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Η ολοκλήρωση του Κτηματολογίου θα φέρει επενδύσεις και θα μειώσει τη
γραφειοκρατία
EDITORIAL
Χάσαμε πολλά την τελευταία οκταετία στην
Ελλάδα, αλλά αν κάτι ακόμη μας περισσεύει
-περιέργως!- είναι η ανοχή. Ανοχή απέναντι
σε στρεβλές πρακτικές και απογοητευτικές
πραγματικότητες, απέναντι σε χρόνιες
παθογένειες και οξείες καταστάσεις. Την
ανοχή αυτή την πληρώνουμε φυσικά, άλλοτε
με χρήματα κι άλλοτε με τρόπους που μπορεί
να μην είναι άμεσα ορατοί, αλλά στοιχίζουν
μακροπρόθεσμα. Πήραμε λέει το τέταρτο
κατά σειρά πρόστιμο για τον ΧΥΤΑ Τεμπλονίου
στην Κέρκυρα. Παρά τις επανειλημμένες
καμπάνες του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, δεν
ίδρωσε το αυτί μας. Και το αποτέλεσμα; 353
χιλιάδες ευρώ (είχαμε ήδη πληρώσει 290.000,
53.100 και 10.000 ευρώ). Κατά τα φαινόμενα,
εκτός από ανοχή υπάρχουν και λεφτά...Στο
ΕΣΠΑ έχουν ενταχθεί έργα που αφορούν τα
απορρίμματα, όπως η μονάδα σύγχρονης
επεξεργασίας απορριμμάτων Πελοποννήσου,
που η κατασκευή της θα άρχιζε τον Δεκέμβριο
2016. Θλιβερή διαπίστωση: σε μια περίοδο που
στο ΕΣΠΑ εντάσσονται έργα τρίτης γενιάς, εμείς
ακόμη προσπαθούμε -μέσω των κοινοτικών
κονδυλίων- να βουλώσουμε τρύπες, που
αφορούν ελλείψεις σε έργα πρώτης γενιάς,
ελλείψεις που μας είχαν μείνει αμανάτι από τη
διαχρονική -κι αχρωμάτιστη πολιτικά- τάση μας
να κρύβουμε τα μεγάλα προβλήματα κάτω από
το χαλί και ό,τι δεν τρώμε κάτω από το τραπέζι
να το επενδύουμε σε έργα “φωναχτά”, σε ό,τι
δηλαδή μας εξασφαλίζει το φαίνεσθαι (και τις
ψήφους).

Στην προσέλκυση επενδύσεων και τη
μείωση της γραφειοκρατίας θα συμβάλει η
ολοκλήρωση του Εθνικού Κτηματολογίου,
το οποίο θα λειτουργήσει σαν σημαντικό
αναπτυξιακό εργαλείο για την Ελλάδα, όπως
επισήμανε μιλώντας στο Newsletter του ΤΕΕ/
ΤΚΜ ο πρόεδρος του Τμήματος, Πάρις Μπίλλιας,
ενόψει της εκδήλωσης σχετικής θεματολογίας,
που διοργανώνει το ΤΕΕ/ΤΚΜ στις 18 Μαΐου,
αλλά και με αφορμή τις δηλώσεις για έγκαιρη παράδοση του έργου.
“Αν δεν συμβούν απρόοπτα και η δημόσια διοίκηση ανταποκριθεί στον ρόλο της, τότε φαίνεται
πως επιτέλους θα αποκτήσουμε Κτηματολόγιο και άρα ένα πολύ σημαντικό αναπτυξιακό εργαλείο”
επισήμανε ο κ. Μπίλλιας. Υπενθυμίζεται ότι ο πρόεδρος της εταιρείας Εθνικό Κτηματολόγιο και
Χαρτογράφηση Α.Ε. (ΕΚΧΑ Α.Ε.), Β. Νάκος, διαβεβαίωσε πρόσφατα τη Βουλή ότι η δέσμευση της
χώρας για την ολοκλήρωση του κτηματολογίου το 2020 θα τηρηθεί, καθώς έχουν ληφθεί όλα τα
μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση.
Ο κ. Νάκος ενημέρωσε την Επιτροπή Περιβάλλοντος, ότι έως τώρα, έχει ολοκληρωθεί η
κτηματογράφηση για 10 εκατ. δικαιώματα (περίπου το ¼ δικαιωμάτων της χώρας) – έναν αριθμό
που αντιστοιχεί σε 10 εκ. στρέμματα, ήτοι το 7,6% της έκτασης της χώρας. ύμφωνα με τα στοιχεία
που κατέθεσε ο κ. Νάκος, η κτηματογράφηση εξελίσσεται για περίπου ακόμα ¼ των δικαιωμάτων
της χώρας, το οποίο αντιστοιχεί σε μεγαλύτερη έκταση, δηλαδή σε 30 εκατ. στρέμματα, το 23% της
έκτασης της χώρας. Παράλληλα, έχει προκηρυχθεί διαγωνισμός για το 47,5% των δικαιωμάτων της
χώρας, περίπου 18,5 εκατ. δικαιώματα, που αντιστοιχεί στο 67,7% της έκτασης της χώρας, κι αφορά
κυρίως αγροτικές ή δασικές περιοχές.
Αναφερόμενος εξάλλου στην ανάρτηση των δασικών χαρτών, ο κ. Νάκος εκτίμησε ότι το σύνολο του
έργου αυτού θα έχει ολοκληρωθεί εντός του 2019, ενώ η διευθύνουσα σύμβουλος της ΕΚΧΑ Α.Ε.,
Χρ. Κλωνάρη, πρόσθεσε πως κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο για την ολοκλήρωση του Κτηματολογίου
εντός της χρονικής δέσμευσης, δεδομένου ότι πρέπει να είναι γνωστή η δηλωμένη περιουσία του
Δημοσίου. Υπενθυμίζεται ότι στις 18 Μαΐου το ΤΕΕ/ΤΚΜ, σε συνεργασία με το Διατμηματικό ΠΜΣ:
«Κτηματολόγιο: Νομικές, Τεχνικές και Περιβαλλοντικές Διαστάσεις» συνδιοργανώνουν εκδήλωση με
τίτλο «Ένταξη Διοικητικών Πράξεων στο Λειτουργούν Κτηματολόγιο», στη Θεσσαλονίκη, από τις 17.00
έως τις 22.00 στο Αμφιθέατρο του ΤΕΕ/ΤΚΜ. Δείτε το πρόγραμμα της εκδήλωσης ΕΔΩ.

Ψήφισμα “Α” για τις παρεμβάσεις μεσιτών & συμβολαιογράφων στο
αντικείμενο των μηχανικών
Συστηματικές παρεμβάσεις μεσιτών, αλλά και συμβολαιογράφων, στο επαγγελματικό
αντικείμενο των μηχανικών, διαπιστώνονται όλο και συχνότερα το τελευταίο διάστημα, όπως
επισημαίνεται σε ψήφισμα της πρώτης τακτικής συνεδρίασης της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ/
Συνέχεια στη σελίδα 2...
ΤΚΜ.
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Ψήφισμα “Α” για τις παρεμβάσεις μεσιτών &
συμβολαιογράφων στο αντικείμενο των μηχανικών
... Συνέχεια από τη σελίδα 1

Μεσίτες και συμβολαιογράφοι έχει αποδειχτεί ότι παρεμβαίνουν
προς τους πελάτες τους, αναφορικά με το κόστος και την ποιότητα
μελετών ή/και υπηρεσιών των μηχανικών που αφορούν: τακτοποίηση
αυθαιρέτων, βεβαιώσεις νομιμότητας, τοπογραφικά, ενεργειακά
πιστοποιητικά κ.α. Με τον τρόπο αυτό προκαταλαμβάνουν τον ιδιώτη
–κυρίως σε σχέση με το θέμα της αμοιβής του μηχανικού- και
δημιουργούν το κλίμα εκείνο που οι ίδιοι θέλουν να υποδείξουν.
“Από την παρούσα οικονομική συγκυρία που έχει περιέλθει η
Ελλάδα, ο Τεχνικός κόσμος δε έχει μείνει ανεπηρέαστος. Οι δυσκολίες
που αντιμετωπίζουν οι μηχανικοί καθημερινά, εντείνονται ακόμα
περισσότερο από τις πρακτικές που ακολουθούνται από διάφορους
επαγγελματικούς κλάδους με την εισχώρηση των επαγγελματικών
δραστηριοτήτων τους σε τομείς που άπτονται καθαρά στα επαγγελματικά
αντικείμενα των Μηχανικών” επισημαίνεται στο ψήφισμα, το οποίο
υπογραμμίζει την ανάγκη να σταματήσει η οποιουδήποτε τέτοιου είδους
παρέμβαση. Προς την κατεύθυνση αυτή, προτάθηκε να γίνει αποστολή
σχετικών επιστολών στα συλλογικά όργανα των προαναφερθέντων
κλάδων.

Στις 12/5 η τακτική γενική συνέλευση της ΕΜΔΥΔΑΣ
Κεντρικής Μακεδονίας
Με θέματα ημερήσιας διάταξης -μεταξύ άλλων- τον διοικητικό και
οικονομικό απολογισμό του διαστήματος Μαΐου 2016-Απριλίου 2017
αλλά και την έγκριση του προϋπολογισμού, θα πραγματοποιηθεί
την Παρασκευή 12 Μαΐου η τακτική γενική συνέλευση της Ένωσης
Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών
της Κεντρικής Μακεδονίας (ΕΜΔΥΔΑΣ/ΚΜ). Οι εργασίες θα ξεκινήσουν
στις 10.30 το πρωί και θα φιλοξενηθούν στην αίθουσα συνελεύσεων
του κτηρίου της τέως 3ης ΠΥΔΕ, Στρωμνίτσης 53, Θεσσαλονίκη (1ος
όροφος). Μεταξύ άλλων, στη διάρκειά τους θα πραγμταοποιηθεί
ενημέρωση για τα τρέχοντα θέματα του χώρου από το προεδρείο της
Π.Ο ΕΜΔΥΔΑΣ, τον αντιπρόεδρο Κ. Σάσσαλο και τον γενικό γραμματέα
Δ. Πετρόπουλο.

Συγκροτήθηκε σε σώμα και η ΝΕ Πιερίας
Με πρόεδρο τον πολιτικό μηχανικό Αναστάσιο Τασιούλα
συγκροτήθηκε σε σώμα και η Νομαρχιακή Επιτροπή Πιερίας του ΤΕΕ/
ΤΚΜ. Καθήκοντα αντιπρόεδρου αναλαμβάνει ο Αποστόλης Πίτσιας
(αγρονόμος τοπογράφος), γενικού γραμματέα ο Δανιήλ Σαμαράς
(πολιτικός μηχανικός) και μελών οι Δημήτριος Μαγκατσάς και
Νικόλαος Τσουπέης (αμφότεροι πολιτικοί μηχανικοί).

Ολοκληρώθηκε το πρώτο σεμινάριο για τις Ηλεκτρονικές
Δημόσιες Συμβάσεις, στις 12 και 13 Ιουνίου το επόμενο
Οι
λειτουργίες
του
Εθνικού
Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.),
αλλά και τα καθήκοντα
του επιβλέποντος κατά
την εκτέλεση δημόσιας
σύμβασης μελέτης και
έργου, παρουσιάστηκαν
-μεταξύ άλλων- στη
διάρκεια του σεμιναρίου
μικρής διάρκειας με
τίτλο «Εφαρμογή του ν. 4412/2016 στην ανάθεση και εκτέλεση
δημοσίων συμβάσεων μελετών/υπηρεσιών», που διοργάνωσε το
ΤΕΕ/ΤΚΜ στις 24-25 Απριλίου. Το σεμινάριο παρακολούθησαν 60
άτομα (μελετητές και κατασκευαστές δημοσίων έργων καθώς και
υπάλληλοι αναθετουσών αρχών), τα οποία θα λάβουν σύντομα τις
παρουσιάσεις των εισηγητών στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις που
έχουν δηλώσει.
Στη διάρκεια του σεμιναρίου, ο Δημήτρης Καραμπατζάκης
παρουσίασε αναλυτικά το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), το οποίο αποτελεί ένα ολοκληρωμένο
πληροφοριακό σύστημα που αναπτύχθηκε από τη Γενική Γραμματεία
Εμπορίου (Γ.Γ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομίας Υποδομών, Ναυτιλίας και
Τουρισμού. Μέσω του ΕΣΗΔΗΣ πραγματοποιείται πλέον ηλεκτρονικά
όλη η διαγωνιστική διαδικασία και η παρακολούθηση μίας δημόσιας
σύμβασης. Παρουσιάστηκαν επίσης οι λειτουργίες του συστήματος
που αφορούν την κατάρτιση και δημοσίευση της διακήρυξης ενός
διαγωνισμού, την υποβολή Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς
από τους υποψήφιους αναδόχους, την παρακολούθηση του
διαγωνισμού, την αξιολόγηση και την κατακύρωση της σύμβασης.
Η κ. Γρηγοριάδου την πρώτη ημέρα ανέλυσε μεταξύ άλλων, τις
διαδικασίες σύναψης σύμβασης – Προκηρύξεων – Προσκλήσεων
και Ενστάσεων, τις προϋποθέσεις για μια απευθείας ανάθεση, τη
διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού καθώς και τις Διατάξεις
που ισχύουν στις συμβάσεις κάτω των ορίων των ευρωπαϊκών
οδηγιών. Την δεύτερη ημέρα του σεμιναρίου, η Μαρία Γρηγοριάδου
αναφέρθηκε πιο συγκεκριμένα στην εφαρμογή του ν. 4412/2016
στην εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων έργων και μελετών καθώς
και στα καθήκοντα του επιβλέποντα κατά την εκτέλεση δημόσιας
σύμβασης μελέτης και έργου.
Σχετικά με το δεύτερο σεμινάριο που θα πραγματοποιηθεί στις 12
και 13 Ιουνίου, θα δημοσιευτούν προσεχώς πληροφορίες και αίτηση
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Τον Μάρτιο του 2018 στην Αθήνα το 18ο συνέδριο
σκυροδέματος
Τον Μάρτιο του 2018 πρόκειται να πραγματοποιηθεί στην Αθήνα το 18ο
Συνέδριο Σκυροδέματος, το οποίο διοργανώνουν το Ελληνικό Τμήμα
Σκυροδέματος του ΤΕΕ από κοινού με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
και σε συνεργασία με το Επιστημονικό και Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου
(ΕΤΕΚ). Το Συνέδριο, που πραγματοποιείται τακτικά με πρωτοβουλία του
Ελληνικού Τμήματος Σκυροδέματος του ΤΕΕ εδώ και 40 χρόνια, απευθύνεται
στον τεχνικό κόσμο της χώρας, στη βιομηχανία, στις εταιρείες μελετών,
κατασκευών και εφαρμογών, στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και
σε δημόσιους φορείς (όπως στις υπηρεσίες και στους οργανισμούς που
δραστηριοποιούνται στο πεδίο της έρευνας και καινοτομίας όσον αφορά
στην τεχνολογία του σκυροδέματος, στο σχεδιασμό, στη μελέτη και στην
κατασκευή έργων από σκυρόδεμα).
Ουσιαστικά το Συνέδριο Σκυροδέματος αποτελεί το βήμα από το οποίο
παρουσιάζονται οι εξελίξεις στην έρευνα και στην καινοτομία, στη μελέτη
και στην κατασκευή έργων από σκυρόδεμα, ενώ οι διπλωματούχοι
μηχανικοί συνθέτουν τις απόψεις τους διεπιστημονικά για την επίλυση
προβλημάτων και υποστηρίζουν επιστημονικά τη λήψη αποφάσεων σε
όλους τους τομείς της παραγωγής και της διοίκησης .
Κατεβάστε ΕΔΩ τα πρακτικά του 17ου συνεδρίου σκυροδέματος, που
είχαν διοργανώσει στη Θεσσαλονίκη στις 10-12 Νοεμβρίου του 2016,
η Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Ερευνών Σκυροδέματος (ΕΠΕΣ) και
το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας/ Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας. Στο
συνέδριο, που πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά μετά από επταετή
διακοπή, είχαν γίνει πάνω από 160 ανακοινώσεις.

Στις 6/5 το 4ο διεθνές συνέδριο “ENERGY IN BUILDINGSNorthern Greece”
Οι τελευταίες εξελίξεις γύρω από την ενέργεια
στα κτήρια θα βρεθούν στο επίκεντρο του 4ου
διεθνούς συνεδρίου με τίτλο “ENERGY IN BUILDINGS- Northern Greece”, που θα πραγματοποιηθεί
μεθαύριο Σάββατο 6 Μαΐου, στο αμφιθέατρο του
ΤΕΕ/ΤΚΜ. Στο συνέδριο, που διοργανώνει το
ελληνικό τμήμα της ΑSHRAE, σε συνεργασία με το
ΤΕΕ/ΤΚΜ, παρουσιάσεις θα πραγματοποιήσουν
μεταξύ άλλων οι: Timothy Wentz (πρόεδρος
ASHRAE) και Αλκης Τριανταφυλλόπουλος (πρόεδρος ελληνικού τμήματος),
Dr. Aleksandar Andjelkovic (καθηγητής University of Novi Sad, Σερβία), δρ
Δημήτρης Αραβαντινός (Τμήμα Πολιτικών ΜηχαΝικών, ΑΠΘ), δρ Κώστας
Μπαλαρας (Group Energy Conservation, Institute for Environmental Research & Sustainable Development, National Observatory of Athens), δρ
Γιώργος Μπανιάς (Vice President of the Assembly Presidium Senior Researcher – iBo/CERTH), Σταύρος Μπουλταδάκης (Solution Partner Manager, Building Technologies Division, Siemens SA), Dr. Essam Khalil
th

(Professor of Mechanical Engineering, Cairo University, Chairman
Arab HVAC Code Committee, Deputy Director -International- AIAA),
δρ Παντελεήμων Παναγιώτου (Bavarian Research Alliance, Head of unit
Information & Communication Technologies, Engineering & Natural Sciences, Munich, Germany, Energy Efficient Buildings ), James Vallort (Executive Vice President, Environmental Systems Design, Inc) και δρ Barbara
Vidakovic(Tehnikum Taurunum, The College of Engineering Sciences, Belgrade, Serbia, Member of the Executive Board DITUR - National Organization of Engineers and Technicians for Directing Fire Risks, Member of
Fire Protection Guideline Commission in CFPA-E). Βρείτε περισσότερες
πληροφορίες για το πρόγραμμα και τους ομλητές ΕΔΩ

Ατελώς οι αντιρρήσεις επί των δασικών χαρτών για
περιοχές αναδασμών και για τους ΟΤΑ Α’ και Β’ Βαθμού
Ατελώς θα γίνεται η υποβολή
αντιρρήσεων επί των δασικών χαρτών
για περιοχές αναδασμών και για τους
ΟΤΑ Α΄και Β΄βαθμού, όπως ορίζεται
με Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ)
που αναρτήθηκε στην Εφημερίδα
Πηγή: dasarxeio.com
της Κυβέρνησης (ΦΕΚ τ.Β 1491) και
συνυπογράφεται από τον αναπληρωτή υπουργό Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, Σωκράτη Φάμελλο και τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών,
Γιώργο Χουλιαράκη. Αναλυτικά, η ατέλεια ισχύει για:
-Τους ΟΤΑ Α΄ (δημοτικές) και Β’ Βαθμού (σε περίπτωση που υποβάλλουν
αντίρρηση κατά την διαδικασία ανάρτησης των δασικών χαρτών).
-Περιοχές που χαρακτηρίζονται ως δασικές στη φωτοερμηνεία της
παλαιότερης αεροφωτογράφησης, αλλά περιλαμβάνονται σε κληροτεμάχια
του αναδασμού, και
-Περιοχές που χαρακτηρίζονται ως χορτολιβαδικές ή βραχώδεις,
ή πετρώδεις είτε κατά την παλαιότερη είτε κατά την πρόσφατη
αεροφωτογράφιση, αλλά περιλαμβάνονται σε περιοχές του αναδασμού.
Πρέπει να σημειωθεί ότι οι παραπάνω περιπτώσεις προστίθενται σε μια
σειρά πέντε περιπτώσεων ατελούς υποβολής αντιρρήσεων, οι οποίες
καθορίσθηκαν για πρώτη φορά με την ΚΥΑ 147797/2746/30.11.2016
«Καθορισμός ειδικού τέλους για την άσκηση αντιρρήσεων κατά του
περιεχομένου αναρτημένου δασικού χάρτη» και συνεχίζουν να ισχύουν με
βάση την ΚΥΑ 151585/323/3.2.2017. Οι ήδη υπάρχουσες περιπτώσεις είναι:
α) περιοχών που συμπεριλήφθηκαν στο δασικό χάρτη λόγω μη αποτύπωσης
των εγκεκριμένων σχεδίων πόλεως, β) περιοχών που χαρακτηρίζονται
ως δασικές στη φωτοερμηνεία της παλαιότερης αεροφωτογράφησης,
αλλά περιλαμβάνονται σε κληροτεμάχια του εποικισμού, γ) περιοχών
που χαρακτηρίζονται ως χορτολιβαδικές ή βραχώδεις, ή πετρώδεις είτε
κατά την παλαιότερη είτε κατά την πρόσφατη αεροφωτογράφιση, αλλά
περιλαμβάνονται σε περιοχές του εποικισμού, δ) περιοχών με τελεσίδικη
πράξη χαρακτηρισμού και ε) περιοχών με εκκρεμείς πράξεις χαρακτηρισμού.
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Αυτά συμφωνήθηκαν με τους θεσμούς στα ενεργειακά

Εκτός Υπερταμείου η Εγνατία Οδός ΑΕ

Το
πλαίσιο
συμφωνίας μεταξύ
κυβέρνησης
και
τεχνικών κλιμακίων
των θεσμών στα
θέματα της ενέργειας
παρουσιάζει
σε
Author: Norbert Nagel
ενημερωτικό
του
σημείωμα το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταξύ
άλλων αναφέρονται τα εξής: 1. Λιγνίτες: Συμφωνήθηκε η μεταβίβαση
λιγνιτικών μονάδων και ορυχείων, σε ποσοστό περίπου 40%, σε
σχέση με το σημερινό λιγνιτικό δυναμικό της ΔΕΗ. Ο δυνητικός
επενδυτής ή επενδυτές δεν θα συνδέονται με κανέναν τρόπο με τη
ΔΕΗ, για λόγους προστασίας του ανταγωνισμού, ενώ θα πρέπει να
έχουν αποδεδειγμένα εμπειρία στην αγορά ενέργειας, καθώς και τα
αναγκαία κεφάλαια. Ως τα μέσα Μαΐου θα κοινοποιηθούν στη Γενική
Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Κομισιόν όλα τα απαραίτητα στοιχεία
για την εξειδίκευση των μέτρων σε επόμενο στάδιο. Τα μέτρα θα
οριστικοποιηθούν και θα νομοθετηθούν μετά τη διεξαγωγή έρευνας
αγοράς μέχρι τον Νοέμβριο. Η υλοποίηση τους προβλέπεται μέχρι
τον Ιούνιο 2018. 2. ΝΟΜΕ: Οι θεσμοί ζητούσαν υπερβολικά υψηλές
ποσότητες δημοπράτησης (αρχικά μέχρι 46% και στη συνέχεια μέχρι
33%). Μέσα από τη διαπραγμάτευση η αύξηση περιορίσθηκε σε πολύ
πιο χαμηλά και ρεαλιστικά επίπεδα (16% για το 2017, 19% για το 2018
και 22% για το 2019).Μετά την εφαρμογή των μέτρων για το λιγνίτη οι
ποσότητες των δημοπρατούμενων ποσοτήτων θα μειωθούν. 3. ΔΕΗ
Θα υποβληθεί στους θεσμούς Πλάνο Δράσης, για την αντιμετώπιση
των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τη ΔΕΗ. 4. Υπηρεσίες Κοινής
Ωφέλειας (ΥΚΩ). Οι οικονομικές εκκρεμότητες των παρελθόντων
ετών θα τακτοποιηθεί σε βάθος 5ετίας, έως το 2022, προκειμένου
να αποφευχθούν υπέρογκες χρεώσεις στα τιμολόγια ηλεκτρισμού. 5.
Φυσικό αέριο Η συμφωνία με τους θεσμούς προβλέπει την υποβολή
έως το Σεπτέμβριο 2017 οδικού χάρτη για την ολοκλήρωση της
απελευθέρωσης της αγοράς φυσικού αερίου. 6. Target Model Η
συμφωνία προβλέπει να υποβληθεί άμεσα στους θε- σμούς οδικός
χάρτης για την προσαρμογή της εγχώριας αγοράς ηλεκτρισμού
στους κανόνες της ενοποιημένης ευρωπαϊκής αγοράς, στο πλαίσιο
του Μοντέλου Στόχου (Target Model). 7. ΔΕΣΦΑ Θα προχωρήσει η
ιδιωτικοποίηση του 66% της ΔΕΣΦΑ (35% ΕΛΠΕ, 31% ΤΑΙΠΕΔ), με το
δημόσιο να διατηρεί το υπόλοιπο 34%. Η συμφωνία προβλέπει ότι ο
δυνητικός επενδυτής θα πρέπει να είναι Ευρωπαίος Διαχειριστής, για
λόγους ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού, τόσο της Ελλάδας,
όσο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης κι ότι μετά την ιδιωτικοποίηση
η ΔΕΣΦΑ θα λειτουργεί με το μοντέλο του πλήρους ιδιοκτησιακού
διαχωρισμού. Ορίζοντας υλοποίησης ως τα τέλη του 2017.

Δεν πρόκειται να συμπεριληφθεί
στο Υπερταμείο η Εγνατία Οδός
ΑΕ, η οποία θα αναλάβει το
έργο παρακολούθησης της
παραχώρησης της ομώνυμης
οδού, ούσα εποπτευόμενος
φορέας
του
υπουργείου
Author: Philos2000
Υποδομών.
Τα
παραπάνω
αποφασίστηκαν σε τριμερή σύσκεψη (κυβέρνηση -διοίκηση -εργαζόμενοι)
που πραγματοποιήθηκε στις 2 Μαΐου στο Μέγαρο Μαξίμου, υπό την
προεδρία του υπουργού Επικρατείας Αλέκου Φλαμπουράρη.
Στη σύσκεψη συμμετείχαν, εκτός του υπουργού Επικρατείας, ο υπουργός
Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Σπίρτζης και ο υφυπουργός
Οικονομίας και Ανάπτυξης Στέργιος Πιτσιόρλας, η διοίκηση της εταιρείας
και οι εργαζόμενοι. Στο μεταξύ, με καθολική συμμετοχή πραγματοποιήθηκε
την ίδια ημέρα η 24ωρη απεργία των εργαζομένων στην εταιρεία, στο
πλαίσιο της οποίας ματαιώθηκε μια ακόμη διαγωνιστική διαδικασία για την
κατασκευή σταθμού διοδίων επί της οδού (σ.σ.: είχαν ήδη ακυρωθεί τρεις
φορές οι διαδικασίες της πρώτης δημοπράτησης για τον σταθμό στο ύψος
του Ωραιοκάστρου και στις 2/5 ματαιώθηκε και η επαναδημοπράτηση). Οι
εργαζόμενοι διεκδικούν την ακύρωση των σχεδιασμών παραχώρησης
της Εγνατίας Οδού, τη χρήση των διαθέσιμων κεφαλαίων της εταιρείας
για την εκτέλεση επειγουσών εργασιών βαριάς συντήρησης και την
άμεση εγκατάσταση, εντός του 2017, καθολικού ηλεκτρονικού αναλογικού
συστήματος διοδίων. Σύμφωνα με τους εργαζόμενους, η κατασκευή
νέων σταθμών διοδίων, ενόψει της σχεδιαζόμενης παραχώρησης του
αυτοκινητόδρομου, αποτελεί σπατάλη δημόσιων πόρων.
6ο ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, στο
Συνεδριακό Κέντρο “Νικόλαος Γερμανός” της ΔΕΘ – HELEXPO στη
Θεσσαλονίκη, 5 έως 7 Μαΐου 2017. Πληροφορίες
ΈΚΘΕΣΗ Αποφοίτων Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων
Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών Α.Π.Θ. στο Μακεδονικό Μουσείο
Σύγχρονης Τέχνης, Διάρκεια: 6 - 25 Μαΐου 2017. Πληροφορίες
11o ΣΥΝΕΔΡΙΟ με τίτλο: «Αερομεταφορές – Παρόν και μέλλον»,
στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων στον Χολαργό, στις 9 Μαΐου 2017. Πληροφορίες, τηλ
210-3392500
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ με θέμα «Οι προκλήσεις της Κλιματικής
αλλαγής και η Τοπική Αυτοδιοίκηση», στο Συνεδριακό Κέντρο
Νικόλαος Γερμανός αίθουσα C της ΔΕΘ, στις 12 Μαΐου 2017.

Πληροφορίες
2ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΕΚΘΕΣΗ: «Ελληνικές Πόλεις: Εφαλτήριο
Οικονομικής Ανάπτυξης και Αειφορίας για την Ελλάδα»,
16 και 17 Μαΐου 2017, στο ξενοδοχείο Novotel Athens.

Πληροφορίες
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Προς συνολική αναμόρφωση του πλαισίου τυποποίησης,
πιστοποίησης και διαπίστευσης
Ψηφίστηκε στις 25 Απριλίου στη Βουλή το νομοσχέδιο του Υπουργείου
Οικονομίας και Ανάπτυξης για την επανασύσταση ανεξάρτητου εθνικού
φορέα διαπίστευσης με την επωνυμία «Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης».
Το υπουργείο Οικονομίας σημειώνει σε ανακοίνωση του ότι όπως τόνισε
ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας, Αλέξης Χαρίτσης, στην ομιλία του
στη Βουλή, «Το νομοσχέδιο αποτελεί μόνο το πρώτο βήμα. Προχωράμε
άμεσα στη σύσταση ομάδας εργασίας από έμπειρο και εξειδικευμένο
προσωπικό του υπουργείου μας, που θα εξετάσει τη συνολική
αναμόρφωση του πλαισίου τυποποίησης, πιστοποίησης και διαπίστευσης
της χώρας, με γνώμονα την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών, τη
διασφάλιση όλων των θέσεων εργασίας και την προστασία του δημόσιου
συμφέροντος». Το νομοσχέδιο έρχεται να επιλύσει τα προβλήματα
που δημιούργησε η βεβιασμένη και κακοσχεδιασμένη συγχώνευση
το 2013, του ΕΣΥΔ με τον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης (ΕΛΟΤ)
και το Εθνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας (ΕΙΜ) από την συγκυβέρνηση
ΝΔ – ΠΑΣΟΚ. Η τότε κυβέρνηση προχώρησε στη συγχώνευση παρά
τις έντονες ενστάσεις περί ασυμβίβαστου των τριών οργανισμών που
προέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το αποτέλεσμα ήταν να κινδυνεύει ο
εθνικός φορέας διαπίστευσης να τεθεί εκτός ευρωπαϊκού συστήματος
διαπίστευσης, με δραματικές συνέπειες για τον κλάδο διαπίστευσης
της χώρας, που αριθμεί πάνω από 2.000 εργαζομένους, τις ελληνικές
εξαγωγές και την οικονομία συνολικά.

Γερμανικό ενδιαφέρον για την αμυντική βιομηχανία ΕΛΒΟ;
Η εξεύρεση επενδυτή που θα αναλάβει την
αναδιάρθρωση της ΕΛΒΟ, τον εκσυγχρονισμό
της παραγωγικής υποδομής και την εξασφάλιση
νέων συμβολαίων, στοχεύει -σύμφωνα
με ρεπορτάζ του Sofoklousin.gr ο νέος
διεθνής διαγωνισμός για την πώληση των
Author: Peeperman
περιουσιακών της στοιχείων - παραγωγικών
εγκαταστάσεων, οικοπεδικών εκτάσεων, ακινήτων, εμπορικών σημάτων
και υπογεγραμμένων συμβάσεων. Το ελάχιστο τίμημα ορίστηκε, όπως
έχουμε ήδη γράψει στο NL του ΤΕΕ/ΤΚΜ, σε 10 εκατ. ευρώ, αλλά το
βασικό κριτήριο για την επιλογή αγοραστή-επενδυτή θα είναι το business
plan που θα παρουσιάσει - αν δηλαδή θα διασφαλίζει τη βιωσιμότητα
της επιχείρησης, την διεύρυνση των παραγωγικών δραστηριοτήτων της
και τη διατήρηση θέσεων εργασίας. Η εταιρεία, που ανήκει κατά 86%
στο Δημόσιο και βρίσκεται σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης από το
2014, βαρύνεται με τεράστιες συσσωρευμένες της τάξεως των 170 εκατ.
ευρώ, ενώ εμφανίζει αρνητικά ίδια κεφάλαια, παρά τις διαδοχικές ΑΜΚ
και τις επιχορηγήσεις που έχει λάβει. Ενδιαφέρον για την απόκτηση της
εταιρείας έχουν εκδηλώσει μεταξύ άλλων δύο γερμανικές εταιρείες
που είχαν εμπλακεί σε σκάνδαλα αμυντικών προμηθειών στην

Ελλάδα - η Krauss-Maffei Wegmann (KMW, κατασκευάστρια
τεθωρακισμένων και βαρέων στρατιωτικών οχημάτων) και η
Rheinmetall.
Το ενδιαφέρον των δύο γερμανικών εταιρειών - όπως και άλλων
υποψήφιων αγοραστών - συναρτάται με την προοπτική ανάληψης
μεγάλων παραγγελιών από τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, τα σώματα
ασφαλείας και διάφορους κρατικούς φορείς. Υπενθυμίζεται πάντως
ότι κάτι αντίστοιχο έχει επιχειρηθεί ξανά: το 2000, μετά από διεθνή
διαγωνισμό, το 43% των μετοχών της και το μάνατζμεντ πέρασε
στον Ομιλο Μυτιληναίου. Με τη σταδιακή μείωση των στρατιωτικών
παραγγελιών, η εταιρεία έγινε εξαιρετικά ζημιογόνος. Τον Ιούνιο του
2010 ο Μυτιληναίος αποχώρησε, παραχωρώντας το ποσοστό του στο
Δημόσιο με συμβολικό τίμημα 1(!) ευρώ.

Πρότυπος λεωφορειόδρομος στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο
του έργου REMEDIO
Το πρώτο βήμα για
την
αντιμετώπιση
των
κυκλοφοριακών
προβλημάτων
και
της
ατμοσφαιρικής
ρύπανσης
κάνει η Θεσσαλονίκη, που
Author: Steven Lek
εδώ και πολλά χρόνια έχει
μείνει πίσω στις κυκλοφοριακές μελέτες, όπως δήλωσε ο δήμαρχος,
Γιάννης Μπουτάρης, με αφορμή την υπογραφή της προγραμματικής
σύμβασης του ευρωπαϊκού έργου “REMEDIO”. Πρόκειται για το έργο
“Εφαρμογή καινοτόμων συγκοινωνιακών λύσεων χαμηλού ανθρακικού
αποτυπώματος σε πόλεις της Μεσογείου” που υπογράφηκε ανάμεσα
στη Μητροπολιτική Αναπτυξιακή Θεσσαλονίκης ΑΑΕ/ΟΤΑ, την Εγνατία
Οδό ΑΕ, το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών
του ΕΚΕΤΑ και τη Δημοτική Εταιρία Πληροφόρησης και Θεάματος
Θεσσαλονίκης (ΔΕΠΘΕ).
Θα διερευνηθούν αστικές διαδρομές με υψηλό κυκλοφοριακό φόρτο
και θα μελετηθεί η δυνατότητα ρύθμισης του κυκλοφοριακού με
καινοτόμες δράσεις (συμμετέχουν φορείς από Θεσσαλονίκη, Τρεβίζο,
Λισαβόνα, Σεβίλλη και Σπλιτ).
Στη Θεσσαλονίκη το βάρος θα πέσει στον τρόπο λειτουργίας των
λεωφορειολωρίδων, με τη δημιουργία ενός πρότυπου λεωφορειόδρομου
δεύτερης γενιάς, και στο σύστημα των φορτοεκφορτώσεων, ενώ ως
πιλοτική περιοχή έχει οριστεί ο άξονας από την περιοχή του Φοίνικα
έως την πλατεία της ΧΑΝΘ.
Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Μητροπολιτικής
Αναπτυξιακής Θεσσαλονίκης, Χρυσόστομο Καλογήρου, μέχρι το τέλος
του έτους θα ολοκληρωθούν οι μελέτες από το ΕΚΕΤΑ και έως το 2020
μπορεί να υλοποιηθεί ο νέος πρότυπος λεωφορειόδρομος. Επίσης,
υποστήριξε πως έχουν δεσμευθεί κονδύλια ύψους 1 εκατ. ευρώ από το
ΕΣΠΑ για τις εργασίες.
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ICAP: Στο εξωτερικό φεύγουν οι ‘Ελληνες για εργασία, χωρίς επιστροφή

Το Βήμα 3/5/2017

H μειωμένη αξιοκρατία οδηγεί πρωτίστως τους Έλληνες στο εξωτερικό για αναζήτηση εργασίας, οι οποίοι μάλιστα δεν ξαναγυρίζουν πίσω. Αυτά προκύπτουν
από την έρευνα της ICAP People Solutions για την ανάσχεση του φαινομένου μετανάστευσης ανθρώπινου κεφαλαίου (Brain Drain).Στην έρευνα, που διεξήχθη για
3η συνεχή χρονιά, συμμετείχαν 1.268 Έλληνες του εξωτερικού: το 68% των ατόμων είναι έως 35 ετών χωρίς οικογενειακές υποχρεώσεις με υψηλή εξειδίκευση
(κάτοχοι μεταπτυχιακού ή/και διδακτορικού σε ποσοστό 64%). Από τα άτομα που συμμετείχαν και πέρσι στην έρευνα, οι οποίοι αποτέλεσαν το 30% του φετινού
δείγματος, μόλις 5 άτομα έχουν εν τω μεταξύ επιστρέψει στην Ελλάδα για εργασία.

Ποιοι θα πληρώσουν τον λογαριασμό για τη συμφωνία

REAL.GR 3/5/2017

Η νέα μείωση του αφορολόγητου και οι νέες μειώσεις στις συντάξεις βαφτίστηκαν από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο «μεταρρυθμίσεις». Η κυβέρνηση, από την
πλευρά της, κάνει λόγο για «βιώσιμη και ισορροπημένη συμφωνία», μιλώντας για αλλαγή του μίγματος πολιτικής…Η αλήθεια είναι ότι η προκαταρκτική συμφωνία
η οποία επετεύχθη με τους δανειστές, τα βαριά νέα μέτρα της οποίας προετοιμάζεται να ψηφίσει η κυβέρνηση, στέλνει τον λογαριασμό στις ασθενέστερες
εισοδηματικά τάξεις των μισθωτών, συνταξιούχων και αγροτών, χωρίς να μπορεί να υποστηρίξει κανείς ότι «χτυπά» αυτούς που δεν δηλώνουν τα εισοδήματά τους
στην εφορία

Τι αλλάζει με τον ΕΝΦΙΑ και τις αντικειμενικές αξίες

STAR.GR 3/5/2017

Σε νέα αναβολή της προσαρμογής των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων στα επίπεδα των πραγματικών εμπορικών τιμών της κτηματαγοράς για άλλους έξι
μήνες και συγκεκριμένα για τον Δεκέμβριο του 2017 (αντί για τον Ιούνιο του ιδίου έτους), ώστε το νέο σύστημα προσδιορισμού των φορολογητέων αξιών των
ακινήτων να είναι διαθέσιμο για εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2018, συμφώνησαν η κυβέρνηση και οι δανειστές. Στόχος του σχεδίου αυτού είναι τον Μάρτιο
του επομένου έτους να εκδοθούν και να αποσταλούν σε περισσότερους από 7 εκατομμύρια φορολογούμενους τα εκκαθαριστικά του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας
Ακινήτων του έτους 2018, στα οποία ο συγκεκριμένος φόρος θα έχει υπολογιστεί όχι επί των ισχυουσών σήμερα αντικειμενικών αξιών αλλά επί των νέων
φορολογητέων τιμών των ακινήτων, που θα είναι προσαρμοσμένες στα επίπεδα των αγοραίων τιμών τους.

Για τέταρτη φορά αναβλήθηκε η εκδίκαση της προσφυγής του ΟΑΣΘ κατά του
ελληνικού δημοσίου

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 3/5/2017

Για τις 8 Μαΐου αναβλήθηκε, για τέταρτη φορά, η εκδίκαση της προσφυγής του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ) στη διαιτησία, ο οποίος
διεκδικεί ποσό ύψους 14,5 εκατ. ευρώ από το ελληνικό δημόσιο για οφειλές οι οποίες αφορούν την εκκαθάριση του 2014, όπως επισήμανε μιλώντας στο ΑΠΕΜΠΕ ο πρόεδρος του οργανισμού, Χρήστος Στεφανίδης. Η διοίκηση του οργανισμού περιμένει να «κλείσει» το 2014 και μετά αναμένεται να προσφύγει εκ νέου στη
διαιτησία, ζητώντας άλλα 100 εκατ. ευρώ από το ελληνικό δημόσιο, εκ των οποίων τα 47 εκατ. αφορούν οφειλές για το 2015 και τα υπόλοιπα 53 εκατ. για το περσινό
έτος. Υπογραμμίζεται δε, ότι ο ΟΑΣΘ πορεύεται από τον Απρίλιο μονάχα με την κρατική επιχορήγηση, η οποία ανέρχεται περίπου στα 4,1 εκατ. ευρώ μηνιαίως, συν
τις εισπράξεις από τα εισιτήρια. «Το ελληνικό δημόσιο οφείλει στον ΟΑΣΘ 130,5 εκατ. ευρώ. Τα έσοδα του οργανισμού μηνιαίως ανέρχονται σε 7,5 εκατ. ευρώ και
τα έξοδα διαμορφώνονται σε 11 εκατ. ευρώ. Όπως γίνεται αντιληπτό, η κατάσταση όπως έχει, δεν μπορεί να συνεχιστεί για πολύ ακόμη», επισήμανε ο πρόεδρος
του οργανισμού.

Διαβάστε στο blog του ΤΕΕ/ΤΚΜ
www.teetkm.gr

-Το άρθρο της συναδέλφου Κυριακής Πετρίδου, με τίτλο
Nursery fields forever
-Στην Αλβανία οι αμοιβές των μηχανικών τραβούν την
ανηφόρα
-Το Ισραήλ μεγαλώνει τον οικιστικό του τομέα και προσφέρει
ευκαιρίες για ξένες κατασκευαστικές
-Φουσκωτή αρχιτεκτονική: η παλιά νέα τάση που ανακτά
έδαφος
-Υποτροφία 50% για συμμετοχή στο διεθνές Εκπαιδευτικό
Πρόγραμμα “Interdisciplinary Leadership Academy”
-Μάθε για τις μεταπτυχιακές σπουδές στο ΑΠΘ
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ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1oς όροφος ΤΕΕ/ΤΚΜ, γραφείο ΝΟΚ
Περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ
κάθε Τετάρτη 9:00 - 14:00, ισόγειο ΤΕΕ/ΤΚΜ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΚ
καθημερινά στο τηλέφωνο 2310 883152
και κάθε Τετάρτη με ειδική συνεργάτιδα στο γραφείου του 1ου ορόφου

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΚΜ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΚΜ
Πάρις Μπίλλιας

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Αλεξάνδρα Γούτα
Χρύσα Λασκαρίδου
Κυριακή Διαβολίτση

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
CAN studio

E-MAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
infotkm@central.tee.gr

ΤΕΕ / ΤΚΜ
Λεωφόρος Μ. Αλεξάνδρου 49
54643, Θεσσαλονίκη

www.tkm.tee.gr

