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Το ελληνικό πολιτικό σύστημα δυσκολεύεται... 
Δυσκολεύεται να διαχειριστεί τα δύσκολα. 
Κι όταν ζορίζεται -και αφότου εξαντλήσει τις 
επικοινωνιακές δυνατότητες που του δίνει 
το παραδοσιακό παιχνίδι αλληλοκατηγοριών 
(¨blame game¨ αν το προτιμάτε σε γλώσσα 
τηλεοπτικών δελτίων)- πετάει τη μπάλα στην 
κερκίδα προκηρύσσοντας εκλογές. Το είδαμε 
στο παρελθόν, το βλέπουμε και τώρα. Οι εκλογές 
με  τη σειρά τους παραδοσιακά βάζουν στον 
¨πάγο¨ τα πάντα: προγράμματα, εκταμιεύσεις, 
επείγοντα έργα, δημόσια διοίκηση και δεν 
συμμαζεύεται. Δυστυχώς, πριν καν η κυβέρνηση 
που αναδείχτηκε τον Ιανουάριο χρονίσει,  
βρισκόμαστε και πάλι στο σημείο μηδέν. Κι αυτό 
σε μια περίοδο που η αδράνεια ήδη κοστίζει. 
Τους προηγούμενους δέκα μήνες, με τη χώρα 
σε κατάσταση αποπροσανατολισμού, η δημόσια 
διοίκηση ουσιαστικά σταμάτησε να λειτουργεί, 
οι χρηματοδοτήσεις και οι εντάξεις έργων 
αναβλήθηκαν μέχρι νεωτέρας, το ΕΣΠΑ  πάγωσε. 
΄Ολα ξεκρέμαστα. Δεν έχουμε την πολυτέλεια 
να συνεχίσουμε με τους ίδιους ρυθμούς. Η 
Ελλάδα πρέπει επιτέλους να κυβερνηθεί. 
Και η νέα κυβέρνηση να αναλάβει την εξουσία 
αποφασισμένη. Να στελεχωθεί από τα κατάλληλα 
άτομα, που χωρίς λαϊκιστικά πισωγυρίσματα, 
παιδαριώδεις θεωρίες και φθηνές υπεκφυγές, 
θα εφαρμόσουν την πολιτική που ψήφισαν 220 
βουλευτές, οι αιρετοί εκπρόσωποι του ελληνικού 
λαού. ‘Αλλες χώρες σε δεινή θέση, όπως η 
Πορτογαλία, η Ιρλανδία και η Κύπρος, έχουν 
βγει από το αδιέξοδο και προχωράνε μπροστά, 
δύσκολα ναι, αλλά προχωράνε. Η Ελλάδα πάλι 
δείχνει σαν να στριφογυρίζει οικειοθελώς σε έναν 
λαβύρινθο κι αντί να ψάχνει την έξοδο ν΄ αναζητά 
επίμονα το αδιέξοδο. 

EDITORIAL

Nα γίνονται δεκτές οι ηλεκτρονικές πληρωμές από τις ΥΔΟΜ

Παράταση πρόσβασης στο πληροφοριακό σύστημα από τους 
Ενεργειακούς Επιθεωρητές

Πρωτοβουλία για να ξεπεραστούν αρκετά από τα εμπόδια που επέβαλε στους μηχανικούς τα capital con-
trols ανέλαβε το ΤΕΕ. Πιο συγκεκριμένα, ο πρόεδρος του, Γιώργος Στασινός, με επιστολή του τόσο προς τις 
Υπηρεσίες Δόμησης όλης της χώρας όσο και προς την Εθνική Τράπεζα ζητά να γίνονται δεκτές οι ηλεκτρονικές 
τραπεζικές πληρωμές προκειμένου να αντιμετωπιστούν άμεσα προβλήματα που αντιμετωπίζουν μηχανικοί 
και τεχνικές εταιρείες από τον περιορισμό της κίνησης κεφαλαίων στην ολοκλήρωση διοικητικών πράξεων, 
όπως η έκδοση οικοδομικών αδειών. Συγκεκριμένα το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, με δεδομένο τον 
μέχρι σήμερα παρατεταμένο περιορισμό στην εκτέλεση τραπεζικών εργασιών, ζητά να γίνονται αποδεκτές 
από τις Υπηρεσίες Δόμησης όλης της χώρας οι ηλεκτρονικές πληρωμές μέσω web banking των αμοιβών 
μηχανικών και των λοιπών κρατήσεων που είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωση των διοικητικών 
πράξεων (όπως η έκδοση αδειών δόμησης κ.ά.), ως εναλλακτικών των καθιερωμένων γραμματίων 
είσπραξης των συνεργαζόμενων Τραπεζών. Σύμφωνα με τον κ. Στασινό, τόσο οι περιορισμοί στο είδος και 
των αριθμό των συναλλαγών που γίνονται στα καταστήματα όσο και η έλλειψη ρευστότητας σε μετρητά 
που παρατηρείται στην αγορά και ειδικά στους ελεύθερους επαγγελματίες μηχανικούς, οδηγούν στη χρήση 
του internet banking ως αποκλειστικού μέσου επαγγελματικών συναλλαγών. Επομένως, η αποδοχή από 
τις ΥΔΟΜ αυτού του τρόπου πληρωμής και η διευκόλυνση από πλευράς τραπεζικών ιδρυμάτων για τη 
διεξαγωγή αυτών των συναλλαγών μέσω web banking είναι απαραίτητη για το επόμενο διάστημα. «Η 
άμεση ενεργοποίηση εναλλακτικών τρόπων πληρωμής έτσι ώστε κατά το διάστημα των περιορισμών στο 
τραπεζικό σύστημα να μην περιορίζεται η οικονομική δραστηριότητα των μηχανικών μελών του ΤΕΕ είναι 
απαραίτητη» τόνισε και πρόσθεσε ότι «παρακολουθούμε καθημερινά τα προβλήματα που δημιουργούνται 
από τα capital controls και θα παρεμβαίνουμε για τη διευκόλυνση των συναδέλφων μηχανικών, πιέζοντας 
του αρμόδιους φορείς για άμεσες λύσεις».

Σε συνέχεια προηγούμενης ανακοίνωσης του ΥΠΑΠΕΝ, σύμφωνα με την οποία σε νομοθετική ρύθμιση 
που συμπεριλαμβάνεται στο νομοσχέδιο «Βοσκήσιμες Γαίες Ελλάδας και άλλες διατάξεις», παρατείνεται 
έως την 31η Δεκεμβρίου 2015 η προθεσμία για υποχρέωση επιτυχούς συμμετοχής σε εξετάσεις για την 
απόκτηση της ιδιότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή, κατά τις διατάξεις του π.δ. 100/2010, ανακοινώνεται 
ότι λόγω της μη έγκαιρης ρύθμισης του ανωτέρω και για την εύρυθμη λειτουργία της κτηματαγοράς, δίδεται 
άμεσα πλήρης πρόσβαση χρήσης του πληροφοριακού συστήματος του Αρχείου Επιθεώρησης Κτιρίων 
και του Μητρώου Ενεργειακών Επιθεωρητών (www.buildingcert.gr), ώστε να συνεχιστεί απρόσκοπτα η 
έκδοση των Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ). 

Η πρόσβαση αφορά στους Ενεργειακούς Επιθεωρητές που στις 30 Ιουνίου 2015 είχαν τη δυνατότητα 
πρόσβασης στο πληροφοριακό σύστημα και τη δυνατότητα έκδοσης ΠΕΑ, σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία. 

Συνέχεια στη σελίδα 3...
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Με πολιτικούς και τηλεοπτικούς όρους συνεχίζεται το πολύχρονο ‘σίριαλ’ της 
εξόρυξης χρυσού στη Χαλκιδική. Ξαφνικές υπουργικές αποφάσεις, αναστολή 
εργασιών, συγκρούσεις με την αστυνομία, κλείσιμο δρόμων, διαθεσιμότητα 
εργαζομένων, ταμπούρωμα των μεταλλωρύχων στις στοές και ανταλλαγές 
κατηγοριών μεταξύ υπουργείου και εταιρίας με ανακοινώσεις, συνθέτουν την 
εικόνα των πρόσφατων «επεισοδίων». Με τέτοιου είδους «σόου» χάνεται η 
ουσία, η οποία δεν είναι άλλη από την εξεύρεση μίας κοινά αποδεκτής λύσης 
πάνω στο ζήτημα που ταλανίζει για σχεδόν δύο δεκαετίες τη περιοχή. 

Η αρχή για το νέο γύρο αντιπαράθεσης έγινε στις 20 Αυγούστου, όταν με 
απόφαση της η Επιθεώρηση Μεταλλείων Βορείου Ελλάδος διέταξε την 
διακοπή των εργασιών στα έργα της Ελληνικός Χρυσός στις Σκουριές και την 
Ολυμπιάδα, σε συνέχεια της από 19 Αυγούστου 2015 απόφασης του υπουργείου 
Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας για ανάκληση 
των τεχνικών μελετών που αφορούν στα συγκεκριμένα έργα.

Σύμφωνα με το υπουργείο: «Η εταιρεία είχε προθεσμία τριών ετών για να 
δοκιμάσει  επιτόπου την προτεινόμενη- από την ίδια-  μεταλλουργική μέθοδο 
flash smelting. Αντί να υλοποιήσει αυτή την ξεκάθαρη υποχρέωσή της, 
προτίμησε να παρουσιάσει ξανά πορίσματα εργαστηρίου του εξωτερικού, 
τα οποία είχε προσκομίσει και στο αρχικό στάδιο των συνομιλιών της με το 
ελληνικό Δημόσιο, το οποίο όμως έθεσε ως όρο να πραγματοποιηθούν  
επιτόπιες δοκιμές. Τον όρο αυτόν, ουδέποτε προσέβαλε ή αμφισβήτησε με τις 
προβλεπόμενες νόμιμες διαδικασίες, η εταιρεία. Η εταιρεία επιμένει να μην 
απαντά επί του συγκεκριμένου, παρότι της είχε ζητηθεί επανειλημμένα να 
συμμορφωθεί με τα όσα προβλέπονται στους όρους έγκρισης των τεχνικών 
μελετών. Στη βάση αυτή, η  υποχρέωση ελέγχου από το Ελληνικό Κράτος δεν 
μπορεί να  θεωρείται εχθρική ενέργεια, ούτε είναι δυνατόν  οι παραβιάσεις των 
σχετικών όρων να μην προκαλούν την παρέμβαση των αρμόδιων οργάνων. 
Η Απόφαση του Υπουργού ΠΑΠΕΝ σε καμία περίπτωση δεν αφορά το σύνολο 
των εργασιών στις εγκαταστάσεις της εταιρείας. Η εκτέλεση των εργασιών που 
δεν διακόπηκαν με την απόφαση, δεν εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της 
εταιρείας, είναι υποχρέωσή της».

Με ανακοίνωσή της η εταιρία απαντά: «Η Ελληνικός Χρυσός είχε υποχρέωση 
σύμφωνα με τις από 10-2-2012 εγκριθείσες Τεχνικές Μελέτες των έργων 
Σκουριών και Ολυμπιάδας (υπ’ αριθμ. Δ8-Α/Φ.7.49.13/2809/349 και Δ8-Α/
Φ.7.49.13/30258ΠΕ/5159ΠΕ αντίστοιχα) να υποβάλλει μέχρι τον Φεβρουάριο 
2015, προσάρτημα για την Τεχνική Μελέτη Μεταλλουργικής Μονάδας Χαλκού-
Χρυσού, το οποίο και υπέβαλε εγκαίρως με το υπ’ αριθμ. Α2272 στις 
22-12-2014. Στη Μελέτη αυτή οι δοκιμές που συμπεριλαμβάνονται 

Στον «αέρα» η εξόρυξη χρυσού στη Χαλκιδική

εκτελέστηκαν σε ημιβιομηχανική κλίμακα στο ερευνητικό κέντρο του 
παρόχου της τεχνογνωσίας  ο οποίος είναι και ο μόνος αρμόδιος να 

πιστοποιήσει τέτοιου τύπου δοκιμές, δεδομένου ότι οι μόνες παγκοσμίως 
εγκαταστάσεις όπου είναι δυνατός ο τεχνικά πλήρης έλεγχος της δυνατότητας 
εφαρμογής της μεθόδου της ακαριαίας τήξης είναι εκείνες της εταιρείας Outo-
tec, που ανέπτυξε και διαθέτει κατ’ αποκλειστικότητα τη σχετική τεχνογνωσία, 
στο Pori της Φινλανδίας. MONON με αυτό τον τρόπο είναι τεχνικά δυνατή η 
διασφάλιση της δυνατότητας εφαρμογής της πυρομεταλλουργικής μεθόδου 
ακαριαίας τήξης με βάση τα επιτόπια δεδομένα της περιοχής των Μεταλλείων 
Κασσάνδρας και ο έλεγχος των περιβαλλοντικών επιπτώσεών της, και αυτή 
είναι η ουσία της διασφάλισης. Επίσης, τα πορίσματα που προσκομίστηκαν 
με τη Μελέτη αυτή είναι σαφώς μεταγενέστερα της επιβολής των όρων του 
Φεβρουαρίου 2012 και έτσι καλύπτεται πλήρως και το τυπικό του θέματος».

Ακολούθησαν επεισόδια μεταξύ αστυνομίας και ακτιβιστών που αντιτίθενται 
στην εξόρυξη χρυσού. Η Ελληνικός Χρυσός έθεσε σε διαθεσιμότητα σχεδόν 
το σύνολο των εργαζομένων της και προχώρησε στην αναστολή όλων των 
μεταλλευτικών και αναπτυξιακών δραστηριοτήτων της στη Χαλκιδική. Αρχικά 
οι μεταλλωρύχοι βγήκαν στους δρόμους αποκλείοντας οδικές αρτηρίες της 
Χαλκιδικής και στη συνέχεια αρκετοί από αυτούς ταμπουρώθηκαν στις στοές, 
ζητώντας την αναστολή της υπουργικής απόφασης. 

Στο μεταξύ, παρέμβαση στο θέμα της εξόρυξης χρυσού έκανε ο Σύνδεσμος 
Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος. «Η αιφνιδιαστική απόφαση της Κυβέρνησης 
για αναστολή της λειτουργίας της ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΑΕ, που αποτελεί 
τη μεγαλύτερη ξένη άμεση επένδυση στη χώρα, στέλνει το πλέον αρνητικό 
μήνυμα στους διεθνούς επενδυτές, σε μια χρονική συγκυρία που το μόνο που 
χρειάζεται η χώρα είναι η  υλοποίηση παραγωγικών επενδύσεων. Η μείωση 
της ανεργίας, η εισροή φόρων και ασφαλιστικών εισφορών στα δημόσια ταμεία 
δεν επιτυγχάνεται με τέτοιου είδους αποφάσεις. Αντίθετα, πολιτικές αποφάσεις 
τέτοιου τύπου, δημιουργούν νέα ανεργία, μειώνουν τη δυναμική της τοπικής 
ανάπτυξης και υποθηκεύουν το επενδυτικό μέλλον της χώρας. Με τέτοιες 
αποφάσεις, που μόνο πολιτικά μπορούν να ερμηνευτούν αφού δεν διαθέτουν 
ουσιαστική τεκμηρίωση, και τέτοιου είδους συμπεριφορές από τη δημόσια 
διοίκηση, αναρωτιόμαστε αν θα υπάρχουν σύντομα πρόθυμα κεφάλαια να 
επενδύσουν στην αξιοποίηση πλουτοπαραγωγικών πηγών της χώρας μας, 
που θα συμβάλλουν στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας», αναφέρει η 
ανακοίνωση.
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Παράταση πρόσβασης στο πληροφοριακό σύστημα από τους 
Ενεργειακούς Επιθεωρητές

Είχε προηγηθεί στις 4 Αυγούστου επιστολή του προέδρου του ΤΕΕ/ΤΚΜ Πάρι 
Μπίλλια προς τον αν. Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος 
& Ενέργειας κ. Γιάννη Τσιρώνη, με την οποία ζητούσε να δοθεί άμεσα παράταση 
της ισχύος των προσωρινών αδειών των ενεργειακών επιθεωρητών, έως 
ότου οριστικοποιηθούν και διευθετηθούν τα ζητήματα των εξετάσεων και της 
ύλης, προχωρώντας το συντομότερο στις αναγκαίες τροποποιήσεις για τις 
οποίες έχει δεσμευτεί με το Ν.4280/2014.

Οι μηχανικοί, για ακόμα μία φορά, βρίσκονται εγκλωβισμένοι λόγω των 
δύο διαφορετικών νομοθετημάτων: με το  πρώτο, η Πολιτεία δεσμεύτηκε να 
τροποποιήσει τον τρόπο διεξαγωγής των εξετάσεων, την ύλη και τα ποσοστά 
επιτυχίας, αποτρέποντας ουσιαστικά τους μηχανικούς από το να συμμετάσχουν 
στην εξεταστική διαδικασία, ενώ στο δεύτερο διατήρησε και δεν έδωσε 
παράταση στην ισχύ των προσωρινών ενεργειακών επιθεωρητών έως τη 
λήψη των τελικών αποφάσεων της. Το «μάρμαρο» τελικά το πληρώνουν οι 
μηχανικοί από τους οποίους αφαιρείται επαγγελματικό αντικείμενο και φυσικά 
οι πολίτες που δεν μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους.  Στην επιστολή ο κ. 
Μπίλλιας ανέφερε ότι οι νέες διατάξεις πρέπει να κινούνται στην κατεύθυνση 
της δημιουργίας εξεταστικών διαδικασιών, που δεν θα υποβαθμίζουν την 
επιστημονική υπόσταση των μηχανικών, ενώ παράλληλα θα δίνουν τη 
δυνατότητα άσκησης ενεργειακής επιθεώρησης, σε αυτούς που έχουν τις 
απαραίτητες γνώσεις. Επίσης, δήλωνε ότι το ΤΕΕ/ΤΚΜ παραμένει στη διάθεση 
του για συνεργασία σε οποιαδήποτε επίπεδο.

Πρόσκληση για συμμετοχή στα Συμβούλια Πολεοδομικών 
Θεμάτων και Αμφισβητήσεων 

Επαναπροκήρυξη διαγωνισμού του δήμου Νάουσας

Ενόψει της λήξης της θητείας των Συμβούλιων Πολεοδομικών Θεμάτων 
& Αμφισβητήσεων – ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. και της συγκρότησης των νέων, από την 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης στην έδρα κάθε Περιφερειακής 
Ενότητας (Ημαθίας, Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών και Χαλκιδικής), 
σύμφωνα με τα άρθρα 30, 31, 32 του Ν.4030/2011 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών 
δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις, το ΤΕΕ/ΤΚΜ καλεί όσα μέλη 
του επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για συμμετοχή σε αυτά. 
Πληροφορίες ΕΔΩ

Στην επαναπροκήρυξη διαγωνισμού προχώρησε ο δήμος Νάουσας Ημαθίας μετά 
από έγγραφη ένσταση μηχανολόγου μηχανικού – ενεργειακού επιθεωρητή και 
τις απαραίτητες ενέργειες από το ΤΕΕ/ΤΚΜ. Πιο συγκεκριμένα, στις 24 Ιουλίου 
ο Αθανάσιος Α.Γραμματικόπουλος μηχανολόγος μηχανικός – ενεργειακός 
επιθεωρητής κατέθεσε ένσταση στην πρόσκληση «Ενεργειακή επιθεώρηση Ex 
Post στο 2ο γυμνάσιο του δήμου Νάουσας». Όπως αναφέρει «στα παραδοτέα 
του ενεργειακού επιθεωρητή θα συγκαταλέγονται το ΠΕΑ κτιρίου καθώς και η 
ενεργειακή μελέτη κτιρίου με βάση τον ΚΕΝΑΚ. Υπάρχει σύγκρουση στη κείμενη 
νομοθεσία δύο διαφορετικών νομικών πλαισίων που το ένα αφορά προμήθεια 
σύμφωνα με το Π.Δ. 28/1980 (που αναφέρεται στη πρόσκληση) και την ενεργειακή 
μελέτη κτιρίου κατά ΚΕΝΑΚ η οποία θα πρέπει να υπάγεται στον Ν.3316/2005 – 
(ΦΕΚ 42/Α/22.10.2005) ‘Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης 
μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις’ που αφορά 
την ανάθεση μελετών και υπηρεσιών και δεν αναφέρεται πουθενά». 

...συνέχεια από σελίδα 1
Τέσσερις μέρες αργότερα, ο πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ Πάρις Μπίλλιας με 
επιστολή του προς τον δήμαρχο Νάουσας ζητά να ενημερωθεί: 

1. Με ποια απόφαση αρμοδίου Οργάνου του Δήμου Νάουσας ανακλήθηκε 
η 1η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με ημερομηνία λήξης υποβολής 
προσφορών την 29.6.2015, και για ποιο λόγο.
2. Για ποιο λόγο δεν ενημερώθηκαν εγγράφως οι συμμετέχοντες στον 
διαγωνισμό της παραπάνω ανάθεσης για την ακύρωση της διαδικασίας και την 
επαναπροκήρυξη αυτής.
3. Δεδομένου ότι στο αντικείμενο της παροχής υπηρεσίας περιλαμβάνεται 
και η εκπόνηση ενεργειακής μελέτης, για ποιο λόγο δεν ζητείται μελετητικό πτυχίο 
κατηγορίας 9 ή 14 του άρθρου 2 παρ. 2 του ν. 3316/2005 και η ανάθεση γίνεται με 
τη νομοθεσία περί ανάθεσης προμηθειών ΟΤΑ.
4. Με ποια διαδικασία και ποια νομοθεσία έγινε η προεκτίμηση της αμοιβής 
της παροχής υπηρεσίας.
5. Αν η διαδικασία ανάθεσης είναι σε γνώση και έχει εγκριθεί από την 
αρμόδια Διαχειριστική Αρχή του προγράμματος χρηματοδότησης του εν λόγω 
έργου.
Η απάντηση ήρθε στις 18 Αυγούστου. Μεταξύ άλλων ο δήμος Νάουσας αναφέρει: 
«Ύστερα από μελέτη και εξέταση της ένστασης και με την Διαχειριστική Αρχή ο 
δήμος Νάουσας αποφάνθηκε ότι υπάρχει βάση στα επιχειρήματα του ενιστάμενου, 
ακύρωσε τη διαδικασία και επαναπροκήρυξε την πρόσκληση με διορθωμένη την 
τεχνική έκθεση, αφαιρώντας την απαίτηση για το δεύτερο παραδοτέο, δηλαδή 
την ενεργειακή μελέτη κτιρίου κατά ΚΕΝΑΚ και απαιτείτο πλέον μόνο το πρώτο 
παραδοτέο που είναι το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης κτιρίου. Ο δήμος 
Νάουσας ενημέρωσε με έγγραφο τους ενδιαφερόμενος για την όλη διαδικασία και 
επέστρεψε τις σφραγισμένες προσφορές τους». 

ΠΙΚ ΝΙΚ Urban Festival 2015, διοργανώνεται από την Paren-
thesis,  σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης 
Θεσσαλονίκης, υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης, 
από 26 έως 28 Αυγούστου 2015, στη Ρωμαϊκή Αγορά. 
Πληροφορίες

25ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ του Διεθνούς Δικτύου 
Αστικής Έρευνας και Δράσης (INURA) με θέμα 
«Μετασχηματιστικές αστικές πολιτικές μέσα και πέρα από 
την κρίση», από 30 Αυγούστου  έως 2 Σεπτεμβρίου 2015, 
Αθήνα και από 3 έως 6 Σεπτεμβρίου 2015, Ροβιές  Εύβοιας. 
Πληροφορίες

14ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 
ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ένα από τα μεγαλύτερα περιβαλλοντικά 
συνέδρια παγκοσμίως, διοργανώνεται από το Global NEST 
(Global Network on Environmental Science and Technology) 
και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου από τις 3 έως τις 5 Σεπτεμβρίου 
2015, Ρόδος. Πληροφορίες

1ο Φεστιβάλ Δάσους του ΚΘΒΕ. Το νέο μεγάλο πολιτιστικό 
γεγονός της Θεσσαλονίκης με την υπογραφή του ΚΘΒΕ στο 
Θέατρο Δάσους έως 15 Σεπτεμβρίου. Πληροφορίες 

4η ΕΚΘΕΣΗ CONSTRUCTIONS CYPRUS 2015, από 18 έως 
20 Σεπτεμβρίου 2015,Εκθεσιακό Κέντρο EXPOCYPRUS, 
Λευκωσία. Πληροφορίες

http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teetkm/Prosklhsh_SYPOTHA.pdf
http://www.urbanpicnic.gr/thessaloniki2015/
https://inura15.wordpress.com/
http://cest.gnest.org
http://www.ipolistonkosmo.gr/theater.php?selectgener=1&selection=101566 
www.kataskeves.com.gr
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ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ

Καταγραφή προβλημάτων των Τεχνικών Εργοληπτικών 
Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων

Είναι κοινός τόπος ότι ο κλάδος των Τεχνικών Εργοληπτικών Επιχειρήσεων 
Δημοσίων Έργων βιώνει έντονα τις συνέπειες της παρατεταμένης κρίσης 
της Ελληνικής οικονομίας. Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα να κλείνουν 
εργοτάξια, εταιρείες να αναστέλλουν τη λειτουργία τους και μεγάλος αριθμός 
μηχανικών και τεχνητών να μπαίνουν σε αναγκαστική αργία. Στο πλαίσιο 
της προσπάθειας που καταβάλλει το ΤΕΕ/ΤΚΜ, για να αντιμετωπισθούν τα 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Εργολήπτες κρίθηκε σκόπιμο να διεξαχθεί 
μια έρευνα μέσω ερωτηματολογίου ερωτήσεων ώστε να εκτιμηθεί και να 
αξιολογηθούν τα σημερινά τους προβλήματα.

Έχει συνταχθεί ερωτηματολόγιο, το οποίο με έγγραφό του ο πρόεδρος 
του ΤΕΕ/ΤΚΜ Πάρις Μπίλιας κοινοποίησε στον Σύνδεσμο Πιστοποιημένων 
Εργοληπτών  Δημοσίων Έργων και Τεχνικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης & 
Κεντρικής Μακεδονίας προκειμένου να διακινηθεί στα μέλη του. 

Τα ερωτηματολόγιο μπορεί να συμπληρωθεί ανώνυμα και να αποσταλεί με 
τους εξής τρόπους:
•Απευθείας συμπλήρωση  των απαντήσεων στην ειδική φόρμα που έχει 
αναρτήσει το ΤΕΕ/ΤΚΜ στο διαδίκτυο. 
•Στο fax: 2310883110
•Στο email: protocol-tkm@central.tee.gr
•Στην Ταχυδρομική διεύθυνση: ΤΕΕ/ΤΚΜ, Μ. Αλεξάνδρου 49, 54643, 
Θεσσαλονίκη.

Παράταση της προθεσμίας διακανονισμού του Ν.4321/2015

Συμμετοχή του ΤΕΕ/ΤΚΜ στο ΔΣ της ΔΕΘ-Helexpo

Ανοικτή πρόσκληση αποστολής προτάσεων για τον νέο 
αναπτυξιακό νόμο

Έγγραφο με το οποίο ζητά από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. την παράταση της προθεσμίας 
διακανονισμού του Ν.4321/2015, απέστειλε ο πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ Πάρις 
Μπίλλιας. 
Υπενθυμίζει την ενημερωτική ανακοίνωση σχετικά με την έκδοση της υπουργικής 
εγκυκλίου υπ.αριθμ: Φ.10043/οικ.32742/811 με θέμα: «Γνωστοποίηση διατάξεων 
του άρθρου 39 του Ν.4331/2015-Επιλογή κατώτερης ασφαλιστικής κατηγορίας 
από τους ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ», όπου το ΕΤΑΑ επισημαίνει την προσοχή στους 
παλαιούς και νέους ασφαλισμένους ότι θα πρέπει να μην έχουν οφειλές προς 
το ΕΤΑΑ μέχρι την 31/12/2014 ή να βρίσκονται σε καθεστώς ρύθμισης οφειλών 
και να καταβάλλουν τις τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές μέχρι την καταληκτική 
ημερομηνία πληρωμής του Α’ εξαμήνου 2015.
Επομένως, όσοι επιθυμούν να υπαχθούν σε καθεστώς ρύθμισης και ειδικά για 
τον διακανονισμό του Ν.4321/2015 η δυνατότητα υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης 
διακανονισμού παραμένει μέχρι την 31 Ιουλίου 2015 στις 12.00 ΜΜ μέσω του site 
του ΤΣΜΕΔΕ, ενώ παράλληλα ισχύει η υποβολή αίτησης του εν λόγω διακανονισμού 
για τους ασφαλισμένους με την φυσική τους παρουσία (ή με εξουσιοδότηση σε 
περίπτωση αδυναμίας του ιδίου) στην κεντρική υπηρεσία ή στα κατά τόπους γραφεία 
/τμήματα.
«Επειδή έχουμε γίνει αποδέκτες παραπόνων από συναδέλφους, ότι η υποβολή 
ηλεκτρονικής αίτησης διακανονισμού μέσω του site του ΤΣΜΕΔΕ είναι αδύνατη λόγω 
τεχνικών προβλημάτων, θεωρούμε αναγκαίο να προβείτε σε όλες τις απαραίτητες 
ενέργειες για την επίλυση των προβλημάτων και επιπλέον να ενεργήσετε για την 
παράταση της προθεσμίας διακανονισμού, ώστε να μην στερηθούν συνάδελφοι 
μέλη του ΤΣΜΕΔΕ, χωρίς δική τους υπαιτιότητα, την δυνατότητα ρύθμισης και 
συνακόλουθα την δυνατότητα επιλογής κατώτερης ασφαλιστικής κατηγορίας», 
καταλήγει ο κ. Μπίλλιας.

Στο πάγιο αίτημα του ΤΕΕ/ΤΚΜ για συνέχιση της εκπροσώπησής του στο διοικητικό 
συμβούλιο της ΔΕΘ-Helexpo επανήλθε ο πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ, Πάρις Μπίλλιας 
με επιστολή του προς την υφυπουργό Μακεδονίας Θράκης. Αφορμή στάθηκε 
επιστολή της κ. Μαρίας Κόλλια-Τσαρουχά προς τον πρόεδρο της ΚΕΕΕ για υπόδειξη 
μέλους – εκπροσώπου του ΥΜΑΘ στο 13μελές ΔΣ της ΔΕΘ-Helexpo.
Το ΤΕΕ/ΤΚΜ συμμετείχε θεσμικά με εκπρόσωπό του στο ΔΣ της ΔΕΘ μέχρι το 1997, 
οπότε καταργήθηκαν οι εκπροσωπήσεις των φορέων προς χάριν των διορισμένων 
επιλογών του εκάστοτε υπουργού. «Τότε, με αφορμή την υπουργική απόφαση και 
την υπαγωγή της ΔΕΘ στο νόμο περί ΔΕΚΟ, το ΤΕΕ είχε συγκαλέσει σύσκεψη των 
φορέων και είχε υποδείξει τα προβλήματα που θα δημιουργούσε η αποκοπή του 
εκθεσιακού φορέα από τις παραγωγικές τάξεις. Την ίδια δραστηριότητά επέδειξε 
το ΤΕΕ και όταν ανέκυψαν ζητήματα όπως η ιδιωτικοποίηση, η μεταφορά ή και η 
διάλυση της ΔΕΘ, με έγγραφα, πρωτοβουλίες για συναντήσεις των φορέων και κοινή 
έκφραση προς την πολιτική ηγεσία, εκδηλώσεις, ενημέρωση της κοινής γνώμης. Για 
τη σύνδεση και συνάφεια του ΤΕΕ με την αναπτυξιακή πορεία της περιφέρειας, ως 
φορέας των μηχανικών της κεντρικής Μακεδονίας, πιστεύουμε ότι δεν χρειάζεται 
παρουσίαση. Ζητούμε να συνεχιστεί η εκπροσώπηση του ΤΕΕ/ΤΚΜ στο ΔΣ της ΔΕΘ-
Helexpo», αναφέρει  -μεταξύ άλλων- στην επιστολή του ο κ. Μπίλλιας. 

Σε διαδικασία σύνταξης του νέου αναπτυξιακού νόμου της χώρας με στόχο την 
επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας, αλλά και τον αναπροσανατολισμό και 
την ανασυγκρότηση του ελληνικού παραγωγικού συστήματος, βρίσκεται η Γενική 
Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων (ΓΓΣΙΕ). Το ΤΕΕ/ΤΚΜ θα 
συμμετάσχει στη διαδικασία καταθέτοντας τις δικές του τεκμηριωμένες προτάσεις 
αναφορικά με την ανάπτυξη της κεντρικής Μακεδονίας.  
Την συνολικότερη ευθύνη του εγχειρήματος έχει ο ΓΓ Στρατηγικών Επενδύσεων Λόης 
Λαμπριανίδης. Ο νέος νόμος λαμβάνοντας υπόψη τη δομή της ελληνικής οικονομίας 
θα αποσκοπεί στην περαιτέρω αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της 
χώρας σε ανθρώπινο δυναμικό, στην ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών 
επιχειρήσεων και της στροφής τους προς την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών 
υψηλότερης προστιθέμενης αξίας. Για την κατάρτιση ενός νόμου αποτελεσματικού, 
κοινωνικά δίκαιου και επικεντρωμένου στα προβλήματα της κοινωνίας και της 
οικονομίας, προϋποθέσεις αποτελούν η μεθοδική σχεδίασή του, καθώς και η πλήρης 
καταγραφή των αναγκών, των προβλημάτων και των αστοχιών των προηγούμενων 
νόμων, σε συνδυασμό με την αξιοποίηση καινοτόμων ιδεών. 
Η Γενική Γραμματεία προσκαλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να στείλουν τις θέσεις 
και τις προτάσεις τους, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (ggse@mnec.gr), είτε 
εγγράφως (Νίκης 5-7, Τ.Κ.: 101 80, Αθήνα), μέχρι τις 14 Σεπτεμβρίου 2015, με στόχο 
την κατά το δυνατό συντομότερη ολοκλήρωση της όλης διαδικασίας. Το προσχέδιο 
του επικείμενου νέου Αναπτυξιακού Νόμου θα αναρτηθεί για διαβούλευση στον 
διαδικτυακό χώρο www.ependyseis.gr και θα παρουσιαστεί από την πολιτική 
ηγεσία του υπουργείου Οικονομίας.

https://docs.google.com/forms/d/1zPCzx-QIJ0V6UDOtpszaezxHDnzNBOjxF5ZBYlpOw9s/viewform?c=0&w=1 
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ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

Συνολικά, οι βάσεις 246 σχολών παρουσίασαν πτώση, ενώ 217 άνοδο. Πέρυσι, 331 σχολές είχαν υψηλότερες βάσεις, ενώ μόλις 131 πτώση. Σύμφωνα και με τα 
στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, σημαντική είναι η πτώση στις νομικές σχολές, πτώση που ξεκινά 
από τα 491 μόρια στην Αθήνα και φτάνει τα 757 μόρια στην Κομοτηνή. Πτώση παρουσίασαν και οι ιατρικές σχολές, με πτώση που κυμαίνεται από 309 μόρια στη 
σχολή Αθηνών, η οποία «έπεσε» κάτω από τα 19.000 μόρια (18.924), μέχρι 536 στην αντίστοιχη σχολή της Αλεξανδρούπολης. Εντυπωσιακή είναι η πτώση στις 
πολυτεχνικές σχολές των ηλεκτρολόγων μηχανικών και μηχανολόγων μηχανικών.

Το ενδιαφέρον της για το 66% του ΔΕΣΦΑ επαναβεβαίωσε η SOCAR. Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΤΑΙΠΕΔ και τον ΕΛΠΕ, εκπρόσωποί τους συναντήθηκαν με 
την αζέρικη εταιρεία «State oil Company of the Republic of Azerbaijan» (SOCAR), η οποία επιβεβαίωσε το ενδιαφέρον της για την ολοκλήρωση της συναλλαγής, 
με την παράταση, μέχρι τις 21.12.2015, της διάρκειας ισχύος της σύμβασης πώλησης μετοχών και της εγγυητικής επιστολής ύψους €40 εκατ. Σημειωτέον ότι η 
συναλλαγή, ύψους €400 εκατ., αφορά στην πώληση του 66% του ΔΕΣΦΑ, ήτοι 31% από το ΤΑΙΠΕΔ και 35% από τα ΕΛΠΕ. Επισημαίνεται ότι, για την ολοκλήρωση 
της συναλλαγής, αναμένεται η λήψη των σχετικών εγκρίσεων, σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Όλα τα μέρη επανέλαβαν την ισχυρή θέληση και δέσμευσή 
τους να ολοκληρώσουν τη συναλλαγή το συντομότερο δυνατό, καταλήγει η σχετική ανακοίνωση.

Τις περίφημες «Μαγεμένες», γνωστές και ως «Καρυάτιδες» της Θεσσαλονίκης, θα μπορέσουν να θαυμάσουν οι επισκέπτες της 80ης ΔΕΘ (5-13 Σεπτεμβρίου), 
καθώς οι «Incantadas» επιστρέφουν έπειτα από 151 χρόνια στη «γενέθλια» πόλη τους, όπου δέσποζαν από τον 2ο αιώνα μ.Χ., έπειτα από πρωτοβουλία της ΔΕΘ - 
Helexpo. Μετά από 14 μήνες προσπαθειών, επαφών και διαπραγματεύσεων, η ΔΕΘ-Helexpo κατάφερε να φέρει εις πέρας μια ιδιαίτερη αποστολή: να υποδεχθεί 
τις «Μαγεμένες» στη Θεσσαλονίκη, ώστε  να τις προσφέρει στο κοινό της 80ης ΔΕΘ και της πόλης. Τα τέσσερα αμφίπλευρα γλυπτά (της Μαινάδας, του Διόνυσου, 
της Αριάδνης, της Λήδας, του Γανυμήδη, του Διόσκουρου, της Αύρας και της Νίκης), οι λεγόμενες «Καρυάτιδες» της Θεσσαλονίκης, θα κοσμούν το περίπτερο 3 
και όταν αποφασισθεί από την Πολιτεία, σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς, το σημείο όπου θα τοποθετηθούν, ο εθνικός εκθεσιακός φορέας θα τα χαρίσει 
στην πόλη.

ΕΝΦΙΑ ακόμη και για «κίτρινα» και τα «κόκκινα» σπίτια του περσινού σεισμού της Κεφαλλονιάς αλλά και του σεισμού του 2013 σε Φωκίδα και Φθιώτιδα θα 
κληθούν να καταβάλουν φέτος οι ιδιοκτήτες τους καθώς η σχετική απαλλαγή από τον Ενιαίο Φόρο Ακινήτων όπως αποτυπώθηκε σε τροπολογία του νόμου 
4223/13 ίσχυε μόνο για το 2014. Υπενθυμίζεται ότι μέσα στα πολλά προβλήματα εφαρμογής του νέου νόμου ακινήτων που αντικατέστησε το ΕΕΤΗΔΕ προέκυψαν 
ως απροσδόκητο πρόβλημα και ο σεισμός του περασμένου Ιανουαρίου και του Φεβρουαρίου στο νησί του Ιονίου που είχαν προκαλέσει σημαντικές καταστροφές. 
Στην τροπολογία που είχε εισαχθεί τον περασμένο Σεπτέμβριο σε νομοσχέδιο μαζί με τις εκπτώσεις και τις απαλλαγές του νέου φόρου ρυθμιζόταν και το θέμα 
των σεισμόπληκτων περιοχών της Κεφαλονιάς καθώς και των περιοχών της Φθιώτιδας και της Φωκίδας οι οποίες είχαν πληγεί από σεισμούς το 2013.

Ενας 40χρονος εργάτης, ο Νίκος Κακάκης, πατέρας τριών παιδιών, κάηκε ζωντανός, από φωτιά που εκδηλώθηκε στην αποθήκη της εταιρείας κατασκευής 
χρωμάτων «ΧΡΩΜΟΔΟΜΗ ΑΕ» στη Βιομηχανική Περιοχή Σίνδου Θεσσαλονίκης, όπου εργαζόταν μαζί με έναν ακόμη συνάδελφό του. Σύμφωνα με πληροφορίες, 
η φωτιά ξεκίνησε από τη μηχανή συσκευασίας και πολύ γρήγορα επεκτάθηκε, καθώς στο χώρο υπήρχαν εκατοντάδες συσκευασίες με χρώματα, διαλύτες και 
άλλα εύφλεκτα υλικά, από τα οποία προκλήθηκαν εκρήξεις. Η αποθήκη, που έγινε παρανάλωμα του πυρός, βρίσκεται σε άλλο χώρο, έξω και μακριά από την 
κύρια μονάδα της επιχείρησης. Οταν έφτασε η Πυροσβεστική, με 10 οχήματα και 30 άνδρες, είχε ήδη καταρρεύσει μέρος της στέγης και η φωτιά είχε επεκταθεί 
σε επιχείρηση με μηχανήματα κήπου (χλοοκοπτικά κ.ά.), που στεγαζόταν στο ίδιο κτίριο και χωριζόταν με μεσοτοιχία από λαμαρίνες.
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Η τεχνολογία, εδώ και 150 χρόνια, έχει δημιουργήσει περισσότερες 

θέσεις εργασίας από όσες ακύρωσε με τις εφαρμογές της. Στο 

συμπέρασμα αυτό καταλήγει μελέτη της Deloitte, την οποία υπογράφουν 

οι ερευνητές Ian Stewart, Debapratim De και Alex Cole και την οποία 

δημοσίευσε ο Guardian. Οι συντάκτες της έρευνας διαπιστώνουν τη 

σταδιακή μείωση των θέσεων εργασίας σε τομείς δύσκολους και 

επικίνδυνους, οι οποίοι απαιτούσαν σε μεγάλο βαθμό την άσκηση 

σωματικής δύναμης.

Η Γερμανία βρίσκεται στην πρώτη θέση της παγκόσμιας κατάταξης, 

στη λίστα των χωρών-στόχων κακόβουλων emails, κατά το 2ο τρίμηνο 

του 2015, με ποσοστό 19,59%, σύμφωνα με μελέτη της Kaspersky Lab.

Ο φετινός Ιούλιος ήταν ο πιο θερμός μήνας που καταγράφτηκε, 

σύμφωνα με την αμερικανική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας, η 

οποία ξεκίνησε τις επίσημες καταγραφές το 1880. Σε παγκόσμια κλίμακα, 

η μέση θερμοκρασία στην επιφάνεια της ξηράς και της θάλασσας έφτασε 

τον περασμένο μήνα τους 16,61 βαθμούς Κελσίου, ξεπερνώντας κατά 0,08 

βαθμούς το προηγούμενο ρεκόρ που είχε καταγραφεί τον Ιούλιο του 1998. 
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