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EDITORIAL
Δεν είναι τυχαίο ότι η απόφαση του Τραμπ
για αποχώρηση των ΗΠΑ από τη Συμφωνία
των Παρισίων δεν ξεσήκωσε αντιδράσεις
μόνο από “βαμμένους” οικολόγους, αλλά και
από επιχειρήσεις-κολοσσούς, που μιλούν τη
γλώσσα του χρήματος καλύτερα από κάθε
γλώσσα (βλ. σχετικά κείμενα στο blog του
ΤΕΕ/ΤΚΜ). Το φυσικό περιβάλλον, πέραν
της προφανούς κοινωνικής αξίας του, έχει
άμεση και έμμεση οικονομική αξία, που κάθε
εχέφρων άνθρωπος και κάθε συνετή διοίκηση
οφείλει να προστατεύει (κι όχι μόνο στις 5
Ιουνίου). Η έμμεση οικονομική αξία σχετίζεται
με τη φυσική/πνευματική υγεία των πολιτών
και τη διατήρηση της ιδιαίτερης ταυτότητας
κάθε τόπου (βλ. χαμένες εργατοώρες εξαιτίας
ασθενειών, χαμένες τουριστικές ροές,εξαιτίας
της απογύμνωσης ενός τόπου από το φυσικό
του κάλλος κτλ κτλ). Η άμεση οικονομική αξία
έχει να κάνει με τις δραστηριότητες εκείνες,
που παράγουν κέρδος και δημιουργούν θέσεις
εργασίας, ενώ ταυτόχρονα προστατεύουν
το περιβάλλον (βλ. ανακύκλωση, ανάπτυξη
των ΑΠΕ, πράσινες κατασκευές, τεχνολογίες
ενεργειακής εξοικονόμησης κτλ). Αν σε αυτά
συνυπολογίσει κάποιος το τεράστιο κόστος
αντιμετώπισης των φυσικών καταστροφών,
που προκαλεί η κλιματική αλλαγή,
γίνεται εμφανές γιατί η μη τήρηση των
συμφωνηθέντων στο Παρίσι, το πιθανότερο
είναι ότι θα λειτουργήσει σαν μπούμερανγκ
για την οικονομία των ΗΠΑ. Το ίδιο ισχύει για
την Ελλάδα. Μπορεί να ακούγεται οξύμωρο
σε κάποιους, αλλά μια χώρα που ταλανίζεται
από παρατεταμένη οικονομική κρίση, δεν
έχει την πολυτέλεια να κάνει εκπτώσεις στην
περιβαλλοντική προστασία.

Πηγή: Ιστοσελίδα Εγνατίας Οδού ΑΕ

Καταργεί τον αναπτυξιακό χαρακτήρα της Εγνατίας Οδού η ΚΥΑ για τους 38
σταθμούς διοδίων
Την πεποίθηση ότι η απόφαση για εγκατάσταση 38 σταθμών διοδίων της Εγνατίας Οδού αίρει τον
αναπτυξιακό της χαρακτήρα, καθώς θα καταστήσει τη χρήση της ασύμφορη, εκφράζει, μιλώντας
στο “Newsletter” ο πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ, Πάρις Μπίλλιας, με αφορμή την πρόσφατη ΚΥΑ.
“Η Εγνατία Οδός κατασκευάστηκε για να βγάλει από τη φτώχεια και την απομόνωση τις
απομακρυσμένες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, που μέχρι τότε δεν είχαν εύκολη πρόσβαση
στα αστικά κέντρα. Με άλλα λόγια, κατασκευάστηκε για ν΄ αυξήσει την ποιότητα ζωής και την
ασφάλεια των μετακινήσεων των πολιτών. Για αυτό χρηματοδοτήθηκε το έργο. ΄Οταν ξεκίνησε να
μελετάται ήταν προφανές ότι ένα τέτοιο έργο, με αυξημένα επίπεδα συντήρησης και λειτουργίας,
θα απαιτούσε περί τα 80 εκατ. ευρώ ετησίως, για να καλύπτονται όλες οι δαπάνες, από τη μέριμνα
για ένα ατύχημα μέχρι τον ηλεκτροφωτισμό και τη συντήρηση” επισήμανε ο Πάρις Μπίλλιας.
Πρόσθεσε ότι ήταν εξαρχής αποδεκτό ότι για να μπορέσει η Εγνατία να παρέχει τις υπηρεσίες
στις οποίες στοχεύει η δημιουργία της, αυτό το ετήσιο κόστος των 80 εκατ. ευρώ, θα έπρεπε
να αποσβεστεί μέσω των σταθμών διοδίων και υπολογίστηκε ότι για να γίνει αυτό χρειάζονται
περίπου 15 τέτοιοι, αριθμός που μαζί με τους κάθετους άξονες έφτασε στους 20-25.
“Από αυτό το σημείο όμως, μέχρι να φτάσουμε σχεδόν τους 40 υπάρχει μεγάλη απόσταση και
το κακό είναι ότι αίρεται ο αναπτυξιακός ρόλος της Οδού. Η κυβέρνηση θα έπρεπε να δει τα
δεδομένα του κόστους λειτουργίας πριν πάρει αυτή την απόφαση. Ενώ η λογική των διοδίων
ήταν εξαρχής να καλύπτεται το κόστος λειτουργίας και συντήρησης, με τη συγκεκριμένη ΚΥΑ
γίνεται πλέον εμπορική χρήση του δρόμου, με στόχο να μειωθεί το κόστος του δανεισμού στις
διαπραγματεύσεις με τους εταίρους μας. Η απόφαση αυτή θα άρει τον αναπτυξιακό χαρακτήρα
της Οδού, ενώ θα αυξήσει τα τροχαία στο επαρχιακό δίκτυο και περιφερειακό δίκτυο, αλλά και
την περιβαλλοντική επιβάρυνση, καθώς οι πολίτες θα διανύουν μεγαλύτερες αποστάσεις με τα
αυτοκίνητά τους, προσπαθώντας να αποφύγουν την Εγνατία λόγω κόστους” κατέληξε.
Υπενθυμίζεται ότι βάσει της ΚΥΑ που υπογράφουν οι υπουργοί Οικονομικών, Ευκλείδης
Τσακαλώτος και Υποδομών-Μεταφορών, Χρήστος Σπίρτζης, μέχρι την 1η Νοεμβρίου του 2017
θα πρέπει να έχουν σταδιακά ολοκληρωθεί οι υπόλοιποι 10 από τους μετωπικούς σταθμούς που
απομένουν (οκτώ έχουν ήδη κατασκευαστεί), αλλά και οι επιπλέον 20 πλευρικοί σταθμοί.

Στην Νομοπαρασκευαστική το Σ/Ν για το δομημένο περιβάλλον - Παράταση
στην τακτοποίηση αυθαιρέτων δες σελίδα 2
Σήμερα η εκδήλωση για το νέο Κανονισμό Σκυροδέματος
Στις 5.15 το απόγευμα, στο αμφιθέατρο του ΤΕΕ/ΤΚΜ ξεκινά η εκδήλωση για το νέο Κανονισμό
Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ-2016), που διοργανώνει το Τμήμα. Περισσότερα
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Την Τετάρτη η εκδήλωση με θέμα τις άμεσες
μετασεισμικές ενέργειες

Υποβλήθηκε χθες στην Κεντρική Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή
το σχέδιο νόμου για τον έλεγχο και την προστασία του δομημένου
περιβάλλοντος, σύμφωνα με Δελτίο Τύπου του ΥΠΕΝ .
Όπως αναφέρεται, ενόψει αυτής της διαδικασίας, κρίθηκε απαραίτητη
η έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης, την οποία υπογράφουν οι
Υπουργοί, Οικονομίας Ευκλείδης Τσακαλώτος και Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης, με την οποία δίνεται παράταση στην
τακτοποίηση αυθαιρέτων. Σύμφωνα με την ΚΥΑ δίνεται παράταση 45
ημερών, για τη ρύθμιση αυθαίρετης δόμησης στο πλαίσιο του ισχύοντος
νόμου 4178/2013. Η έναρξη ισχύος της ΚΥΑ ορίζεται με τη δημοσίευση
της στο ΦΕΚ, που θα γίνει άμεσα.
Το ΥΠΕΝ αναφέρει επίσης ότι η ψήφιση του σχεδίου νόμου θα
ολοκληρωθεί προτού εκπνεύσει το διάστημα αυτό, οπότε τα ζητήματα της
αυθαίρετης δόμησης θα ρυθμίζονται πλέον με βάση το νέο νομοθετικό
πλαίσιο.
Το ΤΕΕ/ΤΚΜ με ομάδα ειδικών μελετά το σχέδιο νόμου που
διαβιβάστηκε από τον πρόεδρο του ΤΕΕ στους προέδρους όλων των
Περιφερειακών και εντός των επόμενων ημερών θα είναι σε θέση να
διατυπώσει θέσεις και απόψεις.

Εκδήλωση με θέμα
τις άμεσες ενέργειες,
που χρειάζεται να
γίνουν μετά από
έναν σεισμό, υπό
συνθήκες έκτακτης
ανάγκης, διοργανώνει
το απόγευμα της
14ης Ιουνίου το
Τεχνικό Επιμελητήριο
Ελλάδας/Τμήμα
Κεντρικής Μακεδονίας,
στο αμφιθέατρό του
(Μεγ.
Αλεξάνδρου
49).
Προσωρινές
υποστηλώσεις, διασώσεις μέσα από τα ερείπια, σχεδιασμός κι οργάνωση καταυλισμών
για την καταφυγή των πολιτών, μετασεισμικός έλεγχος-”εξπρές” για την καταλληλότητα
των κτηρίων σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης, αλλά και οι δράσεις κι εμπειρίες της 2ης
ΕΜΑΚ θα συζητηθούν εκτενώς στο πλαίσιο της εκδήλωσης. Το πρόγραμμα ΕΔΩ

πηγή: wikimedia commons, author Author Piotrus

Στην Νομοπαρασκευαστική το Σ/Ν για το δομημένο
περιβάλλον - Παράταση στην τακτοποίηση αυθαιρέτων

Πρόσκληση συμμετοχής σε διαρκή Ο.Ε. Παράταση
προθεσμίας για ΜΕ
Να δηλώσουν συμμετοχή στη διαρκή Ομάδα Εργασίας «Δημόσιας
Διοίκησης – Δημόσιου Τομέα», καλεί τα μέλη του το ΤΕΕ/ΤΚΜ.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να αποστείλουν τη σχετική αίτηση,
συνοδευόμενη από σύντομο βιογραφικό σημείωμα (έκτασης μέχρι μίας
σελίδας) έως τη Δευτέρα 12 Ιουνίου 2017. Δείτε ΕΔΩ πληροφορίες
και την αίτηση συμμετοχής. Επίσης, μέχρι 12 Ιουνίου παρατείνεται η
προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τις Μόνιμες Επιτροπές. Δείτε ΕΔΩ
πληροφορίες και την σχετική αίτηση. Διευκρινίσεις στα τηλέφωνα 2310
883120 (Κ. Διαβολίτση) και 2310 883121 (Κ. Πετρίδου).

Στις 12-13/6 επανάληψη του σεμιναρίου για την
εφαρμογή του Ν.4412 στις δημόσιες συμβάσεις
Το σεμινάριο μικρής διάρκειας με θέμα την «εφαρμογή του ν.
4412/2016 στην ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων
μελετών/υπηρεσιών» επαναλαμβάνει στις 12-13 Ιουνίου 2017 το
ΤΕΕ/ΤΚΜ. Η αίτηση συμμετοχής είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα
του ΤΕΕ/ΤΚΜ. Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα του
σεμιναρίου ΕΔΩ

Εκλογές του ΣΑΘ την Κυριακή
Την Κυριακή
11
Ιουνίου
2017
θα
διεξαχθούν
οι
εκλογές
του Συλλόγου
Αρχιτεκτόνων Θεσσαλονίκης για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού
Συμβουλίου για την διετία 2017 - 2019. Οι εκλογές θα διεξαχθούν στο
ισόγειο του ΤΕΕ/ΤΚΜ, Μ. Αλεξάνδρου 49, από τις 8.30πμ έως τις 8.30μμ.
Δικαίωμα ψήφου έχουν ΟΛΑ τα εγγεγραμμένα μέλη του Συλλόγου. Για
τη συμμετοχή στις εκλογές θα ζητηθεί η τακτοποίηση μιας συνδρομής.
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Επιστροφή στο (κακό) παρελθόν για τα ΑΕΙ φέρνει το νέο
νομοσχέδιο για την παιδεία
Πισωγύρισμα σε πρακτικές του παρελθόντος, ιδίως σε ό,τι αφορά
τη διοίκηση των πανεπιστημίων, αποτελεί ο νέος νόμος 4415/16 για
την παιδεία, καθώς ενώ δεν επιλύει τα ουσιαστικά προβλήματα της
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (υποχρηματοδότηση κι υποστελέχωση,
υπεράριθμοι εισακτέοι) επαναφέρει τ’ αρνητικά στοιχεία. Τα παραπάνω
επισημαίνει, μιλώντας στο “Newsletter”, ο πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ, Πάρις
Μπίλλιας. «Ο νόμος 4009/2011, που σημειωτέον είχε ψηφιστεί από 250
βουλευτές, είχε ευρεία κοινωνική αποδοχή και έβαλε τα πράγματα στη
σωστή διάσταση, ενεργοποιώντας μοντέλα που εφαρμόζονται σε όλον
τον κόσμο με επιτυχία, ιδίως σε ό,τι αφορά τη διοίκηση των ελληνικών
ΑΕΙ. Ο νόμος αυτός έδωσε θετικά δείγματα επί του πρακτέου και αυτό
φάνηκε και από την αξιολόγηση των ελληνικών πανεπιστημίων, που
κατατάχθηκαν σε υψηλές θέσεις στις ranking lists» σημειώνει ο Πάρις
Μπίλλιας.
Κατά τον ίδιο, η εφαρμογή του νόμου εκείνου ανέδειξε -με τα θετικά της
στοιχεία- τα αρνητικά του παρελθόντος όπως ο σφιχτός εναγκαλισμός
των πανεπιστημίων από το κράτος. Κι ήταν τελικά αυτός ο εναγκαλισμός,
που δεν άφησε τα συμβούλια να λειτουργήσουν με ιδιωτικοοικονομικά
κριτήρια. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΤΕΕ/ΤΚΜ, το μεγαλύτερο
πρόβλημα των ελληνικών πανεπιστημίων σήμερα είναι ο συνδυασμός
του μεγάλου αριθμού εισακτέων και της υποστελέχωσης/έλλειψης
υλικοτεχνικής υποδομής.

www.auth.gr

“Οι μεγάλες ελλείψεις χρηματοδότησης, που προκαλούν υποστελέχωση,
μεγαλώνουν το πρόβλημα, με αποτέλεσμα να μην προκηρύσσονται νέες
θέσεις διδακτικού προσωπικού και οι διδάσκοντες της πιο παραγωγικής
ηλικίας να φεύγουν στο εξωτερικό για να διδάξουν εκεί” προσθέτει ο
πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ.
“Με τον νέο νόμο γυρνάμε πίσω σε θέματα διοίκησης, ενώ μεταξύ άλλων
με τη συμμετοχή των φοιτητών στα όργανα της διοίκησης ισχυροποιείται
η φωνή των κομματικών νεολαίων, οι οποίες θα μπουν σε αυτά τα όργανα
με λογική κομματική και όχι ακαδημαϊκή” υπογραμμίζει και καταλήγει:
“αντί να επαναφέρει αρνητικά στοιχεία του παρελθόντος, η Πολιτεία
πρέπει να στρέψει επειγόντως το ενδιαφέρον της στην αναβάθμιση των
πανεπιστημίων, αλλά και στην προσέλκυση ξένων φοιτητών, μέσω της
δημιουργίας κι ενίσχυσης αγγλόφωνων τμημάτων, που θα φέρουν στην
Ελλάδα φοιτητές από τις ΗΠΑ, τη Ρωσία, την Κίνα, κυρίως για κλασικές
σπουδές. Μόνο έτσι θα πάμε μπροστά αντί για πίσω”.

Παράταση έως τις 27/7 για τις αντιρρήσεις στους δασικούς
χάρτες

πηγή: dasarxeio.gr

Παράταση έως τις 27 Ιουλίου έδωσε το υπουργείο Περιβάλλοντος
για την υποβολή αντιρρήσεων, αιτήσεων πρόδηλων σφαλμάτων και
αιτήσεων εξαγοράς ή έγκρισης επέμβασης στους δασικούς χάρτες.
Η παράταση δόθηκε με τροπολογία που κατατέθηκε προχτές Τρίτη στο
σχέδιο νόμου για τη Σύμβαση της Βαρσοβίας. Το υπουργείο διευκρινίζει
πάντως ότι η καταληκτική αυτή ημερομηνία, που ισχύει για τους κατοίκους
τόσο της Ελλάδας, όσο και του εξωτερικού, είναι δεσμευτική και αποτελεί
την τελευταία παράταση που δίνεται, καθώς η μερική κύρωση του χάρτη
πρέπει να έχει ολοκληρωθεί, έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2017. “Η παράταση
αυτή δίνεται για τη βέλτιστη εξυπηρέτηση και ενημέρωση των πολιτών,
αλλά και για να υπάρχει επάρκεια χρόνου, ώστε να αποσταλούν τα όρια
οικισμών και οικιστικών πυκνώσεων από τους ΟΤΑ” επισημαίνεται
στην ανακοίνωση όπου υπογραμμίζεται ακόμη ότι η παράταση δίνεται
και προκειμένου “να υπάρξει δυνατότητα ενημέρωσης όλων των
αγροτών των οποίων οι εκτάσεις αλληλεπιδρούν με τους δασικούς
χάρτες και είναι ενταγμένες στο ΟΣΔΕ, ώστε να προχωρήσουν, εφόσον
το επιθυμούν, στη χρήση των παραπάνω εργαλείων, καθώς και για να
ολοκληρωθεί η έκδοση των απαραίτητων αποφάσεων και εγκυκλίων
που θα βοηθήσουν στην καλύτερη χρήση αυτών”.

Συμμετοχή ΤΕΕ/ΤΚΜ στην 1η Διαπεριφερειακή Συνάντηση
βαλκανικών χωρών για την αειφόρο ανάπτυξη
Στην ανάπτυξη στρατηγικής για την επίτευξη των στόχων της
αειφόρου ανάπτυξης στα Βαλκάνια εστιάζει η θεματολογία της 1ης
Διαπεριφερειακής Συνάντησης Βαλκανικών Χωρών για το θέμα,
στην οποία το ΤΕΕ/ΤΚΜ θα εκπροσωπήσει ο γενικός γραμματέας της
διοικούσας επιτροπής, Γιώργος Τσακούμης. Τη συνάντηση, που θα
πραγματοποιηθεί στη Βλάστη Κοζάνης στις 17 Ιουνίου, διοργανώνουν
τα υπουργεία Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Ψηφιακής
Πολιτικής, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας. Η
συνάντηση τελεί υπό την αιγίδα του Διεθνούς Οργανισμού Παρατήρησης
της Γης (GEO), ενώ ρόλο επιταχυντή επιτελεί το Διαβαλκανικό Κέντρο
Περιβάλλοντος.
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ΕΜΔΥΔΑΣ: “Αναμφίβολα παράνομη” η αναίρεση του
προβαδίσματος των μηχανικών ΠΕ στην επιλογή
προϊσταμένων
“Αναμφίβολα παράνομη” χαρακτηρίζει η ΕΜΔΥΔΑΣ την αναίρεση του
προβαδίσματος των μηχανικών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ)
έναντι εκείνων της Τεχνικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) στο σύστημα επιλογής
προϊσταμένων. Η αναίρεση του προβαδίσματος αποτυπώνεται σε
εγκύκλιο του υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
Με επιστολή της προς την αρμόδια υπουργό, ΄Ολγα Γεροβασίλη, η
ΕΜΔΥΔΑΣ επισημαίνει -μεταξύ άλλων- ότι σύμφωνα με τη διάταξη του
άρθρου 97 του Ν.3528/2007 και του άρθρου 99 του Ν.3584/2007 : «Το
προβάδισμα μεταξύ των υπαλλήλων καθορίζεται ως εξής: α) Μεταξύ
υπαλλήλων που ανήκουν σε διαφορετικές κατηγορίες, προηγούνται οι
υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ και ακολουθούν κατά σειρά οι υπάλληλοι
της κατηγορίας ΤΕ, της κατηγορίας ΔΕ και τέλος οι υπάλληλοι της
κατηγορίας ΥΕ».
“Η σαφήνεια με την οποία έχει διατυπωθεί η ως άνω διάταξη, το
δίχως άλλο δεν αφήνει περιθώρια παρερμηνειών σχετικά με την
αληθινή βούληση του νομοθέτη, η οποία δεν είναι άλλη από την
πρόθεση του να αναγνωρίσει σαφές προβάδισμα στους υπαλλήλους
της κατηγορίας ΠΕ έναντι αυτών της κατηγορίας ΤΕ, που με τη
σειρά τους προηγούνται σε σχέση με τους υπαλλήλους ΔΕ κ.ο.κ. Το
προβάδισμα αυτό είναι απόλυτα δικαιολογημένο και δεν καθιερώνεται
τυχαία από τον νομοθέτη, αφού κατά κανόνα οι υπάλληλοι αυτής της
κατηγορίας προορίζονται για επιτελικές θέσεις που αν μη τι άλλο είναι
θέσεις ευθύνης. Και βεβαίως δεν είναι υπερβολικό να υποστηριχθεί
ότι οι υπάλληλοι ΠΕ γνωρίζουν καλύτερα το αντικείμενο της εργασίας
τους, έχουν σαφώς ευρύτερο γνωσιολογικό υπόβαθρο και διαθέτουν
καλύτερα επαγγελματικά προσόντα σε σχέση με τους υπαλλήλους των
κατηγοριών ΤΕ, ΔΕ ή ΥΕ” καταλήγει η ΕΜΔΥΔΑΣ, η οποία ζητά εκ νέου
συνάντηση με την υπουργό.
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ (μέχρι 30 Ιουνίου 2017)
στο 16ο ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ από
18 έως 21 Ιουνίου 2018. Πληροφορίες
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ (μέχρι 23 Ιουνίου 2017)
στο 11ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΗΠΙΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, από 14
ΕΩΣ 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018. Πληροφορίες
ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ «Η πόλη …το σπίτι μας», 10 και 11
Ιουνίου 2017, Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης. Πληροφορίες
36ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΒΙΒΛΙΟΥ–ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, 2 έως 18
Ιουνίου 2017, Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης. Πληροφορίες
ΑΝΟΙΧΤΗ ΗΜΕΡΑ ΑΡΧΕΙΩΝ, στις 9 Ιουνίου 2017, χώρος
ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ, Βίλα Καπαντζή, Βασ. Όλγας 108, 11.00 με 19.00.
Πληροφορίες
ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ «Ο ΑΤΜ στην εκτίμηση, αξιοποίηση και διαχείριση της
ακίνητης περιουσίας». Στις 23 και 24 Ιουνίου 2017, ΕΜΠ, Κτίριο
Λαμπαδάριο. Πληροφορίες

Εργολήπτες παγιδευμένοι στην κρίση
Ανάμεσα σε συμπληγάδες βρίσκονται οι εργοληπτικές επιχειρήσεις,
καθώς έχοντας δεσμευμένα ακίνητα και δάνεια «κοκκινισμένα»,
προσπαθούν -αλλά αδυνατούν- να εισπράξουν από οφειλέτες, με
αποτέλεσμα να μη μπορούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους.
Ουσιαστικά παλεύουν σε έναν φαύλο κύκλο που ολοένα και κλείνει
ασφυκτικότερα γύρω τους, καθώς χτυπάνε τιμές δίνοντας παράλογα
υψηλές εκπτώσεις, ακόμη και της τάξης του 70%, σε έργα του δημοσίου
ή πουλάνε κατασκευασμένα έργα, δικά τους, ως και κάτω του κόστους,
προκειμένου να συγκεντρώσουν κάποιο ρευστό.

πηγή: www.publicdomainpictures.net

Ενδεικτικό της απίσχνασης του κλάδου είναι το γεγονός ότι ο παλαιότερος
σύνδεσμος εργοληπτών της χώρας, ο Σύνδεσμος Πτυχιούχων
Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Θεσσαλονίκης και Κ. Μακεδονίας, που
αποτελεί για την περιοχή του τον φυσικό συνδικαλιστικό φορέα των
πτυχιούχων εργοληπτών δημοσίων έργων, από τα 1.200 μέλη που
έχει, ενεργά έχουν μείνει μόλις 600 και ταμειακά τακτοποιημένα είναι
ούτε 140. Και σε αυτά τα 140 μέλη, που καταβάλουν τις συνδρομές τους,
περιλαμβάνονται εταιρείες και άτομα.
Βεβαίως πλέον η εγγραφή είναι καθαρώς προαιρετική αφού δεν
απαιτείται ως πιστοποίηση για την συμμετοχή σε διαγωνισμούς του
δημοσίου. Πέραν αυτού του βασικού λόγου, οι μηχανικοί μπορούν να
αντλήσουν από το Διαδίκτυο, εύκολα, τις πληροφορίες που χρειάζονται
για θέματα του κλάδου, δεν νοιώθουν την ανάγκη να απευθυνθούν στις
οργανώσεις τους. Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ

Νέα υπηρεσία του ΤΕΕ: «Διεθνής Ενημέρωση»
Την έναρξη νέας ενημερωτικής και υποστηρικτικής υπηρεσίας, με
τίτλο «Διεθνής Ενημέρωση» εγκαινίασε το ΤΕΕ. Συγκεκριμένα μέσα
από την ιστοσελίδα στον ιστοχώρο του ΤΕΕ, παρέχεται ελεύθερα σε
όλους τους ενδιαφερόμενους αναλυτική πληροφόρηση για τις ευκαιρίες
που παρουσιάζονται, μέσα από το διεθνές δίκτυο πληροφόρησης του
Επιμελητηρίου για τα ευρωπαϊκά και διεθνή θέματα. Παράλληλα, τα
μέλη του ΤΕΕ, θα έχουν τη δυνατότητα επιπλέον ενημέρωσης και
υποστήριξης για τα θέματα που δημοσιεύονται από την Διεύθυνση
Θεμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνών Σχέσεων του ΤΕΕ.
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Αισιοδοξία για εξαγωγές άνω των 27 δισ. ευρώ φέτος
Την πεποίθηση ότι η ανοδική πορεία των ελληνικών εξαγωγών κατά
το πρώτο τρίμηνο του 2017 θα συνεχιστεί και στο υπόλοιπον του έτους,
με προοπτική η αξία τους να φτάσει -ή και να ξεπεράσει- φέτος στα
27 δισ. ευρώ, συνυπολογιζόμενων
των πετρελαιοειδών (περίπου 1617 δισ. άνευ αυτών), εξέφρασε
ο πρόεδρος του Συνδέσμου
Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος
(ΣΕΒΕ), δρ Κυριάκος Λουφάκης,
στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου (σ.σ. η αξία των ελληνικών εξαγωγών
είχε ξεπεράσει τα 27 δισ. ευρώ το 2013 και το 2014, πριν υποχωρήσει
στα 25,48 δισ. το 2015 και στα 25,11 δισ. το 2016). Ο ίδιος διατύπωσε
την εκτίμηση ότι η είσοδος της Ελλάδας στην ποσοτική χαλάρωση (QE)
είναι πολύ πιο σημαντική από ό,τι η ρύθμιση του χρέους αυτή τη στιγμή,
εκφράζοντας ωστόσο “πολύ μεγάλες” επιφυλάξεις, σε σχέση με το αν η
πρώτη τελικά θα επιτευχθεί. Ενόψει του 5ου συνεδρίου για τις εξαγωγές,
με τίτλο “Export Summit V”, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 15 Ιουνίου
στο “Μακεδονία Παλάς”, με θέμα τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας για
τα ελληνικά εξαγώγιμα προϊόντα, ο δρ Λουφάκης επισήμανε ακόμη ότι
παρότι ο ίδιος είναι φυσικός επιστήμονας και όχι οικονομολόγος, δεν
συμμερίζεται τη θεωρία της κυβέρνησης περί συμπιεσμένου ελατηρίου,
που θα εκτιναχτεί αναπτυξιακά μετά τη μεγάλη συμπίεση που έχει
υποστεί. «Ως φυσικός επιστήμονας γνωρίζω ότι το ελατήριο δεν θα
πεταχθεί ποτέ προς τα πάνω μόνο του, αν δεν του αφαιρέσεις βάρη. Αν
αφήσεις πάνω τα βάρη, το πιθανότερο είναι να χάσει την αντοχή του και
να σπάσει» είπε χαρακτηριστικά.
Στο Export Summit V θα μιλήσουν μεταξύ άλλων ο υπουργός
Οικονομίας και Ανάπτυξης, Δημήτρης Παπαδημητρίου, ο αναπληρωτής
υπουργός, Αλέξης Χαρίτσης και η ευρωβουλευτής Μαρία Σπυράκη,
καθώς κι εκπρόσωποι μεγάλων ελληνικών εταιρειών με ισχυρό
εξαγωγικό προσανατολισμό. Περισσότερα ΕΔΩ

αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων και Περιβάλλοντος Θανάσης Παππάς,
παρεμβάσεις θα εκτελεστούν μεταξύ των άλλων στην πλατεία και
στον πεζόδρομο της Αριστοτέλους όπως επίσης στους πεζόδρομους της
Ικτίνου και της Ζεύξιδος και στον άξονα Δημητρίου Γούναρη – Ροτόντα –
Αψίδα Γαλερίου. Ανάλογες εργασίες έχουν προγραμματιστεί ακόμη για τις
πλατείες Ναβαρίνου και Αρχαίας Αγοράς όπως και για τις πλατείες Αίνου,
Γαλοπούλου, Καλλιθέας, Τερψιθέας και Μηνά Πατρικίου. Στο πλαίσιο
της ίδιας εργολαβίας θα υλοποιηθούν επισκευαστικές παρεμβάσεις
στο Μπεζεστένι, στο αθλητικό πάρκο της Νέας Ελβετίας, στο γήπεδο
στη συμβολή της Φράγκων με την Ολυμπίου Διαμαντή και στα γήπεδα
μπάσκετ της Βοσπόρου, της Καισαρείας και του “One Salonica”.

«60 χρόνια Τμήμα Αρχιτεκτόνων - 90 χρόνια ΑΠΘ»
αύριο στο Αρχαιολογικό Μουσείο

Ημερίδα με τίτλο «60 χρόνια Τμήμα Αρχιτεκτόνων - 90 χρόνια ΑΠΘ»
διοργανώνει αύριο Παρασκευή το ΑΠΘ, με την ευκαιρία της συμπλήρωσης
60 χρόνων από την έναρξη λειτουργίας του. Η εκδήλωση εντάσσεται στο
πλαίσιο των παράλληλων εκδηλώσεων της έκθεσης «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΑΠΘ 90+ χρόνια λειτουργίας / 100+ χρόνια σχεδιασμού» που
διοργανώθηκε, με ευθύνη του Τμήματος Αρχιτεκτόνων του ΑΠΘ στο
Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης. Η ημερίδα θα ξεκινήσει στις 10.30
το πρωί, στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, ενώ το πρόγραμμά
της περιλαμβάνει -μεταξύ άλλων- την παρουσίαση του προγράμματος
του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΑΠΘ και των προγραμμάτων
Μεταπτυχιακών Σπουδών, καθώς και στρογγυλό τραπέζι και συζήτηση
για τις σπουδές και το επάγγελμα του αρχιτέκτονα με συμμετοχή των
ελληνικών σχολών και τμημάτων, του ΤΕΕ και του ΣΑΘ.
Στην απογευματινή συνεδρίαση θα μιλήσουν οι Νίκος Καλογήρου
(“90 χρόνια λειτουργίας του ΑΠΘ, 60 χρόνια παρουσίας του Τμήματος
Αρχιτεκτόνων”), Ανδρέας Γιακουμακάτος (“Οι πρώτοι δάσκαλοι της
αρχιτεκτονικής και η σχολή της Θεσσαλονίκης”) και Λόης Παπαδόπουλος
(“Η δημιουργική ασάφεια και η νεύρωση του καινούργιου μέσα στο
ευοίωνο παρόν των Αρχιτεκτονικών Σχολών”), ενώ θα ακολουθήσουν
“Λίφτινγκ” σε ιστορικές πλατείες και πεζοδρόμους στη
σύντομες τοποθετήσεις από καθηγητές που συντέλεσαν διαχρονικά
Θεσσαλονίκη
στη διαμόρφωση της φυσιογνωμίας του Τμήματος Αρχιτεκτόνων και
Σε εκτεταμένο λίφτινγκ σε ιστορικές πλατείες και πεζοδρόμους όπως και συζήτηση. Οι εργασίες αναμένεται να ολοκληρωθούν στις 21.00.
σε παιδικές χαρές πρόκειται να προχωρήσει ο δήμος Θεσσαλονίκης σε μία
προσπάθεια να αναβαθμίσει την εικόνα που παρουσιάζουν πολυσύχναστα Έως 14/6 οι αιτήσεις για την πρώτη κατασκηνωτική
σημεία της πόλης καθώς και να διαμορφώσει ένα ασφαλέστερο περίοδο του 2017
περιβάλλον για μικρούς και μεγάλους. Τα έργα, που θα εξελιχθούν Ξεκίνησε στις 2 Ιουνίου και θα διαρκέσει έως την Τρίτη 14 του μηνός
μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα, είναι συνολικού προϋπολογισμού η υποβολή αιτήσεων για τις κατασκηνώσεις του πρ. ΕΤΑΑ- ΤΣΜΕΔΕ,
1,5 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας “Μακεδονία”. αποκλειστικά για την πρώτη κατασκηνωτική περίοδο του 2017. Δικαίωμα
Από πλευράς δήμου Θεσσαλονίκης έχει ήδη προκηρυχθεί διαγωνισμός, συμμετοχής έχουν παιδιά έξι έως 14 ετών. Η κάρτα κατασκηνωτή, θα
ύψους 700.000 ευρώ, για την εκτέλεση εργασιών επισκευής και παραλαμβάνεται από τον αιτούντα τόσο από την Κεντρική Υπηρεσία
συντήρησης σε πλατείες, πεζόδρομους και σε υπαίθριους αθλητικούς (Π.Π. Γερμανού 3-5 Αθήνα 4ος όροφος), όσο και από τα περιφερειακά
χώρους στο κέντρο αλλά και σε περιφερειακές γειτονιές της πόλης.
τμήματα και γραφεία, καθημερινά από 08:00 έως 14:00 σε ημερομηνίες
Σύμφωνα με τον προγραμματισμό που παρουσίασε ο αρμόδιος
που θα ανακοινωθούν από τον ΕΦΚΑ.
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Αλ. Τσίπρας:Πιο αναγκαία και εφικτή από ποτέ μια απόφαση στις 15 Ιουνίου

Ναυτεμπορική 7/6/2017

Μια απόφαση στις 15 Ιουνίου, η οποία θα επιλύει οριστικά το ελληνικό ζήτημα, είναι πιο αναγκαία αλλά και πιο εφικτή από ποτέ, δήλωσε ο πρωθυπουργός Αλέξης
Τσίπρας από το βήμα του συνεδρίου Concordia 2017.«Είμαστε σε μομέντουμ ανάκαμψης αρκεί να μην αφήσουμε την ευκαιρία να πάει χαμένη. Η Ελλάδα είναι
έτοιμη, οι επενδυτές έτοιμοι, οι αγορές έτοιμες, και περιμένουν ένα σήμα από τους θεσμούς», σημείωσε.

Τσακαλώτος “καρφώνει” ΔΝΤ για το χρέος

Το Βήμα, 7/6/2017

Να συμμετάσχει το ΔΝΤ στο ελληνικό πρόγραμμα χωρίς να αποτελέσει όμως εμπόδιο στην επίτευξη μιας συνολικής συμφωνίας, η οποία να είναι αξιόπιστη για την
κοινωνία, τις αγορές και τους πιστωτές επισημαίνει ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος σε συνέντευξή του στην ηλεκτρονική έκδοση της γερμανικής
εφημερίδας Handelnsblatt. Ταυτόχρονα ο Έλληνας υπουργός Οικονομικών «καρφώνει» το ΔΝΤ ότι η ελληνική πλευρά έχει συμφωνήσει πακέτο μεταρρυθμίσεων
με σειρά «από επώδυνα και πολιτικά δύσκολα μέτρα» και δεν μπορεί να φανταστεί ότι το ΔΝΤ δεν θα συμμετάσχει σε ένα πρόγραμμα που έχει συμφωνήσει σε
όλα τα μέτρα που ελήφθησαν.

Για “βεβιασμένη νομοθέτηση” κάνουν λόγο 30 πανεπιστημιακοί σχολιάζοντας το σχέδιο
νόμου για τα ΑΕΙ

Karfitsa.gr 7/6/2017

Για «βεβιασμένη νομοθέτηση» κάνει λόγο πρωτοβουλία τριάντα πανεπιστημιακών, που υπογράφουν κείμενο με σχόλια και επισημάνσεις για το σχέδιο νόμου για
την τριτοβάθμια εκπαίδευση, που προωθεί το υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Οι πανεπιστημιακοί εξέφρασαν την πλήρη αντίθεσή τους στις
σχεδιαζόμενες αλλαγές, με την συντονίστρια της πρωτοβουλίας, Βάσω Κιντή, καθηγήτρια του ΕΚΠΑ, να καυτηριάζει το γεγονός οτι δόθηκαν στη δημοσιότητα δυο
διαφορετικά σχέδια νόμου. «’Αλλο ήταν για τους πρυτάνεις, άλλο για τη διαβούλευση. Στο δεύτερο σχέδιο αλλάζουν οι διατυπώσεις για το άσυλο και τη συμμετοχή
των φοιτητών, με τρόπο ώστε να φαίνεται ότι γίνεται μια αθώα τροποποίηση», είπε χαρακτηριστικά.

Τι λένε οι ΄Ελληνες επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στο Κατάρ

voria.gr 7/6/2017

Κάθε νόμισμα έχει δύο όψεις και αυτό ισχύει και στην περίπτωση του αποκλεισμού του Κατάρ, από τρία κράτη της Αραβικής Χερσονήσου και την Αίγυπτο, όπως
υποστηρίζουν Έλληνες επιχειρηματίες που έχουν γνώση της κατάστασης και των ισορροπιών στην περιοχή, στην οποία σήμερα δραστηριοποιούνται μεγάλοι
ελληνικοί τεχνικοί όμιλοι όπως και χιλιάδες Έλληνες επιστήμονες στους κλάδους των κατασκευών, της υγείας αλλά και της εκπαίδευσης.

Απαράδεκτη η ΚΥΑ για τα 38 διόδια λέει ο περιφερειάρχης Κ.Μακεδονίας

Μακεδονία 7/6/2017

Απαράδεκτη χαρακτηρίζει ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολος Τζιτζικώστας την απόφαση «της κυβέρνησης και της «Εγνατία Οδός ΑΕ»να
κατασκευάσουν και να λειτουργήσουν συνολικά 38 σταθμούς διοδίων στο μεγαλύτερο οδικό άξονα της Βόρειας Ελλάδας».
Σε γραπτή δήλωσή του υποστηρίζει ότι «η Κοινή Υπουργική Απόφαση των κ.κ. Τσακαλώτου και Σπίρτζη αποτελεί αναπτυξιακή ταφόπλακα όχι μόνο για τη Βόρεια
Ελλάδα, αλλά συνολικά για τη χώρα, καθώς ο αυτοκινητόδρομος της Εγνατίας είναι ο μεταφορικός, τουριστικός, συγκοινωνιακός και εξαγωγικός μοχλός της»

Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος 2017:

Διαβάσ τε στο blog του ΤΕΕ/ΤΚΜ

-Το αντάρτικο 125 πόλεων, 9 πολιτειών, 183 ΑΕΙ και άνω των 900 επιχειρήσεων στην
απόφαση
του Τραμπ για το περιβάλλον
-Κόκκινο πανί για τους Αμερικανούς αρχιτέκτονες η απόφαση Τραμπ για απόσυ
ρση από τη
Συμφωνία των Παρισίων
-Αυτοί οι Ιταλοί μηχανικοί δημιούργησαν δορυφόρο που απενεργοποιεί τον εαυτό του
ώστε να
μη ρυπαίνει στο Διάστημα
Ξεπέρασε το 81% η χρήση του Διαδικτύου στην Ελλάδα, με αύξηση 4% σε
σχέση με το
προηγούμενο τρίμηνο
10ος Διεθνής Φοιτητικός Διαγωνισμός Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας. Αιτήσει
ς έως
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Πρόγραμμα πρακτικής εξάσκησης ανακοινώνει το Greek Energy Forum ( GEF
)
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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 γραφείο του 1ου ορόφου

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΚΜ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΚΜ
Πάρις Μπίλλιας

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Αλεξάνδρα Γούτα
Χρύσα Λασκαρίδου
Κυριακή Διαβολίτση
Κυριακή Πετρίδου

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
CAN studio

E-MAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
infotkm@central.tee.gr

ΤΕΕ / ΤΚΜ
Λεωφόρος Μ. Αλεξάνδρου 49
54643, Θεσσαλονίκη

www.tkm.tee.gr

