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EDITORIAL
Με την ευκαιρία του πρόσφατου Thessaloniki Summit, παρουσία -μεταξύ άλλων- του
πρωθυπουργού και του αρχηγού της αξιωματικής
αντιπολίτευσης, ο πρόεδρος του ΣΒΒΕ, Αθανάσιος
Σαββάκης, παρουσίασε αποκαρδιωτικά στοιχεία
για την πορεία της βορειοελλαδικής βιομηχανίας:
σε σχέση με το 2000, δείχνει έρευνα του ΣΒΒΕ
και της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ, στον Έβρο έχει κλείσει το
63% των μεταποιητικών ΑΕ και ΕΠΕ. Στο Κιλκίς,
οι μισές. Στη Ροδόπη το 34%, στα Ιωάννινα και
την Καστοριά περίπου το 20% (στη δεύτερη
περίπτωση χωρίς να συνυπολογίζεται το πλήθος
των εργαστηρίων γούνας της περιοχής, που είτε
έκλεισαν, είτε βρίσκονται σε δυσχερή κατάσταση).
Και στη ΒΙΠΕ Σίνδου, τη μεγαλύτερη της χώρας,
λειτουργεί μόνο το 70% των επιχειρήσεων που
ήταν σε λειτουργία τα προηγούμενα χρόνια. Από
το ίδιο ακριβώς βήμα του “Ι.Βελλίδης”, από όπου
ο κ.Σαββάκης γνωστοποίησε αυτά τα στοιχεία,
ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε κάτι άλλο: τη
θεσμική αναβάθμιση του ΣΒΒΕ σε επίσημο
κοινωνικό εταίρο και σύμβουλο. Πολύ καλώς: οι
περισσότερες επιχειρήσεις-μέλη του ΣΒΒΕ δεν
τράφηκαν με μασημένη τροφή από το κράτος
για να πατήσουν στα πόδια τους. Ανάμεσά τους
υπάρχουν πολλές πραγματικά δυναμικές και
εξωστρεφείς, που αξίζουν να εισακούονται όταν
μιλάμε για βιομηχανική πολιτική. Οπότε ο νέος
αυτός ρόλος για τον Σύνδεσμο δεν εκπλήσσει.
Το θέμα είναι όμως -και είναι πάντα το ίδιο- η
απόσταση που χωρίζει τα λόγια από τις πράξεις,
στην οποία συνήθως ακόμη και το “καστοστάρι”
μοιάζει με εξαντλητικό τροχάδην επιτόπου. Στο
ΤΕΕ ξέρουμε καλά από “θεσμικούς” τίτλους και
ρόλους. Δυστυχώς όμως, όταν έρθει η ώρα της
αλήθειας, συχνά-πυκνά βιώνουμε έναν διάλογο
πρόχειρο και προσχηματικό, στον οποίο η άλλη
πλευρά συνήθως αποδεικνύεται βαρήκοη. Ή και
εντελώς κουφή.

Δράση σε 5 ενότητες για τη ΜΕ Έργων Υποδομής και Δικτύων το 2017-2019
Δράση σε πέντε ενότητες, οι
οποίες καλύπτουν όλο το φάσμα
των υποδομών και δικτύων,
πρόκειται να αναλάβει, στη
θητεία 2017-2019 η Μόνιμη
Επιτροπή (ΜΕ) Έργων Υποδομής
και Δικτύων του ΤΕΕ/ΤΚΜ.
Πηγή: panoramio.com
‘Οπως επισημαίνεται στον
προγραμματισμό της, που εγκρίθηκε από τη Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ/ΤΚΜ στη συνεδρίαση της
10ης Οκτωβρίου, η συνεχιζόμενη δεινή οικονομική συγκυρία στην οποία έχει περιέλθει η Ελλάδα
και η γενική στασιμότητα των τελευταίων ετών λόγω των συχνών ή και αιφνιδιαστικών πολιτικών
συνθηκών και μεταβολών στη χώρα (π.χ. συχνές εκλογικές διαδικασίες, Capital controls, αλλαγές
στη νομοθεσία των δημοσίων μελετών και έργων, κατάργηση διαδικασίας απευθείας αναθέσεων,
κ.λπ.) έχουν επιβάλλει νέες και περισσότερο απαιτητικές συνθήκες στον χώρο των μελετών και
έργων.
Ως αποτέλεσμα, θα πρέπει να διατυπωθούν, έπειτα από σοβαρή ωρίμανση και σκέψη, πολύ
συγκεκριμένες (νέες ή/και παλιές) στοχεύσεις στο νέο προγραμματισμό της περιόδου 2017- 2019
με αναφορές πολλές φορές σε αναγκαίες υποδομές που απασχολούν την ΠΚΜ πάνω από μία
εικοσαετία.
Στο σκηνικό αυτό, οι πέντε ενότητες επί των οποίων θα αναπτυχθεί η δράση της ΜΕ είναι: 1)
Κτηριακές υποδομές/διαχείριση δομημένου περιβάλλοντος, 2) Υποδομές υδραυλικών έργων, 3)
Εναλλακτικοί τρόποι χρηματοδότησης δημόσιων επενδύσεων, 4)Έργα υποδομής και δικτύων
Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης (ΠΣΘ) και λοιπών αστικών κέντρων Κ.Μακεδονίας
και 5) Αστικές-υπεραστικές οδικές υποδομές.
Σε ό,τι αφορά τα έργα υποδομής και δικτύου του ΠΣΘ, η ομάδα θα αναπτύξει -μεταξύ άλλωνδράση σε θέματα που αφορούν το Μετρό Θεσσαλονίκης, σε συνδυασμό και με τον ρόλο και τη
λειτουργία του νέου φορέα αστικών συγκοινωνιών (πρώην ΟΑΣΘ). Επιπλέον, επί τάπητος θα τεθούν
τα θέματα των σταθμών αυτοκινήτων πλησίον του Μετρό, της αστικής και θαλάσσιας συγκοινωνίας,
του λιμένος, του σιδηροδρόμου και των Logistics και των αεροπορικών μεταφορών.
Σχετικά με τη βιώσιμη αστική κινητικότητα και τις αστικές παρεμβάσεις, κρίσιμη παράμετρος για την
ανάδειξη ενός brand name για την Θεσσαλονίκη αλλά και τις υπόλοιπες πόλεις της ΠΚΜ αποτελεί η
υλοποίηση παρεμβάσεων βιώσιμης κινητικότητας στον αστικό ιστό τους. Πρόκειται για μια λογική
από την οποία οι πόλεις της ΠΚΜ υπολείπονται σημαντικά σε σχέση με άλλες (π.χ. Αθήνα), όπου
ήδη υλοποιείται ή έχει δρομολογηθεί μεγάλος αριθμός έργων βιώσιμης κινητικότητας.
Εντός του 2018 θα οργανωθεί εκδήλωση για τους εναλλακτικούς τρόπους χρηματοδότησης
Υποδομών. Επίσης, στον προγραμματισμό της ΜΕ εντάσσονται δράσεις ευαισθητοποίησης του
κοινού αλλά και ενημέρωσης ειδικών ομάδων για για την Οδική Ασφάλεια.
Διαβάστε ΕΔΩ τον πλήρη προγραμματισμό της ΜΕ.
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Συνάντηση της ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΚΜ με την πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Οι 3 άξονες δράσης της διαρκούς ομάδας για τη δημόσια
διοίκηση έως το 2019
Φώφη Γεννηματά

Τα προβλήματα των μηχανικών, με έμφαση στο ασφαλιστικό,
βρέθηκαν στο επίκεντρο συνάντησης του προέδρου της ΔΕ, Πάρι
Μπίλλια, και των μελών της, με την πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και
επικεφαλής της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, Φώφη Γεννηματά, την
περασμένη Κυριακή 8 Οκτωβρίου. Στη διάρκεια της συνάντησης, που
πραγματοποιήθηκε στο κτήριο του ΤΕΕ/ΤΚΜ, στη Μεγάλου Αλεξάνδρου
49, ο Πάρις Μπίλλιας έθεσε στην κ.Γεννηματά τα προβλήματα των
μηχανικών στην Ελλάδα, με σπουδαιότερο αυτό του ασφαλιστικού, ενώ
μετέφερε τη δυσπιστία του τεχνικού κόσμου της Βόρειας Ελλάδας για
την ευαγγελιζόμενη ανάπτυξη, υπογραμμίζοντας ότι η οικονομία δεν
μπορεί να επιστρέψει σε ορθή πορεία χωρίς τις απαιτούμενες τομές και
μεταρρυθμίσεις. Ενδεικτικά ανέφερε τις καθυστερήσεις, που παρά τις
επανειλημμένες κυβερνητικές εξαγγελίες, εξακολουθούν να υπάρχουν
στη θεσμοθέτηση του ψηφιακού χάρτη, στη λειτουργία της ηλεκτρονικής
πολεοδομίας και στο μέτωπο του χωροταξικού.
Η πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επισήμανε ότι το ασφαλιστικό, ώς έχει
σχεδιαστεί, θα προκαλέσει μεγάλα προβλήματα στο μέλλον, ενώ η ίδια
τάχθηκε υπέρ της μηνιαίας καταβολής -ως εισφορών- ενός ποσού, που
δεν πρέπει να υπερβαίνει συγκεκριμένο όριο. Υπογράμμισε παράλληλα
πως και η ίδια θεωρεί την ανάπτυξη ανέφικτη με τους σημερινής
όρους, τη συγκεκριμένη λογική της κυβέρνησης και την καλπάζουσα
γραφειοκρατία.
Από το ΤΕΕ/ΤΚΜ στη συνάντηση συμμετείχαν εκτός από τον πρόεδρο,
ο αντιπρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής Δανιήλ Σαμαράς, ο γενικός
γραμματέας, Γιώργος Τσακούμης και τα μέλη Χρίστος Βλαχοκώστας,
Ολγα Ζηκοπούλου, Δημήτρης Μήτρου, Μανώλης Μπελιμπασάκης,
Γιάννης Νάνος και Απόστολος Τζιουβάρας, ο πρόεδρος της
Αντιπροσωπείας Γιάννης Τσιωνάς, το μέλος Γιώργος Αναστασιάδης και
ο πρόεδρος της ΜΕ Ενέργειας και Περιβάλλοντος, Νίκος Χατζάκης.
Παρόντες ήταν ακόμη οι Ανδρέας Στοιμενίδης, γραμματέας ΔΗ.ΣΥ.Μ.
Κεντρικής Μακεδονίας, Πάρις Κουκουλόπουλος, γραμματέας του
Τομέα Οικονομικών του ΠΑΣΟΚ και μέλος της Κεντρικής Πολιτικής
Επιτροπής, Μιχάλης Τσελέπης, βουλευτής ΔΗ.ΣΥ.Μ Ν. Σερρών, Γιώργος
Αρβανιτίδης, Βουλευτής Β΄Θεσσαλονίκης - Δημοκρατική Συμπαράταξη
/ Τομεάρχης Ναυτιλίας & Μακεδονίας Θράκης και Παναγιώτης
Τσαραμπουλίδης, πρόεδρος ΕΚΘ.

Σε τρεις βασικούς άξονες θα εστιάσει τη δράση της για τη θητεία 20172019 η Διαρκής Ομάδα Εργασίας Δημόσιας Διοίκησης-Δημόσιου
Τομέα του ΤΕΕ/ΤΚΜ , όπως προκύπτει από τον προγραμματισμό
της, που εγκρίθηκε από τη Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ/ΤΚΜ στη
συνεδρίαση της 10ης Οκτωβρίου.
Ο πρώτος άξονας αφορά την τυποποίηση αιτήσεων τεχνικού
ενδιαφέροντος προς υπηρεσίες, αφού πολύ συχνά οι μηχανικοί
γίνονται μάρτυρες ή θύματα ταλαιπωρίας μεταξύ διαφόρων
απαιτήσεων για την πληρότητα μιας διαδικασίας και την ολοκλήρωση
μιας διοικητικής ενέργειας. Ο δεύτερος άξονας έχει να κάνει με τα
ζητήματα νομοθεσίας και συγκεκριμένα την πολυνομία, τις συνεχείς
αλλαγές, την ανάγκη απλοποίησης και επικαιροποίησης. Όπως
επισημαίνεται, το τελευταίο διάστημα η εφαρμογή των διοικητικών
διαδικασιών και η ερμηνεία των νόμων, αντί να αποσαφηνιστούν
και να απλοποιηθούν, έγιναν συνθετότεροι και πιο περίπλοκοι. Ο
τρίτος άξονας, τέλος, αφορά την ενίσχυση της εφαρμογής ανοιχτών
δεδομένων και της ψηφιοποίησης.
Διαβάστε το πλήρες κείμενο του προγραμματισμού της διαρκούς
ομάδας ΕΔΩ.

Συγκρότηση της Διαρκούς ΟΕ Ενημέρωσης Επιμόρφωσης
Συγκροτήθηκε η ΟΕ Ενημέρωσης – Επιμόρφωσης, όπως
προβλέπεται από τον προγραμματισμό για την θητεία 20172019, κατά την 15 συνεδρίαση της ΔΕ, στις 10 Οκτωβρίου. Μέλη
της ΟΕ είναι οι Νίκος Καρανικόλας (συντονιστής), Γιώργος
Τσακούμης (σύνδεσμος με τη ΔΕ), Δημήτρης Μήτρου, Κατερίνα
Τσικαλουδάκη, Γεώργιος Κόκκας, Εφη Γουναρίδου, Ελένη Χηράκη,
Βασίλης Εβρένογλου και Γαμπριέλ Μανσούρ.
Η διαρκής ομάδα εργασίας Ενημέρωσης- Επιμόρφωσης,
έχει ώς στόχο τη συνέχιση με πιο οργανωμένη μορφή και την
περαιτέρω τόνωση της διαρκούς δραστηριότητας του ΤΕΕ/
ΤΚΜ σε θέματα ενημέρωσης και επιμόρφωσης. Το Τμήμα έχει
να επιδείξει διαχρονικά πολύ σημαντική δραστηριότητα στην
επιμόρφωση των μελών του και στην ενημέρωσή τους για
νέους θεσμούς, κανονισμούς, τεχνολογίες, υλικά, προγράμματα
αλλά και για τρέχοντα γνωστικά εργαλεία της επαγγελματικής
καθημερινότητας του μηχανικού. Κατά την προηγούμενη θητεία για
παράδειγμα (2014-2016), διοργανώθηκαν συνολικά 44 σεμινάρια
και ενημερωτικές εκδηλώσεις σε όλη την Κεντρική Μακεδονία, τα
οποία παρακολούθησαν 2500 μηχανικοί μέλη του Τμήματος.
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Να ακυρωθεί ο νέος ασφαλιστικός νόμος ως αντίθετος στο Σύνταγμα
των Ελλήνων, αλλά και σε διεθνή σύμφωνα και συμβάσεις, ζήτησαν
οι 32 δικηγόροι των προσφευγόντων κατά του νόμου, στη μείζονα
σύνθεση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόεδρο
τον Νικόλαο Σακελλαρίου.
Οι αιτήσεις τους συζητήθηκαν την περασμένη Παρασκευή και
αφορούσαν -μεταξύ άλλων τον ΕΦΚΑ, τις συντάξεις και τα μπλοκάκια
κλπ, ενώ ο πρόεδρος του ΣτΕ έδωσε προθεσμία στους συνηγόρους
έως τις 6 Νοεμβρίου, προκειμένου να καταθέσουν υπομνήματα. Ο
συνολικός αριθμός των υποθέσεων ανέρχεται στις 26. Σύμφωνα με
τους προσφεύγοντες, ο ασφαλιστικός νόμος 4387/2016, παραβιάζει
διατάξεις του Συντάγματος, όπως και τις συνταγματικά κατοχυρωμένες
αρχές της αναλογικότητας, της ανταποδοτικότητας, της δικαιολογημένης
εμπιστοσύνης του κράτους προς τους πολίτες, κλπ. Επισημάνθηκε
ακόμη, η ανυπαρξία των προβλεπόμενων αναλογιστικών κλπ μελετών.
Από την πλευρά του, το ελληνικό Δημόσιο, το οποίο εκπροσωπήθηκε
από 6 μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ανέφερε ότι το
νέο ασφαλιστικό καθεστώς αποσκοπεί στη δημοσιονομική εξυγίανση
και έχει δομικό χαρακτήρα και πρόσθεσαν ότι ο ασφαλιστικός νόμος
εξασφαλίζει το μέλλον των συντάξεων. Ακόμη, το Δημόσιο υποστήριξε
ότι σκοπός του ασφαλιστικού νόμου είναι να υπάρξει πλεόνασμα, και ότι
οι χορηγούμενες, σήμερα, συντάξεις είναι πάνω από το κατώτατο όριο
της εθνικής σύνταξης, που είναι τα 346 ευρώ. Στο ΣτΕ έχουν προσφύγει,
εκτός από το ΤΕΕ, ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, ο Πανελλήνιος
Ιατρικός Σύλλογος, το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, η ΑΔΕΔΥ,
Ενώσεις αποστράτων αξιωματικών, συνταξιούχων ΟΤΕ, ΔΕΗ και άλλοι.

Αίτημα προς το Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ για τον σεισμό
στην Κω

Πηγή: flickr.com

Τι υποστήριξαν στο ΣτΕ οι προσφεύγοντες κατά του
ασφαλιστικού νόμου και το Δημόσιο

Κατατέθηκε προχτές Τρίτη, από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης,
το αίτημα ενεργοποίησης του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για την αποκατάσταση των ζημιών από τον σεισμό των 6,7 R,
που έπληξε την Κω στις 21 Ιουλίου 2017. Το Υπουργείο Οικονομίας έχει
ήδη υποβάλει ανάλογο αίτημα προς το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ε.Ε. για
την αποκατάσταση των ζημιών από τον σεισμό των 6,3 R που έπληξε τη
Λέσβο στις 12 Ιουνίου 2017. Υπογράφοντας το αίτημα, ο αναπληρωτής
υπουργός Οικονομίας & Ανάπτυξης Αλέξης Χαρίτσης, δήλωσε: «Μετά την
ολοκληρωμένη καταγραφή των ζημιών και την εκτίμηση του κόστους
τους, υποβάλλουμε το αίτημα ενεργοποίησης του Ταμείου Αλληλεγγύης
της ΕΕ ώστε να εξασφαλίσουμε επιπλέον πόρους – πέραν των εθνικών
που έχουμε ήδη εκταμιεύσει – για την γρήγορη αποκατάσταση των
ζημιών στις υποδομές του νησιού. Όπως κάναμε πολύ πρόσφατα και για
την Λέσβο, μετά τον σεισμό του Ιουνίου, εξαντλούμε όλα τα μέσα και τους
πόρους που έχουμε στη διάθεσή μας προκειμένου να αντιμετωπιστούν
πλήρως τα προβλήματα που προκάλεσε ο σεισμός στο νησί της Κω». Το
Ταμείο Αλληλεγγύης θα χρηματοδοτήσει την αποκατάσταση των ζημιών
στις δημόσιες υποδομές και εγκαταστάσεις καθώς και στα μνημεία
και τους αρχαιολογικούς χώρους. Όπως υπενθυμίζεται σε σχετική
ανακοίνωση, αμέσως μετά το σεισμό, στις 26 Ιουλίου 2017, με απόφαση
«ΟΝΕclickLIS»: ενιαίος ψηφιακός χάρτης για
του αναπληρωτή υπουργού, καταβλήθηκαν από εθνικούς πόρους,
περισσότερες επενδύσεις στην Ελλάδα
400.000 ευρώ για τη χρηματοδότηση των επειγουσών εργασιών και 8
Την πρωτοβουλία του για τον ενιαίο ψηφιακό χάρτη, ο οποίος θα εκ. ευρώ για την μελέτη και τις εργασίες οριστικής αποκατάστασης των
περιλαμβάνει όλα τα δεδομένα που χρειάζονται για να εκδώσει ζημιών, στον λιμένα της Κω.
κάποιος οικοδομική άδεια και συνακόλουθα να υλοποιήσει μία
μικρή ή πολύ μεγάλη επένδυση στη χώρα, παρουσίασε ο πρόεδρος
Παράταση έως τον Ιανουάριο 2018 για αναδρομικές
του ΤΕΕ, Γεώργιος Στασινός, στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου. “Είναι
εισφορές
τεχνολογικά απλό, πρακτικά υλοποιήσιμο και απολύτως αναγκαίο – εάν
υπάρξει πολιτική βούληση από την κυβέρνηση και τους συναρμόδιους
Παράταση στην καταβολή των αναδρομικών εισφορών του 2016
υπουργούς, ώστε να ξεκινήσει άμεσα το έργο – σε δύο χρόνια να
για 900.000 αγρότες, γιατρούς, δικηγόρους και μηχανικούς θα
έχουν όλοι οι πολίτες, οι απλοί καθημερινοί άνθρωποι και οι μεγάλοι
δώσει με σχετική απόφαση ο υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης
επενδυτές, όλες τις διοικητικές πράξεις με ένα κλικ στον υπολογιστή
Τάσος Πετρόπουλος. Όπως ανέφερε στον Realfm 97,8 η απόφαση
τους” είπε χαρακτηριστικά. Η πρωτοβουλία ονομάζεται «ΟΝΕclickLIS»
θα προβλέπει καταβολή των αναδρομικών από τον Ιανουάριο του
(δηλαδή One Click Land Information System) και στόχος της είναι να
2018, αντί για τις 30/11 που αρχικά προβλεπόταν. Σε ό,τι αφορά
μπορεί ο οποιοσδήποτε πολίτης ή επενδυτής, από το σπίτι του ή το
τους μηχανικούς, τα ποσά πληρωμής αφορούν σε εισφορές β’
γραφείο του, με το πάτημα ενός κουμπιού στον υπολογιστή του, να
εξαμήνου 2016 για τους ασφαλισμένους του ΤΣΜΕΔΕ.
πάρει ολοκληρωμένη, έγκυρη και θεσμικά ασφαλή πληροφορία.
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Κάτω από το έδαφος το 50% των σωληναγωγών του ΤΑΡ

Την πρόοδο των έργων για την κατασκευή του Διαδριατικού Αγωγού
Φυσικού Αερίου (TAP AG) παρουσίασε η νέα διευθύντρια του ΤΑΡ για
την Ελλάδα, Κατερίνα Παπαλεξανδρή, μιλώντας στο 2o Thessaloniki
Summit.
Η κ. Παπαλεξανδρή τόνισε τη σημασία του έργου για την Ελλάδα,
την ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, αλλά και την
ήπειρο συνολικά. Αναφέρθηκε επίσης στη σταθερή πρόοδο –εντός
χρονοδιαγράμματος και στόχων– που σημειώνουν τα έργα και στις
τρεις περιφέρειες της Βόρειας Ελλάδας από όπου διέρχεται ο αγωγός.
Σε διάστημα περίπου ενάμιση χρόνου από την έναρξη των
κατασκευαστικών εργασιών, τόνισε, 441 χλμ. της όδευσης του αγωγού
έχουν καθαριστεί και διαμορφωθεί – πάνω από το 80% της συνολικής
διαδρομής. Επίσης, 404 χλμ. αγωγού έχουν ενωθεί, και 371 χλμ.
έχουν συγκολληθεί και 276 χλμ. αγωγού έχουν τοποθετηθεί στην
τάφρο κι έχουν καλυφθεί με χώμα (πάνω από το 50% της όδευσης
του ΤΑΡ στην Ελλάδα). Επιπροσθέτως, 180 χλμ. γης βρίσκονται σε
διαδικασία αποκατάστασης, ενώ άνω του 95% των σωληναγωγών που
θα χρησιμοποιηθούν στο ελληνικό τμήμα του αγωγού έχει παραδοθεί
στα λιμάνια της Καβάλας, της Θεσσαλονίκης και της Αλεξανδρούπολης.
‘Εχουν δε ήδη ξεκινήσει και οι υδροστατικές δοκιμές – ένα από τα
τελικά στάδια της κατασκευής. Υπενθυμίζεται ότι ο αγωγός TAP θα
μεταφέρει φυσικό αέριο από το γιγαντιαίο κοίτασμα Shah Deniz II του
Αζερμπαϊτζάν προς την Ευρώπη. Ο μήκους περίπου 878 χλμ. αγωγός
θα συνδεθεί με τον αγωγό Trans Anatolian Pipeline (TANAP) στους
Κήπους, στα ελληνοτουρκικά σύνορα, και θα διασχίζει την Ελλάδα, την
Αλβανία και την Αδριατική θάλασσα, προτού εξέλθει στην ξηρά στη
Nότιo Ιταλία. Στο μετοχικό κεφάλαιο του ΤΑΡ μετέχουν οι εταιρείες:
BP (20%), SOCAR (20%), Snam (20%), Fluxys (19%), Enagás (16%) και
Axpo (5%).

Οι Ελληνες ερευνητές “πετούν”, αλλά η
επιχειρηματικότητα στη βάση της έρευνάς τους “σέρνεται”
Αν η Ελλάδα αξιοποιούσε επιχειρηματικά το εξαιρετικά αξιόλογο
προϊόν της διανοίας των ερευνητών της, πιθανότατα θα ήταν μια
εντελώς διαφορετική χώρα. Δυστυχώς, όμως, οι εντυπωσιακές
επιδόσεις των Ελλήνων ερευνητών δεν αντανακλώνται σε ανάπτυξη
επιχειρηματικής δραστηριότητας εξαιτίας παραγόντων, όπως η
φορολογική αντιμετώπιση των ερευνητών, η μεγάλη γραφειοκρατία

και η δαιμονοποίηση της επιχειρηματικότητας στα πανεπιστήμια.
Τα παραπάνω προέκυψαν από ομιλία που πραγματοποίησε από
το βήμα του 2ου Thessaloniki Summit, ο καθηγητής του Πανεπιστημίου
Αθηνών, Γεώργιος Δουκίδης. «Για κάθε ένα ευρώ που επενδύεται
σε έρευνα στη χώρα μας, οι Έλληνες ερευνητές είναι 2,5 φορές πιο
παραγωγικοί από ό,τι οι Γερμανοί και πέντε φορές πιο παραγωγικοί
σε σχέση με τους Άγγλους, σε ό,τι αφορά τις ποιοτικές επιστημονικές
δημοσιεύσεις. Οι Έλληνες ερευνητές πέτυχαν, στο πλαίσιο του
ευρωπαϊκού προγράμματος “Horizon 2020”, να έχουν 1.071 συμμετοχές
σε 652 ανταγωνιστικά ευρωπαϊκά έργα, με χρηματοδοτήσεις 328
εκατ. ευρώ. Δυστυχώς όμως, τα καλά νέα σταματούν εδώ. Υπάρχει
πάρα πολύ χαμηλή αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων.
Ως αποτέλεσμα, στην Ελλάδα κατοχυρώνονται 20-40 ευρωπαϊκές
πατέντες τον χρόνο, έναντι πχ, 1.000 για τη Φινλανδία. Είμαστε πολύ
κοντά στο μηδέν, γιατί έχουμε δαιμονοποιήσει την επιχειρηματικότητα
στα πανεπιστήμια και γιατί η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα στην
Ευρώπη, όπου ο ερευνητής αντιμετωπίζεται φορολογικά ως στέλεχος»
είπε χαρακτηριστικά ο κ. Δουκίδης. Όπως επισήμανε ο καθηγητής, αν
το περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούνται οι Έλληνες ερευνητές
βελτιωθεί και το έργο τους υποστηριχθεί, πχ, με την παροχή κινήτρων,
οι νέες ελληνικές επιχειρήσεις με υψηλό αντίκτυπο στην αγορά
(high impact) θα μπορούσαν να φτάσουν ακόμη και τις 50 ετησίως,
δημιουργώντας 2.000 νέες θέσεις εργασίας, προσελκύοντας 200 εκατ.
άμεσες επενδύσεις και διαμορφώνοντας προϋποθέσεις για εξαγωγές
120 εκατ.-150 εκατ. ευρώ κάθε χρόνο, ενώ στην Ελλάδα δημιουργείται
κατά μέσο όρο μία high impact εταιρεία ανά 1.000 νέες επιχειρήσεις,
στο Ισραήλ η αντίστοιχη αναλογία είναι μία προς 100.

Έφυγε από τη ζωή ο Γιάννης Παντής
Τη θλίψη του για τον θάνατο του καθηγητή
Γιάννη Παντή και τα θερμά συλλυπητήριά
του προς τους οικείους του, εκφράζει
το ΤΕΕ/ΤΚΜ. Ο Γιάννης Παντής, άοκνος
δάσκαλος και ερευνητής και γενικός
γραμματέας του υπουργείου Παιδείας,
ήταν καθηγητής του τομέα Οικολογίας,
στο τμήμα Βιολογίας του Αριστοτέλειου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Μέσα
στην πολύπλευρη δραστηριότητά του - πρόεδρος του ΔΣ του
Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης (2015), αντιπρύτανης Οικονομικού
Προγραμματισμού και Ανάπτυξης στο ΑΠΘ (2010-2014), πρόεδρος
(1999-2002) και αντιπρόεδρος (1995-1999) του διεθνούς φορέα European Ecological Federation, μέλος του Συμβουλίου Πιστοποίησης του
Οργανισμού Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων (20062013), πρόεδρος του Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Ζακύνθου (20002005) - συνεργάστηκε και με το ΤΕΕ/ΤΚΜ, στην σύνταξη της πρότασης
για δημιουργία ανεξάρτητου φορέα του Θερμαϊκού Κόλπου.
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Βράβευση του Δήμου Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο των «Best Πρωτοβουλία της Κομισιόν για την αποτελεσματικότερη
City Awards 2017»
ανάθεση των συμβάσεων στην ΕΕ
Το πρώτο (χρυσό)
βραβείο
στην
κατηγορία «Εφαρμογή
ηλεκτρονικής
διαβούλευσης
για
σημαντικές
αποφάσεις
και
Πηγή: http://www.bestcityawards.gr/
σχέδια» απέσπασε ο
Δήμος Θεσσαλονίκης για τη δημιουργία της πλατφόρμας ηλεκτρονικών
διαβουλεύσεων, στο πλαίσιο της απονομής «Best City Awards
2017», που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 5 Οκτωβρίου 2017, στην
«Τεχνόπολη» του Δήμου Αθηναίων. Στην εκδήλωση συμμετείχαν
εταιρείες, φορείς και δήμοι από όλη την Ελλάδα που διαθέτουν
και εφαρμόζουν τεχνολογίες για ευφυείς, αειφόρες και βιώσιμες
πόλεις. Στην τελετή απονομής παραβρέθηκαν Δήμαρχοι από όλη τη
χώρα, στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, υψηλόβαθμα στελέχη
επιχειρήσεων, σύμβουλοι και δημοσιογράφοι, οι οποίοι ενημερώθηκαν
γύρω από τις καινοτόμες δράσεις, τις πρακτικές και τις εφαρμοσμένες
τεχνολογίες, οι οποίες εξασφαλίζουν καθαρό περιβάλλον, υγεία,
ασφάλεια, πολιτισμό, ευκαιρίες εργασίας, οικονομική ανάπτυξη και
καλύτερη ποιότητα ζωής για τους πολίτες.

Στις 22/10 το 6ο διεθνές συμπόσιο Θεσσαλονίκης
Το 6ο διεθνές συμπόσιο Θεσσαλονίκης διοργανώνουν στις 22
Οκτωβρίου, στο “Ολύμπιον”, η Πολιτιστική Εταιρεία Επιχειρηματιών
Βορείου Ελλάδος, σε συνεργασία με το Δίκτυο Ναυαρίνο και το Ίδρυμα
Konrad Adenauer, και με την υποστήριξη του CITY College, Διεθνές
Τμήμα του Πανεπιστημίου του Sheffield και του ACT-American College of Thessaloniki. Η φετινή διοργάνωση κινείται γύρω από τους
εξής θεματικούς άξονες: α) η κρίση στην Ελλάδα, την Κύπρο και την
Ευρώπη συνολικά, β) οι νέες προκλήσεις για την παγκόσμια, και ειδικά
την ευρωπαϊκή, ασφάλεια και τη σταθερότητα, με έμφαση στον κίνδυνο
από τον ισλαμιστικό εξτρεμισμό και γ) η δυναμική και οι προοπτικές της
τεχνολογικής καινοτομίας και εξέλιξης για τον κόσμο και την Ελλάδα.
Μερικά από τα ερωτήματα που θα απασχολήσουν το φετινό συνέδριο
είναι: Γιατί η ελληνική οικονομική κρίση έχει διαρκέσει τόσο πολύ;
Ποια είναι η σοβαρότερη απειλή ασφάλειας που αντιμετωπίζει σήμερα
η Ευρώπη; Πόσο επικίνδυνη είναι η Τουρκία του Ερντογάν; Πώς θα
είναι τεχνολογικά ο κόσμος το 2050; Τι χρειάζεται να κάνει η Ελλάδα
για να καλύψει το ψηφιακό χάσμα που τη χωρίζει από τις πρωτοπόρες
τεχνολογικά χώρες; Πόσο κινδυνεύουμε από τον Ισλαμισμό αλλά και
την Ισλαμοφοβία; Πώς μπορεί το Brexit να γίνει μια ευκαιρία για την
Ευρώπη;
Δείτε το πρόγραμμα ΕΔΩ.

Πρωτοβουλία για την αποτελεσματικότερη ανάθεση των συμβάσεων,
με βιώσιμο τρόπο και με πλήρη αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών,
παρουσίασε πριν από λίγες ημέρες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με στόχο να
ενισχύσει την ενιαία αγορά και στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας
για την τόνωση των επενδύσεων στην ΕΕ. Ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής,
αρμόδιος για την απασχόληση, την ανάπτυξη, τις επενδύσεις και την
ανταγωνιστικότητα, Γίρκι Κάταϊνεν, προέβη στην ακόλουθη δήλωση:
«Από τον Νοέμβριο του 2014, που αναλάβαμε τα καθήκοντά μας, έχουμε
θέσει τις επενδύσεις στο επίκεντρο του έργου μας, κυρίως μέσω της
προσέλκυσης ιδιωτικών κεφαλαίων στο πλαίσιο του Επενδυτικού
Σχεδίου για την Ευρώπη. Τώρα επιθυμούμε να απελευθερώσουμε
το πλήρες δυναμικό των δημόσιων συμβάσεων, εξασφαλίζοντας ότι
τα 2 τρισ. ευρώ που δαπανώνται ετησίως σε δημόσιες υπηρεσίες και
προϊόντα, τονώνουν την οικονομία μας, προωθούν την καινοτομία και
συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων βιωσιμότητας».
Η πρωτοβουλία έχει τέσσερα κύρια σκέλη και προβλέπει μεταξύ
άλλων τη βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ στις αγορές δημόσιων
συμβάσεων στην ΕΕ και της πρόσβασης των ενωσιακών επιχειρήσεων
σε τρίτες χώρες, την αύξηση της διαφάνειας και της ποιότητας των
δεδομένων για τις δημόσιες συμβάσεις, τη ψηφιοποίηση των διαδικασιών
σύναψης δημόσιων συμβάσεων, τη μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ των
αγοραστών του δημόσιου τομέα σε ολόκληρη την ΕΕ και την εθελοντική
εκ των προτέρων αξιολόγηση των μεγάλων έργων υποδομής.
Η Επιτροπή θα συγκροτήσει γραφείο υποστήριξης που θα μπορεί να
απαντά σε συγκεκριμένες ερωτήσεις σε πρώιμο στάδιο σχετικά με
έργα με εκτιμώμενη αξία άνω των 250 εκατ. ευρώ. Για έργα μεγάλης
σημασίας για το οικείο κράτος μέλος ή με συνολική εκτιμώμενη αξία
άνω των 500 εκατ. ευρώ, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να ζητούν από
την Επιτροπή να ελέγξει τη συμβατότητα ολόκληρου του προγράμματος
σύναψης συμβάσεων με τη νομοθεσία της ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις,
ούτως ώστε να μειωθούν σημαντικά οι αβεβαιότητες και ο κίνδυνος
καθυστερήσεων και νομικών προβλημάτων. Μάλιστα, η Επιτροπή ξεκινά
στοχευμένη διαβούλευση με σκοπό τη συλλογή παρατηρήσεων από τα
ενδιαφερόμενα μέρη όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να
τονωθεί η καινοτομία μέσω της προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών. Η
διαβούλευση είναι ανοικτή έως τις 31 Δεκεμβρίου.
5ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΤΜ, 14 & 15 Οκτωβρίου 2017,
ΕΜΠ, Αθήνα. Πληροφορίες
3ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ,
με τίτλο: «Διαχείριση έργων και προοπτικές ανάπτυξης», από 12
έως 15 Οκτωβρίου 2017, Αίγλη Ζαππείου, Αθήνα. Πληροφορίες
1ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Συγκολλήσεων και Μη Καταστροφικών
Ελέγχων-Εφαρμογές στη Βιομηχανία, από 22 έως 24 Οκτωβρίου
2017, Ευγενίδειο Ίδρυμα, Αθήνα. Πληροφορίες
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Απειλή για την ανάπτυξη οι μικρές αυξήσεις μισθών, προειδοποιεί το ΔΝΤ

Καθημερινή 11/10/2017

Σημαντική ενίσχυση της παγκόσμιας οικονομίας το 2017 και το 2018 προβλέπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το οποίο αναθεώρησε αρκετά προς το καλύτερο και
την πρόβλεψη για την Ευρωζώνη στο 2,1% το 2017 και στο 1,9% το 2018. Ωστόσο, το Ταμείο προειδοποιεί πως μεσοπρόθεσμα υπάρχουν σοβαρές δυνητικές απειλές,
όπως η υπερβολικά ταχεία σκλήρυνση της νομισματικής πολιτικής, ο χαμηλός πληθωρισμός στις ανεπτυγμένες οικονομίες, η αναταραχή που θα μπορούσε να
προκληθεί στις χρηματοπιστωτικές αγορές εξαιτίας της υπερχρέωσης της Κίνας και η υιοθέτηση προστατευτικής οικονομικής πολιτικής.

Έκθεση ΔΝΤ: η Ελλάδα δεν πιάνει τον στόχο για το πλεόνασμα του 2018

Voria.gr 11/10/2017

Πρωτογενές πλεόνασμα της γενικής κυβέρνησης 1,7% του ΑΕΠ για φέτος και 2,2% το 2018, το οποίο θα αυξηθεί στο 3,5% το 2019 και θα παραμείνει στο επίπεδο
αυτό έως το 2022, προβλέπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο με την έκθεση (Fiscal Monitor) που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα. Η πρόβλεψη του Ταμείου για
πλεόνασμα μικρότερο από τον στόχο θα μπορούσε να σημαίνει και την ανάγκη για νέα μέτρα, αν και πρέπει να σημειωθεί ότι το ΔΝΤ πέφτει συχνά έξω στις
προβλέψεις του.

Οι τράπεζες δεν θα βγάζουν στο σφυρί ακίνητα αξίας κάτω των 300.000 ευρώ

Πρώτο Θέμα 11/10/2017

Κατοικίες με αξία κάτω των 300.000 ευρώ θα γλιτώνουν τον πλειστηριασμό καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, οι τράπεζες έχουν συμφωνήσει να θέσουν τον
πήχη υψηλότερα, προστατεύοντας όλα τα ακίνητα αξίας μέχρι 300.000 ευρώ. Συγκεκριμένα, ενόψει της έναρξης των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών, οι τραπεζίτες
συναντήθηκαν με τον υπουργό Οικονομίας και συζητήθηκε να εξαιρεθούν από την πλατφόρμα των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών, πρώτες κατοικίες, εξοχικά και
κάθε άλλου είδους ακίνητα με αξία μέχρι 300.000 ευρώ.

42 πυρκαγιές από το τέλος Ιουλίου στους μπαζότοπους του νομού Θεσσαλονίκης!

Voria.gr 11/10/2017

Στοιχεία που προκαλούν αν μη τι άλλο εντύπωση έδωσε στη σημερινή συνεδρίαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής Θεσσαλονίκης η αντιπεριφερειάρχης,
Βούλα Πατουλίδου, σε ερώτηση που κατέθεσε η περιφερειακή παράταξη «Ριζοσπαστική Αριστερή Ενότητα» για την «απομάκρυνση ογκωδών αντικειμένων και
απορριμμάτων – αποβλήτων». Η κ. Πατουλίδου είπε ότι στα σημεία που υπέδειξε ως «χωματερές» μπάζων και πάσης φύσεως ογκωδών απορριμμάτων η
Πυροσβεστική Υπηρεσία, στο νομό Θεσσαλονίκης, εκδηλώθηκαν από το τέλος του προηγούμενου Ιουλίου μέχρι σήμερα 42 πυρκαγιές!

“Εξαιρετικά μικρές” οι ποσότητες ραδιενέργειας στην ατμόσφαιρα της Ελλάδας

Karfitsa.gr 10/11/2017

Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) ανακοίνωσε ότι από τις 27 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Οκτωβρίου ανιχνεύθηκαν εξαιρετικά μικρές ποσότητες
ραδιενέργειας στην ατμόσφαιρα της χώρας μας. Συγκεκριμένα, το ισότοπο που ανιχνεύθηκε είναι το ρουθήνιο-106 (Ru-106) και η πηγή του είναι άγνωστη. Παρόμοια
ευρήματα έχουν αναφερθεί τις τελευταίες ημέρες από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Ιταλία, η Ελβετία, η Γερμανία, η Φινλανδία, η Αυστρία και η Σλοβενία.
Σύμφωνα με την ΕΕΑΕ, πρόκειται για μη αναμενόμενα ευρήματα, τα οποία, αν και δεν έχουν καμία ραδιολογική σημασία, πρέπει να διερευνηθούν περαιτέρω για
να εξακριβωθεί η πηγή προέλευσής τους.

Διαβάστε στο blog του ΤΕΕ/ ΤΚ

Μ

-Δράση σε 5 ενότητες για τη
ΜΕ έργων υποδομών και δικ
τύων το 20172019
-Στα 3,5 τρισ. $ οι παγκόσμιε

ς δαπάνες πληροφορικής το
2017
-Έκθεση της ΕΕ για τη συ
νοχή μετά το 2020: η οικον
ομία της ΕΕ
ανακάμπτει, αλλά οι αποκλίσ
εις επιμένουν
-Αυτές οι mega cities μεγάλω
σαν πολύ από το 1975, όπως
και τα κατά
κεφαλήν ΑΕΠ τους
-15 θέσεις εξάμηνης πρ
ακτικής άσκησης στο Λο
υξεμβούργο
προκηρύσσει το Ιδρυμα Μποδ
οσάκη-Συνάντηση δικτύωση
ς του «Erasmus for Young Entrepreneurs
» τον Οκτώβριο, στην Αθήνα
-Ενημερωτικές συναντήσεις
στο ΑΠΘ για σπουδές στη Γαλ
λία και τη
Γερμανία
-Οι 3 άξονες δράσης της δια
ρκούς ομάδας για τη δημόσια
διοίκηση
έως το 2019

6

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

