο διδάκτορα του τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών της Πολυτεχνικής 
Σχολής του ΑΠΘ, αναγορεύεται ο καθηγητής του πανεπιστημίου της Ουτρέχτης, Ferdinand Jan 
Ormeling. Η τελετή θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 7 Μαΐου 2015 και ώρα 18:00, στην αίθουσα 
τελετών του παλαιού κτιρίου της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ.

Ο Ferdinand Jan Ormeling γεννήθηκε το 1942 στην Ουτρέχτη της Ολλανδίας. Έλαβε το πτυχίο 
Ανθρωπογεωγραφίας από το Πανεπιστήμιο του Groningen το 1969. Η διδακτορική του διατριβή 
στο πανεπιστήμιο της Ουτρέχτης, υπό την επίβλεψη του καθηγητή Cornelis Koeman, είχε ως 
αντικείμενο τη μελέτη των τοπωνυμίων στους τοπογραφικούς χάρτες της δυτικής Ευρώπης. 
Πρόεδρος της επιτροπής ξενόγλωσσων γεωγραφικών ονομάτων της Ένωσης για τη Γλώσσα 
των Κάτω Χωρών και αντιπρόσωπος της Ολλανδίας στην Ομάδα Εμπειρογνωμόνων των 
Ηνωμένων Εθνών για τα γεωγραφικά ονόματα, όπου και επικεφαλής της ομάδας εργασίας 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τα τοπωνύμια. Εκλεγμένος αντιπρόεδρος στην Ομάδα 
Εμπειρογνωμόνων των Ηνωμένων Εθνών για τα Γεωγραφικά Ονόματα (UNGEGN) για τις 
περιόδους 2007-2012 και 2012-2017. Ιδιαίτερα σημαντική υπήρξε η συμμετοχή του στο 
πρόγραμμα Cartotech (Cartographic Heritage Enhancement Using New Technologies) για την 
υποστήριξη της Χαρτογραφικής Κληρονομιάς με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών, που εγκρίθηκε 
από τη 10η Διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υλοποιήθηκε υπό την καθοδήγηση του ΑΠΘ. 
Το 2009 τιμάται από την ICA με τη μέγιστη χαρτογραφική διάκριση παγκοσμίως, το μετάλλιο Carl 
Mannerfelt. Επίτιμος διδάκτορας του Eötvös Lorand University της Βουδαπέστης (2013).

κερδών προηγουμένων χρήσεων). Στη πρόσφατη τακτική ετήσια γενική συνέλευση, 
έπεσαν οι τίτλοι τέλους της πενταετούς διοίκησης του Στέλιου Αγγελούδη.

Στο μεταξύ, στην υπογραφή μνημονίου συνεργασίας προχώρησαν ο ΟΛΘ και η ΔΕΘ-HELEXPO, 
αναλαμβάνοντας έτσι τη δέσμευση να υλοποιήσουν κοινές δράσεις και να συνδιοργανώσουν 
εκδηλώσεις στις εγκαταστάσεις των δύο εταιρειών. Μεταξύ άλλων προβλέπεται η από κοινού 
διοργάνωση στις εγκαταστάσεις της ΔΕΘ-HELEXPO και του ΟΛΘ εκθέσεων και εκδηλώσεων, 
η συμμετοχή του ΟΛΘ σε εκθέσεις ή εκδηλώσεις της ΔΕΘ-HELEXPO με δωρεάν παραχώρηση 
χώρων και η διοργάνωση κοινών δράσεων προβολής στο εξωτερικό. Αντίστοιχα και η ΔΕΘ-
HELEXPO θα έχει τη δυνατότητα να αξιοποιεί εγκαταστάσεις του ΟΛΘ για εκδηλώσεις της.

Τελετή αναγόρευσης στο τμήμα Αγρ.-Τ.Μ.

Υψηλό μέρισμα απαίτησε και πήρε το ΤΑΙΠΕΔ από τον ΟΛΘ

Προειδοποίηση Κομισιόν σε πέντε κράτη-μέλη για την 
ενεργειακή αποδοτικότητα

Όλη την «κρέμα» απαίτησε και πήρε το ΤΑΙΠΕΔ από τα κέρδη του Οργανισμού Λιμένος 
Θεσσαλονίκης για το 2014.  Η πρώην (πλέον) διοίκηση της ΟΛΘ ΑΕ πρότεινε μέρισμα 0,70 
ευρώ ανά μετοχή. Ωστόσο, ο βασικός μέτοχος, δηλαδή το ΤΑΙΠΕΔ, διαφώνησε και ζήτησε 
σχεδόν τα τριπλάσια, δηλαδή μέρισμα 1,95 ευρώ ανά μετοχή. Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι το 
ΤΑΙΠΕΔ έβαλε στα δημόσια ταμεία 14,5 εκατομμύρια ευρώ από τα κέρδη του ΟΛΘ, αντί των 
5,2 εκατομμυρίων που ήταν η πρόταση της απελθούσης διοίκησης της εταιρίας. Η κίνηση των 
εκπροσώπων του ΤΑΙΠΕΔ προκάλεσε την αντίδραση των μικρομετόχων, οι οποίοι όμως δεν 
μπορούσαν να τη μπλοκάρουν.  Θα πρέπει βεβαίως να σημειωθεί ότι το ποσό αυτό, που θα πάει 
στον προϋπολογισμό, είναι μικρότερο από εκείνο που πέρυσι είχε αντληθεί, όταν είχε 
προταθεί, πάλι από το ΤΑΙΠΕΔ, συνολικά τέσσερα ευρώ/μετοχή(μέρισμα και διανομή 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε από την Αυστρία, την Κροατία, την Ιρλανδία, την Λετονία και τη 
Ρουμανία να εφαρμόσουν πλήρως την Οδηγία για την ενεργειακή αποδοτικότητα, προκειμένου 
να πετύχουν τους στόχους τους κατά την περίοδο 2014-2020. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, 
πρέπει να το κάνουν αυτό εφαρμόζοντας μέτρα και πολιτικές που θα ενισχύσουν την ενεργειακή 
απόδοση στον οικιακό τομέα, στη βιομηχανία και στις μεταφορές.

Βάσει των σχεδίων που προτείνει η Οδηγία, οι εταιρείες πρέπει επίσης να λάβουν μέτρα 
για εξοικονόμηση ενέργειας στο επίπεδο της τελικής κατανάλωσης, όπως για παράδειγμα 
προσφέροντας συμβουλές ή παρέχοντας κίνητρα για αντικατάσταση διάφορων συστημάτων. Η 
Οδηγία έπρεπε να έχει εφαρμοστεί στο εθνικό δίκαιο των παραπάνω κρατών ως τις 5 Ιουνίου 
του 2014 και αν δεν το πράξουν εντός διμήνου, τότε η Κομισιόν μπορεί να τα παραπέμψει για 
πρόστιμα. Αξίζει να σημειωθεί, ότι η Κομισιόν απέστειλε ανάλογη γνώμη και στην Ελλάδα και 
την Πορτογαλία τον Φεβρουάριο.

Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου στο πρώην 
στρατόπεδο «Φαρμάκη»

Την τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου στο πρώην στρατόπεδο Φαρμάκη, στο οικοδομικό 
τετράγωνο που περικλείεται από τις οδούς Β. Όλγας – Μητροπολίτου Κυδωνιών Γρηγορίου – 
Γεωρ. Παπανδρέου - Πλούτωνος, ενέκρινε το δημοτικό συμβούλιο Θεσσαλονίκης. 

Προβλέπει τον αποχαρακτηρισμό της έκτασης των 31 στρεμμάτων από «χώρο για διοίκηση 
επιπέδου πόλης και υπερτοπική» για τη χωροθέτηση υπηρεσιών του δήμου Θεσσαλονίκης, της 
τέως νομαρχίας Θεσσαλονίκης και της περιφέρειας κεντρικής Μακεδονίας και τον χαρακτηρισμό 
της ως «χώρου για την ανέγερση νοσοκομείου παίδων», με διατήρηση των όρων δόμησης. Με 
την πρόταση αυτή παρέχεται η δυνατότητα ανέγερσης νοσοκομειακών εγκαταστάσεων με 
δυναμικότητα της τάξης του νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ, η οποία θα εξυπηρετείται άμεσα από το 
μετρό και τις λεωφορειακές γραμμές της πόλης, θα έχει δυνατότητα υπόγειας στάθμευσης και 
παράλληλα θα εξασφαλίζει τη διατήρηση του 60% της παραπάνω έκτασης ως αδόμητης για τη 
διαμόρφωση υπαίθριων χώρων και πρασίνου. Οι θέσεις και το περίγραμμα των νέων κτιρίων 
θα καθοριστούν έπειτα από τη διενέργεια διαγωνισμού μελετών ή αρχιτεκτονικού διαγωνισμού 
προσχεδίων, όπως προβλέπει ο νόμος.

Η πρόταση κατατέθηκε στο πλαίσιο της μελέτης αναθεώρησης του ισχύοντος γενικού πολεο-
δομικού σχεδίου του δήμου που βρίσκεται σε εξέλιξη, κατά την οποία διερευνήθηκε η βέλτιστη 
αξιοποίηση σημαντικών αδόμητων εκτάσεων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου, με 
προτεραιότητα την κάλυψη των κοινωφελών και προνοιακών υποδομών της πόλης. Με αυτό 
το σκεπτικό ζητήθηκε από τους αρμόδιους φορείς ενημέρωση ως προς την επάρκεια των 
εγκαταστάσεων περίθαλψης που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του δήμου, καθώς 
και προτάσεις ως προς το καταλληλότερο θεραπευτήριο που μπορεί να χωροθετηθεί στην 
περιοχή, με κριτήριο τις κατά προτεραιότητα ανάγκες της Θεσσαλονίκης και της ευρύτερης 
περιοχής σε υποδομές υγείας.

«Γιατί κοιτάς τα ζώα;» Η ελληνική συμμετοχή στη 
Μπιενάλε της Βενετίας

Η Μαρία Παπαδημητρίου είναι η καλλιτέχνις που εκπροσωπεί την Ελλάδα στην 56η Διεθνή 
Έκθεση Τέχνης της Μπιενάλε Βενετίας, η οποία ξεκινά στις 9 Μαΐου και ολοκληρώνεται στις 
22 Νοεμβρίου 2015. Επιμελητής της ελληνικής συμμετοχής είναι ο Αλέξης Παπαζαχαρίας. 
Στην κριτική επιτροπή συμμετείχαν η επιμελήτρια Μαρίνα Φωκίδη, ο καλλιτεχνικός διευθυντής 
του Μακεδονικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, Ντένης Ζαχαρόπουλος, η εικαστικός Λήδα 
Παπακωνσταντίνου, ο εικαστικός Χάρης Κοντοσφύρης και η Μαρία Τσαντσάνογλου, διευθύντρια 
του Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης.

Γεννημένη το 1957, με σπουδές στο Παρίσι, η Μαρία Παπαδημητρίου διδάσκει στο Τμήμα 
Αρχιτεκτόνων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Από την αρχή της καριέρας της είχε πάντα 
στραμμένο το βλέμμα της στην απόπειρα σύνδεσης τέχνης και κοινωνίας. Στόχος της είναι να 
τοποθετεί την καλλιτεχνική δημιουργία σ’ ένα πλαίσιο που δεν περιορίζεται από τις συμβάσεις 
που θέτουν τα μουσεία, οι συλλέκτες, οι αίθουσες τέχνης. 

Στην 56η Μπιενάλε της Βενετίας θα εστιάσει στη σχέση μεταξύ ενστίκτου και λογικής: «Why Look 
At Animals? AGRIMIKÁ». Πιο συγκεκριμένα, θα παρουσιάσει μια πολυδιάστατη εγκατάσταση που 
παραπέμπει σε κατάστημα με δέρματα ζώων στον Βόλο, που λειτουργεί και ως βυρσοδεψείο. 
Αυτό το «κατάστημα» μεταφέρεται από τον Βόλο στο κεντρικό αλλά κατεστραμμένο τοπίο του 
ελληνικού περιπτέρου στη Βενετία.

Η Μπιενάλε της Βενετίας, η αρχαιότερη περιοδική εκθέση σύγχρονης τέχνης στον κόσμο, 
διατηρεί το καθεστώς των εθνικών εκπροσωπήσεων. Στην ιστορία των 119 χρόνων λειτουργίας 
της, άσκησε μεγάλη καλλιτεχνική επιρροή, έγινε όχημα διάδοσης πολιτικών ιδεών, και αντιμετώπισε, 
άλλοτε με άμεσο και άλλοτε με έμμεσο τρόπο, ποικίλες θεματικές προκλήσεις που αφορούσαν 
τις διεθνείς κοινωνικοπολιτικές εξελίξεις. Η Ελλάδα συμμετέχει στη Μπιενάλε Βενετίας από 
το 1934 έως σήμερα, με καλλιτέχνες που σφράγισαν την εικαστική ιστορία του τόπου, όπως ο 
Φώτης Κόντογλου, ο Γιώργος Μπουζιάνης, ο Γιάννης Μόραλης, ο Γιάννης Τσαρούχης, ο Γιώργος 
Ζογγολόπουλος, ο Κώστας Τσόκλης, ο Νίκος Κεσσανλής και ο Λουκάς Σαμαράς.
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ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

Εκατοντάδες επιστολές προς δανειολήπτες που εμφανίζουν καθυστέρηση στην αποπληρωμή της δόσης του δανείου τους άνω των 30 ημερών, έχουν ξεκινήσει να αποστέλλουν οι τράπεζες, 
ενεργοποιώντας την εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας της Τράπεζας της Ελλάδος για τη ρύθμιση των «κόκκινων» δανείων. Έως τα τέλη Ιουνίου εκτιμάται ότι θα έχουν αποσταλεί επιστολές 
σε περίπου ένα εκατομμύριο δανειολήπτες, οι οποίοι εμφανίζουν κάποιας μορφής καθυστέρηση στην πληρωμή, είτε από οφειλή σε στεγαστικά, είτε σε καταναλωτικά δάνεια και κάρτες. Τα 
δάνεια σε καθυστέρηση εκτοξεύθηκαν το 2014 στα 77 δισ. ευρώ και, σύμφωνα με εκτιμήσεις από τις τράπεζες, το πρώτο τρίμηνο καταγράφηκε νέο ρεύμα αθέτησης πληρωμής, καθώς μια 
μερίδα οφειλετών ανέστειλε την πρόθεσή του να ρυθμίσει τις οφειλές του. Τα στοιχεία για τις καθυστερήσεις ανεβάζουν τον αριθμό των στεγαστικών δανείων που είναι σε καθυστέρηση 
περισσότερο από δύο μήνες σε 300.000. Σε οριστική ή μερική καθυστέρηση είναι, επίσης, 700.000 καταναλωτικά δάνεια και 500.000 πιστωτικές κάρτες, αλλά και 100.000 μικρά επιχειρηματικά 
δάνεια.

Στο 25,4% υποχώρησε το εποχικά διορθωμένο ποσοστό της ανεργίας τον Φεβρουάριο του 2015, από 27,2% που ήταν τον Φεβρουάριο του 2014 και 25,6% τον Ιανουάριο του 2015, σύμφωνα με τα 
στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. Το σύνολο των απασχολουμένων εκτιμάται ότι διαμορφώθηκε σε 3.549.166 άτομα. Οι άνεργοι έφτασαν τα 1.205.857 άτομα, ενώ ο οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός ανήλθε 
σε 3.347.358 άτομα. Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, οι απασχολούμενοι αυξήθηκαν κατά 55.454 άτομα σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2014 (+1,6%) και κατά 7.662 άτομα σε σχέση με τον Ιανουάριο 
του 2015 (+0,2%). Οι άνεργοι μειώθηκαν κατά 97.512 άτομα σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2014 (-7,5%) και κατά 15.097 άτομα σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2015 (-1,2%). Οι οικονομικά μη 
ενεργοί, δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, μειώθηκαν κατά 10.156 άτομα σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2014 (-0,3%) και αυξήθηκαν κατά 3.797 άτομα σε σχέση 
με τον Ιανουάριο του 2015 (+0,1%).

Την ενίσχυση των επενδύσεών του στα Βαλκάνια μέσα από εξαγορές στην Αλβανία και τη Ρουμανία προωθεί ο ΟΤΕ. Μετά από τις πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων σε Σκόπια, Σερβία και 
Βουλγαρία η διοίκηση του ΟΤΕ προσανατολίζεται στη «στήριξη» των εταιρειών σε Ρουμανία και Αλβανία, όπου δραστηριοποιείται ήδη μέσω τριών εταιρειών: της Rom Telekom, της Telekom 
Romania και της AMC. Ήδη πληροφορίες θέλουν τη διοίκηση του Οργανισμού να είναι σε διαπραγματεύσεις με τους εκπροσώπους της τουρκικής κοινοπραξίας Calik Enerji telekomunikasyon 
για την εξαγορά του 76% της αλβανικής εταιρείας σταθερής τηλεφωνίας Albtelecom που ελέγχουν. Στόχος είναι να ενισχύσει την παρουσία του στην Αλβανία, όπου ήδη δραστηριοποιείται στην 
αγορά κινητής τηλεφωνίας μέσω της θυγατρικής AMC (όπου κατέχει το 99,76%) και η οποία στο τέλος του 2014 είχε πελατειακή βάση στα 2,1 εκατ. και πληθυσμιακή κάλυψη 96% διατηρώντας 
επιτυχώς τη θέση της στην ιδιαίτερα ανταγωνιστική αγορά της Αλβανίας.

Άρχισαν και πάλι οι πρώτες συγκρούσεις υποατομικών σωματιδίων στον μήκους 27 χιλιομέτρων μεγάλο υπόγειο επιταχυντή του CERN στα γαλλο-ελβετικά σύνορα, ύστερα από δύο χρόνια 
επισκευών και αναβαθμίσεων και αφού τον περασμένο Απρίλιο κυκλοφόρησε ξανά η πρώτη ακτίνα σωματιδίων. Οι κανονικές συγκρούσεις σωματιδίων θα ξεκινήσουν εντός του Ιουνίου, ενώ 
ο επιταχυντής αναμένεται να φτάσει σταδιακά στο μέγιστο της ενεργειακής ισχύος του. Οι επιστήμονες προσβλέπουν σε νέες σημαντικές ανακαλύψεις, μετά την ανακάλυψη του σωματιδίου 
Χιγκς το 2012, οι οποίες πιθανώς να ανοίξουν νέους ορίζοντες στη Φυσική και στην κατανόηση της ύλης και του σύμπαντος. Ερώτημα που ελπίζεται να απαντηθεί είναι αν θα βρεθεί κάποιο 
σωματίδιο που σχετίζεται με τη σκοτεινή ύλη.

«Αναχαίτιση της ανάκαμψης, λόγω της υψηλής πολιτικής αβεβαιότητας» είναι ο τίτλος της οικονομικής έκθεσης για την Ελλάδα που έδωσε στη δημοσιότητα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο 
των εαρινών οικονομικών προβλέψεων των χωρών της ΕΕ για την περίοδο 2014-2016. Σύμφωνα με την Επιτροπή, η αβεβαιότητα και το πρόβλημα ρευστότητας που αντιμετωπίζει η ελληνική 
οικονομία, ανακόπτουν την προοπτική της ανάπτυξης και επιβαρύνουν τα δημόσια οικονομικά.
Συγκεκριμένα, σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη το 2014, η έκθεση της Επιτροπής επισημαίνει ότι το πραγματικό ΑΕΠ της Ελλάδας αυξήθηκε για πρώτη φορά από το 2007 κατά 0,8%. Σύμφωνα με την 
Επιτροπή, η ιδιωτική κατανάλωση και οι καθαρές εξαγωγές έφεραν την «πολυαναμενόμενη επιστροφή στην ανάπτυξη» που ανήλθε το 2014 στο 0,8% του πραγματικού ΑΕΠ. Όπως σημειώνεται 
στην έκθεση, με την πτώση των τιμών και την προσαρμογή της αγοράς εργασίας, η ιδιωτική κατανάλωση αυξήθηκε για πρώτη φορά μετά από πέντε χρόνια συνεχούς συρρίκνωσης. Παράλληλα, 
οι εξαγωγές των υπηρεσιών βελτιώθηκαν χάρη στον τουρισμό και τον τομέα της ναυτιλίας, ενώ βελτιώθηκαν και οι εξαγωγές αγαθών. 

Ειδοποιητήρια προς 1 εκατ. δανειολήπτες με οφειλές αποστέλλουν οι τράπεζες

ΕΛΣΤΑΤ: Στο 25,4% η ανεργία τον Φεβρουάριο

Εξαγορές σε Αλβανία και Ρουμανία εξετάζει ο ΟΤΕ

Δοκιμαστικές συγκρούσεις σωματιδίων στο CERN

Στο 0,5% ο ρυθμός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας το 2015
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