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EDITORIAL
Την ώρα που γράφονταν αυτές οι γραμμές,
τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων της
Ελλάδας με τους θεσμούς μπορούσαμε μόνο να τα
υποθέσουμε, αφού τίποτα δεν είχε οριστικοποιηθεί.
Ανεξάρτητα όμως από το πώς θα καταλήξει αυτή η
πολύμηνη διαδικασία, ένα είναι απόλυτα σίγουρο.
Η συμφωνία που θα επιτευχθεί, αν επιτευχθεί, θα
είναι επώδυνη. Δεν έχουμε με το μέρος μας ουτε
τον χρόνο, ούτε τους συσχετισμούς δυνάμεων.
Τα ταμεία αδειάζουν και μαζί τους ¨αδειάζει”
και η τελευταία ευκαιρία να επανέλθει η Ελλάδα
σε ευρωπαϊκή τροχιά. Και τα δύσκολα ξεκινούν
από τη στιγμή της επίτευξης της συμφωνίας: από
τη μία, διαρκώς πληθαίνουν οι βουλευτές του
κυβερνώντος κόμματος, που δηλώνουν πως
δεν θα ψηφίσουν σκληρά μέτρα. Από την άλλη,
το κέντρο βάρους των “διορθωτικών” κινήσεων
-όσων τουλάχιστον έχουν γίνει μέχρι στιγμής
γνωστές- τοποθετείται και πάλι στην άντληση
εσόδων και πολύ λιγότερο στον περιορισμό
των δαπανών ή σε ένα επείγον σχέδιο
ανάπτυξης. Η συμφωνία που θα μας σώσει από
τα χειρότερα, με βάση τα όσα έχουν διαφανεί
μέχρι σήμερα, δυστυχώς δεν είναι αναπτυξιακή.
Ας συνοδευτεί τουλάχιστον από τις απολύτως
επείγουσες διαρθρωτικές αλλαγές, για να έχει
κάποιο νόημα ο μακροχρόνιος Γολγοθάς που
ακολουθεί. Η λήψη των -πανθομολογουμένωςσκληρών μέτρων των 8 δισ. θα θυμίζει την
απέλπιδα προσπάθεια να γεμίσει κάποιος με
νερό τρύπιο βαρέλι αν δεν συνοδευτεί από
πραγματικές και άμεσες μεταρρυθμίσεις, μείωση
του κράτους και -επιτέλους!- τερματισμό της
λαϊκιστικής πρακτικής, που υποκύπτει στις φωνές
οργανωμένων ομάδων απλά επειδή ακούγονται
πιο δυνατά. Η Κομισιόν υποσχέθηκε στην
Ελλάδα πρόσθετο “πακέτο” 35 δισ. ευρώ αν
υπάρξει συμφωνία. Χωρίς όμως σωστό σχέδιο
παραγωγικής ανασυγκρότησης, βρισκόμαστε
πάλι με το τρύπιο βαρέλι στα χέρια. Ωραιότατα το
‘τουίταρε’ ο δημοσιογράφος του Channel 4, Πολ
Μέισον: «Η Κομισιόν υπόσχεται πακέτο βοήθειας
35 δισ. ευρώ, εάν επιτευχθεί η συμφωνία. Το πώς
θα απορροφηθούν θα καθορίσει το μέλλον στην
Ελλάδα: ολιγαρχικό/διεφθαρμένο ή σύγχρονο;»

Ασφαλιστική… «ανάσα» για τους μηχανικούς
Μία αχτίδα φωτός στο ζοφερό κλίμα που είχε δημιουργηθεί
για τους μηχανικούς σε ότι αφορά το ασφαλιστικό τους,
διαφαίνεται μετά τη συνάντηση αντιπροσώπων της
Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ με τον αναπληρωτή
υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και κοινωνικής
Αλληλεγγύης Δημήτρη Στρατούλη. Ο υπουργός μετέφερε
στον πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργο Στασινό και τα μέλη της
Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ Νίκο Μήλη, Νίκο Ανδρεαδάκη
και Γιάννη Πάνου, την πρόθεση της κυβέρνησης για άμεση
επίλυση ασφαλιστικών προβλημάτων. Κατά τη διάρκεια της,
τα μέλη της διοίκησης του ΤΕΕ έθεσαν στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου το σύνολο των ασφαλιστικών
θεμάτων που αφορούν τον κλάδο και ζήτησαν την ανταπόκριση της κυβέρνησης σε διάλογο και άμεσες
λύσεις. Συνέχεια στη σελίδα 2...

Κτήρια με μηδενική ενεργειακή κατανάλωση: το μέλλον είναι... σήμερα
Επιτακτική είναι η ανάγκη για τη συνολική αναβάθμιση του δομημένου περιβάλλοντος στην Ελλάδα,
ώστε τα κτήρια του αύριο να σχεδιάζονται με “ορθό” και “λογικό” τρόπο ώς προς την ενεργειακή και
περιβαλλοντική τους απόδοση και συμπεριφορά. Εξίσου απαιτητικό είναι το στοίχημα της αποκατάστασης
του ήδη υφιστάμενου κτηριακού εξοπλισμού. Τα παραπάνω επισήμανε ο Δημήτρης Μήτρου, μέλος της
Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ/ΤΚΜ, απευθύνοντας χαιρετισμό σε εκδήλωση του Ινστιτούτου Κτηρίων
Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης – INZEB.ORG, την πρώτη από εννέα που θα πραγματοποιηθούν
φέτος, Η εκδήλωση, με τίτλο “Be Part of the Future” | Deep Energy Renovation | Conference and Workshops’, που φιλοξενήθηκε στο αμφιθέατρο του ΤΕΕ/ΤΚΜ, πραγματοποιήθηκε στις 19 Ιουνίου, στο πλαίσιο
της ευρωπαϊκής εβδομάδας βιώσιμης ενέργειας (European Sustainable Energy Week 2015) και τελούσε
υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Συνέχεια στη σελίδα 3...

Ενδιαφέρον για την αύξηση μετοχικού
κεφαλαίου της Attica
Αισιοδοξία για την επιτυχία της αύξησης κεφαλαίου ύψους 434 εκατ. ευρώ διατύπωσε η διοίκηση της
Attica Bank κατά τη τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της 23ης Ιουνίου, καθώς ήδη καταγράφεται
ενδιαφέρον από διεθνή επενδυτικά funds να συμμετάσχουν. Προϋπόθεση, όπως τονίσθηκε, αποτελεί η
επίτευξη συμφωνίας της χώρας με τους εταίρους προκειμένου να βελτιωθεί το επενδυτικό κλίμα και το
ρίσκο της χώρας.
Ο πρόεδρος της Attica Bank Γιάννης Γαμβρίλης δήλωσε αισιόδοξος ότι η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θα
υλοποιηθεί και θα σηματοδοτήσει νέα πορεία ανάπτυξης της τράπεζας. Διευκρίνισε ότι η διοίκηση αναζητά
στρατηγικό εταίρο με βασικό κριτήριο, όχι να συμβάλει μόνο κεφάλαια ή να έχει βραχυπρόθεσμο επενδυτικό
ορίζοντα, αλλά να είναι σε θέση να πλαισιώσει σε μακροπρόθεσμη και σταθερή βάση τον βασικό μέτοχο,
το ΤΣΜΕΔΕ.
Στο μεταξύ, η γενική συνέλευση εξέλεξε νέο δεκατριαμελές διοικητικό συμβούλιο, με τριετή θητεία. Στο
νέο Δ.Σ. ενσωματώνεται η εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου Στεφανία Γεωργακάκου-Κουτσονίκου ως
πρόσθετο μη εκτελεστικό μέλος ενώ ορίστηκαν ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. οι: Νικόλαος
Λιωνής, Αθανάσιος Πρέσβελος, Ηλίας Περτζινίδης και Αντώνιος Πρωτονοτάριος.
Όλη η απόφαση της γενικής συνέλευσης ΕΔΩ
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Ασφαλιστική… «ανάσα» για τους μηχανικούς
Σύμφωνα με όσα είπε ο κ. Στρατούλης, η κυβέρνηση προωθεί άμεσα, μέσα
στον επόμενο μήνα, διατάξεις σε επικείμενο νομοσχέδιο για τα ΚΕΠΑ σύμφωνα
με τις οποίες:
1.Δίνεται δυνατότητα στους ασφαλισμένους μετά την 1-1-93 του ΕΤΑΑ να
επιλέξουν χαμηλότερες ασφαλιστικές κλάσεις από 1-1-2015 μέχρι και 31-1216
2.Οι ασφαλισμένοι πριν την 1-1-93 του ΕΤΑΑ επιστρέφουν από 1-1-2015
μέχρι 31-12-2016 στις ασφαλιστικές εισφορές που είχαν πριν τη δραστική
αύξηση τους το 2011.
3. Αυξάνεται με πάγια ρύθμιση το όριο οφειλών προς το ΕΤΑΑ και τον ΟΑΕΕ
των εγκλωβισμένων πριν την συνταξιοδότηση ασφαλισμένων από 15.000 σε
25.000 ευρώ, ενώ με μεταβατική διάταξη δίνεται η δυνατότητα για ένα τρίμηνο
να ρυθμίζουν τις οφειλές τους με συμψηφισμό με τις συντάξεις τους και οι
εγκλωβισμένοι πριν την σύνταξή τους, που οφείλουν περισσότερα από 25.000
και μέχρι 50.000 ευρώ.
4.Ολοκληρώνεται η αποποινικοποίηση των οφειλών των αυτοαπασχολούμενων
ασφαλισμένων του ΕΤΑΑ και του ΟΑΕΕ προς αυτά για δικές τους εισφορές και
συνεπώς η κατάργηση των σχετικών αναγκαστικών νομοθετικών διατάξεων
της χούντας.
Ο πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός δήλωσε ότι «το ΤΕΕ προσπαθεί με
συνέπεια και ρεαλισμό, με προτάσεις και παρεμβάσεις να βοηθήσει στην
επίλυση των ασφαλιστικών θεμάτων των μηχανικών και γενικότερα των
ασφαλισμένων του ΤΣΜΕΔΕ. Η κυβέρνηση φαίνεται θετική σε κάποιες από τις
προτάσεις μας και αναμένουμε γρήγορα την υλοποίηση των δεσμεύσεων του
κ. Στρατούλη. Θα συνεχίσουμε τις επαφές και τον διάλογο. Όταν υπάρχει καλή
θέληση, όρεξη για δουλειά και γνώση των ζητημάτων μπορούν να επιλυθούν
ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο των μηχανικών για πολλά χρόνια».
Με ικανοποίηση έγιναν από το ΤΕΕ/ΤΚΜ οι προτάσεις του κ. Στρατούλη.
«Το ΤΕΕ/ΤΚΜ θεωρεί ότι η ίδρυση ταμείου επαγγελματικής ασφάλισης και η
αυτόνομη πορεία του ΤΣΜΕΔΕ, αποτελεί τη μόνη βιώσιμη και ρεαλιστική λύση
για όλον τον τεχνικό κόσμο. Ωστόσο, είναι ορατός ο κίνδυνος, εάν σήμερα δεν
ληφθούν μέτρα ανακούφισης, το ΤΣΜΕΔΕ να μετεξελιχθεί μεν, αλλά να μην
υπάρχει ικανός αριθμητικά και υγιής οικονομικά, πληθυσμός μελών που θα
στηρίξει το ταμείο στη νέα του μορφή. Το ΤΕΕ/ΤΚΜ έχει έγκαιρα συγκροτήσει
προτάσεις, τις οποίες πρόσφατα απέστειλε και στον πρωθυπουργό Αλέξη
Τσίπρα», σχολίασε ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ/ΤΚΜ, Πάρις
Μπίλλιας.

Το… «μετέωρο βήμα» του σταθμού της Βενιζέλου
Θολό παραμένει το τοπίο αναφορικά με την κατασκευή ή μη του σταθμού
του μετρό Θεσσαλονίκης στη οδό Βενιζέλου. Τον ασκό του Αιόλου άνοιξε την
προηγούμενη εβδομάδα η επίσκεψη του αναπληρωτή υπουργού Πολιτισμού
Νίκου Ξυδάκη, ο οποίος «έριξε» στο τραπέζι πρόταση περί κατάργησης του
σταθμού στη Βενιζέλου. «Αν αυτή είναι η άποψη της επίσημης πολιτείας τότε
λυπάμαι πολύ αλλά ΜΕΤΡΟ στη Θεσσαλονίκη δε θα δούμε ούτε σε πενήντα
χρόνια. Δεν μπορεί ο καθένας που αναλαμβάνει μια κυβερνητική θέση να
εκφράζει την προσωπική του γνώμη χωρίς να έχει σφαιρική γνώση των
λύσεων που έχουν κατατεθεί. Αυτές οι δηλώσεις το μόνο που κάνουν είναι να
πυροδοτούν την άγονη αντιπαράθεση ‘αρχαία ή ΜΕΤΡΟ’, να καθυστερούν το
έργο, να αυξάνουν υπέρμετρα το κόστος του και να ρίχνουν νερό στο
μύλο της γνωστής εθνικής αλλοδαπής προμηθεύτριας του δημοσίου.

Λίγη σοβαρότητα δεν βλάπτει», σχολίασε ο πρόεδρος της Διοικούσας
Επιτροπής του ΤΕΕ/ΤΚΜ, Πάρις Μπίλλιας.
Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΤΕΕ/ΤΚΜ, ο συγκεκριμένος σταθμός είναι
απαραίτητος για την ομαλή λειτουργία του μετρό. «Τυχόν παράκαμψη του θα
σήμαινε μεγαλύτερη επιβατική κίνηση στον προηγούμενο και τον επόμενο. Η
επιπλέον κίνηση θα ήταν τόσο μεγάλη στις ώρες αιχμής, που θα υπερέβαινε τη
χωρητικότητα των δύο σταθμών. Αυτό αλυσιδωτά θα δημιουργούσε σοβαρότατα
προβλήματα στη λειτουργία του μετρό, ενώ ταυτόχρονα θα ανέγειρε ζητήματα
ασφάλειας. Γι’ αυτό ο σταθμός της Βενιζέλου πρέπει να γίνει», είπε.
Λίγες ώρες μετά την επίσκεψη του κ. Ξυδάκη, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη
στον κεντρικό δήμο με τη συμμετοχή του Γιάννη Μπουτάρη, του κ. Μπίλλια,
του προέδρου της ΠΕΔΚΜ Λάζαρου Κυρίζογλου, του αντιπεριφερειάρχη
Υποδομών και Δικτύων Κεντρικής Μακεδονίας Στάθη Αβραμίδη, του προέδρου
του Σωματείου Εργαζομένων Μετρό Θεσσαλονίκης Χάρη Κυπριανίδη, του
προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης Νίκου Βαλεργάκη, του
νομικού συμβούλου του δημάρχου Θεσσαλονίκης Απόστολου Σοφιαλίδη,
καθώς και του δημοτικού συμβούλου Θεσσαλονίκης Ανδρέα Κουράκη.
«Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης συμφώνησε ότι πρέπει να γίνει ο σταθμός
Βενιζέλου. Όπως μας ενημέρωσε, κάλεσε τους εμπειρογνώμονες που ήθελε
από το εξωτερικό και εντός διμήνου θα του απαντήσουν εάν υπάρχει τρόπος να
κατασκευαστεί ο σταθμός, χωρίς προηγουμένως να αποσπασθούν τα αρχαία.
Προσωπικά θεωρώ ότι δεν υπάρχει τέτοια λύση», σημειώνει ο κ. Μπίλλιας και
τόνισε ότι συμφωνήθηκε ο σταθμός της Βενιζέλου να κατασκευαστεί με τον
έναν ή τον άλλον τρόπο. «Σε κάθε περίπτωση, εάν οι ξένοι εμπειρογνώμονες
δεν προτείνουν κάποια άλλη λύση, συμφωνήσαμε να προχωρήσουμε με την
πρόταση των φορέων της Θεσσαλονίκης, η οποία προβλέπει απόσπαση των
αρχαιολογικών ευρημάτων, κατασκευή του σταθμού και επανατοποθέτησή
τους», καταλήγει ο κ. Μπίλλιας.
Ωστόσο, λίγη ώρα μετά την
ολοκλήρωση της σύσκεψης
ο δήμος Θεσσαλονίκης
εξέδωσε δελτίο Τύπου,
σύμφωνα με το οποίο
«ο Γιάννης Μπουτάρης
ενημέρωσε την Επιτροπή
σχετικά με την πρόταση του
Δήμου Θεσσαλονίκης για τον
φωτό: Αττικό Μετρό
σταθμό Βενιζέλου, η οποία
φαίνεται να βρίσκει θερμή υποδοχή από το υπουργείο Πολιτισμού. Σύμφωνα
με αυτήν, ο σταθμός Βενιζέλου μπορεί προς το παρόν να παρακαμφθεί και οι
εργασίες για την ολοκλήρωση του έργου να συνεχιστούν απρόσκοπτα, έως ότου
ξεκαθαρίσει το ζήτημα της διερεύνησης της δυνατότητας για μη απόσπαση των
αρχαιοτήτων. Όπως διευκρίνισε ο Γιάννης Μπουτάρης, δεδομένου και του νέου
χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης του έργου, που προς στιγμήν τοποθετείται
στα τέλη του 2019 ή μέσα στο 2020, υπάρχει ο χρόνος που απαιτείται για τη
σχετική γνωμοδότηση από ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα».
Τη Δευτέρα πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα σύσκεψη για το θέμα των
αρχαιοτήτων του σταθμού Βενιζέλου, με τη συμμετοχή του αναπληρωτή
υπουργού Πολιτισμού, Νίκου Ξυδάκη, του αναπληρωτή υπουργού Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων, Χρήστο Σπίρτζη, τη γενική γραμματέα του υπουργείου
Πολιτισμού, Μαρία Βλαζάκη και του Γιάννη Μπουτάρη. Με ανακοίνωσή του ο
Δήμος Θεσσαλονίκης κάνει λόγο για «δικαίωση» σε ότι αφορά τη διατήρηση και
ανάδειξη «του μοναδικού αυτού Βυζαντινού μνημείου, παρακάμπτοντας προς
το παρόν την κατασκευή του σταθμού Βενιζέλου, προκειμένου να απεμπλακεί
και να επισπευσθεί η κατασκευή του μετρό».
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Κτήρια με μηδενική ενεργειακή κατανάλωση: το μέλλον
είναι... σήμερα
Όπως επισήμανε ο Δημήτρης Μήτρου, η Ελλάδα ως μέλος της ΕΕ δεσμεύεται
από τις ευρωπαϊκές επιλογές αλλά έχει ακόμη τρεις τουλάχιστον λόγους να
βελτιώσει άρδην τα δεδομένα που σχετίζονται με την κατανάλωση ενέργειας: ο
πρώτος από αυτούς είναι η εξάρτησή της – ασχέτως κρίσης –από εισαγόμενους
ενεργειακούς πόρους, για την κάλυψη των αναγκών της και τη συνεπαγόμενη
οικονομική αιμορραγία.
Δεύτερος λόγος είναι το μεγάλο και ιδιαίτερα ενεργοβόρο κτιριακό απόθεμα.
Στη χώρα μας, παρά τη θετική επίδραση της εισαγωγής της θερμομόνωσης, η
κατανάλωση ενέργειας για την εξυπηρέτηση των κτηρίων αυξάνεται. Το 1980
τα κτίρια απορροφούσαν το 22% της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης, το
1995 το 31%, σήμερα απορροφούν περίπου το 36%. Είναι φυσικό δεδομένου
ότι αυξήθηκαν οι απαιτήσεις για θερμική άνεση, ιδιαίτερα το καλοκαίρι, ενώ
μειώθηκε κατά πολύ η τιμή των κλιματιστικών. Το μεγάλο απόθεμα μη
θερμομονωμένων κτιρίων που κατασκευάστηκαν πριν το 1980, δεν μπορεί
να ανταποκριθεί σ΄αυτές τις απαιτήσεις παρά μόνο καταναλώνοντας τεράστια
ποσά ενέργειας.
Τρίτος λόγος και εξίσου σημαντικός είναι η ανάγκη αντικατάστασης της
οικοδομής, που λειτούργησε επί πολλές δεκαετίες ως κινητήριος μοχλός της
οικονομίας μας, με μία νέου τύπου κατασκευαστική δραστηριότητα. Αυτή της
βελτίωσης του υφιστάμενου κτιριακού κεφαλαίου.
“Η κατασκευή, αυτή καθεαυτήν, λόγω των 150 και πλέον επαγγελμάτων και των
χιλιάδων νοικοκυριών που στηρίζονται σ΄ αυτή, είναι σημαντική αναπτυξιακή
δραστηριότητα – αν και εσωστρεφής. Ειδικά για οικονομίες περιορισμένου
εύρους όπως η Ελληνική. Ειδικότερα για οικονομίες σε βαθύτατη ύφεση, όπως
η Ελληνική αυτά τα χρόνια. Υπάρχει όμως μία σημαντικότατη διέξοδος προς
την καινοτομία, την εξωστρέφεια, την ανταγωνιστικότητα, με υψηλή ντόπια
προστιθέμενη αξία. Έχουμε καλούς μηχανικούς, τεχνικές εταιρείες με υψηλή
τεχνογνωσία και αξιόλογο – ακόμα- τομέα παραγωγής υλικών. Μπορούμε
λοιπόν, κυρίες και κύριοι, να διεκδικήσουμε δυναμικά το μερίδιό μας στο
μέλλον” σημείωσε και πρόσθεσε ότι είναι μεγάλη πρόκληση ο συνδυασμός
λύσεων, η σύζευξη του παθητικού σχεδιασμού με τα ενεργητικά συστήματα
αλλά και την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.
Απευθύνοντας χαιρετισμό στην εκδήλωση, ο πρόεδρος της Μόνιμης
Επιτροπής Ενέργειας και Περιβάλλοντος του Τ ΕΕ/ΤΚΜ, Γιώργος Μπανιάς, αφού
υπενθύμισε ότι ο κτηριακός τομέας ευθύνεται για περίπου το 40% της συνολικής
κατανάλωσης ενέργειας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, γνωστοποίησε ότι η
ΜΕ έχει ήδη συμπεριλάβει στον προγραμματισμό της ζητήματα που σχετίζονται
με τις νέες προοπτικές ενεργειακής διαχείρισης του δομημένου περιβάλλοντος.
Πρόσθεσε μάλιστα ότι ήδη σχηματοποιείται σχετική ομάδα εργασίας. Ο ίδιος
σημείωσε ότι σύμφωνα με στοιχεία της Διεθνούς Υπηρεσίας Ενέργειας (International Energy Agency) μέχρι τις 17 Φεβρουαρίου του 2015 υπολογίζεται ότι
είχε ήδη καταναλωθεί -εικονικά-το δυναμικό των εγκατεστημένων ΑΠΕ ανά
την υφήλιο. ‘Ο,τι καταναλώθηκε έπειτα από αυτή την ημερομηνία προερχόταν
από συμβατικές πηγές ενέργειας. Εξάλλου, στο τέλος του Αυγούστου εκτιμάται
ότι θα έχουμε ήδη καταναλώσει παγκοσμίως -για φέτος- φυσικούς πόρους,
που είναι αδύνατον να ανανεωθούν σε διάστημα ενός έτους.
Το χρονοδιάγραμμα της υποχρεωτικής εναρμόνισης των νέων κτηρίων με
τους εθνικούς και κοινοτικούς κανονισμούς παρουσίασε από την πλευρά του ο
ομότιμος καθηγητής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του ΑΠΘ, δρ Δημήτρης
Μπίκας, υπενθυμίζοντας ότι βάσει του Ν.4122 από 1/1/2021 όλα τα
νέα κτήρια πρέπει να έχουν σχεδόν μηδενική κατανάλωση, ενώ για

εκείνα του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, η ημερομηνία κλειδί
εκπνέει νωρίτερα (την 1/1/2019). Για τους σκοπούς και τους στόχους του
INZEB μίλησε η Αλίς Κοροβέση, ιδρυτικό μέλος και γραμματέας της ΔΕ του
Ινστιτούτου, ενώ η αρχιτέκτων Ευτυχία Ηλιοπούλου ανέπτυξε το θέμα “nZEB
και ριζική ενεργειακή αναβάθμιση”. Για την πρακτική προσέγγιση του nZEΒ και
τα κατασκευαστικά προβλήματα που προκύπτουν από τις ριζικές ενεργειακές
αναβαθμίσεις καθώς και για τις λύσεις τους, μίλησε η αρχιτέκτων Ελευθερία
Τουλουπάκη, ενώ ο πολιτικός μηχανικός Ηλίας Τοχταμής, αναφέρθηκε στα
καινοτόμα οικοδομικά υλικά.
Η δεύτερη ενότητα της εκδήλωσης ήταν είναι ένα διαδραστικό εργαστήρι με
τίτλο “Βέλτιστη Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίων στην Ελλάδα”.

Συνεργασία ΤΕΕ/ΤΚΜ – ΣΕΠΒΕ
Την πρόθεσή τους να αναλάβουν πρωτοβουλίες με στόχο την προώθηση
της επιχειρηματικότητας στους μηχανικούς Η/Υ, εξέφρασαν οι πρόεδροι του
ΤΕΕ/ΤΚΜ Πάρις Μπίλλιας και του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής
Βορείου Ελλάδος, Θεόφιλος Μυλωνάς. Κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους,
η οποία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 18/6 και παρουσία της αν.διευθύντριας
του ΤΕΕ/ΤΚΜ Χρύσας Λασκαρίδου και των μελών της διοίκησης του ΣΕΠΒΕ,
Κωστή Καγκελίδη και Άγγελου Παμπουκίδη, εκφράστηκε η επιθυμία των δύο
φορέων για στενότερη συνεργασία. Ζητούμενο είναι η ενεργή προώθηση των
μηχανικών Η/Υ προς την επιχειρηματικότητα και την ουσιαστική υποστήριξη
των ιδεών τους, με κατάλληλη εκπαίδευση, συμβουλευτική διαδικασία αλλά
και παροχή κατάλληλου περιβάλλοντος (χώρος, εγκαταστάσεις κλπ). Επίσης, η
αξιοποίηση υφιστάμενης εμπειρίας και συνεργασία με ευρωπαϊκές εταιρείες
που δραστηριοποιούνται στον τομέα. Οι δράσεις και οι πρωτοβουλίες που θα
αναληφθούν, θα συγκεκριμενοποιηθούν πολύ σύντομα.

Νομική υποστήριξη για τους μηχανικούς από το ΤΕΕ
Την έναρξη μίας νέας υπηρεσίας που θα παρέχει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος
στους μηχανικούς μέλη του, σε εβδομαδιαία βάση, ανακοίνωσε ο πρόεδρος του ΤΕΕ
Γιώργος Στασινός. Πρόκειται για την υπηρεσία νομικής υποστήριξης των μηχανικών
από δικηγόρους του ΤΕΕ με σκοπό την επίλυση θεμάτων που ανακύπτουν κατά την
άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. Στόχος της πρωτοβουλίας αυτής
είναι η αντιμετώπιση θεμάτων νομικής φύσης, τα οποία ενδέχεται να κωλύουν την
αποτελεσματική άσκηση του επαγγέλματός τους. Σύμφωνα με το Γιώργο Στασινό, το
ΤΕΕ θέλει να παρέχει χρήσιμες και όσο το δυνατόν περισσότερες υπηρεσίες στα μέλη
του. «Οι μηχανικοί πρέπει να βρίσκουν στο Επιμελητήριο τον καλύτερο σύμβουλο,
τον χρήσιμο συμπαραστάτη, τον δυναμικό εκπρόσωπο, τον ειλικρινή συνεργάτη που
χρειάζονται στην επαγγελματική καθημερινότητά τους», σημείωσε χαρακτηριστικά.
Τόνισε ότι «κατά το πρώτο στάδιο η υποστήριξη θα παρέχεται στους μηχανικούς
για τις διαφορές που προκύπτουν με τις υπηρεσίες του Δημοσίου και άπτονται
ζητημάτων εφαρμογής του δικαίου πολεοδομίας, χωροταξίας και περιβάλλοντος,
του δικαίου των δημοσίων έργων και των δημοσίων συμβάσεων, του δικαίου της
ενέργειας και του δικαίου του ανταγωνισμού. Στα επόμενα στάδια θα παρέχονται
νομικές οδηγίες για όλους τους κλάδους του δικαίου, οι οποίοι εμπλέκονται με την
άσκηση του επαγγέλματος του μηχανικού».
Η νομική υποστήριξη θα συνίσταται στην παροχή νομικών οδηγιών/συμβουλών
προς τους μηχανικούς και δεν θα περιλαμβάνει εκπροσώπησή τους ενώπιον των
δικαστικών ή διοικητικών αρχών. Η νομική υποστήριξη θα παρέχεται κάθε Τρίτη
και Τετάρτη και ώρες 11:00 – 14:00 στον 8o όροφο, γραφείο Νο 809 στην κεντρική
υπηρεσία του ΤΕΕ (Νίκης 4, Αθήνα).
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Στον “αέρα” οι προσκλήσεις του ΙΝTERREG και των
διασυνοριακών προγραμμάτων
Ανοίγει τον φετινό Ιούνιο η πρώτη πρόσκληση του προγράμματος INTERREG EUROPE, στην οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν
προτάσεις μέχρι και έναν μήνα μετά την προκήρυξη. Το πρόγραμμα, συνολικού
προϋπολογισμού 107,5 εκατ. ευρώ, επιχορηγεί δύο τύπους δράσεων: τα
διαπεριφερειακά προγράμματα συνεργασίας και την πλατφόρμα εκμάθησης
πολιτικών.
Στα πρώτα το εταιρικό σχήμα αποτελείται από οργανισμούς παρόμοιων
πολιτικών από διαφορετικά κράτη μέλη και δουλεύουν με συνεργασία για 3-5
χρόνια, με σκοπό την ανταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ τους. Κάθε κράτος
εταίρος παράγει ένα σχέδιο δράσης και εξηγεί τι θα γίνει στην περιοχή με σκοπό
τη διασφάλιση της εφαρμογής των μαθημάτων και των καλών πρακτικών.
Η δεύτερη αφορά έναν χώρο στον οποίο υπάρχει διαρκής ενημέρωση και στον
οποίο κάθε οργανισμός που σχετίζεται με πολιτικές περιφερειακής ανάπτυξης
μπορεί να βρει λύσεις για τη βελτίωση του τρόπου διαχείρισης και υλοποίησης
των δημόσιων πολιτικών του σε τέσσερις τομείς: ενίσχυση της έρευνας, της
τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας, ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας
των ΜΜΕ, υποστήριξη της στροφής προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών
διοξειδίου του άνθρακα και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της
αποτελεσματικής χρησιμοποίησης πόρων.
Ο αιτών υποβάλει πρόταση σε έναν ειδικό στόχο μόνο, ενώ επιλέξιμοι φορείς
είναι οι δημόσιες αρχές, τα ΝΠΔΔ και οι ιδιωτικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες.
Μόνο οι εταίροι που συμμετέχουν στον προϋπολογισμό θα λάβουν χρήματα
από το ΕΤΠΑ. Επομένως, δεν είναι δυνατόν να συμμετέχουν ως παρατηρητές.
Το εταιρικό σχήμα πρέπει να αποτελείται από εταίρους τουλάχιστον τριών
κρατών, εκ των οποίων το κατώτερο οι δύο πρέπει να είναι κράτη- μέλη της ΕΕ.
Οι επενδυτικές προτεραιότητες και οι ειδικοί στόχοι ανά άξονα προτεραιότητας
φαίνονται στον πίνακα.
Στην αφετηρία και τα διασυνοριακά προγράμματα
Στο μεταξύ, στην αφετηρία μπαίνουν από το φθινόπωρο τα πέντε διασυνοριακά
προγράμματα του INTERREG IV, συνολικού προϋπολογισμού 340 εκατ. ευρώ,
καθώς και το έο διακρατικό BALKAN-MEDITERRANEAN, ύψους 40 εκατ.
ευρώ, καθώς τον Οκτώβριο αναμένονται οι πρώτες προσκλήσεις, σύμφωνα
με τον Γιώργο Εμμανουήλ, προϊστάμενο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης
των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική
Συνεργασία».
«Τα πέντε διμερή διασυνοριακά προγράμματα, Ελλάδα-Βουλγαρία, ΕλλάδαΚύπρος, Ελλάδα- Αλβανία, Ελλάδα-πΓΔΜ και Ελλάδα-Ιταλία, καθώς και το νέο
διακρατικό BALKAN-MEDITERRANEAN, έχουν ήδη υποβληθεί στην τελική
τους μορφή και αναμένεται να εγκριθούν από τη Γενική Διεύθυνση REGIO τής
Κομισιόν μέχρι το τέλος Ιουλίου» σημείωσε ο κ.Εμμανουήλ.
Εντός τριμήνου μετά την έγκρισή τους, δηλαδή προς το τέλος Οκτωβρίου,
πρέπει να συσταθούν οι επιτροπές παρακολούθησης, οι οποίες αμέσως μετά θα
συνεδριάσουν για τις προσκλήσεις. Η πρώτη πρόσκληση για τα διασυνοριακά
προγράμματα εκτιμάται ότι θα βγει στον “αέρα” μέσα στον Οκτώβριο και μέχρι
το τέλος του 2015 αναμένεται να έχουν προκηρυχθεί όλες.
Μέσα στον Οκτώβριο αναμένεται να είναι έτοιμη και η πρώτη πρόσκληση
για το BALKAN-MEDITERRANEAN, το οποίο είναι ένα νέο πρόγραμμα, που
διεκδικήσαμε οι πέντε εμπλεκόμενες χώρες, με την Ελλάδα να πρωτοστατεί.
Το πρόγραμμα εστιάζει σε περιβαλλοντικά και επιχειρηματικά ζητήματα»
διευκρίνισε ο κ.Εμμανουήλ και υπενθύμισε ότι οι τρεις άξονες γύρω από
τους οποίους στρέφονται γενικώς τα διασυνοριακά προγράμματα του

INTERREG είναι το περιβάλλον, η επιχειρηματικότητα και οι κοινωνικές
υποδομές.
Τι πρέπει να πράξουν δήμοι και περιφέρειες ώστε να αξιοποιήσουν σωστά
αυτή την ευκαιρία; «Η κρίση σαφώς έχει επηρεάσει τις περιφέρειες και τις
τοπικές κοινωνίες. Ωστόσο, μια περιφέρεια που ξέρει τι θέλει, μπορεί πλέον να
αξιοποιήσει καλύτερα και εξυπνότερα τους πόρους. Το καλύτερο που έχει να
κάνει στις σημερινές συνθήκες μια περιφέρεια ή μια τοπική κοινωνία, εν μέσω
της δύσκολης οικονομικής κατάστασης που ζούμε, είναι να βάλει κάτω τα
πέντε τομεακά προγράμματα, το INTERREG και το ΠΕΠ και να δει πώς μπορεί
να βρει και να αναπτύξει συνέργειες μεταξύ τους» πρόσθεσε.
Ποια μαθήματα πήρε η Ελλάδα από την προηγούμενη προγραμματική
περίοδο, στη διάρκεια της οποίας έλαβε περί τα 300 εκατ. ευρώ από τα πέντε
διασυνοριακά προγράμματα; “Το μάθημα που πήραμε είναι ότι δεν πρέπει
να υπάρχουν έργα αποσπασματικά, με αντικρουόμενους στόχους. Οι στόχοι
πρέπει να συγκλίνουν. Ιδανικά, πρέπει να υπάρχει ένα master plan, το οποίο θα
λαμβάνει υπόψη όλα τα διαθέσιμα κονδύλια από όλα τα προγράμματα και θα τα
αξιοποιεί με τρόπο ώστε να εκμεταλλεύεται τα συγκριτικά πλεονεκτήματα κάθε
περιοχής. Με αυτόν τον τρόπο οι ελληνικοί φορείς μπορούν να διεκδικήσουν
ένα μεγάλο μέρος των διαθέσιμων κονδυλίων, το οποίο μπορώ να πω
απολογιστικά ότι ανήλθε σε 40% στην προηγούμενη προγραμματική περίοδο”
σημείωσε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΣ ΤΟΥ ΣΔΑΤΜΒΕ
στις 27 και 29 Ιουνίου 2015 (σε μη απαρτία), 18.00, κτίριο
ΤΕΕ/ΤΚΜ, για την προκήρυξη εκλογών στις 1 Ιουλίου 2015
5η ΜΠΙΕΝΑΛΕ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ με
άξονα τη Μεσόγειο, έως 30 Σεπτεμβρίου 2015, υπό τη
γενική διεύθυνση της Κατερίνας Κοσκινά
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών
στα ΠΜΣ του Τμήματος ΑΤΜ του ΑΠΘ. Αιτήσεις έως 12
Ιουλίου 2015
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ
ΣΠΟΥΔΩΝ στον Περιβαλλοντικό Αρχιτεκτονικό Σχεδιασμό
από το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Αιτήσεις έως και 30 Ιουνίου
2015
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
3ο HELLENIC FORUM FOR SCIENCE TECHNOLOGY & INNOVATION διοργανώνει το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ». Από
29 Ιουνίου έως 3 Ιουλίου 2015, Αθήνα
ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ με τίτλο: «Πολιτισμική Ετερότητα, Ισότητα
και Κοινωνική Ένταξη: Η Διαπολιτισμική Εκπαίδευση στον
21ο αιώνα» διοργανώνει η Διεθνής Ένωση Διαπολιτισμικής
Εκπαίδευσης (ΙΑΙΕ), σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο
Ιωαννίνων και με την υποστήριξη του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας, της Ελληνικής Ένωσης Διαπολιτισμικής
Εκπαίδευσης (ΕΕΔΕ) και του Παρατηρητηρίου Διαπολιτισμικής
Εκπαίδευσης, Από 29 Ιουνίου έως 3 Ιουλίου 2015, Ιωάννινα
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Το λογισμικό που θα «σώσει» τους μηχανικούς

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 23/6/2015

Έχουν στους υπολογιστές τους την πρώτη έκδοση του πρωτοπόρου, παγκοσμίως, λογισμικού ισογεωμετρικής ανάλυσης και σχεδίασης Geomiso. Η αξία του
εκτιμάται σε 5 εκατ. ευρώ και η πρόβλεψη για κέρδη από την εμπορική του διάθεση έως το 2019 φτάνει συνολικά στα 51 εκατ. ευρώ. Αυτή η προοπτική, όμως,
δεν είναι η πιο σημαντική για τη δεκαμελή ερευνητική ομάδα Geomiso, που από το γραφείο της στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου
Πολυτεχνείου έχει βάλει στόχο τη δημιουργία και την κυριαρχία σε μια νέα παγκόσμια αγορά σχεδιασμού και ανάλυσης φορέων μηχανικού, δηλαδή προϊόντων
και κατασκευών. Μέχρι σήμερα οι σχεδιαστές χρησιμοποιούσαν εξειδικευμένο λογισμικό για το σχεδιασμό ενός προϊόντος και έπειτα παρέδιδαν το σχέδιο στους
μηχανικούς. Το Geomiso ενοποιεί τα δύο στάδια σε ένα λογισμικό.

Οι ημερομηνίες καταβολής των δόσεων του φόρου εισοδήματος

Voria.gr 24/6/2015

Τροπολογία του υπουργείου Οικονομικών που κατατέθηκε στη Βουλή προβλέπει ότι ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων καταβάλλεται σε τρεις ισόποσες
διμηνιαίες δόσεις η πρώτη στο τέλος Ιουλίου, η δεύτερη στο τέλος Σεπτεμβρίου και η τρίτη στο τέλος Νοεμβρίου. Σύμφωνα με το ΑΠΕ, η τροπολογία κατατέθηκε
προσθήκη σε νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών προκειμένου να αποσυνδεθούν οι ημερομηνίες καταβολής των δόσεων του φόρου εισοδήματος από την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων. Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων λήγει κανονικά στις 30 Ιουνίου αλλά λόγω καθυστερήσεων στην
υποβολή των προεκτυπωμένων στοιχείων της δήλωσης από τους φορείς το υπουργείο Οικονομικών σκοπεύει να παρατείνει την προθεσμία αυτή.

Standard&Poor’s: Προειδοποιεί για πιθανή υποβάθμιση των κρατικών αξιόχρεων
στη ΝΑ Ευρώπη λόγω Ελλάδας

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ 24/6/2015

Η Standard and Poor’s προειδοποίησε ότι ίσως υποβαθμίσει την πιστοληπτική αξιολόγηση της Βουλγαρίας, της ΠΓΔΜ, της Αλβανίας, της Ρουμανίας και της
Σερβίας, εάν τα προβλήματα της Ελλάδας επεκταθούν στα τραπεζικά τους συστήματα. «Συστημικά σημαντικές» τράπεζες αυτών των χωρών βρίσκονται στα
χέρια ελληνικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και η ανησυχία που υπάρχει είναι πως εάν η Αθήνα αναγκαστεί να φύγει από την ευρωζώνη, οι τράπεζές
της θα χρεοκοπήσουν προκαλώντας ντόμινο επιπτώσεων στις θυγατρικές τους. Στην περίπτωση αυτή, εάν οι κυβερνήσεις αυτών των χωρών θα έπρεπε να τις
διασώσουν, αυτό θα επηρέαζε τα δημόσια οικονομικά τους και τις μακροπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξης.

«Ακραία» εξεταστικά φαινόμενα σαρώνουν τις βάσεις

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ 23/6/2015

Οι χαμηλές επιδόσεις των υποψηφίων και η μείωση-ρεκόρ των αριστούχων επιβεβαιώνουν τη... χαμηλή πτήση που αναμένεται να διαγράψουν φέτος οι βάσεις
εισαγωγής στις σχολές των ΑΕΙ, οι οποίες θα σηματοδοτηθούν από ορισμένα «ακραία» φαινόμενα, όπως οι άσχημες επιδόσεις σε Μαθηματικά και Φυσική θετικής
κατεύθυνσης, που αναμένεται να γκρεμίσουν ύστερα από αρκετά χρόνια το «ταβάνι» των 19.000 μορίων στις Ιατρικές Σχολές. Παταγώδης αποτυχία σε Φυσική
και Μαθηματικά της πολυπληθούς τεχνολογικής κατεύθυνσης 2 (79,17% και 69,97% αντιστοίχως κάτω από 10) που προαναγγέλλει θεαματικές «βουτιές» στις
βάσεις των Πολυτεχνικών Σχολών. Ιστορικό χαμηλό στα Αρχαία και λιγότεροι από πέρυσι αριστούχοι στην Ιστορία, που εκτιμάται ότι θα συμβάλουν καθοριστικά
στην πτώση των υψηλόβαθμων Νομικών και Φιλολογικών Σχολών.

Νέο διοικητικό συμβούλιο εξέλεξε ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 23/6/2015

Στην εκλογή νέου 35μελούς διοικητικού συμβουλίου, που θα κρατήσει το “τιμόνι” του φορέα την επόμενη διετία, καθώς και δέκα συνδεδεμένων μελών,
προχώρησε η ετήσια τακτική γενική συνέλευση του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ). Το νεοεκλεγέν διοικητικό συμβούλιο αναμένεται να
συνεδριάσει τις επόμενες μέρες, προκειμένου να εκλέξει τον πρόεδρο και τα μέλη της διοικητικής επιτροπής. Το διοικητικό συμβούλιο είναι ανανεωμένο σε
ποσοστό περίπου 26% σε ό,τι αφορά τα τακτικά μέλη, καθώς εννέα εξ αυτών εκλέγονται για πρώτη φορά, ενώ αρκετοί είναι οι νεοεισερχόμενοι της δεύτερης
επιχειρηματικής γενιάς των επιχειρήσεων. Μεταξύ των δέκα συνδεδεμένων μελών, τέσσερα -το 25% του συνόλου- εκλέγονται επίσης για πρώτη φορά.
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