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EDITORIAL
Θυμόσαστε εκείνη την ταινία του 1993 με τον
τίτλο “Η ημέρα της μαρμότας”, στην οποία
ο εξαιρετικός στον ρόλο του Μπιλ Μάρεϊ ζει
κάθε μέρα ...την ίδια μέρα; Αντί για το διάσημο
Πονξατόνι της Πενσυλβάνιας, η υπόθεση της
ταινίας θα μπορούσε κάλλιστα να εκτυλίσσεται
στην Κεντρική Μακεδονία, όπου παρότι τα φύλλα
στο ημερολόγιο γυρίζουν και τα χρόνια περνούν,
κάποιες πραγματικότητες επαναλαμβάνονται
με τη συνέπεια ...της ημέρας της μαρμότας.
Το θυμηθήκαμε ξανά, με αφορμή πρόσφατες
δηλώσεις του γενικού γραμματέα στρατηγικών
επενδύσεων, Λόη Λαμπριανίδη, σύμφωνα με τον
οποίο καμία από τις νέες μεγάλες στρατηγικές
επενδύσεις, ύψους άνω των 100 εκατ. ευρώ,
στην Ελλάδα δεν χωροθετείται στην Κεντρική
Μακεδονία. Οι δε ιδιωτικές επενδύσεις αφορούν
ως επί το πλείστον πάρκα φωτοβολταϊκών (σε γη
υψηλής παραγωγικότητας άραγε;). Για μια ακόμη
φορά λοιπόν, η περιφέρειά μας, που στο πλαίσιο
της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020,
κατατάσσεται στις «λιγότερο αναπτυγμένες»,
μένει ...έξω από τον χάρτη. Τι είχαμε όλα
αυτά τα χρόνια, από το οποίο να επωφεληθεί
εν τω συνόλω η Βόρεια Ελλάδα; Μια Εγνατία
Οδό. Κι ακόμη και σε αυτή την περίπτωση
τα οφέλη φαίνεται ότι υπερεκτιμήθηκαν σε
σχέση με τα πραγματικά. Οι απαντήσεις στα
“γιατί” που μοιραία ανακύπτουν είναι πολλές,
ενδιαφέρουσες και χιλιοειπωμένες, οπότε θα
εστιάσουμε σε όσα περνάνε από το χέρι μας, από
το χέρι των φορέων της Κεντρικής Μακεδονίας.
Για να δούμε στρατηγικές επενδύσεις στην
περιοχή μας απαιτείται συνένωση δυνάμεων
όλων των τοπικών φορέων. Να προτείνουμε,
να διεκδικήσουμε, να σχεδιάσουμε, να
τεκμηριώσουμε, να κοστολογήσουμε από
κοινού. Να “δέσουμε” τις διεκδικήσεις μας
με τον νέο αναπτυξιακό νόμο, που εκτιμάται
ότι θα βγει “στον αέρα” το καλοκαίρι, με τον
περιφερειακό χωροταξικό σχεδιασμό και με τα
χωρικά κίνητρα. Να είμαστε έτοιμοι και ενωμένοι
εν ολίγοις. Αλλιώς, θα μείνουμε με την Εγνατία.
Σημαντική μεν αλλά ...μία.

	
  

Σε λειτουργία η εφαρμογή για τον συμψηφισμό στα πρόστιμα των αυθαιρέτων
Την έναρξη λειτουργίας τής εφαρμογής του πληροφοριακού συστήματος του ΤΕΕ για τον συμψηφισμό
του 50% των προστίμων για τα αυθαίρετα με εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης και στατικής επάρκειας,
ανακοίνωσε ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου, Γεώργιος Στασινός.
Η εφαρμογή, που είναι διαθέσιμη από το απόγευμα της Τρίτης 16 Ιουνίου, δίνει στους πολίτες ένα
επιπλέον κίνητρο να συνεργαστούν με το μηχανικό τους και να ενταχθούν στις ρυθμίσεις του νόμου 4178
για τα αυθαίρετα, οι διατάξεις του οποίου πρόσφατα κρίθηκαν συνταγματικές από το ΣτΕ. Οι πολίτες πλέον
μπορούν να συμψηφίσουν το μισό του προστίμου του αυθαιρέτου τους με εργασίες και υλικά ενεργειακής
αναβάθμισης και στατικής επάρκειας.
Συνέχεια στη σελίδα 2...

Επτά διαπιστώσεις-”κλειδιά” για την αναθεώρηση του ΕΣΔΑ
Προβλήματα τόσο σε ό,τι αφορά την υλοποίηση του ΣΕΣ (νέο ΕΣΠΑ), όσο και τη διαχείριση των αποβλήτων,
εκτιμάται ότι θα μπορούσαν να προκαλέσουν οι προβλεπόμενες αλλαγές στον Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης
Απορριμμάτων (ΕΣΔΑ), στο πλαίσιο της προτεινόμενης αναθεώρησής του. Παράλληλα, ανακύπτουν
ζητήματα σχετικά με τη δυνατότητα έγκαιρης επίτευξης των ποσοστιαίων στόχων που τίθενται αλλά και με
το κατά πόσον ευσταθεί σε κοινοτικούς όρους η ανάπτυξη επιχειρηματικής δραστηριότητας από δήμους
ή φορείς των δήμων για τα ειδικά ρεύματα, ενώ η κεντρική κοινοτική κατεύθυνση είναι η αύξηση της
ιδιωτικής επιχειρηματικότητας.
Τα παραπάνω επισημαίνει η Μόνιμη Επιτροπή (ΜΕ) Ενέργειας και Περιβάλλοντος του ΤΕΕ/ΤΚΜ, στο
πλαίσιο της διαβούλευσης που έχει ξεκινήσει σχετικά με την προτεινόμενη αναθεώρηση του ΕΣΔΑ.
Συνέχεια στη σελίδα 2...

Παράταση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών α΄εξαμήνου
Την παράταση της καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών του πρώτου εξαμήνου 2015 και την
αντίστοιχη παράταση της ασφαλιστικής ενημερότητας και ικανότητας έως τις 31/8/2015, αποφάσισε
ομόφωνα το διοικητικό συμβούλιο του ΤΣΜΕΔΕ, αποδεχόμενο την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.
Συγκεκριμένα, αποφασίστηκε:
1. Η παράταση της ανάρτησης των ειδοποιητηρίων για το Α΄ εξάμηνο 2015, την 30ή Ιουνίου 2015
2. Η παράταση της ασφαλιστικής ενημερότητας έως 31.08.2015
3. Παραμένει η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών Α΄ εξαμήνου 2015 έως 31.07.2015
Η απόφαση είναι άμεσης επικύρωσης.
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...συνέχεια από σελίδα 1

Σε λειτουργία η εφαρμογή για τον συμψηφισμό στα
πρόστιμα των αυθαιρέτων
Σύμφωνα με το άρθρο 20 του νόμου 4178 2013 δύναται να καθορίζεται
συμψηφισμός των ποσών που καταβάλλονται από την έναρξη εφαρμογής
του παρόντος για αμοιβές υπηρεσιών, εργασίες και υλικά για την ενεργειακή
αναβάθμιση των κτιρίων καθώς και για την στατική επάρκεια αυτών, επί
κατασκευών προ του έτους 2003 με τα ποσά του ειδικού προστίμου που
προβλέπονται στον παρόντα νόμο και έως το ποσοστό 50% του προβλεπόμενου
του ειδικού προστίμου.
Με βάση και τη σχετική ΚΥΑ, οι εργασίες και δαπάνες που καλύπτονται
αφορούν για τη μεν ενεργειακή αναβάθμιση την κάλυψη των ελάχιστων
απαιτήσεων του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ), για τη
δε στατική επάρκεια τις εργασίες και δαπάνες για την κάλυψη των ελάχιστων
απαιτήσεων φέρουσας ικανότητας σύμφωνα με τον Κανονισμό Επεμβάσεων
(ΚΑΝΕΠΕ).
Όπως επισήμανε ο πρόεδρος του ΤΕΕ, Γιώργος Στασινός, «με το νόμο 4178
για την αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης και το περιβαλλοντικό ισοζύγιο,
γίνεται ένα ουσιαστικό και μελετημένο βήμα για την αντιμετώπιση του χρόνιου
προβλήματος των αυθαιρέτων. Χωρίς να αυξηθούν τα πρόστιμα, καθιερώθηκε
ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο με βασικό στόχο την καταγραφή όλων των
αυθαιρέτων της χώρας. Ταυτόχρονα προωθείται ο θεσμός της ηλεκτρονικής
ταυτότητας κτηρίου και ξεκινά σε λίγο καιρό η ηλεκτρονική έκδοση οικοδομικών
αδειών. Η νέα ηλεκτρονική εποχή, με έλεγχο και καταγραφή του δομημένου
χώρου σε όλη την επικράτεια έχει ξεκινήσει. Έτσι καταπολεμάμε παθογένειες
δεκαετιών. Με πρώτη αυτή των αυθαιρέτων.»
Δείτε ΕΔΩ αναλυτικές οδηγίες για τη διαχείριση των δηλώσεων αυθαιρέτων.
...συνέχεια από σελίδα 1

Επτά διαπιστώσεις
”κλειδιά” για την
αναθεώρηση
του ΕΣΔΑ

“flickr, Tar Sands Blockade”

Αξίζει να σημειωθεί ότι ήδη έχει δημιουργηθεί στο ΤΕΕ/ΤΚΜ ομάδα εργασίας
για τη διαχείριση αποβλήτων στην Κεντρικής Μακεδονία, η οποία έχει
ενσωματώσει στον προγραμματισμό της την επισκόπηση του νέου ΕΣΔΑ και
του επιμέρους ΠΕΣΔΑ.
Οι διαβουλεύσεις-εξπρές δεν αποτελούν ορθή πρακτική
Επίσης, το ΤΕΕ/ΤΚΜ θεωρεί σκόπιμο να επαναλάβει για ακόμη μία φορά ότι
οι διαβουλεύσεις- “εξπρές”, που πιεστικά ολοκληρώνονται σε ελάχιστο χρόνο,
ουδόλως εξυπηρετούν την ανάγκη για ώριμο σχεδιασμό και τεκμηριωμένες
και κοστολογημένες προτάσεις και δημιουργούν την αίσθηση ότι γίνονται
προσχηματικά, “επειδή έτσι πρέπει”.
Γι΄αυτό άλλωστε, το ΤΕΕ κατέθεσε στον αναπληρωτή υπουργό ΠΑΠΕΝ Γιάννη
Τσιρώνη, επίσημο αίτημα παράτασης της δημόσιας διαβούλευσης για τον νέο
Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων, τουλάχιστον μέχρι το τέλος Ιουνίου
-αίτημα που δυστυχώς δεν έγινε αποδεκτό.
Με βάση όλα τα παραπάνω και λαμβάνοντας υπόψη το προτεινόμενο σχέδιο
αναθεώρησης του ΕΣΔΑ, η ΜΕ Ενέργειας και Περιβάλλοντος του ΤΕΕ/ΤΚΜ
κατέληξε σε μια σειρά από διαπιστώσεις:
− Υπάρχει απόκλιση του νέου ΕΣΔΑ από τον αρχικό σχεδιασμό που

συνοπτικά περιλάμβανε την συγκέντρωση αρμοδιοτήτων στους ΦοΔΣΑ
και την κεντρική διαχείριση των αποβλήτων με ευθύνη του ΦοΔΣΑ.
−Ενισχύεται η ανάπτυξη δραστηριοτήτων και πρωτοβουλιών από τους δήμους,
στους οποίους σχεδιάζει να δώσει αρμοδιότητες συλλογής, διαχείρισης,
αξιοποίησης, οικονομικής εκμετάλλευσης και ότι «περισσεύει» να παραδοθεί
στους ΦοΔΣΑ για περαιτέρω διαχείριση.
− Προβλέπεται αναθεώρηση των ΠΕΣΔΑ έως τον Σεπτέμβριο 2015, με
ταυτόχρονη ενσωμάτωση στους ΠΕΣΔΑ των Τοπικών Σχεδίων Αποκεντρωμένης
Διαχείρισης των δήμων, για τα οποία θέτει προθεσμία πέντε μηνών να
ολοκληρωθούν μετά την έγκριση του ΕΣΔΑ.
− Καθορίζονται υψηλότεροι ποσοστιαίοι στόχοι, σε σχέση με εκείνους
που η χώρα υποχρεούται να πετύχει, ενώ λαμβανομένου υπόψη και του
προτεινόμενου αποκεντρωμένου μοντέλου διαχείρισης στους ΟΤΑ εκτιμάται ότι
είναι ανέφικτη η επίτευξή τους.
− Γεννάται προβληματισμός για το κατά πόσον για τα ειδικά ρεύματα
(ανακυκλώσιμα – επαναχρησιμοποιούμενα υλικά) ευσταθεί σε κοινοτικούς
όρους η ανάπτυξη επιχειρηματικής δραστηριότητας από δήμους ή φορείς των
δήμων, ενώ η κεντρική Κοινοτική κατεύθυνση είναι η αύξηση της ιδιωτικής
επιχειρηματικότητας.
− Το προτεινόμενο μοντέλο διαχείρισης αποβλήτων με τη μεταφορά
αρμοδιοτήτων στους ΟΤΑ (αποκέντρωση ευθύνης, αξιοποίηση πόρων κλπ)
εκτιμάται ότι δεν θα αποφέρει αποτελέσματα (εκτός πιθανόν από μεγάλους
δήμους με σχετική οργάνωση). Στην ως άνω βάση και κατόπιν ενός ιδιαίτερα
χρονοβόρου πειραματικού σταδίου θα επανέλθει στην συγκέντρωση των
αρμοδιοτήτων στους ΦοΔΣΑ.
− Στη βάση του προτεινόμενου ΕΣΔΑ αναμένεται να υπάρξουν ζητήματα
σχετικά με την υλοποίηση του ΣΕΣ (νέο ΕΣΠΑ) γιατί στον υπάρχοντα μέχρι
σήμερα σχεδιασμό προβλέπεται να ενταχθούν τα ήδη δημοπρατημένα έργα
ΣΔΙΤ (κεντρικές μονάδες επεξεργασίες), η υλοποίηση των οποίων προβλέπεται
να σταματήσει και να επανεκτιμηθεί η αναγκαιότητά τους.
Γιατί το υπουργείο δεν έκανε δεκτό το αίτημα παράτασης
Στο μεταξύ, στο ίδιο “τραπέζι” κάθισαν όλοι οι εμπλεκόμενοι στο θέμα του
ΕΣΔΑ, από την πλευρά του κράτους, των φορέων της αγοράς και της κοινωνίας,
στο πλαίσιο εκδήλωσης διαβούλευσης για το θέμα, που το κεντρικό ΤΕΕ
διοργάνωσε στην Αθήνα, πιστό στο θεσμικό του ρόλο ως επιστημονικού και
τεχνικού συμβούλου της Πολιτείας.
Τη χρησιμότητα της εν λόγω πρωτοβουλίας του ΤΕΕ επιβεβαίωσαν οι
τοποθετήσεις των συμμετεχόντων. Μάλιστα ο κ.Τσιρώνης, αφού συνεχάρη
το ΤΕΕ για την εκδήλωση, επισήμανε ότι «πρόλαβε το υπουργείο» το οποίο
ήθελε να πράξει το ίδιο αλλά δεν τα κατάφερε λόγω των ασφυκτικών
χρονοδιαγραμμάτων για την έγκριση του νέου ΕΣΔΑ.
Όπως εξήγησε, αυτός ήταν και ο λόγος που το ΥΠΑΠΕΝ δεν έκανε δεκτό
το αίτημα παράτασης της δημόσιας διαβούλευσης για τον ΕΣΔΑ που είχε
καταθέσει το ΤΕΕ. Ο κ.Τσιρώνης υποσχέθηκε πάντως ότι όλες οι παρατηρήσεις
της εκδήλωσης διαβούλευσης του ΤΕΕ θα ληφθούν υπόψη, ενώ δήλωσε ότι
ο διάλογος θα συνεχιστεί τους επόμενους μήνες ενόψει των νομοθετικών
και άλλων παρεμβάσεων για την εφαρμογή του ΕΣΔΑ αλλά και ενόψει της
αναθεώρησης των Περιφερειακών Σχεδίων Διαχείρισης Αποβλήτων που
πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου.
Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΤΕΕ, Γιώργος Στασινός, δεσμεύθηκε ότι
το Επιμελητήριο θα αναλαμβάνει ανάλογες πρωτοβουλίες για όλα τα θέματα
που απασχολούν τον τεχνικό κόσμο της χώρας. Τα πρακτικά της διαβούλευσης
με τις τοποθετήσεις όλων των συμμετεχόντων κατατέθηκαν στο ΥΠΑΠΕΝ εντός
της προθεσμίας που είχε θέσει η κυβέρνηση, λίγες ώρες μετά την ολοκλήρωση
της εκδήλωσης, προκειμένου να ληφθούν υπόψιν για το τελικό κείμενο του
νέου ΕΣΔΑ.
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τας

Στις 19 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη η πρώτη συνεδρίαση της
Επιτροπής Παρακολούθησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος
(ΠΕΠ) Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020, στην οποία θα συμμετέχει και ο
πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ, Πάρις Μπίλλιας. Στη διάρκεια της συνεδρίασης και μετά
την εισήγηση του προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης, περιφερειάρχη
Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολου Τζιτζικώστα, θα παρουσιαστούν τα βασικά
στοιχεία του νέου προγράμματος, ενώ θα ακολουθήσει η εξειδίκευσή τους και
η παρουσίαση της μεθοδολογίας και των κριτηρίων επιλογής πράξεων.
Η ημερήσια διάταξη περιλαμβάνει ακόμη την παρουσίαση των στρατηγικών
έξυπνης εξειδίκευσης και πληροφόρησης/επικοινωνίας του προγράμματος,
καθώς και των βασικών στοιχείων του νέου συστήματος διαχείρισης και
ελέγχου και της προόδου κάλυψης αιρεσιμοτήτων.
Θα γίνει επίσης ενημέρωση για το περιεχόμενο του πλάνου αξιολόγησης και την
ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη, καθώς και για την περιφερειακή στρατηγική
κοινωνικής ένταξης (ΠΕΣΚΕ).
“Λιγότερο ανεπτυγμένη περιφέρεια”
Ο αναπτυξιακός σχεδιασμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, η οποία
στο πλαίσιο της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020, ανήκει στις
«λιγότερο αναπτυγμένες» Περιφέρειες, λαμβάνει υπόψη τους ευρωπαϊκούς και
εθνικούς στόχους και προτεραιότητες και βασίζεται στις πραγματικές ανάγκες
και δυνατότητες της περιφερειακής οικονομίας και κοινωνίας, όπως αυτές
αναδεικνύονται από την ανάλυση της υφιστάμενης κοινωνικοοικονομικής
κατάστασης και τους στόχους της συνολικής αναπτυξιακής στρατηγικής.
Αναγνώριση των ιδιαιτεροτήτων της οικονομικής συγκυρίας
Επίσης, αναγνωρίζει τις ιδιαιτερότητες της οικονομικής συγκυρίας, όπως είναι
ο βαθύς και εκτεταμένος διαρθρωτικός μετασχηματισμός που βρίσκεται σε
εξέλιξη στη χώρα και στην Περιφέρεια, λόγω της κρίσης ανταγωνιστικότητας,
αλλά και τους περιορισμούς που θέτει η δημοσιονομική προσαρμογή. Λόγω
της παρατεταμένης οικονομικής ύφεσης, το ζητούμενο της αναπτυξιακής
στρατηγικής δεν περιορίζεται μόνον στην ανάδειξη και ενίσχυση των συγκριτικών
πλεονεκτημάτων της περιοχής, αλλά και στην αντιμετώπιση προβλημάτων
όπως είναι η συρρίκνωση του παραγωγικού ιστού, η αποβιομηχάνιση, η
αποχωροθέτηση δραστηριοτήτων, η ανεργία, ο κοινωνικός αποκλεισμός και η
φτώχεια.
Στόχος: Μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων και πολλαπλασιαστική επίδραση
των δράσεων
Επίσης, λόγω της μείωσης των δημοσίων και ιδιωτικών επενδύσεων, αλλά
και της μείωσης των συνολικών πόρων των διαρθρωτικών Ταμείων της Ε.Ε
, η αναπτυξιακή στρατηγική της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας εστιάζει
σε πολιτικές και δράσεις με τη μέγιστη πολλαπλασιαστική επίδραση για την
περιφερειακή οικονομία, καθώς και με τη μέγιστη δυνατή μόχλευση πόρων από
τον ιδιωτικό τομέα και από άλλους δημόσιους και Κοινοτικούς οργανισμούς.
Τέσσερις γενικοί στόχοι
Το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) Κεντρικής Μακεδονίας
2014-2020 ακολουθεί και εξυπηρετεί τους γενικούς στόχους της συνολικής
περιφερειακής αναπτυξιακής στρατηγικής, οι οποίοι είναι οι εξής:
• Μετάβαση της περιφερειακής οικονομίας σ’ ένα νέο και βιώσιμό παραγωγικό
μοντέλο με ανταγωνιστικότητα, εξωστρέφεια, καινοτόμο επιχειρηματικότητα και
έξυπνη και φιλική αξιοποίηση των ΤΠΕ
• Προστασία και αειφορική διαχείριση του φυσικού και ανθρωπογενούς
περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων για τη διασφάλιση της ποιότητας
ζωής

άξο
προ νας
τερ
αιό
τη

Επίσημη “πρώτη” για την Επιτροπή Παρακολούθησης του
ΠΕΠ 2014-2020

• Ολοκλήρωση - προβολή των μεταφορικών υποδομών και δικτύων
για την ανάδειξη της Περιφέρειας σε μεταφορικό κόμβο διεθνούς
εμβέλειας - αξιοποίηση της κεντροβαρούς θέσης της στις μακροπεριοχές της
Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Ανατολικής Μεσογείου
• Υποστήριξη και ενδυνάμωση της κινητικότητας και αναβάθμισης των
προσόντων του ανθρώπινου δυναμικού, δυναμική αντιμετώπιση της ανεργίας,
και διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής.
Έμφαση στη μητροπολιτική περιοχή της Θεσσαλονίκης
Μέσα από το προγραμματισμό των θεματικών στόχων και τη διάθεση σημαντικού
ποσοστού των επενδυτικών προτεραιοτήτων που επιλέγονται να συνθέσουν
τη στρατηγική του ΠΕΠ, έμφαση θα δοθεί στην μητροπολιτική περιοχή της
Θεσσαλονίκης (ολοκληρωμένες παρεμβάσεις σε μητροπολιτικό επίπεδο), αλλά
και σε άλλες μεγάλες αστικές περιοχές.

ΑΠ01
ΑΠ02
ΑΠ03
ΑΠ04
ΑΠ05
ΑΠ06
ΑΠ07
ΑΠ08
ΑΠ09
ΑΠ10

θεματικός στόχος

στήριξη της
Ένωσης

εθνική
συνολική
συμμετοχή χρηματοδότηση

Έρευνα, τεχνολογική ανάπτυξη 18.396.536,00
4.599.134,00 22.995.670,00
και καινοτομία
9.024.275,00
Τεχνολογίες Πληροφορίας και
2.256.069,00 11.280.344,00
Επικοινωνίας
83.306.389,00 20.826.598,00 104.132.987,00
Ανταγωνιστικότητα
μικρομεσαίων επιχειρήσεων
6.575.751,00 32.878.754,00
Μετάβαση προς μια οικονομία 26.303.003,00
χαμηλών εκπομπών διοξειδίου
του άνθρακα
59.151.204,00 14.787.801,00 73.939.005,00
Προσαρμογή στην κλιματική
αλλαγή, πρόληψη και
διαχείριση κινδύνων
Προστασία του περιβάλλοντος 96.640.247,00 24.160.062,00 120.800.309,00
και αποδοτικότητα των πόρων
287.131.217,00 71.782.805,00 358.914.022,00
Βιώσιμες μεταφορές και
υποδομές δικτύων
9.794.540,00
2.448.635,00 12.243.175,00
Απασχόληση και κινητικότητα
του εργατικού δυναμικού
143.485.663,00 35.871.416,00 179.357.079,00
Κοινωνική ένταξη και
καταπολέμηση της φτώχειας
6.112.921,00 30.564.604,00
Εκπαίδευση, κατάρτιση και διά 24.451.683,00
βίου μάθηση
757.684.757,00 189.421.192,00 947.105.949,00
ΣΥΝΟΛΑ

ποσοστό
2,43%
1,19%
10,99%
3,47%
7,81%
12,75%
37,90%
1,29%
18,94%
3,23%
100,00%

Μελέτη βιώσιμης αστικής κινητικότητας για το κέντρο της
Θεσσαλονίκης
Ανοιχτό διαγωνισμό συνολικής δαπάνης 244.544 ευρώ, με αντικείμενο την
εκπόνηση «Μελέτης Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας στο ευρύτερο κέντρο
του Δήμου Θεσσαλονίκης», πρόκειται να προκηρύξει ο δήμος, έπειτα από το
“πράσινο φως” που άναψε για το θέμα το δημοτικό συμβούλιο, στη διάρκεια της
12ης τακτικής συνεδρίασής του. Η εκπόνηση της μελέτης κρίθηκε αναγκαία,
καθώς οι προηγούμενες μελέτες είτε έχουν ανάγκη επικαιροποίησης λόγω
αλλαγής των δημογραφικών, μεταφορικών και κοινωνικο-οικονομικών
δεδομένων είτε αντιμετωπίζουν αποσπασματικά ένα μόνο μέρος του
συστήματος της κυκλοφοριακής οργάνωσης της πόλης. Γι’ αυτό εκτιμήθηκε ότι
δεν παρουσιάζουν την απαιτούμενη επάρκεια ή πληρότητα, για να τεκμηριώσουν
ή να προτείνουν τις αναγκαίες ρυθμιστικές και κανονιστικές αποφάσεις, ώστε
να βελτιωθούν με συστηματικό τρόπο οι κυκλοφοριακές συνθήκες και να
επιλεγούν κατά προτεραιότητα οι κατάλληλες αστικές αναπλάσεις.
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Η Ελλάδα χρειάζεται
συστήματα διαχείρισης
οδοστρωμάτων
Την πεποίθηση ότι στην
Ελλάδα θα πρέπει να
χρησιμοποιηθούν συστήματα
διαχείρισης οδοστρωμάτων,
που θα συμβάλουν στον
προσδιορισμό των βέλτιστων
πρακτικών για τη συντήρησή
τους, ώστε να διατηρήσουν ικανοποιητικό επίπεδο εξυπηρέτησης για ορισμένο
χρονικό διάστημα, εξέφρασε ο γενικός γραμματέας του ΤΕΕ/ΤΚΜ, Άνθιμος
Αμανατίδης, μεταφέροντας τις θέσεις του Τμήματος στο 6ο διεθνές συνέδριο
ασφαλτικών μιγμάτων και οδοστρωμάτων (ICONFBMP), στις 10-12 Ιουνίου.
“Επειδή με τα χρόνια αλλάζουν τα κυκλοφοριακά στοιχεία του οδικού δικτύου
καθώς και η κατάσταση του οδοστρώματος, με την ορθή διαχείριση είναι δυνατή
η ταξινόμηση των παρεμβάσεων κατά προτεραιότητα ανάλογα με τα διαθέσιμα
οικονομικά κεφάλαια για τη συντήρηση του οδικού δικτύου”, πρόσθεσε,
καλωσορίζοντας εκ μέρους και του ΤΕΕ/ΤΚΜ τους ξένους συνέδρους, στο
συνέδριο που διοργάνωσε το Εργαστήριο Οδοποιίας του Τμήματος Πολιτικών
Μηχανικών του Α.Π.Θ., σε συνεργασία με το BERI (Built Environment Research
Institute) του Πανεπιστημίου Ulster Αγγλίας και το CAIT (Center for Advance
Infrastructure Technology) του Πανεπιστημίου Μισισιπή, ΗΠΑ.
“Το συνέδριό σας πραγματοποιείται εν μέσω μιας βαθύτατης οικονομικής
κρίσης που μαστίζει την πατρίδα μας. Αποτέλεσμα της κρίσης είναι η δραματική
μείωση του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων με συνέπειες στο σχεδιασμό
και την υλοποίηση νέων υποδομών αλλά κυρίως η μείωση των δαπανών στη
συντήρηση και τη λειτουργία του οδικού δικτύου της πατρίδας μας. Ως πολίτη
αυτής της χώρας, δεν μπορεί παρά να με θλίβει ο τραγικός απολογισμός
των εκατοντάδων νεκρών και χιλιάδων τραυματιών κάθε χρόνο από τροχαία
ατυχήματα, τα οποία σε σημαντικό βαθμό οφείλονται στην έλλειψη συντήρησης
του οδικού δικτύου. Ως επιστήμονα με κάνει να αισιοδοξώ το γεγονός ότι έχει
ξεκινήσει από την ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ η μελέτη της οδικής ασφάλειας του επαρχιακού
οδικού δικτύου της πατρίδας και αισιοδοξώ ότι θα βρεθούν τα απαραίτητα
χρήματα για τη συντήρηση και τη βελτίωση του οδικού δικτύου” σημείωσε.
Πρόσθεσε πως το ΤΕΕ πιστεύει ότι ο πρώτος, ο βασικός και πρωτογενής
παράγοντας του τροχαίου ατυχήματος –συνεπώς και της αποφυγής του- είναι
ο σχεδιασμός, η μελέτη, η διάταξη, η κατασκευή και η συντήρηση του οδικού
δικτύου. “Εμείς, ως ΤΕΕ, πιστεύουμε ότι για το σωστό σχεδιασμό χρειάζεται ένα
εργαλείο για την ορθότερη ανάπτυξη του μελετητικού δυναμικού της χώρας
με σκοπό τις καλύτερες μελέτες άρα και τα φθηνότερα και αρτιότερα δημόσια
έργα” κατέληξε.

ΕΕ: Στην κορυφή της ατζέντας η δημιουργία θέσεων
εργασίας
Την αποκατάσταση του κύρους της επαγγελματικής κατάρτισης στην Ευρώπη
και ιδίως την αντιμετώπιση της ανάγκης “για ένα ιδιαιτέρως ευέλικτο εργατικό
δυναμικό” προσδιόρισε ως βασικές σημερινές προκλήσεις για το cedefop ο
πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Μάρτιν Σουλτς, σε μήνυμά του, που
προβλήθηκε στις 11 Ιουνίου, σε εορταστική εκδήλωση για τη διπλή επέτειο του
Κέντρου: τη συμπλήρωση 40 χρόνων από την ίδρυσή του και 20 ετών από τη
μετεγκατάστασή του στη Θεσσαλονίκη.
«Η βασική πρόκληση τώρα για το Cedefop είναι να ανορθώσει την

επαγγελματική κατάρτιση στο επίπεδο σεβασμού, το οποίο απολάμβανε
πριν από πολλές δεκαετίες και, ταυτόχρονα, να αντιμετωπίσει τη σημερινή
πραγματικότητα και ιδίως την ανάγκη για ένα ιδιαιτέρως ευέλικτο εργατικό
δυναμικό» σημείωσε ο κ.Σουλτς και πρόσθεσε ότι η Ευρώπη στηρίζεται στη
συνεισφορά του Cedefop.
Εγκαινιάζοντας έκθεση για τα 40 χρόνια του cedefop στο Μέγαρο Μουσικής
Θεσσαλονίκης, ο γενικός διευθυντής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την
Απασχόληση, τις Κοινωνικές Υποθέσεις και την Κοινωνική Ένταξη, Μισέλ
Σερβόζ, τόνισε ότι η ανάκαμψη της απασχόλησης εξαρτάται από τις δεξιότητες,
την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και τη μαθητεία.
Από την πλευρά του, ο
διευθυντής του Cedefop,
Τζέιμς Καλέγια, είπε ότι
«αυτό που κάνει το Cedefop,
δηλαδή να βελτιώνει και να
προωθεί τη μάθηση για την
εργασία, έχει αποδειχθεί
σημαντικό τα τελευταία
40 χρόνια και διαφαίνεται
	
  
ακόμη σημαντικότερο για τις επόμενες
γενιές». Ο κ. Καλέγια πρόσθεσε ότι είναι
απαραίτητο να συνεχίσει να βελτιώνεται η επαγγελματική κατάρτιση ώστε να
μπει ολόκληρη η Ευρώπη στο δρόμο μιας ισχυρής και βιώσιμης οικονομικής
ανάκαμψης.
Ο αναπληρωτής υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Γιώργος
Κατρούγκαλος, ανέφερε στο χαιρετισμό του ότι «αναπτύσσοντας την
επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, το Cedefop είναι βαθιά συνυφασμένο
με τις κοινωνικές αξίες σε μία στιγμή κατά την οποία όλοι πρέπει να κάνουμε
πολλά περισσότερα για να ενισχύσουμε την κοινωνική Ευρώπη» .
Η Τζούλι Φιόντα, εκπρόσωπος της Επιτρόπου για την Απασχόληση, τις
Κοινωνικές Υποθέσεις, τις Δεξιότητες και την Κινητικότητα του Εργατικού
Δυναμικού, Μαριάνε Τέισεν, αναφέρθηκε στο στόχο της επιτρόπου να γίνει η
επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση «πρώτη επιλογή και όχι εναλλακτική
λύση» για γονείς και νέους ανθρώπους.
Στην εναρκτήρια ομιλία του, ο κ. Σερβόζ τόνισε ότι η δημιουργία νέων θέσεων
εργασίας είναι στην κορυφή της ευρωπαϊκής ατζέντας και ότι συνδέεται
ξεκάθαρα με την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και με τις δεξιότητες.
ΗΜΕΡΙΔΑ με θέμα τις απαιτήσεις της νέας πυροσβεστικής
διάταξης 15/2014(εφαρμογή του προτύπου EN 12845)
διοργανώνει ο ΣΜΗΒΕ στις 24 Ιουνίου, 17:00, κτίριο ΤΕΕ/ΤΚΜ.
5η ΜΠΙΕΝΑΛΕ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ με
άξονα τη Μεσόγειο, από 23 Ιουνίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2015,
υπό τη γενική διεύθυνση της Κατερίνας Κοσκινά. Εγκαίνια 23
Ιουνίου στις 20:00, Περίπτερο 6-ΔΕΘ.
ΕΚΔΗΛΩΣΗ με θέμα «Τελευταίες εξελίξεις στον τομέα της
εξοικονόμησης ενέργειας», διοργανώνει το ΤΕΕ ως Εθνικός
Συντονιστής του Συμφώνου των Δημάρχων (ΣτΔ), στο πλαίσιο
διοργάνωσης των Ενεργειακών Ημερών, στις 30 Ιουνίου 2015,
Αίθουσα Εκδηλώσεων ΤΕΕ, Νίκης 4, Αθήνα.
ΕΚΔΗΛΩΣΗ με θέμα «Be Part of the Future” | Deep Energy
Renovation | Conference and Workshops» διοργανώνει το
Ινστιτούτο Κτιρίων Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης INZEB.ORG, στο πλαίσιο του European Sustainable Energy
Week 2015 υπό την αιγίδα του European Commission και του
ΤΕΕ/ΤΚΜ. Στις 19 Ιουνίου 2015, αμφιθέατρο ΤΕΕ/ΤΚΜ.
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Ένας στους τρεις χρηματομεσίτες ”ποντάρει” σε GREXIT

Καθημερινή 15/6/2015

Οι πιθανότητες η Ελλάδα να εγκαταλείψει την ευρωζώνη εντός του 2015 είναι μία στις τρεις, σύμφωνα με έρευνα του πρακτορείου ειδήσεων Reuters σε δείγμα
χρηματομεσιτών στην ευρωζώνη, ένα ποσοστό υψηλότερο από αυτό που καταγραφόταν πριν από έναν μήνα. Ο μέσος όρος με βάση όσα είπαν οι χρηματομεσίτες
είναι το 30%. Ωστόσο ο ένας ανέφερε πως θεωρεί απόλυτα βέβαιο (100%) ότι η Ελλάδα θα εγκαταλείψει το ενιαίο νόμισμα μέσα στο έτος, ενώ ένας δεύτερος είπε
πως το θεωρεί σχεδόν απόλυτα βέβαιο (99%). Το ποσοστό που καταγράφηκε στην έρευνα είναι αρκετά υψηλότερο από εκείνο του περασμένου μήνα, που μόλις
υπερέβαινε το 20%. «Η Ελλάδα δεν έχει τίποτε να χάσει... φαίνεται ότι η μπάλα είναι στην περιοχή των πιστωτών, πρέπει να αναζητήσουν έναν συμβιβασμό που
θα ωφελήσει την Ελλάδα», ανέφερε ένας χρηματομεσίτης. Ακόμη, οι χρηματομεσίτες οι οποίοι συμμετείχαν στην έρευνα προέβλεψαν ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα θα διαθέσει 60 δισεκατομμύρια ευρώ στο πλαίσιο των στοχευμένων πράξεων πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης (ΣΠΠΜΑ) την Πέμπτη. Το ύψος
των ΣΠΠΜΑ ανήλθε στα 97,8 δισεκατομμύρια ευρώ τον Μάρτιο.

Επίτροπος ζητά σχέδιο έκτακτης ανάγκης για την Ελλάδα από 1/7

ΗΜΕΡΗΣΙΑ 15/6/2015

Ο επίτροπος Γκύντερ Έτινγκερ ζητεί ένα «σχέδιο έκτακτης ανάγκης» για την Ελλάδα που θα ισχύει από την 1η Ιουλίου σε περίπτωση που δεν καταλήξουν
σε συμφωνία οι διαπραγματεύσεις με τους πιστωτές. Σε δηλώσεις του πριν από κομματική συνεδρίαση των κυβερνώντων χριστιανοδημοκρατών (CDU) στο
Βερολίνο ο Έτινγκερ ανέφερε, σύμφωνα με το Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ότι «εάν η Αθήνα δεν υποχωρήσει στην απαίτηση των πιστωτών για περαιτέρω
μειώσεις συντάξεων και αποτύχουν οι διαπραγματεύσεις» τότε η Ελλάδα θα βρίσκεται από την 1η Ιουλίου σε «κατάσταση έκτακτης ανάγκης». Γι αυτό όλοι οι
εμπλεκόμενοι, περιλαμβανομένης της Κομισιόν, θα πρέπει, παράλληλα με τις τρέχουσες διαπραγματεύσεις, να εκπονήσουν και ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης ώστε
να αντιμετωπίσουν την κατάσταση, ανέφερε ο Γκύντερ Έτινγκερ. Συγκεκριμένα, ο ευρωπαίος επίτροπος προειδοποιεί ότι, εάν ναυαγήσουν οι διαπραγματεύσεις,
η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει σημαντικά προβλήματα στην ενέργεια, στην αστυνόμευση και στην παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Δηλώνει όμως ότι «οι
ευρωπαίοι φορολογούμενοι δεν μπορούν να πληρώνουν τις ελληνικές συντάξεις».

Γιατί η Αθήνα βιάζεται για τον “Greek Stream”;

ΤΟ ΒΗΜΑ 15/6/2015

Η Ελλάδα εμφανίζεται στην παρούσα φάση ως ο ισχυρότερος υποστηρικτής της κατασκευής του αγωγού Turkish Stream καθώς και της ελληνικής συνέχειάς
του (Greek Stream), παρά το γεγονός ότι το σχέδιο εξακολουθεί να είναι πρώιμο. Την «μπαγκέτα» κρατά σχεδόν αποκλειστικά ο Παναγιώτης Λαφαζάνης, με τον
υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας να επιδιώκει «να βάλει στο χαρτί» κάποιου είδους δέσμευση από ρωσικής πλευράς,
έστω ένα Μνημόνιο ή μία Κοινή Διακήρυξη για την προώθηση του έργου. Ωστόσο, μία σειρά παραγόντων ίσως να απαιτούν μία πιο μετρημένη προσέγγιση που
θα επέτρεπε στην Αθήνα να αναδιπλωθεί αν τα πράγματα δεν εξελιχθούν όπως η ίδια θα επιθυμούσε. Η ασάφεια για την πρόοδο των διαπραγματεύσεων μεταξύ
Ρώσων και Τούρκων, για την ύπαρξη αγορών για το ρωσικό αέριο και για την σκληρή στάση της ΕΕ στο ζήτημα της απεξάρτησης από την Gazprom πρέπει
να συνυπολογιστούν. Παράλληλα, εντύπωση προκαλεί η μετωπική αντιπαράθεση της Αθήνας με την Κομισιόν για την ενεργειακή ένωση, αλλά και η επίμονη
αδιαφορία για τις αμερικανικές αιτιάσεις – χωρίς αυτό να σημαίνει ότι πρέπει άκριτα να υιοθετηθούν.

Αύξηση στις οικοδομικές άδειες τον Μάρτιο
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Αύξηση 19,1% κατέγραψαν οι οικοδομικές άδειες το Μάρτιο 2015 σε ετήσια βάση, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, ενώ
στο τρίμηνο Ιανουαρίου - Μαρτίου 2015 αυξήθηκαν κατά 7,9%. Πιο αναλυτικά, κατά το μήνα Μάρτιο 2015 το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας
(Ιδιωτικής-Δημόσιας) στο σύνολο της Χώρας μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, ανήλθε σε 1.218 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε
247,5 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 1.069,5 χιλιάδες m3 όγκου, παρουσίασε δηλαδή, αύξηση κατά 19,1% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 32,2% στην
επιφάνεια και κατά 33,1% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2014.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΚΜ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΚΜ
Πάρις Μπίλλιας

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Αλεξάνδρα Γούτα
Άγγελος Αγγελίδης
Χρύσα Λασκαρίδου
Κυριακή Διαβολίτση

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
CAN studio

E-MAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
infotkm@central.tee.gr

Περίπου 400 εκατ. ευρώ υπολογ
ίζεται ότι έκαναν φτερά από τις
ελλ ηνικές τράπεζες τη Δευτέρα 15 Ιουν
ίου, στον απόηχο της κατάρρευσης
των διαπραγματεύσεων της ελλ ηνικ
ής κυβέρνησης με τους πιστωτές,
σύμφωνα με πηγές του Reuters.
Τα “μπάζα” μας πνίγουν. Σύμφωνα με στο
ιχεία του υπουργείου Περιβάλ λον τος,
μόνο το 2011, έτος για το οποίο
υπάρχουν στοιχεία, παράχθηκαν
1.307.000 τόνοι αποβλήτων εκσκαφ
ών, κατασκευών και κατεδαφίσεων
(ΑΕΚΚ), εκ των οποίων οι 600 εμπίπτο
υν στην κατηγορία των επικίνδυνων
αποβλήτων (λόγω ύπαρξης αμίαντου
ή άλλων υλικών του είδους).
Ο δήμος σε συνεργασία με την τροχαία
και άλλους φορείς, θα επιδιώξει
να βάλει τάξ η στο κυκ λοφοριακό
πρόβλημα της Θεσσαλονίκ ης, με
τέσσερις παρεμβάσεις που αναμέν
εται να γίνουν μέχ ρι τέλους 2015.
Μεταξύ άλλων προβλέπον ται “θαρραλ
έα μέτρα” για τον αποκλεισμό των Ι.Χ.
από το ιστορικό κέν τρο, η απε λευθέρ
ωση των λεωφορειολωρίδων με την
τοποθέτηση ψηλών προστατευτικών
εμποδίων, η αλλαγή του καθεστώτος
των φορτοεκφορτώσεων των καταστη
μάτων (να γίνε ται μόνο βραδινές
ώρες) και η ανακατασκευή του ποδηλα
τοδρόμου από τη Γιαν νιτσών έως
την Κουντουριώτου, με τρόπο ώστε τα
Ι.Χ. να μην μπορούν να παρκάρουν
σε αυτόν.
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