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Στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του 
ΤΕΕ/ΤΚΜ οι εκπρόσωποι των φορέων και οι 
βουλευτές που πήραν τον λόγο διαφώνησαν 
σε πολλά. ‘Ενα σημείο όμως, στο οποίο «τα 
βρήκαν» ασυζητητί ήταν η ανάγκη να υπάρξει 
νέος χωροταξικός σχεδιασμός, ο οποίος θα 
ενσωματώσει τα σημερινά δεδομένα και ανάγκες 
και θα αποφύγει τις αστοχίες του παρελθόντος. 
Αυτονόητος, αλλά προς το παρόν ανεκπλήρωτος 
στόχος. Το θέμα αυτό, που έθιξε στην ομιλία του 
και ο πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ, Πάρις Μπίλλιας, 
έχει επανειλημμένα απασχολήσει το Τμήμα, το 
οποίο άλλωστε το έχει διερευνήσει ενδελεχώς 
και –μεταξύ άλλων- κατέθεσε συγκεκριμένες 
προτάσεις για πέντε ουσιώδεις αλλαγές στο 
σύστημα χωροταξικού και πολεοδομικού 
σχεδιασμού (δείτε ΕΔΩ). Δυστυχώς, την τε-
λευταία 40ετία, οι όποιες προσπάθειες έχουν 
γίνει για μεταρρύθμιση σε αυτό το πεδίο, 
αποδείχτηκαν επί του πρακτέου ανεπαρκείς. Οι 
λόγοι; Υποχρηματοδότηση, απουσία στιβαρής 
δημόσιας διοίκησης, πελατειακές σχέσεις και 
αντιδράσεις τμημάτων της ελληνικής κοινωνίας. 
Και στο πηλίκο; Καθυστερήσεις που στοιχίζουν 
σε απώλεια αναπτυξιακής προοπτικής. Μετά 
το 2009 επιχειρήθηκε η εκ νέου μεταρρύθμιση 
του συστήματος κι έκτοτε ψηφίστηκαν ούτε 
ένας, ούτε δύο, αλλά 25 νόμοι που αφορούν 
άμεσα ή έμμεσα στον χωρικό σχεδιασμό. Κατά 
πολλούς όμως, το αποτέλεσμα όλης αυτής της 
εργώδους διαδικασίας δεν αποτέλεσε τίποτα 
περισσότερο από ανερμάτιστη παραγωγή νο-
μοθετικού έργου... Τουλάχιστον τα παθήματα να 
γίνουν μαθήματα. Το ΤΕΕ/ΤΚΜ έχει συγκεκρι-
μένες προτάσεις, τεκμηριωμένες από ομάδες 
καθ΄ύλην αρμόδιων επιστημόνων, έχει και 
διάθεση για συνεργασία και δουλειά. Ρίξαμε το 
μπαλάκι. Το ερώτημα είναι αν και ποιος θα το 
πιάσει...

EDITORIAL

Τo ζητούμενo της ανάπτυξης στο επίκεντρο της πρωτοχρονιάτικης πίτας του ΤΕΕ/ΤΚΜ 
Την ανάγκη για συνολική αναπτυξιακή επανεκκίνηση 
της οικονομίας,  μέσα από αποφασιστικές κινήσεις, 
όπως η ενεργοποίηση νέου χωροταξικού σχεδίου, 
που θα λαμβάνει υπόψη τις σημερινές συνθήκες, 
αλλά και ο προγραμματισμός νέας γενιάς έργων, με 
την απαιτούμενη ωριμότητα και τις αναγκαίες μελέτες 
βιωσιμότητας και σκοπιμότητας, υπογράμμισε ο 
πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ, Πάρις Μπίλλιας, με την 

ευκαιρία της κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Τμήματος, την Κυριακή 12 Φεβρουαρίου.
«Πρέπει να αποκτήσουμε χωροταξικό σχεδιασμό που να ανταποκρίνεται στις σημερινές 
συνθήκες, να περιορίζει την γραφειοκρατία, να υποστηρίζει τις επενδύσεις και την επιχειρηματική 
δραστηριότητα.  Γιατί κάτι τέτοιο σίγουρα δεν υπάρχει σήμερα. Δυστυχώς, το νέο χωροταξικό 
διατηρεί όλες τις αδυναμίες τού προηγούμενου, σε μια εποχή που χρειάζεται να άρουμε 
οπωσδήποτε τα κωλύματα στις δραστηριότητες που υποστηρίζουν την επιχειρηματικότητα», 
σημείωσε και πρόσθεσε ότι πρέπει παράλληλα να ξεκολλήσουν προγράμματα όπως αυτό για  
την εξοικονόμηση ενέργειας στα κτήρια. 
Επισήμανε την ανάγκη να σταματήσουν τα «μπρος-πίσω» στις δρομολογημένες διαδικασίες για 
την προσέλκυση επενδύσεων και την ολοκλήρωση των προγραμματισμένων παραχωρήσεων.  
Επικαλούμενος δε τα συμπεράσματα του διήμερου αναπτυξιακού συνεδρίου, που διοργάνωσε 
το ΤΕΕ/ΤΚΜ στις 9 και 10 Ιουνίου 2016, υπογράμμισε ότι η Ελλάδα πρέπει να αξιοποιήσει το 
γεωοικονομικό της πλεονέκτημα: την ανάδυση της μεσαίας τάξης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. 
Πρόσθεσε ότι χρειάζεται ακόμη να προχωρήσει η αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας, αλλά και 
της οικονομίας της γνώσης κι όλα αυτά με  ταχύτητα και αποφασιστικότητα, δεδομένου ιδίως ότι 
η φράση ¨πιάσαμε πάτο¨ έχει επανειλημμένα ανατραπεί τα τελευταία χρόνια.
Σε ό,τι αφορά ειδικά τη Θεσσαλονίκη, ο κ. Μπίλλιας σημείωσε: «Η Θεσσαλονίκη περιορίστηκε για 
χρόνια στον ρόλο του παθητικού θεατή. Έφτασε ο καιρός να δράσουμε, με ένα νέο παραγωγικό 
μοντέλο, ένα νέο μοντέλο οικονομικής και χωρικής ανάπτυξης της μητροπολιτικής περιοχής, με 
αξιοποίηση του λιμανιού, ανάδειξη του θαλάσσιου μετώπου ως ενιαίου συνόλου, απόκτηση ενός 
brand name, με ολοκλήρωση του Μετρό, αξιοποίηση των πρώην στρατοπέδων και ένα τολμηρό 
πρόγραμμα νέα αρχιτεκτονικής».
Ο κ. Μπίλλιας είπε χαρακτηριστικά ότι 
«είναι η 7η χρονιά που κόβουμε πίτα 
με μνημόνιο, η δεύτερη με καθεστώς 
ελέγχου κεφαλαίων, η πρώτη με ένα 
ανισόρροπο ασφαλιστικό που θα οδηγήσει 
στην αθρόα έξοδο επαγγελματιών και στην 
καταβαράθρωση των ταμείων». Σε σχέση 
Συνέχεια στη σελίδα 2...

Εκδήλωση-σεμινάριο
Mε θέμα: «Αναρτήσεις Δασικών Χαρτών 

στην Έδεσσα» την Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου 
2017, στο Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου 
Έδεσσας, (περιοχή Καταρρακτών) από τις 
10:00 έως τις 13:00. Περισσότερα ΕΔΩ

http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teetkm/THESEIS_TEETKM_2014_16/1611_draft_final_tca.pdf
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teetkm/DRASTHRIOTHTES/EKDHLVSEIS/DASIKOI_XARTES_EDESSA
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με τους νέους μηχανικούς, ένα 
θέμα που βρίσκεται στην κορυφή 
των προτεραιοτήτων της νέας 
Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ/
ΤΚΜ, ο κ. Μπίλλιας επισήμανε ότι 
«οι απόφοιτοι του Πολυτεχνείου, 

που σπεύδουν να αποκτήσουν την άδεια άσκησης επαγγέλματος, είναι 
πολύ λιγότεροι από όσους αποφοιτούν από το Πολυτεχνείο», αφού η 
Πολιτεία, ξοδεύει χρήματα και δυναμικό για να βγάλει μηχανικούς, τους 
οποίους στη συνέχεια θα διώξει είτε από το επάγγελμα είτε από τη 
χώρα.
Χαιρετισμό απηύθυναν η επικεφαλής του Γραφείου του Πρωθυπουργού 
στη Θεσσαλονίκη, Κατερίνα Νοτοπούλου και εκ μέρους των κομμάτων 
του Κοινοβουλίου: ο βουλευτής Α΄ Θεσσαλονίκης της ΝΔ, Σταύρος 
Καλαφάτης, ο βουλευτής Β΄ Θεσσαλονίκης της Δημοκρατικής 
Συμπαράταξης, Γεώργιος Αρβανιτίδης,  ο βουλευτής Β΄ Θεσσαλονίκης 
του ΚΚΕ, Σάκης Βαρδαλής, ο εκπρόσωπος του «Ποταμιού», Πέτρος 
Τερζής, ο βουλευτής Α΄ Θεσσαλονίκης της Ένωσης Κεντρώων Ιωάννης 
Σαρίδης. Επίση, ο αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, 

Κώστας Γιουτίκας κι  ο αναπληρωτής συντονιστής της Νομαρχιακής 
Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Α΄ Θεσσαλονίκης, Χρήστος Δουίτσης. 
Παρόντες στην εκδήλωση ήταν –μεταξύ άλλων- οι βουλευτές 
Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης (Α’ Θεσσαλονίκης – ΣΥΡΙΖΑ), Δημήτρης 
Μάρδας (Β’ Θεσσαλονίκης – ΣΥΡΙΖΑ), Κώστας Γκιουλέκας (Α’ 
Θεσσαλονίκης - ΝΔ), Απόστολος Βεζυρόπουλος (Ημαθίας – ΝΔ) κι ο 
Αριστείδης Φωκάς (Β’ Θεσσαλονίκης - Ένωση Κεντρώων), ο επίτιμος 
Πρόξενος της Φινλανδίας στη Θεσσαλονίκη Μάρκο Σουομαλάινεν, 
ο εκπρόσωπος του Προξενείου της Βουλγαρίας στη Θεσσαλονίκη 
κ.Οζάνογλου, ο κοσμήτορας της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ Κώστας 
Κατσάμπαλος, ο πρόεδρος της Αττικό Μετρό Γιάννης Μυλόπουλος, η 
πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής Θεσσαλονίκης της ΝΔ Βίκυ Ευταξά, 
ο πρώην βουλευτής Γιώργος Ορφανός, ο πρώην γενικός γραμματέας 
δημοσίων έργων Στράτος Σιμόπουλος κι η πολιτευτής της ΝΔ Άννα 
Ευθυμίου. Τον βουλευτή Θεόδωρο Καράογλου εκπροσώπησε 

Τo ζητούμενo της ανάπτυξης στο επίκεντρο της 
πρωτοχρονιάτικης πίτας του ΤΕΕ/ΤΚΜ 

ο διευθυντής του πολιτικού γραφείου του, Γιάννης Ποδιώτης, 
ενώ τους ΑΝΕΛ εκπροσώπησε ο πρόεδρος της Συντονιστικής 

Επιτροπής Θεσσαλονίκης Παναγιώτης Μυλωνάς.
Από την «οικογένεια» του ΤΕΕ, παρόντες ήταν το μέλος της ΔΕ του 
κεντρικού ΤΕΕ Παναγιώτης Αντιβαλίδης, ο αντιπρόεδρος της ΔΕ του ΤΕΕ/
ΤΚΜ  Δανιήλ Σαμαράς, ο γγ της ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΚΜ Γιώργος Τσακούμης και 
τα μέλη της ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΚΜ Χρίστος Βλαχοκώστας, Όλγα Ζηκοπούλου, 
Νίκος Ζώκας, Δημήτρης Μήτρου, Μανόλης Μπελιμπασάκης, Γιάννης 
Νάνος, Απόστολος Τζιουβάρας και Ελένη Χηράκη. Επίσης, ο πρόεδρος 
κι ο αντιπρόεδρος της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ/ΤΚΜ Γιάννης Τσιωνάς 
κι Γιώργος Μπανιάς, αντίστοιχα. Οι πρώην πρόεδροι του ΤΕΕ/ΤΚΜ 
Παναγιώτης Δέντσορας, Ανδρέας Κουράκης, Σάκης Τζακόπουλος και 
Τάσος Κονακλίδης, καθώς και πολλά μέλη της Αντιπροσωπείας, του 
Πειθαρχικού Συμβουλίου, των Νομαρχιακών και των Μονίμων Επιτροπών 
του ΤΕΕ/ΤΚΜ. Ακόμη, παρόντες ήταν ο πρόεδρος της ΠΕΣΕΔΕ Γιώργος 
Γάγαλης, ο πρόεδρος του ΣΑΘ Δημήτρης Χατζόπουλος, ο πρόεδρος 
του ΣΔΑΤΜΒΕ Γιώργος Χρίστογλου, το μέλος της ΔΕ του ΣΕΜΠΧΠΑ 
Β.Ε. Δημοσθένης Έππας, ο πρόεδρος του ΤΜΕΔΕ Ντίνος Μακέδος, 
ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συλλόγων Εργαζομένων Τεχνικών 
Επιχειρήσεων Ελλάδας Ανδρέας Στοϊμενίδης, ο πρόεδρος της «Εγνατία 
Οδός» Απόστολος Αντωνούδης, ο πρόεδρος της ΕΠΑ Θεσσαλονίκης, 
Βενέτης Μπούρας, ο πρόεδρος της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας 

Ερευνών Σκυροδέματος Γιώργος 
Πενέλης, ο πρόεδρος του Ιατρικού 
Συλλόγου Θεσσαλονίκης Αθανάσιος 
Εξαδάκτυλος, ο πρόεδρος της 
ΕΥΑΘ Παγίων Μίλτος Τασούλης, 
ο διευθυντής ερευνών ΙΤΣΑΚ 
Βασίλης Λεκίδης, ο αν. γγ του 
Πανελληνίου Συνδέσμου Τεχνικών 
Εταιριών Δημήτρης Τσουρέκας, ο 
αντιπρόεδρος του Φαρμακευτικού 

Συλλόγου Θεσσαλονίκης Αργύρης Αργυρόπουλος, η περιφερειακή 
σύμβουλος κεντρικής Μακεδονίας Νιόβη Παυλίδου κι δημοτικοί 
σύμβουλοι Θεσσαλονίκης Κώστας Ζέρβας και Σωκράτης Δημητριάδης.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης διαβάστηκαν οι επιστολές της 
υφυπουργού Εσωτερικών Μαρίας Κόλλια-Τσαρουχά και του γραμματέα 
της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ Λευτέρη Αυγενάκη, οι οποίοι είχαν 
προσκληθεί αλλά δεν κατέστη δυνατόν να παραβρεθούν. Το τυχερό 
φλουρί βρέθηκε στο κομμάτι της Νομαρχιακής Επιτροπής Σερρών του 
ΤΕΕ/ΤΚΜ και το παρέλαβε το μέλος 
της Ελισάβετ Αρβανιτάκη.
Δείτε στο blog του ΤΕΕ/ΤΚΜ 
αναλυτικό ρεπορτάζ και πλούσιο 
φωτογραφικό υλικό από την 
εκδήλωση.

...Συνέχεια από τη σελίδα 1

www.teetkm.gr
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ΕΚΘΕΣΗ Πανελλήνιου Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού 
Ιδεών για «την Αποκατάσταση σταβλικών εγκαταστάσεων 
εντός λιμένα», από 16 Φεβρουαρίου 2017, κτίριο πρώην 
αποθηκών στρατού, 1ος προβλήτας ΟΛΘ. Πληροφορίες: 
2310 593121

ΕΚΔΗΛΩΣΗ με τίτλο: «Η Εκπαίδευση ως ασπίδα 
εναντίον της διαφθοράς» συνδιοργανώνουν η Διεθνής 
Διαφάνεια-Ελλάς/Παράρτημα Θεσσαλονίκης και το 
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, στις 17 Φεβρουαρίου 2017, 
ώρα 19.15, αμφιθέατρο τελετών ΠΑΜΑΚ, Εγαντία 156, 
Θεσσαλονίκη. Πληροφορίες: 2311 768330

ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ διοργανώνει το Γραφείο 
Διασύνδεσης του ΑΠΘ, στις  15 & 16 Μαΐου 2017,  
ΚΕ.Δ.Ε.Α.,  3ης Σεπτεμβρίου, Πανεπιστημιούπολη, 
Θεσσαλονίκη. Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι  28  
Φεβρουαρίου 2017. Πληροφορίες: 2310996646

Τρίμηνη παράταση, ως τις 8 Μαΐου 2017, για τη ρύθμιση της 
αυθαίρετης δόμησης στο πλαίσιο του ισχύοντος νόμου 4178/2013. 
Η προηγούμενη προθεσμία έληξε στις 8 Φεβρουαρίου 2017.

Κοπή Πίτας ΣΕΠΒΕ 
Με την αισιοδοξία ότι το 2017 
θα είναι χρονιά ανάπτυξης 
στον τομέα της Πληροφορικής 
και των Επικοινωνιών και με 
τις αναγγελίες συνεργασιών 
μεταξύ ΣΕΠΒΕ-Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας, ΣΕΠΒΕ-
ΤΕΕ/ΤΚΜ και της προετοιμασίας διεθνούς συνεδρίου Πληροφορικής, 
συνοδεύτηκαν οι ευχές στο κόψιμο της πίτας του Συνδέσμου 
Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος. «Στον τομέα της 
Πληροφορικής και των Επικοινωνιών ότι λειτουργεί για όλους λειτουργεί 
και για τον καθένα μας ξεχωριστά. Πρέπει να βλέπουμε τα προβλήματα 
και να τα αντιμετωπίζουμε. Έχουμε χρέος όλοι να στηρίξουμε την 
κοινή προσπάθεια, να αποφύγουμε τις λογικές απομονωτισμού, να 
σταματήσουμε την φυγή επιχειρήσεων και εγκεφάλων από τη χώρα» 
τόνισε ο πρόεδρος του ΣΕΠΒΕ κ Κωστής Καγγελίδης καλωσορίζοντας 
τα μέλη και τους φίλους του Συνδέσμου στην εκδήλωση. «Παρά τις 
δυσκολίες –πρόσθεσε- που φαίνεται ότι θα έχει το 2017 στοχεύουμε 
σε μια κερδοφόρα χρονιά που θα μας επιτρέψει να επιστρέψουμε έτσι 
το κέρδος στην κοινωνία για την επένδυση που κάνει με διάφορους 
τρόπους στις επιχειρήσεις μας».
Μεταξύ άλλων, την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους η διευθύντρια 
του Γραφείου του Πρωθυπουργού στην Θεσσαλονίκη κα Κατερίνα 
Νοτοπούλου, ο πρύτανης του ΑΠΘ Περικλής Μήτκας, ο πρόεδρος κι ο γγ 
του ΤΕΕ/ΤΚΜ Πάρις Μπίλλιας και Γιώργος Τσακούμης, αντίστοιχα.

Πίτα της ΕΜΔΥΔΑΣ/ΚΜ 
Την πρωτοχρονιάτικη πίτα της έκοψε 
την Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου, στο 
αμφιθέατρο του ΤΕΕ/ΤΚΜ, η Ένωση 
Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων 
Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών 
Κεντρικής Μακεδονίας. Στην ομιλία του 

ο πρόεδρος της, Γιάννης Τσιωνάς, ανέφερε ότι οι μηχανικοί του Δημοσίου 
λειτουργούν σε ένα όλο και πιο “δύσκολο” περιβάλλον λόγω της σημερινής 
οργάνωσης, της πολυνομίας και αλλεπάλληλων τυπολατρικών ελέγχων 
που καταλήγουν ακόμα και σε άσκοπες δικαστικές διώξεις. «Ωστόσο, 
είναι πρόθυμοι και ικανότατοι να συμβάλλουν στο αποτελεσματικό 
δημόσιο, με ρόλο στην παρακολούθηση, το σχεδιασμό, την εφαρμογή 
και τον έλεγχο, όλες σημαντικές δράσεις της Δημόσιας Διοίκησης, 
μερικές από τις οποίες πολύ υποβαθμισμένες. Η ΕΜΔΥΔΑΣ/ΚΜ έχει 
πρόταση για τον τρόπο που μπορούν να υλοποιηθούν τα παραπάνω, τα 
οποία θα ωφελήσουν το κοινωνικό σύνολο αλλά και τις επαγγελματικές 
δραστηριότητες των συναδέλφων ιδιωτών μηχανικών», υπογράμμισε. 
Χαιρετισμό απηύθυνε η επικεφαλής του Γραφείου του Πρωθυπουργού 
στη Θεσσαλονίκη, Κατερίνα Νοτοπούλου, η οποία μετέφερε την πρόθεση 
της κυβέρνησης να στηρίξει τη δημόσια διοίκηση και να αναδείξει τα 
στελέχη της και ο πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ Πάρις Μπίλλιας ο οποίος 
επεσήμανες ότι «αν δεν υπάρξει ανάπτυξη, οι μηχανικοί δημόσιοι 
υπάλληλοι και  ελεύθεροι επαγγελματίες είμαστε καταδικασμένοι να 
διαχειριζόμαστε τη μιζέρια μας». Το φλουρί της πίτας βρέθηκε στο 
κομμάτι της αν.διευθύντριας του ΤΕΕ/ΤΚΜ, Χρύσας Λασκαρίδου.

Παράδοση-παραλαβή της ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΚΜ 
Ενημέρωση των μελών της νέας 
Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ/
ΤΚΜ από τα απερχόμενα, έγινε 
κατά τη διάρκεια της δεύτερης 
συνεδρίασης της ΔΕ, η οποία 
πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 14 

Φεβρουαρίου. Επρόκειτο για μία άτυπη «παράδοση – παραλαβή», από 
τα παλιά στα νέα μέλη της Επιτροπής. Έτσι κι αλλιώς έξι (Π.Μπίλλιας, 
Ο.Ζηκοπούλου, Ν.Ζώκας, Δ.Μήτρου, Γ.Νάνος και Γ.Τσακούμης) από 
τα έντεκα μέλη της ΔΕ συμμετείχαν και στο προηγούμενο σχήμα του 
σώματος. Στην συνεδρίαση της 14ης Φεβρουαρίου παρόντες ήταν ο τέως 
αντιπρόεδρος Κώστας Λεονταρής και ο τέως ΓΓ Άνθιμος Αμανατίδης. Ο 
πρόεδρος Πάρις Μπίλλιας ευχαρίστησε τόσο τα μέλη του Προεδρείου 
για την εξαιρετική συνεργασία αλλά και τα μέλη που δεν μπόρεσαν να 
παρευρεθούν: Π.Βλάχο, Ι.Δαρδαμανέλη και Ευ.Παπαγιαννούλη για την 
καλή και αποδοτική λειτουργία της ΔΕ. Ο κ. Λεονταρής ευχήθηκε  να 
βοηθήσουν όλοι για να αποκτήσει το ΤΕΕ ουσιαστικό κι όχι διαχειριστικό 
ρόλο και ο κ. Αμαντίδης ευχήθηκε την αποτελεσματική λειτουργία γιατί 
«τα θέματα των μηχανικών μας ενώνουν ασχέτως παρατάξεων».
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Έφηβοι σε “ειδικές αποστολές” για την οικολογική μετακίνηση

Με ανάρτησή του το euro2day.gr υποστηρίζει ότι το σχήμα στο οποίο 
συμμετέχει η γερμανική Deutsche Invest μαζί με τον όμιλο του Ιβάν 
Σαββίδη και Ευρωπαίο διαχειριστή τερματικών σταθμών σε λιμάνια 
και η P&O του ομίλου Dubai Ports φέρονται ως οι πλέον πιθανοί 
διεκδικητές του ΟΛΘ, ενώ σοβαρό ενδιαφέρον δείχνει και η ιαπωνική 
Mitsui. Η ιστοσελίδα σημειώνει αναλυτικά ότι σύμφωνα με στελέχη 
που παρακολουθούν τον διαγωνισμό που προωθεί το ΤΑΙΠΕΔ, αν δεν 
υπάρξουν απρόοπτα, οι δεσμευτικές προσφορές θα υποβληθούν στις 
24 Μαρτίου, όπως έχει ανακοινώσει η διοίκηση του Ταμείου. Ο δια-
γωνισμός για τον ΟΛΘ έχει ξεκινήσει πριν από περίπου τρία χρόνια και οι 
πληροφορίες αναφέρουν πως και η “κυβερνητική γραμμή” είναι να μην 
υπάρξουν νέες καθυστερήσεις. Ειδικά όταν έχουν αντιμετωπιστεί τα 
ζητήματα με τον δήμο Θεσσαλονίκης και έχουν οριστικοποιηθεί οι όροι 
της σύμβασης που θα υπογράψει ο νέος βασικός μέτοχος του οργα-
νισμού. Όπως είναι γνωστό, έπειτα και από τις διαπραγματεύσεις με 
τους υποψηφίους, προβλέπεται πως οι υποχρεωτικές επενδύσεις του 
νέου ιδιοκτήτη του ΟΛΘ θα φτάσουν τα 180 εκατ. ευρώ στην επταετία. 
Ταυτόχρονα η δυναμικότητα του σταθμού εμπορευματοκιβωτίων (con-
tainer terminal) πρέπει να αυξηθεί στις 500.000 TEUs εντός εννέα ετών. 

Στο μεταξύ, την αναστολή της αποχής από τις υπερωρίες και τα Σαββα-
τοκύριακα αποφάσισαν οι χειριστές – οδηγοί μηχανημάτων στον ΟΛΘ 
μετά από μαραθώνια συνάντηση με τη διοίκηση του οργανισμού. Οι 
χειριστές και οδηγοί μηχανημάτων έκαναν αποχή με κυρίαρχο το αίτημα 
της άμεσης πρόσληψης προσωπικού μέσω ΑΣΕΠ για την απρόσκοπτη 
λειτουργία του Λιμένα Θεσσαλονίκης, καθώς όπως υποστηρίζουν 
έχουν φτάσει στα όρια των αντοχών τους, λόγω έλλειψης εργαζο-
μένων. “Η διαδικασία πρόσληψης προσωπικού ήταν ήδη σε εξέλιξη, δεν 
χρειαζόταν η αποχή για να κινητοποιηθούμε”, σχολίασε ο πρόεδρος του 
λιμανιού Κωνσταντίνος Μέλλιος. Όπως είπε έχει ήδη δοθεί έγκριση για 
την πρόσληψη, μέσω ΑΣΕΠ, 50 εργαζόμενων οκτάμηνης απασχόλησης. 
«Είμαστε στην τελική φάση, με απόφαση του Δ.Σ. έχουν εγκριθεί τα 
προσόντα και έχουν ορισθεί οι απαραίτητες ειδικότητες, έρχεται η προ-
κήρυξη και μέχρι τα μέσα Απριλίου θα έχουν γίνει οι προσλήψεις», είπε.

Στην τελική ευθεία ο διαγωνισμός για την ιδιωτικοποίηση 
του ΟΛΘ

Μαθητές και μαθήτριες της 
Γ’ Γυμνασίου αναλαμβάνουν 
–μέσα από τη συμμετοχή 
τους στις εκστρατείες για την 
οικολογική και ανεμπόδιστη 

μετακίνηση στις πόλεις της Ελλάδας (Ecomobility και Free Mobility)- να 
προσεγγίσουν κοινωνικά προβλήματα και να βρουν μία αποτελεσματική 
λύση. Ορισμένα από τα παιδιά της ομάδας που βρέθηκαν τη Δευτέρα 
13 Φεβρουαρίου στο ΤΕΕ/ΤΚΜ στο πλαίσιο συνέντευξης Τύπου 
για την παρουσίαση των εκδηλώσεων των Ecomobility και Free 
Mobility δήλωσαν πως μέσα από το πρόγραμμα προσπαθούν να 
ευαισθητοποιήσουν τους πολίτες για τα θέματα της οικολογικής και 
ανεμπόδιστης μετακίνησης.

Φέτος, οι εκδηλώσεις των Ecomobility και Free Mobility , οι οποίες 
τελούν υπό την αιγίδα του ΤΕΕ/ΤΚΜ ξεκίνησαν για πρώτη φορά από 
τη Θεσσαλονίκη, με την παρουσίαση των εργασιών των ομάδων από 
το 2ο Γυμνάσιο Συκεών, το Γυμνάσιο του Ελληνικού Κολεγίου, το 
Γυμνάσιο Μυγδονίας και το Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Ανατολικής 
Θεσσαλονίκης. Κατά διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, ο συντονιστής 
της εκστρατείας, Θάνος Ζαφειρόπουλος, προανήγγειλε μεταξύ άλλων 
ότι μια παράλληλη δράση του προγράμματος είναι η δημιουργία 
ομάδων πολιτών. Αυτές οι ομάδες θα εντοπίζουν τα “κακώς κείμενα” 
(παρατυπίες που προκαλούν προβλήματα στην καθημερινή κυκλοφορία 
στην πόλη, εμπόδια πεζών ή ατόμων με κινητικές δυσκολίες κ.ά) και θα 
επιδιώκουν τη λύση των προβλημάτων μέσα από συγκεκριμένο πλαίσιο 
(ενημέρωση φορέων κ.ά). Τριάντα πόλεις συμμετέχουν στην εκστρατεία 
απ’ όλη την Ελλάδα που θα ολοκληρωθεί τον Μάρτιο. «Η νικήτρια 
ομάδα των μαθητών θα φιλοξενηθεί τον Ιούνιο στις Βρυξέλλες, από την 
ευρωβουλευτή Κωνσταντίνα Κούνεβα», είπε ο κ. Ζαφειρόπουλος.

Περισσότερα ΕΔΩ

Η 28η Φεβρουαρίου ορίστηκε ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
φακέλου τεκμηρίωσης στα καθεστώτα του νέου Αναπτυξιακού Νόμου 
«Γενική Επιχειρηματικότητα» και «Νέες Ανεξάρτητες ΜμΕ». Όπως 
ανακοίνωσε το υπ. Οικονομίας, μέχρι στιγμής έχουν υποβληθεί στο νέο 
Αναπτυξιακό Νόμο (Ν. 4399/2016) 821 επενδυτικές προτάσεις ύψους 
2,2 δισ. ευρώ, αριθμός που ξεπέρασε κατά πολύ τις πιο αισιόδοξες 
προβλέψεις της ηγεσίας του υπουργείου, ιδίως ως προς τις υποβολές 
επενδυτικών σχεδίων στα καθεστώτα «Γενική Επιχειρηματικότητα» και 
«Νέες ανεξάρτητες ΜμΕ».

Παράταση στην κατάθεση φακέλου για το νέο αναπτυξιακό 
νόμο

Εγκύκλιος του ΥΠΕΝ για τις εισφορές στις άδειες δόμησης

Διευκρινίσεις σχετικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την 
έκδοση έγκρισης - άδειας δόμησης μετά την έναρξη ισχύος του νέου 
ασφαλιστικού νόμου έδωσε το υπουργείο Περιβάλλοντος. Σε σχετική 
εγκύκλιο τονίζεται ότι «τα απαιτούμενα αποδεικτικά καταβολής εισφορών 
και κρατήσεων του αρθ.3 του ν. 4030/2011 και της υπ’ αρ. 7533/2012 
ΚΥΑ (ΦΕΚ 251/Β’/13-2-2012) για την έκδοση έγκρισης - άδειας δόμησης 
είναι τα παρακάτω: Αποδεικτικό κατάθεσης αμοιβής, Συμφωνητικό 
αμοιβής, Αναφορά αμοιβής στο ηλεκτρονικό σύστημα ΤΕΕ, ΦΕΜ επί 
της συμφωνηθείσας αμοιβής, Υπέρ ΕΜΠ (1% επί της νόμιμης αμοιβής), 
Φορολογικά ιδιοκτήτη: Υπέρ ΕΜΠ (Ο,5 %0 επί του προϋπολογισμού του 
έργου), Εισφορά ΚΗ ψηφίσματος, Εισφορά ΙΚΑ, Εισφορά ΤΕΕ, Εισφορά 
Δήμου, Παράβολο Δημοσίου, Χαρτόσημο 2%, Παράβολο νόμου 1041/80 
αρθ. 77, ΟΓΑ Χαρτοσήμου (20% επί παραβόλου)».

http://www.ecomobility.gr/
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Σταθεροί στην εναντίωσή τους στη σχεδιαζόμενη ιδιωτικοποίηση 
του αυτοκινητόδρομου της Εγνατίας Οδού και του συνόλου σχεδόν 
του ήδη κατασκευασμένου στρατηγικού δικτύου αυτοκινητοδρόμων 
της Βόρειας Ελλάδας μήκους 1.000 χλμ, παραμένουν οι εργαζόμενοι 
της «Εγνατία Οδός Α.Ε.». Υποστηρίζουν ότι «είναι ενάντια στο δημόσιο 
συμφέρον, θα ωφελήσει μόνο τον πιθανό παραχωρησιούχο και θα 
επιβαρύνει περαιτέρω τους πολίτες από την αύξηση των διοδίων». 
Όπως λένε, οι υπό παραχώρηση  οδικές υποδομές της Εγνατίας Οδού 
έχουν χρηματοδοτηθεί πλήρως, είναι ήδη κατασκευασμένες και δεν 
υφίσταται ουδεμία τεκμηρίωση της σκοπιμότητας της παραχώρησής 
τους με οικονομικούς ή/και τεχνικούς όρους. Επίσης, δηλώνουν την 
αντίθεση τους στους σχεδιασμούς κατασκευής δέκα νέων σταθμών 
διοδίων. Ως αντίδραση σε όλα τα παραπάνω ο ΣΕΤΕΟ αποφάσισε την 
προκήρυξη 24ωρης απεργίας για την Τρίτη 21 Φεβρουαρίου ημέρα 
διεξαγωγής του διαγωνισμού «Εγνατία Οδός: Κατασκευή Σταθμού 
Διοδίων Θεσσαλονίκης επί της Εγνατίας Οδού (8.2)», ζητώντας την 
ακύρωση των σχεδιασμών παραχώρησης της Εγνατίας Οδού και την 
άμεση εγκατάσταση εντός του 2017 ενός καθολικού ηλεκτρονικού 
αναλογικού συστήματος διοδίων.

Λύνονται τα χέρια της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας Α.Ε. για 
να αρχίσει να παίρνει ζωή η έκταση του ΕΛΓΟ - Δήμητρα, που 
της παραχωρήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2014 προκειμένου να 
δημιουργηθεί εκεί ο πρώτος θύλακας της ΑΖΚ. Σύμφωνα με την Voria.
gr το επόμενο χειροπιαστό και σημαντικό βήμα, γίνεται πραγματικότητα 
με την δημοσίευση στο ΦΕΚ (8/2/2017 αρ. φύλλου 341) της “Έγκρισης 
του Κανονισμού Μισθώσεων- Παραχωρήσεων της Αλεξάνδρειας 
Ζώνης Καινοτομίας Α.Ε.”. Έχοντας πλέον τον Κανονισμό η διοίκηση της 
ΑΖΚ, θα προχωρήσει άμεσα, στη δημοσίευση σχετικής πρόσκλησης 
ενδιαφέροντος για τα πέντε κτίσματα που βρίσκονται στην έκταση των 
65 στρεμμάτων.

Όπως είπε ο πρόεδρος και δ/νων σύμβουλος της ΑΖΚ καθ.  Παντελής 
Αγγελίδης, υπάρχει ήδη ενδιαφέρον από ελληνικές εταιρείες για 
εγκατάσταση δραστηριοτήτων στους χώρους που μπορεί πλέον να 
διαθέσει η Ζώνη, τέσσερα κτήρια παλιών αποθηκών και ένα κτήριο 
παλιού εργαστηρίου. Έχοντας στο χέρι τον Κανονισμό Μισθώσεων, η 
διοίκηση της ΑΖΚ πιέζει για να λυθεί και ένα άλλο, επείγον και εξαιρετικά 
καίριο θέμα που αφορά στο Καθεστώς Λειτουργίας της, ένα ζήτημα που 
ανέκυψε από τους εφαρμοστικούς νόμους των μνημονίων. Η ΑΖΚ Α.Ε., 
σύμφωνα με τον ιδρυτικό της νόμο, λειτουργεί με τους κανόνες της 
ιδιωτικής οικονομίας, διοικείται από εκπροσώπους επιχειρηματικών 
και ερευνητικών φορέων, παρότι το μετοχικό της κεφάλαιο ελέγχεται 
στο 100% από τα υπουργεία Εσωτερικών και Οικονομικών.

Απεργία στην «Εγνατία Οδός ΑΕ»

Η Ζώνη Καινοτομίας καλεί καινοτόμες εταιρίες στον 
θύλακα της Θέρμης

Επέκταση δικτύου φυσικού αερίου σε Φίλυρο και Χορτιάτη

Την επέκταση του δικτύου φυσικού αερίου στα Δημοτικά διαμερίσματα 
Χορτιάτη και Φιλύρου, ανακοίνωσαν ο γενικός διευθυντής της ΕΔΑ 
Θεσσαλονίκης – Θεσσαλίας Α.Ε. Λεωνίδας Μπακούρας και ο δήμαρχος 
Πυλαίας-Χορτιάτη, Ιγνάτιος Καϊτεζίδης στην αίθουσα συνεδριάσεων του 
Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη. Η επέκταση θα ολοκληρωθεί με δυνατότητα 
σύνδεσης των δημοτών έως το τέλος του Οκτωβρίου του 2017. Ως 
«καλό-αναμενόμενο νέο» ανέφερε ο κ. Καϊτεζίδης την ανακοίνωση 
της επέκτασης του δικτύου ιδιαιτέρως τις τωρινές μέρες μετά την 
«κατάψυξη των τελευταίων ημερών», όπως είπε. Συμπλήρωσε επίσης 
«ότι το φυσικό αέριο ως οικονομικότερο, φιλικό προς το περιβάλλον 
και καλύτερης ποιότητας είναι ευπρόσδεκτο». Ο γενικός διευθυντής της 
ΕΔΑ ΘΕΣΣ, Λεωνίδας Μπακούρας, ανέφερε σχετικά: «Για το εγκεκριμένο 
πρόγραμμα ανάπτυξης, αξίας 91 εκ. ευρώ αναφορικά με την επέκταση 
του δικτύου στις νέες περιοχές με κατασκευή δικτύου μήκους 420 
χιλιομέτρων, έχουν ξεκινήσει εκ μέρους της ΕΔΑ ΘΕΣΣ οι απαραίτητες 
μελέτες προκειμένου να επιτευχθεί ο χρονικός προγραμματισμός 
τροφοδότησης». Ο κ. Μπακούρας τόνισε ότι στο Δήμο Πυλαίας-
Χορτιάτη έχει αναπτυχθεί δίκτυο μήκους 122 χλμ με πάνω από 11.000 
συνδέσεις και συνεχώς πραγματοποιούνται νέες επενδύσεις για να 
εξυπηρετηθούν περισσότεροι δημότες. Πρόσθεσε ότι την τρέχουσα 
χρονιά θα ολοκληρωθούν οι συνδέσεις του Χορτιάτη και του Φιλύρου, 
επενδύοντας με πάνω από ένα εκ. ευρώ, έχοντας σκοπό τον επόμενο 
χειμώνα να απολαμβάνουν οι δημότες τα οφέλη του φυσικού αερίου. 
Οι αιτήσεις σύνδεσης μπορούν να υποβάλλονται ΕΔΩ 

Σε ιδιώτες «ωθούνται» εκατοντάδες χιλιάδες πελάτες της ΔΕΗ 
Το εναρκτήριο λάκτισμα για την πώληση χαρτοφυλακίου 600.000 
έως 700.000 πελατών της ΔΕΗ σε ιδιωτικές εταιρίες προμήθειας 
ηλεκτρικής ενέργειας, έδωσε ο πρόεδρος της δημόσιας επιχείρησης 
Μανώλης Παναγιωτάκης κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου από 
την Πτολεμαΐδα. Παράλληλα, επιβεβαίωσε τις πιέσεις που δέχεται η 
κυβέρνηση από τους δανειστές για την πώληση μονάδων αν δεν ανοίξει 
η αγορά, δηλώνοντας την αντίθεσή του, τόσο για αυτά τα διαρθρωτικά 
μέτρα όσο και για την αύξηση πρόσθετων ποσοτήτων προθεσμιακών 
προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας στις δημοπρασίες ΝΟΜΕ. Τη στήριξη 
του, στη θέση της κυβέρνησης, εξέφρασε, σε ό,τι αφορά τη μεταβίβαση 
του 17% της ΔΕΗ από το ΤΑΙΠΕΔ στο υπερταμείο. 
Στο μεταξύ, έληξε την Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου η εκκρεμότητα 
της αντικατάστασης της διοίκησης του ΑΔΜΗΕ, καθώς ύστερα από 
παρέμβαση του βασικού μετόχου (ΔΕΗ), πραγματοποιήθηκε η 
αντικατάσταση των κ.κ. Κορωνιωτάκη και Μπλάνα από τις θέσεις του 
προέδρου και του διευθύνοντος συμβούλου αντίστοιχα. Αποφασίστηκε 
η τοποθέτηση του Γιάννη Καμπούρη και της Αικ. Βάσιου ως νέων μελών 
στο ΔΣ. Καθήκοντα προέδρου αναλαμβάνει ο Αθ. Κορωνίδης, που ήταν 
ήδη μέλος του ΔΣ, ενώ διευθύνων σύμβουλος ορίστηκε ο κ. Καμπούρης. 

www.edathess.gr
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Στο Συμβούλιο της Επικρατείας αποφάσισε να προσφύγει το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος κατά του νέου τρόπου υπολογισμού των 
ασφαλιστικών εισφορών για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Η απόφαση ελήφθη από την διοίκηση του φορέα, κατόπιν γνωμάτευσης έμπειρων 
νομικών, όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, ενώ το επιμελητήριο σημειώνει πως θεωρεί αντισυνταγματικό το συγκεκριμένο μέτρο, διότι 
παραβιάζει τις αρχές της ισότητας, της αναλογικότητας και της ανταποδοτικότητας. Επιπλέον, συνεχίζει το επιμελητήριο, η απόφαση για την αλλαγή 
του τρόπου υπολογισμού των εισφορών δεν προέκυψε μετά από εκπόνηση αναλογιστικών μελετών, από πλευράς της Κυβέρνησης.

Μεσοσταθμικές μειώσεις κοντά στο 15% με 18% επιφυλάσσει στους νέους συνταξιούχους του Δημοσίου ο υπολογισμός των συντάξεων με τη βασική 
και την ανταποδοτική σύνταξη, όπως επιβεβαιώνεται και από τις δύο κοινές υπουργικές αποφάσεις που δημοσιοποιήθηκαν. Οι ειδικοί εκτιμούν πως 
οι μεγάλοι χαμένοι του νέου συστήματος, με τα μικρότερα ποσοστά αναπλήρωσης και τον υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών σύμφωνα με 
τον συνολικό εργάσιμο βίο, είναι όσοι αποχωρούν με 35 ή και περισσότερα έτη ασφάλισης, ειδικά αν εισέπρατταν υψηλούς μισθούς τα τελευταία 15 
χρόνια.

Διπλή αναστάτωση έχει προκληθεί εδώ και λίγες ημέρες στην Παιδεία για το θέμα των υπεράριθμων μετεγγραφών σε κεντρικά πανεπιστημιακά 
ιδρύματα, αλλά και για την απόφαση του υπουργείου να καταργήσει από φέτος τις επαναληπτικές Πανελλαδικές Εξετάσεις που αφορούν όσους 
μαθητές ασθενούν στη διάρκεια των κανονικών Πανελλαδικών. Στο θέμα των μετεγγραφών, περισσότεροι από 250 σπουδαστές τμημάτων του 
ΤΕΙ Αθήνας, αλλά και ορισμένοι φοιτητές του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του ΑΠΘ έχουν μεταβληθεί σε «ομήρους» που κινδυνεύουν να 
χάσουν τουλάχιστον το εαρινό εξάμηνο εξαιτίας της άρνησης των τμημάτων να δεχθούν τις μετεγγραφές τους επειδή υπερβαίνουν το πλαφόν του 
15% που ορίζει ο νόμος.

Με ισχυρή πλειοψηφία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε τις δύο εκθέσεις που αφορούν στη σύναψη της οικονομικής και εμπορικής συμφωνίας 
καθώς και μιας στρατηγικής εταιρικής σχέσης, ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον Καναδά, γνωστής ως CETA. Θα καταργήσει σχεδόν όλους 
τους υφιστάμενους δασμούς ύψους 400 εκατ ευρώ για τα προϊόντα που προέρχονται από την ΕΕ. Υπάρχουν ωστόσο ορισμένοι περιορισμοί στην 
ελεύθερη πρόσβαση στην αγορά για ορισμένα γεωργικά προϊόντα, δημόσιες υπηρεσίες, οπτικοακουστικές υπηρεσίες και στον τομέα των μεταφορών.

Πρωτογενές πλεόνασμα 1 δισ. ευρώ εμφάνισε ο προϋπολογισμός με το «καλημέρα» της χρονιάς δίνοντας πλεονέκτημα στην κυβέρνηση, που 
βρίσκεται στην «κόψη του ξυραφιού» με τους δανειστές για το κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγησης. Το μεγαλύτερο πλεόνασμα είναι αποτέλεσμα της 
καλής πορείας των εσόδων τα οποία τον Ιανουάριο απέκτησαν νέα ώθηση μετά το νέο κύμα των φόρων που σάρωσε την αγορά. Έτσι τα καθαρά 
έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν στο τέλος του προηγούμενου μήνα στα 4,158 δισ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση κατά 166 εκατ. 
ευρώ σε σχέση με τον στόχο των 3,992 δισ. ευρώ.

Το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας προσφεύγει στο ΣτΕ για το Ασφαλιστικό

Μειωμένες έως 18% οι νέες συντάξεις Δημοσίου

Αναβρασμός στην Παιδεία για το πλαφόν στις μετεγγραφές

Το Ευρωκοινοβούλιο ενέκρινε τη συμφωνία για τις σχέσεις ΕΕ-Καναδά

Ποδαρικό με πρωτογενές πλεόνασμα 1 δισ. Ευρώ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ 15/2/2017

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 16/2/2017

ΤΑ ΝΕΑ 15/2/2017

ΕΘΝΟΣ 15/2/2017

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ 14/2/2017

post-its

Σύμφωνα με έκθεση της DHL Express, το διασυνοριακό εμπόριο 

λιανικής προσφέρει, κατά μέσο όρο, ρυθμούς ανάπτυξης, οι οποίοι 

δεν είναι διαθέσιμοι στην πλειονότητα των άλλων αγορών λιανικής. 

Για παράδειγμα, ο όγκος των διασυνοριακών συναλλαγών 

λιανικής αναμένεται ότι θα αυξηθεί, σε ετήσια βάση, κατά 25% 

μεταξύ των ετών 2015-2020

Τη 12η θέση μεταξύ των 28 κρατών - μελών της ΕΕ, για το 

2015, κατέλαβε η Ελλάδα, όσον αφορά τις χρηματοδοτήσεις του 

Προγράμματος “Ορίζοντας 2020” (Η2020). Για τη διετία 2014-2015, 

η χρηματοδότηση ελληνικών φορέων ανήλθε σε 318,5 εκατ. Ευρώ, 

εκ των οποίων τα 137,1 εκατ. αφορούσαν το 2015

http://www.efsyn.gr/arthro/vraveio-arhitektoniko-ektroma-2015
http://www.eleftherostypos.gr/oikonomia/78773-to-oikonomiko-epimelitirio-elladas-prosfeygei-sto-ste-gia-to-asfalistiko/
http://www.e-typos.com/gr/politiki/article/147813/merkel-dosame-stin-ellada-tin-eukairia-na-epistrepsei-stin-anaptuxi-/
http://www.kathimerini.gr/896543/article/oikonomia/ellhnikh-oikonomia/meiwmenes-ews-18-oi-nees-synta3eis-dhmosioy
http://www.makthes.gr/news/GR/reportage_S/reportage_C/Apati_4_5_ekat_eyro_sti_Sindo-To_dimosio_plirose_oli_tin_ependysi
http://www.tanea.gr/news/politics/article/5426013/anabrasmos-sthn-paideia-gia-to-plafon-stis-meteggrafes/
http://www.ethnos.gr/oikonomia/arthro/to_eurokoinoboulio_enekrine_ti_symfonia_gia_tis_sxeseis_ee_kanada-64965981/
http://www.efsyn.gr/arthro/podariko-me-protogenes-pleonasma-1-dis-eyro
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ΓΡΑΦΕΙΟ  ΝΟΚ

κάθε Τετάρτη 10:30 - 14:30 με ειδική συνεργάτιδα, 1ος όροφος 

καθημερινά στο τηλέφωνο 2310 883152 και στο γραφείο του 1ου ορόφου

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ

κάθε Τετάρτη 9:00 - 14:00, ισόγειο ΤΕΕ/ΤΚΜ

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1oς όροφος ΤΕΕ/ΤΚΜ, γραφείο ΝΟΚ 
Περισσότερα

http://www.canstudio.gr
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teetkm/Forologika_Martios_2017.pdf

