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EDITORIAL
Δεν ήταν το πιο εντυπωσιακό περίπτερο στην
82η ΔΕΘ. Δεν είχε ρομπότ που σερβίρουν καφέ
κι αναψυκτικά, ούτε γιγάντιες μακέτες. Παρόλα
αυτά, πιστεύουμε ότι επιτέλεσε τον σκοπό του.
Όχι μόνο επειδή “συμπύκνωσε” σε έναν χώρο
λίγων τετραγωνικών μια ιστορία δεκαετιών του
ΤΕΕ/ΤΚΜ, μέσα από τους ανθρώπους του (που
το τίμησαν) και μέσα από τις δραστηριότητές του
(που τις τίμησε), αλλά και διότι προσήλκυσε και
επισκέπτες, που δεν προέρχονταν από τον κύκλο
του ΤΕΕ και των μηχανικών, πολίτες που θέλησαν
να μάθουν τι ακριβώς συμβολίζουν όλες αυτές οι
“πινέζες” πάνω στον χάρτη. Μιλάμε για τον μεγάλο
χάρτη, που καλωσόριζε τους επισκέπτες της 82ης
ΔΕΘ, πάνω στον οποίο ήταν σημειωμένες όλες οι
δραστηριότητες του ΤΕΕ/ΤΚΜ. Από το περίπτερό
μας, που με προσωπική και εθελοντική εργασία
στήριξαν τα στελέχη και οι υπάλληλοι του ΤΕΕ/
ΤΚΜ πέρασαν άνθρωποι, που έγιναν συνοδοιπόροι
του φορέα και του θεσμού επί δεκαετίες. Και πρώτα
από όλα πρώην πρόεδροί του, που γνωρίζουν από
πρώτο χέρι τις αγωνίες και τους αγώνες του, την
εξέλιξή του στον χρόνο, όσα είναι απαραίτητο να
διατηρηθούν και όσα είναι κρίσιμο να αλλάξουν:
ο Σωτήρης Κούβελας, ο Κώστας Πατραμάνης,
ο Ανδρέας Κουράκης, η Γωγώ Κωτίδου και ο
Παναγιώτης Δέντσορας. Την εμπειρία μας από
την επάνοδο του ΤΕΕ/ΤΚΜ στη ΔΕΘ, για πρώτη
φορά μετά από πολλά χρόνια, την κρατάμε σαν
παρακαταθήκη για μια αρτιότερη συμμετοχή στη
διεθνή έκθεση του 2018, όπου τιμώμενη χώρα
θα είναι οι ΗΠΑ, με σύνθημα “Έθνος Καινοτομίας”.
Δείτε το φωτορεπορτάζ από τη συμμετοχή του ΤΕΕ/
ΤΚΜ στη ΔΕΘ στο blog του

Εκδήλωση ΤΕΕ/ΤΚΜ στις 27/9 για τη δράση αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων του
ΕΣΠΑ

Την ευκαιρία να χρηματοδοτήσουν το επαγγελματικό τους ξεκίνημα, αλλά και την υφιστάμενη
δραστηριότητά τους μέσω του ΕΣΠΑ 2014-2020, έχουν οι Ελληνες μηχανικοί, στο πλαίσιο της δράσης
“Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης των Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης”. Η δράση θα βρεθεί
στο επίκεντρο εκδήλωσης, που διοργανώνει στις 27 Σεπτεμβρίου το ΤΕΕ/ΤΚΜ, με την υποστήριξη
του ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ και κατόπιν πρωτοβουλίας της Μόνιμης Επιτροπής ΑνταγωνιστικότηταςΕπιχειρηματικότητας-Καινοτομίας. Βασικός ομιλητής της εκδήλωσης θα είναι ο κ. Χρήστος
Σαρίκενας, υπεύθυνος του προγράμματος στην ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ, που είναι ο Ενδιάμεσος Φορέας που
έχει την ευθύνη υλοποίησης του προγράμματος για την Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας.
Ως ο καθ’ ύλην αρμόδιος για τη δράση, ο κ.Σαρίκενας θα δώσει απαντήσεις και διευκρινίσεις σε
βασικά ερωτήματα που αφορούν τον Β΄κύκλο, τόσο στη διάρκεια της εισήγησής του, όσο και στη
συζήτηση που θα ακολουθήσει. Η εκδήλωση θα ξεκινήσει στις 18:00, στο Κεντρικό Αμφιθέατρο του
κτηρίου του ΤΕΕ/ΤΚΜ (Μεγ. Αλεξάνδρου 49). Θυμηθείτε βασικά στοιχεία για τη δράση, διαβάζοντας
το σχετικό άρθρο στο blog του ΤΕΕ/ΤΚΜ.

Να προχωρήσει άμεσα η σύσταση του ανεξάρτητου φορέα διαχείρισης
Θερμαϊκού Κόλπου
Με μεγάλη ικανοποίηση υποδέχεται το ΤΕΕ/ΤΚΜ την πρόσφατη ανακοίνωση του αναπληρωτή
υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτη Φάμελλου, περί σύστασης ενιαίου φορέα
διαχείρισης του Θερμαϊκού Κόλπου, ο οποίος θα ενοποιήσει υπό τη σκέπη του όλους τους
φορείς, που είχαν σχετική αρμοδιότητα και θα συντονίσει το έργο τους. Η ανακοίνωση αυτή
έρχεται να δικαιώσει τις πολυετείς προσπάθειες του Τμήματος για τη σύσταση ανεξάρτητου
φορέα, υιοθετώντας τις σχετικές προτάσεις του, που διατυπώθηκαν ήδη από το 2006 στο πλαίσιο
σχετικής ομάδας εργασίας, ενώ επαναλήφθηκαν και στο υπόμνημα προς τον πρωθυπουργό,
ενόψει της φετινής 82ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ευχής έργον θα είναι να επαληθευτεί
επί του πρακτέου και η ανακοίνωση του Σωκράτη Φάμελλου, στο πλαίσιο συνέντευξής του
στον ραδιοφωνικό σταθμό του ΑΠΕ-ΜΠΕ, «Πρακτορείο 104,9 FM», ότι ο φορέας θα συσταθεί
εντός του 2017, καθώς τόσο η επίμονη “επίθεση” του πλαγκτόν και της ερυθράς παλίρροιας τα
προηγούμενα χρόνια με αποκορύφωμα φέτος, όσο και το συμβάν με την πετρελαιοκηλίδα στον
Σαρωνικό, υπογραμμίζουν την ανάγκη άμεσης δημιουργίας του φορέα, ώστε να είναι σύντομα
ετοιμοπόλεμος και ν΄αναλάβει δράση. Συνέχεια στη σελίδα 2...
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...συνέχεια από τη σελίδα 1
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Να προχωρήσει άμεσα η σύσταση του ανεξάρτητου φορέα
διαχείρισης Θερμαϊκού Κόλπου

Κατά τον κ. Φάμελλο, στο επόμενο νομοσχέδιο του υπουργείου
Περιβάλλοντος για τους φορείς διαχείρισης περιβάλλοντος θα
συσταθεί και ο φορέας διαχείρισης του Θερμαϊκού Κόλπου. Το ΤΕΕ/
ΤΚΜ είχε ήδη από το 2006 επισημάνει την αναγκαιότητα δημιουργίας
ενός τέτοιου φορέα. Σε μελέτη ομάδας εργασίας, 11 ολόκληρα χρόνια
πριν, υπογραμμιζόταν: “η ανάληψη δράσεων για την οικονομικο αναπτυξιακή διαχείριση της περιοχής προϋποθέτει κοινωνικό διάλογο,
διαβούλευση και συνεργασία όλων των εμπλεκομένων και μπορεί να
εξασφαλιστεί μέσα από τη δημιουργία ενός θεσμικού Φορέα Διαχείρισης
του Θερμαϊκού Κόλπου. Το ΤΕΕ/ΤΚΜ διαθέτει το κύρος και έχει τη
δυνατότητα να συντονίσει τις ενέργειες ώστε η δημιουργία του Φορέα
Διαχείρισης του Θερμαϊκού Κόλπου να υλοποιηθεί σε σύντομο χρονικό
διάστημα”. Η διεπιστημονική εκείνη ομάδα αποτελείτο από τους: Μιχάλη
Βαδράτσικα, Γιάννη Κρεστενίτη, Γιάννη Οικονομίδη, Γιάννη Παντή και
Αναστασία Χαντζαρίδου.
Φευ όμως! Σε αντίθεση με ό,τι προτεινόταν κι αντί η δημιουργία του
ανεξάρτητου φορέα να προχωρήσει -κατά τα υπεσχημένα- στο πλαίσιο
του πρώτου νομοσχεδίου που θα κατατίθετο από το ΥΜΑΘ, προκρίθηκε
η ίδρυση μιας απλής ...διεύθυνσης, στο πλαίσιο του νόμου 3489 για
τη Ζώνη Καινοτομίας Θεσσαλονίκης. Καταπληκτικό; ΄Εκτοτε και παρά
την “ψυχρολουσία” της ...Διεύθυνσης, το ΤΕΕ ουδέποτε σταμάτησε να
επανέρχεται στο θέμα και η τελευταία σχετική αναφορά του ήταν προ
ολίγων ημερών, όταν στο υπόμνημα προς τον πρωθυπουργό, Αλέξη
Τσίπρα, αναφερόταν: “Η ίδρυση Φορέα Διαχείρισης του Θερμαϊκού,
σύμφωνα με παλαιότερη μελέτη του ΤΕΕ/ΤΚΜ. Το βήμα είναι αναγκαίο
ούτως ή άλλως για την αντιμετώπιση των προβλημάτων στο πλαίσιο ενός
ολοκληρωμένου σχεδίου για την αειφορική προστασία και διαχείριση
του Θερμαϊκού κόλπου, δεδομένης της πολυδαίδαλης νομοθεσίας,
των αλληλοεπικαλυπτόμενων αρμοδιοτήτων, της ανταγωνιστικότητας
χρήσεων και χρηστών”. Στο υπόμνημα ενόψει ΔΕΘ αναφέρεται και η
ανάγκη για ενοποίηση και ανάδειξη του μετώπου της Θεσσαλονίκης
προς τη θάλασσα, από το Καλοχώρι μέχρι το Αγγελοχώρι, ώς ένα μεγάλο
έργο, που θα λειτουργήσει και ώς brand για την ευρύτερη περιοχή. Ας
ελπίσουμε να έχουμε σύντομα καλά νέα και από αυτό το ...μέτωπο.
Εν αναμονή των εξελίξεων, θυμηθείτε τη μελέτη της ομάδας εργασίας
του 2006 ΕΔΩ.

Ο Κώστας Κατσιφαράκης κοσμήτορας της Πολυτεχνικής
του ΑΠΘ
Καθήκοντα κοσμήτορα της Πολυτεχνικής
Σχολής του ΑΠΘ αναλαμβάνει ο συνάδελφος
Κωνταντίνος Κατσιφαράκης, καθηγητής του
Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, ο οποίος
έχει επανειλημμένα διατελέσει μέλος
μόνιμων επιτροπών περιβάλλοντος του
ΤΕΕ/ΤΚΜ και ομάδων εργασίας. Ο Κώστας Κατσιφαράκης γεννήθηκε
στη Θεσσαλονίκη το 1955. Αποφοίτησε το 1973 από το γυμνάσιο του
Πειραματικού Σχολείου και το 1978 από το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
του Α.Π.Θ. Το 1980 πήρε μάστερ από το University of Florida, όπου
σπούδασε έχοντας research assistantship, ενώ το 1984 έλαβε πτυχίο
Γεωλόγου από το Α.Π.Θ. Ξεκίνησε την ακαδημαϊκή του σταδιοδρομία στο
Α.Π.Θ. το 1981, ως επιστημονικός συνεργάτης του Τμήματος Πολιτικών
Μηχανικών, όπου εκπόνησε τη διδακτορική του διατριβή και όπου
υπηρετεί ως σήμερα (από το 1999 ως καθηγητής). Ασχολείται με θέματα
προστασίας και διαχείρισης υδατικών πόρων, γεωθερμικής ενέργειας,
υπόγειας υδραυλικής, ροών με ελεύθερη επιφάνεια, διαχείρισης
στερεών αποβλήτων, τεχνικών βελτιστοποίησης, εκπαίδευσης των
μηχανικών και ιστορίας της Υδραυλικής. Έχει επιβλέψει περισσότερες
από 220 προπτυχιακές και μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες,
ενώ έχουν ολοκληρωθεί υπό την επίβλεψή του 7 διδακτορικές
διατριβές. Το επιστημονικό του έργο περιλαμβάνει περισσότερες από
150 δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, συνέδρια και βιβλία.
Ακόμη είναι κριτής σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά
και έχει συμμετάσχει στη διοργάνωση επιστημονικών συνεδρίων. Έχει
υπηρετήσει το Τμήμα του και το Πανεπιστήμιο από διάφορες διοικητικές
θέσεις, όπως διευθυντής Εργαστηρίου και Τομέα, μέλος του Συμβουλίου
του Ιδρύματος και συντονιστής του Συμβουλίου Περιβάλλοντος του
Α.Π.Θ. Από το 1982 ως το 2013 συμμετείχε σε μόνιμες επιτροπές του
TEE/TKM για θέματα εκπαίδευσης ή προστασίας περιβάλλοντος. Επίσης
έχει συμμετάσχει στην εκπόνηση περιβαλλοντικών και υδραυλικών
μελετών που αφορούσαν στη Θεσσαλονίκη και στην ευρύτερη περιοχή
της. Είναι έγγαμος και έχει δύο γιούς, που είναι μηχανικοί, απόφοιτοι του
Α.Π.Θ. Διεύθυνση προσωπικής ιστοσελίδας: http://klkats.weebly.com/

Στην Βουλή ο νέος νόμος για το δομημένο περιβάλλον
Κατατέθηκε χθες, 20.09.2017, στη Βουλή το σχέδιο νόμου
«Έλεγχος και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος» του
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Στόχος του Υπουργείου
είναι η άμεση ψήφιση του Νομοσχεδίου. Πάντως, σύμφωνα με
δημοσιεύματα, θα δοθεί νέα παράταση για τον Ν. 4178/2013,
δεδομένου ότι η προηγούμενη λήγει στις 23 Σεπτεμβρίου. Δείτε
ΕΔΩ το κείμενο, όπως κατατέθηκε στην Βουλή
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Άμεσα το master plan για την Κορώνεια, τον Δεκέμβριο η
κατάθεση των διαχειριστικών σχεδίων για τα υδατικά

Εντός των αμέσως επόμενων ημερών αναμένεται να “κλείσει” το
master plan για την αποκατάσταση της Λίμνης Κορώνειας, γλιτώνοντας
ουσιαστικά τη χώρα μας από ένα μεγάλο πρόστιμο από το Ευρωπαϊκό
Δικαστήριο, όπως ανακοίνωσε την περασμένη Δευτέρα, από τη
Θεσσαλονίκη, ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Σωκράτης Φάμελλος. Ο αναπληρωτής υπουργός προέβη στη σχετική
δήλωση προσερχόμενος σε ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στο
αμφιθέατρο του ΤΕΕ/ΤΚΜ, με αντικείμενο την “1η Αναθεώρηση
Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού
Διαμερίσματος Κεντρικής Μακεδονίας”. Σε ό,τι αφορά τη σχετική
διαβούλευση, ο ίδιος επισήμανε ότι η όλη διαδικασία έχει καθυστερήσει
κατά σχεδόν έξι χρόνια, γεγονός που οδήγησε την ΕΕ να θέσει ως
αιρεσιμότητα το συγκεκριμένο σχέδιο για τους ευρωπαϊκούς πόρους.
“Ουσιαστικά”, εξήγησε, “η θεσμική κατοχύρωση των σχεδίων στο τέλος
Δεκεμβρίου για όλη την Ελλάδα, απελευθερώνει τους ευρωπαϊκούς
πόρους για υγρά απόβλητα, αποχετεύσεις, ύδρευση και άρδευση για
όλο το ΕΣΠΑ”.
Από την πλευρά του, ο Ιάκωβος Γκανούλης, Ειδικός Γραμματέας
Υδάτων του ΥΠΕΝ, επισήμανε ότι η διαβούλευση θα πρέπει να έχει
ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Νοεμβρίου, ώστε τον Δεκέμβριο οι
αρμόδιες ελληνικές αρχές να είναι έτοιμες να καταθέσουν τα σχέδια.
Χαρακτηριστικά δε τόνισε ότι η Ελλάδα έχει 14 διαχειριστικά σχέδια
για τα υδατικά της διαμερίσματα, όταν πχ, η Γαλλία έχει μόλις πέντε. Ο
κ.Γκανούλης παρουσίασε ακόμη τον σχεδιασμό της κυβέρνησης και τις
δράσεις της ειδικής γραμματείας για το θέμα στην περίοδο έως το 2021.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε και η εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε
επίσης στο ΤΕΕ/ΤΚΜ, προχτές Τρίτη, με αντικείμενο το “Σχέδιο
Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας απορροής ποταμών του Υδατικού
Διαμερίσματος Κεντρικής Μακεδονίας”. Την εκδήλωση διοργάνωσε
η Ειδική Γραμματεία Υδάτων του ΥΠΕΝ, με στόχο οι απόψεις που
εκφράστηκαν να αποτελέσουν υλικό για τη διαμόρφωση του οριστικού
σχεδίου διαχείρισης και της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων.
Η εκδήλωση ξεκίνησε με παρουσίαση της οδηγίας 2007/60 από τη Μ.
Γκίνη, προϊσταμένη Διεύθυνσης Προστασίας και Διαχείρισης Υδάτινου
Περιβάλλοντος, ενώ εισηγήσεις πραγματοποίησαν επίσης οι Ν.Μπλάνα
(“Χάρτες Επικινδυνότητας και Κινδύνων Πλημμύρας”), Σ.Τσιμπίδης
(“Στόχοι Σχεδίου Διαχείρισης”) και Π.Αυγερόπουλος (“Στρατηγική Μελέτη
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας”).

Άλματα χρειάζεται στην ανακύκλωση η Ελλάδα
Τις καθυστερήσεις στη δημιουργία
Μονάδων Επεξεργασίας
Αποβλήτων στην Κεντρική Μακεδονία επισήμανε από τη Θεσσαλονίκη
ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτης
Φάμελλος, μιλώντας σε διημερίδα του Ελληνικού Οργανισμού
Ανακύκλωσης, με θέμα “Οι νομοθετικές εξελίξεις και εφαρμογές στο
χώρο της ανακύκλωσης, της κομποστοποίησης και της πρόληψης”. Ο
ίδιος ανέφερε πως στην Κεντρική Μακεδονία δεν υπάρχει μονάδα που
να πραγματοποιεί χωριστή συλλογή των αποβλήτων τροφής και των
οργανικών αποβλήτων που σαπίζουν. Προσέθεσε πως οι δήμοι θα πρέπει
να βάλουν ως πρώτη προτεραιότητα τη διαχείριση των απορριμμάτων
και την ανακύκλωση ενόψει του 2020 και της ευρωπαϊκής νομοθεσίας
για επιβολή προστίμων. «Σήμερα η ανακύκλωση είναι στο 5%- 6%
και πρέπει να φτάσουμε στο 50%. Ο συντελεστής ανακύκλωσης ανά
κάτοικο στην Ελλάδα είναι 15 κιλά ανακύκλωσης τον χρόνο, ενώ στην
Ευρώπη είναι 130 κιλά ετησίως», επισήμανε ο κ.Φάμελλος.

Η Θεσσαλονίκη «κινείται» για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα
Κινητικότητας

Με διαδραστικές εκδηλώσεις, events αφιερωμένα στο περπάτημα,
την ποδηλασία και την ηλεκτροκίνηση καθώς και συζητήσεις, γιορτάζει
την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας η Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο
δράσεων που διοργανώνει η Περιφέρεια Κ.Μακεδονίας, ο κεντρικός –
και περιφερειακοί- δήμοι, αναπτυξιακές εταιρείες και διάφοροι φορείς.
Με την πρωτότυπη διαδραστική εκδήλωση «Voltάρω», που θα
πραγματοποιηθεί στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης την Κυριακή 24/9
από τις 12 το μεσημέρι έως τις 7.30 το βράδυ, με κεντρικό θέμα την
ηλεκτροκίνηση και τη βιώσιμη κινητικότητα, συμμετέχει η Περιφέρεια
στην Ευρωπαϊκή Δραστηριότητα. Πληροφορίες ΕΔΩ.
Η Μητροπολιτική Αναπτυξιακή Θεσσαλονίκης ΑΕ (ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ),
διοργανώνει σήμερα Πέμπτη και ώρα 18:00, στο δημαρχείο, δημόσια
συζήτηση με θέμα “Προβλήματα και προοπτικές βελτίωσης της
κινητικότητας, των συγκοινωνιών και της κυκλοφορίας στον ανατολικό
οριζόντιο άξονα της Θεσσαλονίκης” πληροφορίες εδώ. Το ΤΕΕ/ΤΚΜ
συμμετέχει και υποστηρίζει και τις δύο δράσεις
Περισσότερα για τις εκδηλώσεις της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας
Κινητικότητας στη σελίδα 5.
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Θεσμικές αλλαγές άμεσης απόδοσης προτείνει ο πρόεδρος Γεγονός ο πρώτος ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την
εκτέλεση δημοσίου έργου
του ΤΕΕ, Γ.Στασινός
Την πρότασή του
για
συνολικά
22
θεσμικές
αλλαγές
άμεσης απόδοσης για
την οικονομία και την
κοινωνία κατέθεσε ο
πρόεδρος του
ΤΕΕ,
Γεώργιος Στασινός, με
άρθρο του στο περιοδικό «Κοινωνική Επιθεώρηση», στο οποίο μεταξύ
άλλων υπογραμμίζει ότι η Ελλάδα χρειάζεται αναπτυξιακό σοκ, που
να σχετίζεται με πραγματικά παραγωγικούς τομείς της ελληνικής
οικονομίας. Κατά τον συνάδελφο, υπάρχουν λύσεις και προτάσεις
άμεσης απόδοσης, οι περισσότερες με μικρό ή ελάχιστο δημοσιονομικό
κόστος. Που μπορούν να ξεκινήσουν αύριο και να ολοκληρωθούν σε
λίγες εβδομάδες ή το πολύ μέσα σε ένα με δύο χρόνια - οι πιο σύνθετες
από αυτές. Μεταξύ άλλων προτείνονται: η θεσμοθέτηση ανώτατου ορίου
για το σύνολο των επιβαρύνσεων, φορολογικών και ασφαλιστικών, σε
ένα ποσοστό ίσο με το 50% του καθαρού φορολογητέου εισοδήματος
για τα φυσικά πρόσωπα, η μείωση της φορολογίας των εταιριών στο
20% με μηδενικό φόρο στα μερίσματα, η χορήγηση φορολογικών
κινήτρων για νέες επενδύσεις και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας,
η δημιουργία Ειδικών Αναπτυξιακών Ζωνών, η πραγματοποίηση
περιβαλλοντικών επενδύσεων με εμπροσθοβαρή χρήση 4 δισ. ευρώ
του Πράσινου Ταμείου, μέσω προεξόφλησης ταμειακών ροών και
μόχλευση δεσμευμένων (από το μνημόνιο) πόρων, η μεταφορά όλων
των δεδομένων δόμησης, χρήσεων γης και θεσμικών γραμμών (δασικά,
natura, αρχαιολογικοί χώροι, αιγιαλός κ.λπ.) σε ένα ηλεκτρονικό
σύστημα, βασισμένο στο ψηφιακό υπόβαθρο του Κτηματολογίου, η
άμεση θεσμοθέτηση νέου πλαισίου χρήσεων γης και η άμεση λειτουργία
της Ηλεκτρονικής Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών.

Ουσιώδεις αλλαγές ζητούν οι Βρυξέλλες στο υπό πώληση
πακέτο λιγνιτικών μονάδων
Ουσιώδεις αλλαγές ως προς το “μείγμα” του προς πώληση λιγνιτικού
πακέτου ζητούν οι Βρυξέλλες, με το επιχείρημα ότι, ώς έχει, δεν εγγυάται
την επιτυχία του market test του Οκτωβρίου. Η παραπάνω απαίτηση
διατυπώθηκε, σύμφωνα με το energypress.gr, στο πλαίσιο συνάντησης
της ελληνικής αντιπροσωπείας με στελέχη της DG Comp στην έδρα της
Κομισιόν, όπου και καταγράφηκαν οι διαφωνίες και οι παρατηρήσεις
των κοινοτικών για το προτεινόμενο λιγνιτικό πακέτο, δίχως ωστόσο
να σημειωθεί ουσιαστική πρόοδος. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι
συνομιλητές της ελληνικής πλευράς αμφισβήτησαν τόσο τις πιθανότητες
να προσελκύσει επενδυτικό ενδιαφέρον το προτεινόμενο μείγμα, όσο
και αν αυτό ανταποκρίνεται στο 40% του λιγνιτικού δυναμικού της ΔΕΗ.

Περισσότεροι από 90 φορείς του δημοσίου, με 504 χρήστες και
περισσότερους από 110 εργολήπτες, έχουν μέχρι στιγμής εγγραφεί
στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ).
Μάλιστα, καθημερινά υποβάλλονται και ικανοποιούνται πλήθος νέων
αιτημάτων για εγγραφή στο σύστημα, τόσο από το Δημόσιο, όσο και από
την πλευρά των εργοληπτών. Ήδη, έχει δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα
του συστήματος και ο πρώτος ηλεκτρονικός διαγωνισμός για υλοποίηση
δημόσιου έργου. Στην ιστοσελίδα του συστήματος είναι διαθέσιμες όλες
οι απαραίτητες πληροφορίες και οδηγίες για τη χορήγηση κωδικών
πρόσβασης στο σύστημα, εγχειρίδια χρήσης του, για τις υπηρεσίες
εκπαίδευσης και υποστήριξης που προσφέρονται προς τους χρήστες κ.ά
Θυμηθείτε παλαιότερο άρθρο ΕΔΩ του blog του ΤΕΕ/ΤΚΜ για το θέμα.

Έτοιμοι για επενδύσεις έως και 500 εκατ. ευρώ στον
ελληνικό σιδηρόδρομο οι Ιταλοί
Έτοιμοι να πραγματοποιήσουν
επενδύσεις έως και 500
εκατ. ευρώ στον ελληνικό
σιδηρόδρομο, εμφανίζονται οι
Ιταλοί της Ferrovie Della Strato, μετά και την οριστικοποίηση
της εξαγοράς της ΤΡΑΙΝΟΣΕ,
ώστε τρένα- υπερταχείες να μπορούν να εκτελούν τη διαδρομή Αθήνα
- Θεσσαλονίκη σε 4,5 ώρες. Τα παραπάνω επισήμανε ο διευθύνων
σύμβουλος και γενικός διευθυντής της εταιρείας, Ρενάτο Μαζοντσίνι,
σε συνεντεύξεις του σε ελληνικά ΜΜΕ. «Γινόμαστε πλέον ένας δυνατός
παίχτης των μεταφορών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τόσο στη μετακίνηση
επιβατών, όσο και εμπορευμάτων» σημείωσε.

Μέχρι 15/11 οι αιτήσεις για τον Κατάλογο Διαιτητών
του ΤΕΕ
Μέχρι τις 15 Νοεμβρίου μπορούν να καταθέτουν αιτήσεις για
να εγγραφούν στον κατάλογο διαιτητών 2018 και 2019 του ΤΕΕ
μηχανικοί από όλοι την Ελλάδα. Στον κατάλογο διαιτητών, ο
οποίος θα ισχύσει από 1.1.2018 μέχρι 31.12.2019 και περιλαμβάνει
τουλάχιστον 100 μέλη, έχουν δικαίωμα εγγραφής τακτικά ή
ομότιμα μέλη του Τ.Ε.Ε. με ανάλογη εμπειρία και δεκαπενταετή
τουλάχιστον επαγγελματική σταδιοδρομία ως διπλωματούχοι
μηχανικοί. Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο Πρωτόκολλο του Τ.Ε.Ε.,
αφού συμπληρωθεί το σχετικό έντυπο (ΕΔΩ), είτε αυτοπροσώπως
είτε με αποστολή, με τους κάτωθι τρόπους: Μέσω Fax: 2103221772,
ταχυδρομικώς: Νίκης 4, 10563, Αθήνα, ή μέσω email (tee@central.tee.gr).
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ΕΕΚ 2017: Τα 100 δισ. ευρώ αναμένεται να υπερβούν ως
το 2025 τα μεγέθη της κοινόχρηστης κινητικότητας
Την

Ευρωπαϊκή
Εβδομάδα
Κινητικότητας
(ΕΕΚ) διανύει μέχρι
αύριο Παρασκευή η
Ευρώπη, με πόλεις
από 43 χώρες
να διοργανώνουν συνολικά πάνω από 565 δράσεις που αποσκοπούν
στην ενθάρρυνση των κατοίκων να στραφούν προς εναλλακτικά μέσα
μετακινήσεων μέσα στην πόλη. Η θεματική της ΕΕΚ 2017 είναι «Καθαρή,
κοινόχρηστη και έξυπνη κινητικότητα» με την πρόσκληση για δράση
«Sharing gets you further» («Με το να μοιράζεσαι πας πιο μακριά»)
και κεντρικό άξονα την ενθάρρυνση των πολιτών να μοιράζονται
ποδήλατα αλλά και αυτοκίνητα. Η Ευρώπη είναι άλλωστε ηγέτης στις
λύσεις κοινόχρηστης κινητικότητας, με την αξία των συναλλαγών σε
αυτόν το τομέα να αγγίζουν τα 5,1 δισ. ευρώ για το 2015. Τα μεγέθη
της κοινόχρηστης κινητικότητας αναμένεται να ξεπεράσουν τα 100
δισ.ευρώ μέχρι το 2025, κάτι που σημαίνει σημαντική εξοικονόμηση
για τους Ευρωπαίους και επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων για
χαμηλότερες εκπομπές ρύπων.
Οι Δήμοι και οι τοπικές αρχές που προσπαθούν να κάνουν την διαφορά
προάγοντας εναλλακτικές μορφές κινητικότητας, μπορούν να δηλώσουν
συμμετοχή για το EUROPEANMOBILITYWEEK Award μέχρι και τις 23
Οκτωβρίου 2017. Φέτος, για πρώτη φορά μάλιστα, μικρές κοινότητες
μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στα βραβεία στην κατηγορία που
αφορά τις πόλεις με λιγότερο από 50.000 κατοίκους. Οι τοπικές αρχές
μπορούν επίσης να δηλώσουν συμμετοχή για το Sustainable Urban Mobility Planning Award (Βραβείο Σχεδιασμού Βιώσιμης Αστικής
Κινητικότητας-SUMP Award) μέχρι τις 3 Νοεμβρίου. Το εν λόγω
βραβείο επιβραβεύει την ανάπτυξη ενός συστήματος κινητικότητας που
απευθύνεται στις ποικίλες ανάγκες μετακινήσεων τόσο ανθρώπων όσο
και επιχειρήσεων.
Από ελληνικής πλευράς, πάνω από 75 πόλεις είναι προς το παρόν
εγγεγραμμένες στην πλατφόρμα της EUROPEANMOBILITYWEEK, ενώ
25 δράσεις κινητικότητας διοργανώνονται σε όλη την Ελλάδα από
πολλούς φορείς ανάμεσα στους οποίους το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς, το
Πανεπιστήμιο Πατρών, ποδηλατικοί σύλλογοι κ.ά. Περισσότερα στοιχεία
για τις δράσεις της ΕΕΚ στην Ελλάδα μπορείτε να βρείτε ΕΔΩ.
Σε ό,τι αφορά τον δήμο Θεσσαλονίκης, κατά τη διάρκεια της ΕΕΚ
θα πραγματοποιηθούν ποικίλες δράσεις με έμφαση στη βιώσιμη
κινητικότητα και στην ανθρώπινη ενέργεια, το περπάτημα/βάδισμα, το
τρέξιμο, την ποδηλασία, τις δημόσιες συγκοινωνίες και τη συνέργειά
τους. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ ΕΔΩ. Αντίστοιχες
δράσεις γίνονται και σε άλλους δήμους.

Απομάκρυνση 4000 τόνων ογκωδών απορριμμάτων, με
ευθύνη της ΜΕ Θεσσαλονίκης
Σε περίπου 30.000 τόνους ανέρχονται τα ογκώδη αντικείμενα και
απορρίμματα, που εκτιμάται ότι έχουν συσσωρευτεί σε διάφορες
περιοχές της Κ.Μακεδονίας, εκ των οποίων περίπου 4.000 τόνοι, που
εκτιμάται ότι εγκυμονούν κινδύνους εκδήλωσης πυρκαγιάς, πρόκειται
να απομακρυνθούν από σημεία εφαπτόμενα με κατοικημένες περιοχές.
Η απομάκρυνση θα γίνει με ευθύνη της Μητροπολιτικής Ενότητας
Θεσσαλονίκης και μετά από διαδικασίες που διενήργησε το Αυτοτελές
Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Η οικονομική επιτροπή της περιφέρειας ενέκρινε προχτές Τρίτη κατά
πλειοψηφία τη σχετική απόφαση της αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης,
Βούλας Πατουλίδου για τη διάθεση των σχετικών πόρων. Σύμφωνα με
την κ. Πατουλίδου, η μητροπολιτική ενότητα ενημερώθηκε στις αρχές του
περασμένου Ιουλίου από την πυροσβεστική υπηρεσία για τον εντοπισμό
ογκωδών αντικειμένων, απορριμμάτων και άλλων υλικών επικίνδυνων
για την εκδήλωση πυρκαγιάς σε συγκεκριμένα σημεία συγκεκριμένων
δήμων.
Η ίδια διευκρίνισε ότι από την ποσότητα των 30.000 τόνων, στην οποία
υπολογίζονται συνολικά τα απόβλητα αυτά, θα απομακρυνθούν άμεσα οι
4.000 τόνοι. Κι αυτό διότι οι εν λόγω ποσότητες θεωρούνται επικίνδυνες
για την εκδήλωση αστικής, χορτολιβαδικής και δασικής πυρκαγιάς σε
περιοχές της μητροπολιτικής ενότητας Θεσσαλονίκης.

Στις 27/9 το ATHENS ENERGY GAS FORUM του ΤΕΕ
Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης και ο
πρόεδρος του ΤΕΕ, Γιώργος Στασινός, πρόκειται να εγκαινιάσουν το
φετινό ATHENS ENERGY GAS FORUM με τίτλο «GREECE AS SOUTHEASTERN EUROPE & EAST MED ENERGY GAS HUB», που διοργανώνει
το ΤΕΕ στις 27 Σεπτεμβρίου 2017, στο αμφιθέατρο του Επιμελητηρίου
στο Σύνταγμα (Νίκης 4). Χαιρετισμούς στο συνέδριο, που τελεί υπό την
αιγίδα του ΥΠΕΝ, θα απευθύνουν η εκπρόσωπος της Αντιπροσωπείας
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Αθήνα, Monika Ekstrom (Head of
Political Reporting and Policy Analysis) και ο επικεφαλής Τομεακών
Προγραμμάτων του World Energy Council, Didier Sire.

ΗΜΕΡΙΔΑ Σ.Δ.Α.Τ.Μ.Β.Ε.: Τρέχοντα Ζητήματα Επικαιρότητας και
Επαγγελματικές Προκλήσεις των Α.Τ.Μ. Στις 22 Σεπτεμβρίου 2017,
Αμφιθέατρο ΤΕΕ/ΤΚΜ (Μεγ.Αλεξάνδρου 49), Θεσσαλονίκη,18:00.
ΣΥΝΕΔΡΙΟ “Συνδέοντας πλοία, λιμάνια, ανθρώπους-η πύλη της
Θεσσαλονίκης” για την Παγκόσμια Ημέρα Ναυσιπλοϊας, στις
27 Σεπτεμβρίου 2017, αίθουσα Ριάδης, ΔΕΘ, 15.30-21.00,
Θεσσαλονίκη. Πληροφορίες
ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΕΓΜ «Ο Μελετητικός – Συμβουλευτικός κλάδος
σ’ έναν κόσμο που αλλάζει», στις 29 & 30 Σεπτεμβρίου 2017,
ξενοδοχείο ΕLECTRA PALACE,Θεσσαλονίκη. Πληροφορίες
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Τι λέει για την Ελλάδα η ενδιάμεση έκθεση του ΟΟΣΑ

in.gr, 20/9/2017

Δημοσιεύτηκε την Τετάρτη η Ενδιάμεση Έκθεση του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Interim Economic Outlook) αναφορικά με τις οικονομικές
προοπτικές των χωρών-μελών του και επιλεγμένων οικονομιών που δεν αποτελούν μέλη. Αναλυτικά, αναφέρεται για την Ελλάδα: Μετά από μια παρατεταμένη
περίοδο ύφεσης, η οικονομία σταθεροποιήθηκε το 2016 και το ΑΕΠ αναμένεται να αυξηθεί κατά 1,1% το 2017 και 2,5% το 2018. Η αγορά εργασίας βελτιώνεται,
στηρίζοντας την ιδιωτική κατανάλωση, και η υψηλότερη ζήτηση από το εξωτερικό ενισχύει τις εξαγωγές.

Eldorado: Κλείνουν άμεσα οι Σκουριές αν δεν δοθεί σήμερα η άδεια

voria.gr, 20/9/2017

Σε λίγες ώρες κρίνεται το μέλλον της επένδυσης της Eldorado Gold στην Ελλάδα, καθώς εκπνέει η προθεσμία για τη χορήγηση της άδειας που εκκρεμεί για
τη λειτουργία του μεταλλείου των Σκουριών. Όπως αναφέρουν πηγές της εταιρείας, εάν δεν δοθεί η άδεια θα μπει λουκέτο στο έργο των Σκουριών, όπου
απασχολούνται 520 άτομα. Σταδιακά, όμως, θα κλείσει και το μεταλλείο της Ολυμπιάδας, όπου θα απολυθούν άμεσα 300 άτομα που απασχολούνται σε εργολαβίες,
ενώ θα τεθούν σε διαθεσιμότητα οι 630 εργαζόμενοι της εταιρείας. Και αυτό γιατί η μονάδα στις Σκουριές αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του συνολικού business
plan που προβλέπει την παραγωγή χαλκού και χρυσού από το σχεδιαζόμενο εργοστάσιο στο Μαντέμ Λάκκο.

Μεξικό: Ο Εγκέκλαδος χτύπησε στην «επέτειο» του φονικού σεισμού του 1985

CNN Greece, 20/9/2017

Αντιμέτωποι με ακόμη ένα ισχυρό χτύπημα του Εγκέλαδου βρίσκονται οι Μεξικανοί, που είδαν ανθρώπους να χάνονται και κτίρια να καταρρέουν, την Τρίτη,
ακριβώς 32 χρόνια μετά τον φονικότερο σεισμό που έπληξε τη χώρα, με απολογισμό δέκα χιλιάδες νεκρούς, 30.000 τραυματίες και χιλιάδες άστεγους.

Τι ζήτησαν οι εξαγωγείς της Β. Ελλάδας από τον διοικητή της ΑΑΔΕ

Mακεδονία 18/9/2017

Να δοθεί το συντομότερο δυνατόν εντολή προς τις φορολογικές και τελωνειακές αρχές, ώστε να ακολουθήσουν ως νομολογιακό δεδομένο την απόφαση
του Συμβουλίου της Επικράτειας (ΣτΕ) για παραγραφή, πέραν της πενταετίας, των φορολογικών αξιώσεων του δημοσίου, ζήτησε η διοίκηση του Συνδέσμου
Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ) από τον διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), Γιώργο Πιτσιλή, στη διάρκεια συνάντησης εργασίας, στη
Θεσσαλονίκη. Για το θέμα αυτό, που αποτέλεσε και το κεντρικό αντικείμενο της συνάντησης, ο κ.Πιτσιλής ενημέρωσε τη διοίκηση του ΣΕΒΕ ότι επίκειται σχετική
οδηγία προς τις φορολογικές και τελωνειακές αρχές στο αμέσως επόμενο διάστημα, σύμφωνα με ανακοίνωση του φορέα

Μείωση σημείωσε η συνολική διακίνηση επιβατών στους ελληνικούς λιμένες το α’

karfitsa.gr, 17/9/2017

τρίμηνο
Την παρέμβαση του εισαγγελέα προκάλεσαν καταγγελίες οδηγών για συνθήκες επικινδυνότητας που επικρατούν σε σημεία του οδικού δικτύου της Θεσσαλονίκης.
Πρόκειται για δυο σημεία που βρίσκονται στην ανατολική πλευρά της πόλης. Ειδικότερα, το πρώτο αφορά την Περιφερειακή Οδό, στο ύψος του νοσοκομείου «Αγ.
Παύλος» (...) και το δεύτερο αφορά την οδό Γιάννου Κρανιδιώτη, η οποία καταλήγει στο κτίριο του CEDEFOP της ΕΕ.

Διαβάστε στο blog του ΤΕΕ/ ΤΚ

Μ

-Οι πόλεις-σφουγγάρια στη
ν Κίνα στόχος είναι να απορ
ροφούν έως
και το 70% του βρόχινου νερ
ού έως το 2020
-Οι ντόπιοι φεύγουν, οι με
τανάστες έρχονται: πώς οι
μετανάστες
στηρίζουν την ανάπτυξη στις
μεσοδυτικές πολιτείες των ΗΠ
Α
-Εργαστήρια προετοιμασίας
υποψηφίων για την ημέρα
καριέρας
ερευνητών, «Horizon 2020 ER
A-Mobilcar»
-Young Architects Competi
tion 2017: Ονειρέψου και
σχεδίασε τη
Βιβλιοθήκη του Πινόκιο
-Εως 10/10 οι αιτήσεις για το
εξ αποστάσεως πρόγραμμα επ
ιμόρφωσης
«Mεθοδολογία Lean Six Sig
ma -Yellow Belt (επίπεδο I)»
-Συνάντηση δικτύωσης του
«Erasmus for Young Entrepre
neurs» τον
Οκτώβριο, στην Αθήνα
-N.4412/16: Με τα ίδια μέτρα
και τα ίδια σταθμά...
-2017 πρώτη φορά το ΤΕΕ/Τ
ΚΜ στην ΔΕΘ
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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

