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Και τώρα δουλειά! 

Για τρίτη φορά μέσα σε λίγους μήνες πήγαμε στις κάλπες. Το κόστος μεγάλο -στα 111 εκατ. ευρώ για 
τις τρεις εκλογικές διαδικασίες συγκεκριμένα- και τα συμπεράσματα πολλά και “φλύαρα” σε επίπεδο 
νοημάτων: η αποχή πρώτο “κόμμα” -με αυτοδυναμία μάλιστα. Η “Χρυσή Αυγή” τρίτο. Με ποσοστά 
σημαντικά αυξημένα στα νησιά που υποδέχονται τους πρόσφυγες -ακόμη και αν δεν απέσπασε έδρα. Οι 
δημοσκοπήσεις γνώρισαν το Βατερλό τους. Οι συνεργασίες λειτούργησαν. Τα λάθη έγιναν εμφανή. Τα 
social media έπαιξαν έναν κάποιον ρόλο σταθμιστή. Και τώρα;

Τώρα ήρθε η ώρα για δουλειά χωρίς εκπτώσεις και καθυστερήσεις. Τώρα περιμένουμε ώς μηχανικοί να 
δρομολογηθούν οι δράσεις που “πάγωσαν” επί μήνες. Δεν περιμένουμε καρτερικά πια. Απαιτούμε.
Πρώτον: να ξεκολλήσει το ΕΣΠΑ. Τους τελευταίους αρκετούς μήνες βάλτωσε στα στάσιμα νερά της 
έλλειψης χρηματοδότησης, με αποτέλεσμα τα περισσότερα εργοτάξια σε όλη τη χώρα να είναι κλειστά. 
Δεύτερον: να εξασφαλιστεί από την ΕΕ παράταση για την ολοκλήρωσή του. Δυστυχώς, λόγω έλλειψης 
χρηματοδότησης, που οδήγησε σε κλείσιμο εργοταξίων, δεν είναι εφικτό να ολοκληρωθούν όλα τα 
ενταγμένα έργα εντός του 2015.
Τρίτον: το νέο ΕΣΠΑ -το ΣΕΣ δηλαδή- να είναι οπωσδήποτε εμπροσθοβαρές, Τι σημαίνει αυτό; ‘Οτι 
πρέπει να τρέξει άμεσα ο προγραμματισμός. Με το καλημέρα σας.
Τέταρτον: να δρομολογηθεί άμεσα σχέδιο για την πολυδιαφημισμένη από όλα τα κόμματα παραγωγική 
ανασυγκρότηση και την προσέλκυση επενδύσεων στην Ελλάδα
Πέμπτον (και σχετιζόμενο με τα προηγούμενα): να υλοποιηθεί όσο γρηγορότερα γίνεται το πακέτο 
Γιουνκέρ που προϋποθέτει συμμετοχή ιδιωτικών κεφαλαίων στα έργα που θα χρηματοδοτήσει. Όπως 
χαρακτηριστικά το είχε θέσει πρόσφατα ο υπηρεσιακός υπουργός Οικονομικών, Νίκος Χριστοδουλάκης (και 
δεν έχουμε λόγο να τον αμφισβητήσουμε), για να επανέλθει η Ελλάδα στην παραγωγική δυναμικότητα 
του 2009 θα χρειαστεί να γίνουν στη χώρα νέες επενδύσεις ύψους 100 δισ. ευρώ μέχρι το 2020 . “Αν 
είμαστε μάγκες και καταφέρουμε και πάρουμε τα 20 δισ. ευρώ από το ΕΣΠΑ, το παλιό και το νέο, λείπουν 
από τη χώρα 80 δισ. ευρώ ιδιωτικών επενδύσεων τα επόμενα πέντε χρόνια” υποστήριξε.
‘Έκτον: να γίνουν άμεσες κινήσεις για να περιοριστεί επιτέλους η γραφειοκρατία. Ενδεικτικά 
αναφέρουμε ότι μόνο τα τελευταία πέντε χρόνια έχουν ψηφιστεί αλλεπάλληλα νομοσχέδια για τη 
χωροταξική και πολεοδομική νομοθεσία, που πολλές φορές συγκρούονται μεταξύ τους, με αποτέλεσμα να 
είναι ανεφάρμοστα.
Έβδομον: να γίνουν οι απαιτούμενες αποκρατικοποιήσεις και η αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας 
σε ό,τι αφορά τα λιμάνια, τα αεροδρόμια και τον τουρισμό. Έτσι μόνο θα υπάρξει και ανάκαμψη και θέσεις 
εργασίας και αύξηση του ΑΕΠ. Δεν υπάρχουν μόνο “αντιλαϊκές” ιδιωτικοποιήσεις αλλά και ιδιωτικοποιήσεις 
που γίνονται σωστά και προσφέρουν εργασία και ανάπτυξη.
Όγδοον (στα πιο δικά μας): να λυθεί ο γόρδιος δεσμός με τον ανάδοχο του έργου του μετρό Θεσσαλονίκης. 
Να ληφθεί “χτες” απόφαση για το αν το έργο θα συνεχιστεί με τον ίδιο ανάδοχο. Κι αν αποφασιστεί αυτό, να 
υπάρξει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και να ικανοποιηθεί ένα μέρος από τις απαιτήσεις του αναδόχου. 
Σε διαφορετική περίπτωση, ας γίνει η επαναδημοπράτηση, η οποία όμως θα στοιχίσει ακριβά σε χρήμα 
και χρόνο. Για το θέμα του σταθμού Βενιζέλου και των αρχαίων, ας ομονοήσουν -και ας λειτουργήσουν 
από κοινού και σε συνεννόηση- όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς , αντί ο καθένας να κάνει του κεφαλιού 
του, να εκμεταλλεύεται τη θέση που έχει και να βάζει επιπλέον προσκόμματα στην υλοποίηση ενός τόσο 
σημαντικού έργου για τη Θεσσαλονίκη..
Ένατον και δέκατον (πολύ σημαντικά αλλά τα αφήσαμε για το τέλος γιατί έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας να 
τα επαναλαμβάνουμε): να καθοριστεί με σαφήνεια και ρεαλισμό το νέο παραγωγικό μοντέλο της χώρας 
και να υπάρξει δίκαιο και σταθερό φορολογικό σύστημα και ρεαλιστική λύση για το ασφαλιστικό.
Αυτά από εμάς. Ποιοι θα κληθούν να εφαρμόσουν τον δεκάλογο (και πολλά ακόμη); Πάμε να δούμε τα 
βιογραφικά των υπουργών που αναλαμβάνουν τα χαρτοφυλάκια που μας απασχολούν περισσότερο. 
συνέχεια στη σελίδα 2...
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Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Χρήστος Σπίρτζης
Διετέλεσε από το 2010 και για σχεδόν πέντε χρόνια πρόεδρος του ΤΕΕ. Μετά τις εκλογές του Ιανουαρίου 2015 ορκίστηκε –ως 

εξωκοινοβουλευτικός- αναπληρωτής υπουργός για θέματα υποδομών, μεταφορών και δικτύων. Στις πρόσφατες εκλογές εξελέγη με 
τον ΣΥΡΙΖΑ στη Β’ Αθηνών. Σπούδασε στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής 
του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Εκπροσώπησε το ΤΕΕ σε κοινωνικές δράσεις για το πρώην Αεροδρόμιο του Ελληνικού 
και τους ελεύθερους χώρους, για την ελεύθερη πρόσβαση στις παραλίες και ήταν υπεύθυνος για κοινές δράσεις με άλλους Φορείς, 
όπως το Παρατηρητήριο Φυσικών Καταστροφών, το Παρατηρητήριο Οδικής Ασφάλειας και την προετοιμασία για διακριτό Υπουργείο 
Περιβάλλοντος και Χωροταξίας.

Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πάνος Σκουρλέτης
Γεννήθηκε το 1962 στην Αθήνα. Σπούδασε στο Οικονομικό Τμήμα του Πανεπιστήμιου Πειραιά και από το 1986 έως το 2011 εργαζόταν 

στον ιδιωτικό τομέα. Από τα μαθητικά του χρόνια οργανώθηκε στην ΕΚΟΝ Ρήγας Φεραίος, της οποίας υπήρξε μέλος του γραφείου του 
ΚΣ, ενώ συμμετείχε ενεργά στο φοιτητικό κίνημα. Μέλος του ΣΥΝ από το 1990 και στη συνέχεια του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι παντρεμένος και έχει 
δύο γιούς.

Υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Γιώργος Σταθάκης
Είναι καθηγητής πολιτικής οικονομίας στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης. Σπούδασε οικονομικά στα 

Πανεπιστήμια της Αθήνας και του Νιούκαστλ. Ήταν επισκέπτης ερευνητής στο Κέντρο Βυζαντινών και Σύγχρονων Ελληνικών Σπουδών 
του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης και στο Κέντρο Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ.

Αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας αρμόδιος για θέματα Περιβάλλοντος, Γιάννης Τσιρώνης
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1958. Σπούδασε Χημικός και διδάσκει Οργανική Χημεία και Βιοχημεία σε φοιτητές. Δραστηριοποιήθηκε στο 

φοιτητικό κίνημα μέσα στον «Ρήγα Φεραίο» και την Β‘ Πανελλαδική. Το 1983 γίνεται ιδρυτικό μέλος της Εναλλακτικής Κίνησης Οικολόγων. 
Από τότε συμμετέχει αδιάλειπτα στο οικολογικό κίνημα, κυρίως στα θέματα παιδείας και εκπαίδευσης. Διατέλεσε εκπρόσωπος της 
Ελλάδας στο συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Πράσινου Κόμματος (1999–2006). Είναι ιδρυτικό μέλος των Οικολόγων Πράσινων, μέλος του 
Πανελλαδικού τους συμβουλίου και συντάκτης της εφημερίδας Πράσινη Πολιτική.

Υφυπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης αρμόδια για θέματα Μακεδονίας Θράκης, Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά
Γεννήθηκε στις Σέρρες στις 21 Φεβρουαρίου 1958. Πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 

Εξελέγη η πρώτη γυναίκα Βουλευτής Σερρών. Το 2000, 2004, 2007 και το 2009 με τη Νέα Δημοκρατία και από το 2012 προχώρησε στο 
κόμμα των Ανεξάρτητων Ελλήνων. Έγγαμη με τον Χρήστο Τσαρουχά (αρχιτέκτων μηχανικός) και έχει έναν γιο τον Κώστα Τσαρουχά 
(πολιτικός επιστήμων) και μία κόρη την Κατερίνα Τσαρουχά (κοινωνιολόγος/ φοιτήτρια δημοσιογραφίας).  Διετέλεσε στην ίδια θέση 
από τον Ιανουάριο του 2015. 

Υφυπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού αρμόδιος για θέματα ΕΣΠΑ, Αλέξης Χαρίτσης
Στενός συνεργάτης του Γιώργου Σταθάκη με έντονα τα καινοτόμα στοιχεία στη δράση και τη σκέψη του. Γεννήθηκε και μεγάλωσε 

στην Καλαμάτα. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ με μεταπτυχιακές σπουδές στην Αγγλία. 
Δραστηριοποιείται επαγγελματικά στον κλάδο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Παράλληλα, σπουδάζει σε μεταπτυχιακό επίπεδο 
στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου. Είναι μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του “Δικτύου 
Ενεργών Πολιτών Καλαμάτας”.

Υφυπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού αρμόδια για θέματα Βιομηχανίας, Θεοδώρα Τζάκρη
Γεννήθηκε στην Πέλλα και κατοικεί στα Γιαννιτσά. Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ και ομιλεί την Γερμανική και την 

Αγγλική γλώσσα. Εργάστηκε ως δικηγόρος στα Γιαννιτσά την περίοδο 1996-2004 και ήταν μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Γιαννιτσών. 
Από το 2004 έως και τις εκλογές του 2012 εκλέγονταν με το ΠΑΣΟΚ και από τις εκλογές του Ιανουαρίου εκλέγεται με τον ΣΥΡΙΖΑ. Το 
2009 της ανατέθηκαν καθήκοντα υφυπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Και τώρα δουλειά! 

Ξεκίνησε η ηλεκτρονική έκδοση των ειδοποιήσεων ασφαλιστικών εισφορών του 
Α’ εξαμήνου του 2015 για τους νέους ασφαλισμένους που προέβησαν σε αλλαγή 
της ασφαλιστικής τους κλάσης, μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Ταμείου. 
Οι νέες ειδοποιήσεις αφορούν μόνο όσους ασφαλισμένους προέβησαν σε αλλαγή 
της ασφαλιστικής τους κλάσης μετά τις 26/8/2015. Για τους ασφαλισμένους που 
αιτήθηκαν την αλλαγή της ασφαλιστικής τους κλάσης πριν τις 27/8/2015 ισχύουν 
τα «ειδοποιητήρια  ασφαλιστικών εισφορών του Α’ εξαμήνου του 2015» που ήδη 
έχουν εκδοθεί και κατά συνέπεια δεν θα εκδοθούν νέες ειδοποιήσεις. Επίσης δεν 
θα εκδοθούν νέες ειδοποιήσεις για όσους έχουν ήδη εξοφλήσει τις ασφαλιστικές 
τους εισφορές  του Α’ εξαμήνου του 2015. Περισσότερα...

Ανακοίνωση ΤΣΜΕΔΕ για όσους άλλαξαν ασφαλιστική κλάση Συμβουλευτικές υπηρεσίες από το ΤΕΕ/ΤΚΜ προς τα μέλη του
Συνεχίζεται το πρόγραμμα παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών του ΤΕΕ/

ΤΚΜ προς τα μέλη του. Πιο συγκεκριμένα, συνεχίζεται η ημέρα εξυπηρέτησης 
μηχανικών για φορολογικά θέματα, έως τον Δεκέμβριο 2015. Η εξυπηρέτηση 
των συναδέλφων θα γίνεται από τις 12:00 έως τις 14:30 στον 1ο όροφο του ΤΕΕ/
ΤΚΜ (γραφείο ΓΟΚ) τις παρακάτω Πέμπτες: 01/10/15, 15/10/15, 05/11/15, 
19/11/15, 03/12/15 και 17/12/15.

Η ενημέρωση για θέματα αυθαιρέτων θα γίνεται κάθε Τετάρτη (9:00 - 14:00) 
στο ισόγειο του ΤΕΕ/ΤΚΜ, Μ. Αλεξάνδρου 49, Θεσσαλονίκη. Το Γραφείο ΝΟΚ θα 
λειτουργεί κάθε Τρίτη και Τετάρτη (10:30 - 14:30), ενώ τις υπόλοιπες μέρες οι 
συνάδελφοι μπορούν να ζητούν πληροφορίες στο τηλ. 2310883152

http://www.tsmede.gr/Portals/0/Anakoinoseis/%CE%95%CE%B9%CE%B4%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7%20%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%AE%CF%82%20%CF%84%CF%89%CE%BD%20%20%CE%B1%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD%20%CE%B5%CE%B9%CF%83%CF%86%CE%BF%CF%81%CF%8E%CE%BD%20%CF%84%CE%BF%CF%85%20%CE%91%20%CE%B5%CE%BE%CE%B1%CE%BC%CE%AE%CE%BD%CE%BF%CF%85%20%202015.pdf


3

ΤΕΥΧΟΣ

24
24 ΣΕΠΤ 2015

ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΕ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Workshop και συμβουλευτική εκδήλωση στο πλαίσιο του 
ΕΠΙ.ΘΕΣΗ

Το ΤΕΕ/ΤΚΜ και ο Ιατρικός Σύλλογος 
Θεσσαλονίκης, εταίροι αμφότεροι στην 
Αναπτυξιακή Σύμπραξη με την επωνυμία 
«ΝΕΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» και 
διακριτικό τίτλο «ΕΠΙ.ΘΕΣΗ», η οποία υλοποιεί 
την πράξη: «Νέοι Επιστήμονες: Απασχόληση και 
Τοπική Ανάπτυξη», στο πλαίσιο της Δράσης 22: 
«Εργοδοτική Συμβουλευτική», διοργανώνουν 
την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου workshop και 
συμβουλευτική εκδήλωση. Και οι δύο δράσεις 
θα πραγματοποιηθούν στο αμφιθέατρο του 
ΤΕΕ/ΤΚΜ (Μεγάλου Αλεξάνδρου 49)

Το workshop θα ξεκινήσει στις 17:00 και έχει τίτλο: «Κοινωνική Επιχειρηματικότητα 
και Επαγγελματική Διέξοδος – ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.». Περισσότερα ΕΔΩ 

Η συμβουλευτική εκδήλωση εταιρειών 
με γενικό τίτλο: «Υγιεινή και ασφάλεια στις 
επιχειρήσεις», θα πραγματοποιηθεί από 19:00 
έως 21:00.  Το πρόγραμμα της συμβουλευτικής 
θα έχει ως εξής: 

19:00   19:30 Υγιεινή και Ασφάλεια στα Τεχνικά 
Έργα, Μ. Περτζινίδου, ΠΜ

19:30  20:00 Υγιεινή και Ασφάλεια στις 
επιχειρήσεις, Γ. Χατζάργυρος, ΗΜ

20:00  20:30 Συστήματα υγιεινής και ασφάλειας 
στην εργασία 18001,  Γ. Γκίκα, ΜΜ

20:30  21:00 Ερωτήσεις - Συζήτηση
 Οι εταιρείες που θέλουν να συμμετάσχουν θα πρέπει να συμπληρώσουν 

την σχετική αίτηση συμμετοχής και να την αποστείλουν ηλεκτρονικά στο 
odgramm@central.tee.gr . Περισσότερα ΕΔΩ

ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση του δείκτη τιμών υλικών κατασκευής 
νέων κατοικιών

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Υλικών 
Κατασκευής Νέων Κτιρίων Κατοικιών 
του Ιουλίου 2015, σε σύγκριση με τον 
αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2014, 
παρουσίασε μείωση 1,7%, έναντι 
μείωσης 2,9%, που σημειώθηκε κατά 
την ίδια σύγκριση των δεικτών του 
έτους 2014 προς το 2013. Σύμφωνα 
με την ΕΛΣΤΑΤ ο Γενικός Δείκτης κατά το μήνα Ιούλιο 2015, σε σύγκριση με το 
δείκτη του Ιουνίου 2015, παρουσίασε μείωση 0,2%, έναντι μείωσης 0,1%, που 
σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2014. Ο μέσος 
Δείκτης του δωδεκαμήνου Αυγούστου 2014 – Ιουλίου 2015, σε σύγκριση προς 
τον ίδιο δείκτη του δωδεκαμήνου Αυγούστου 2013 – Ιουλίου 2014, παρουσίασε 
μείωση 2,2%, έναντι μείωσης 2,4%, που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των 
αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκαμήνων. 

Σκοπός του δείκτη είναι η μέτρηση των μηνιαίων μεταβολών των τιμών 
των οικοδομικών υλικών που αναλώνονται για την κατασκευή νέων κτιρίων 
κατοικιών. Ο Δείκτης Τιμών Υλικών Κατασκευής Νέων Κτιρίων Κατοικιών 
είναι μηνιαίος δείκτης και αποτελεί επιμέρους δείκτη κόστους του Συνολικού 
Δείκτη Κόστους Κατασκευής Νέων Κτιρίων Κατοικιών. Για την κατάρτισή του 
συλλέγονται οι τιμές των υλικών οι οποίες πραγματικά καταβάλλονται από τις 
κατασκευαστικές επιχειρήσεις για τα υλικά που παραδίδονται στο εργοτάξιο και δεν 
περιλαμβάνουν το ΦΠΑ και άλλους εκπεστέους φόρους.  Η γεωγραφική κάλυψη 
του δείκτη είναι το σύνολο της Χώρας, σημειώνοντας ότι η τιμοληψία γίνεται στα 
μεγαλύτερα αστικά κέντρα της Χώρας (Περιφέρεια Πρωτεύουσας, Θεσσαλονίκη, 
Πάτρα, Ηράκλειο, Λάρισα και Βόλος). Για την κατάρτιση του χρησιμοποιούνται 
τιμές που συγκεντρώνονται από 280 εμπορικές ή βιομηχανικές επιχειρήσεις που 
διαθέτουν υλικά στους κατασκευαστές ή στις κατασκευαστικές επιχειρήσεις. Για 
την ηλεκτρική ενέργεια τα στοιχεία τιμών συλλέγονται από τη ΔΕΗ, ενώ για το 
νερό τα στοιχεία παρέχονται από τις εταιρείες ύδρευσης. Ο δείκτης παρακολουθεί 
τις μεταβολές τιμών 91 κατηγοριών υλικών, με την καταγραφή στοιχείων τιμών 
για 1.515 ποικιλίες των υλικών αυτών. Όλα τα στοιχεία ΕΔΩ

Επιτάχυνση της αναθεώρησης του νέου ΠΕΣΔΑ
Συνάντηση της σύμπραξης των μελετητών για την αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ 

ΚΜ και την εφαρμογή των αρχών της κυκλικής οικονομίας πραγματοποιήθηκε 
στα γραφεία του Περιφερειακού Συνδέσμου ΦοΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας. 
Κατά τη διάρκειά της συζητήθηκε το χρονοδιάγραμμα και η μεθοδολογία των 
εργασιών προκειμένου να επιταχυνθούν οι διαδικασίες και ο πρόεδρος του 
Συνδέσμου ΦοΔΣΑ Μιχ. Γεράνης έθεσε τις βασικές κατευθύνσεις για τον νέο 
σχεδιασμό που θα εφαρμοστεί από τη νέα χρονιά.

Υπογράμμισε ορισμένα κρίσιμα σημεία όπως η ανάγκη ο νέος ΠΕΣΔΑ να μην 
διαταράξει τη διαδικασία υλοποίησης των υφιστάμενων έργων και υποδομών 
του Συνδέσμου αλλά να αξιοποιηθούν στο μέγιστο βαθμό και να βελτιωθεί 
όπου είναι εφικτό η λειτουργία τους προς όφελος της τοπικής κοινωνίας 
και του περιβάλλοντος. Ανέφερε ακόμη ότι λαμβάνοντας υπόψη την πορεία 
της ΕΕ προς το μοντέλο της κοινωνίας των μηδενικών αποβλήτων αλλά και 
τα δεδομένα του νέου ΕΣΔΑ και τόνισε ότι ο κύριος στόχος του ΦοΔΣΑ ΚΜ 
πρέπει να είναι η μείωση και εν τέλει η οριστική κατάργηση των ΧΥΤΑ σε όσο 
πιο σύντομο χρονικό διάστημα γίνεται. Για τον λόγο αυτόν είπε ο κ. Γεράνης 
καθίσταται επιτακτική η ανάγκη υιοθέτησης σύγχρονων συστημάτων και 
τεχνολογιών έτσι ώστε το τελικό προϊόν που θα οδηγείται στην ταφή να 
μην ξεπερνάει το 20% επί του συνόλου των παραγόμενων αποβλήτων.

Παράλληλα επισήμανε ότι πρέπει να δοθούν λύσεις και στα χρόνια προβλήματα 
της διαχείρισης των βιομηχανικών και αγρογεωργικών αποβλήτων καθώς και 
άλλων κατηγοριών έτσι ώστε η περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας που 
δεν αντέχει άλλο να περιμένει τις αποφάσεις της κεντρικής διοίκησης να είναι 
πρωτοπόρος στην αντιμετώπιση του δύσκολου προβλήματος της διαχείρισης 
των απορριμμάτων και της προστασίας του περιβάλλοντος.

Προγραμματισμός σεμιναρίων μικρής διάρκειας περιόδου 
Οκτωβρίου - Δεκεμβρίου 2015

Με επιστολή του προς τους κλαδικούς συλλόγους μηχανικών, τις Ν.Ε. του 
ΤΕΕ/ΤΚΜ και τις Μ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΚΜ, ο πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ, Πάρις Μπίλλιας 
τους καλεί να προτείνουν την οργάνωση ενός σεμιναρίου μικρής διάρκειας 
προκειμένου να καταρτίσει πρόγραμμα επιμόρφωσης για την περίοδο 
Οκτωβρίου - Δεκεμβρίου 2015.  Η  πρότασή πρέπει να περιλαμβάνει τον  τίτλο 
του προτεινόμενου σεμιναρίου, τη θεματολογία του, τον επιστημονικό υπεύθυνο 
και τους εισηγητές. 

«Βασική επιδίωξη της πρόταση σας θα πρέπει να είναι το σεμινάριο να 
προσελκύσει το μεγαλύτερο κατά το δυνατόν φάσμα επαγγελματιών και 
να συνάδει με τις επιμορφωτικές ανάγκες των συναδέλφων στην παρούσα 
χρονική περίοδο. Επίσης, για την υλοποίηση κατά το δυνατόν περισσότερων 
προτάσεων, σκόπιμο είναι να γίνει διερεύνηση για πιθανούς χορηγούς που 
ενδιαφέρονται για την υποστήριξη του συγκεκριμένου σεμιναρίου. Οι προτάσεις 
αυτές θα συμπεριληφθούν στη εισήγηση προς τη Διοικούσα Επιτροπή για  το 
νέο Κύκλο Σεμιναρίων Μικρής Διάρκειας», υπογραμμίζει ο κ. Μπίλλιας.

http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teetkm/DRASTHRIOTHTES/EKDHLVSEIS/KOINSEP_2.pdf
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teetkm/FILES/Ygieinh_Asfaleia.doc
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teetkm/DRASTHRIOTHTES/EKDHLVSEIS/Ygieinh_Asfaleia_Epixeirhseis
http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/PAGE-themes?p_param=A0511&r_param=DKT60&y_param=2015_07&mytabs=0
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ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 
EΒΡΟΥ με τίτλο: «Επιχειρούμε Μαζί», θα πραγματοποιηθεί 
στις 24 Σεπτεμβρίου 2015, στο Επιμελητήριο Έβρου. Η 
εκδήλωση θα εστιάσει στην αξία της συνεργασίας και των 
συνεργατικών σχημάτων για την τοπική και περιφερειακή 
ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Πληροφορίες

1ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ, διοργανώνεται από το 
Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, την Σχολή Τεχνολογικών 
Εφαρμογών ΑΕΙ Πειραιά και την Μ.Κ.Ο. Δίκτυο “ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ” 
Θεσσαλίας, από  24 έως 26 Σεπτεμβρίου 2015, Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλίας, Βόλος. Πληροφορίες

«ΒΡΑΔΙΑ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΗ», διοργανώνεται από το Εθνικό 
Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (EKETA) την 
Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2015, στην Αποθήκη Γ΄ στο 
Λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Πληροφορίες

1Ο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ με τίτλο 
«Θεσσαλονίκη 2030 - Σχεδιάζοντας ένα άλλο αστικό μέλλον 
- Διαβούλευση με τους φορείς της πόλης» διοργανώνει ο 
Δήμος Θεσσαλονίκης στις 29 και 30 Σεπτεμβρίου σε χώρους 
του Δημαρχείου.  Πληροφορίες

ΣΥΝΕΔΡΙΟ με θέμα «Επιστημονική υποστήριξη στη 
λήψη αποφάσεων για αειφόρα και συμβατά υλικά 
και επεμβάσεις συντήρησης και προστασίας της 
πολιτιστικής κληρονομιάς» διοργανώνει το Εθνικό 
Μετσόβιο Πολυτεχνείο σε συνεργασία με το Τεχνικό 
Επιμελητήριο Ελλάδας, την Ελληνική Πλατφόρμα 
Έρευνας και Τεχνολογίας για την Κατασκευή και το 
Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Marie Sklodowska-Curie 
ITN-DCH “Initial Training Network for Digital Cultur-
al Heritage”, στο πλαίσιο του Προγράμματος ΘΑΛΗΣ-
ΑΕΙΣ, στις 28 και 29 Σεπτεμβρίου 2015, Αθήνα. 
Πληροφορίες

ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ με τίτλο: «Στην Αθήνα 
μπορείς να δεις τα πιο όμορφα κτίρια. Ένα πρόγραμμα 
καταγραφής κτηρίων της περιόδου 1830-1940» 
παρουσιάζουν το Κέντρο Επισκεπτών του Κέντρου 
Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) και η 
MONUMENTA έως 30 Σεπτεμβρίου 2015, στο Κέντρο 
Επισκεπτών του ΚΠΙΣΝ ,στην Αθήνα. Πληροφορίες

Υποχρεωτική χρήση του ΕΣΗΔΗΣ στις δημόσιες συμβάσεις 
μελετών άνω των 60.000 ευρώ από τον Δεκέμβριο

Ψηλά έθεσε τον πήχη των προσδοκιών η ΕΕ για τη 
διάσκεψη του Παρισιού για το κλίμα

Με την απόφαση 90947/7.9.2015 του υπουργείου Οικονομίας μετατίθεται 
η ημερομηνία έναρξης υποχρεωτικής χρήσης του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) και ορίζεται ότι σε δημόσιες 
συμβάσεις για την εκπόνηση μελετών και παροχή συναφών υπηρεσιών του 
Ν 3316/2005, η υποχρεωτική χρήση για όλους τους φορείς του Δημοσίου 
ξεκινά την 01.12.2015. Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 136 του 
ν. 4281/2014, ορίζεται ότι οι αναθέτουσες αρχές/ αναθέτοντες φορείς 
υποχρεούνται να χρησιμοποιούν το ΕΣΗΔΗΣ σε όλα τα στάδια της διαδικασίας 
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων του ν. 4281/2014, από την υποβολή του 
αιτήματος μέχρι την υπογραφή και την εκτέλεση των συμβάσεων αυτών, με 
εκτιμώμενη αξία ίση ή ανώτερη των 60.000 ευρώ, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται 
ο ΦΠΑ. 

Υπενθυμίζεται ότι το ΤΕΕ/ΤΚΜ είχε διοργανώσει στις 25 Μαϊου εκδήλωση 
για το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων. Αναλυτικά ΕΔΩ 

Η σχετική απόφαση του υπουργείου ΕΔΩ

Τρεις μήνες πριν την καθοριστική παγκόσμια διάσκεψη για το κλίμα που θα 
πραγματοποιηθεί στο Παρίσι, η Ευρωπαϊκή Ένωση συμφώνησε την ατζέντα 
που θα θέσει. Οι 28 χώρες μέλη αποφάσισαν να κατέβουν με κοινή ατζέντα 
θέσεων και προτάσεων, βάζοντας μάλιστα αρκετά υψηλά τον πήχη. Οι κοινοί 
στόχοι αποφασίστηκαν σε Σύνοδο υπουργών Περιβάλλοντος, όπου από την 
Ελλάδα συμμετείχε ο υπηρεσιακός υπουργός Κωστής Μουσουρούλης. 

Τα κράτη-μέλη συμφώνησαν στη μείωση έως το 2030 κατά 40% των 
εκπομπών των αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου 
σε σχέση με τα επίπεδα του 1990. Οι 28 υπουργοί Περιβάλλοντος έθεσαν 
επίσης πιο μακροπρόθεσμους στόχους: μια μείωση των συγκεκριμένων 
εκπομπών κατά 50% έως το 2050 και “ανθρακική ουδετερότητα”, δηλαδή 
εκμηδενισμό των εκπομπών, έως το 2100. “Έχουμε μια μακροπρόθεσμη 
εντολή”, “μια ισχυρή και υπεύθυνη εντολή”, δήλωσε εκφράζοντας την 
ικανοποίησή της η υπουργός Περιβάλλοντος του Λουξεμβούργου Κάρολ 

Σήμερα και αύριο ομάδα ευρωβουλευτών βρίσκεται στην Ελλάδα 
προκειμένου να αξιολογήσει τον τρόπο με τον οποίο δαπανώνται ευρωπαϊκά 
κονδύλια σε έργα προτεραιότητας στην Ελλάδα. Τα μέλη της θα μεταβούν σε 
Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Λαμία προκειμένου να επισκεφτούν τα έργα και να 
σχηματίσουν μία καλύτερη εικόνα για την πορεία κατασκευής τους. 

Οι ευρωβουλευτές θα επικεντρωθούν σε έργα που έχουν χαρακτηριστεί 
από την task force για την Ελλάδα ως «προβληματικά». Κατά τη διάρκεια 
της επίσκεψης, η αντιπροσωπεία θα ελέγξει:  την κατασκευή του μετρό της 
Θεσσαλονίκης (1,2 δις ευρώ από κονδύλια της ΕΕ), την αποκατάσταση της 
λίμνης Κάρλα (42 εκατομμύρια ευρώ), την κατασκευή του αυτοκινητόδρομου 
της Κεντρικής Ελλάδας (E65) – τμήμα Ξυνιάδα - Τρίκαλα (900 εκατομμύρια 
ευρώ), την ολοκλήρωση της νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής υψηλών 
ταχυτήτων Τιθορέα - Λιανοκλάδι - Δομοκός (930 εκατομμύρια ευρώ), το 
σύστημα ηλεκτρονικού εισιτηρίου στην Αττική (35 εκατομμύρια ευρώ), 
το ελληνικό κτηματολόγιο (28 εκατομμύρια ευρώ) και το ελληνικό εθνικό 
μητρώο (42 εκατομμύρια ευρώ)

Από ευρωπαϊκό «κόσκινο» περνούν ελληνικά 
συγχρηματοδοτούμενα έργα

Ντίσμπουργκ, η χώρα της οποίας ασκεί την προεδρία του Συμβουλίου της 
ΕΕ. “Η ΕΕ είναι πλήρως εξοπλισμένη για μια φιλόδοξη συμφωνία κατά 
τη διάσκεψη του Παρισιού για το κλίμα”, δήλωσε από την πλευρά του ο 
Ευρωπαίος επίτροπος Αρίας Κανέτε. 

Ο κ. Μουσουρούλης επεσήμανε, ότι μπορεί να υπάρξει μια ισόρροπη 
σχέση μεταξύ οικονομίας και κλίματος, συμβάλλοντας στη ζητούμενη 
οικονομική ανάπτυξη με όρους αειφορίας και εξέφρασε την αισιοδοξία 
του ότι μια δεσμευτική παγκόσμια συμφωνία για το κλίμα στο Παρίσι είναι 
εφικτή, με δεδομένο ότι οι συνθήκες διαρκώς εξελίσσονται. Στο περιθώριο 
του Συμβουλίου Υπουργών Περιβάλλοντος, είχε συνάντηση με τον Γενικό 
Διευθυντή Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με τον οποίο 
συζήτησε σε βάθος την προετοιμασία της Ελλάδας ενόψει της ολοκλήρωσης 
της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου και της έναρξης υλοποίησης 
της τρέχουσας (2014-2020).

http://www.evroschamber.gr/
www.euromed2015.eu
http://www.researchersnight.gr/thessaloniki.el.aspx
http://www.thessaloniki.gr
www.thalisaeis.ntua.gr
https://monumentakatagrafi.wordpress.com/author/monumentakatagrafi/
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teetkm/GRAFEIO_TYPOY/DELTIA_TYPOY/Tab9/1860-26.05.2015.pdf
http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/21846
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ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

Σημαντικές είναι οι επιπτώσεις στην οικονομία και στον τουρισμό των νησιών του Βορείου και Νοτίου Αιγαίου που δέχονται το πρωτοφανές κύμα αφίξεων 
προσφύγων και μεταναστών. Αποκαλυπτική του μεγέθους των ζημιών που υφίστανται ιδίως τα νησιά Κως, Λέσβος, Χίος και Σάμος είναι η έρευνα του υπουργείου 
Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού που παρουσίασε την περασμένη εβδομάδα στις Βρυξέλλες ο υπηρεσιακός υπουργός Ν. Χριστοδουλάκης. 
Ενδεικτικά αξίζει να αναφερθεί ότι μόνο για το νησί της Κω, από τις ακυρώσεις κρατήσεων και προ-κρατήσεων για το 2016 αλλά και τις χαμένες τουριστικές 
δαπάνες οι απώλειες στην τοπική οικονομία αγγίζουν τα 18 εκατ. ευρώ.

«Εάν εφαρμοστεί πλήρως, το νέο πρόγραμμα θα θέσει την Ελλάδα σε θέση να αναπτύσσεται και πάλι και να αποκομίσει τα πλήρη οφέλη από τη συμμετοχή στο 
κοινό ευρωπαϊκό νόμισμα» δήλωσε ο επικεφαλής της ΕΚΤ, Μάριο Ντράγκι, μιλώντας στο Ευρωκοινοβούλιο. Δήλωσε μάλιστα ευγνώμων «που επιτεύχθηκε 
τελικά η συμφωνία» τονίζοντας τη δυσκολία του εγχειρήματος. Η ΕΚΤ μπορεί να επαναφέρει την εξαίρεση (waiver) για τα ελληνικά ομόλογα εφόσον η χώρα 
βρίσκεται σε πρόγραμμα και ολοκληρωθεί η πρώτη αξιολόγηση, άφησε να εννοηθεί ο επικεφαλής της κεντρικής ευρωτράπεζας. Ωστόσο, προσγειώνοντας τις 
προσδοκίες αγορών και αναλυτών, είπε ότι είναι νωρίς ακόμη για αποφάσεις σχετικά με επέκταση ή αύξηση του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης.

Στους δρόμους της Θεσσαλονίκης βγαίνει από την ερχόμενη Δευτέρα η δημοτική αστυνομία, μετά από δύο χρόνια απουσίας. Με μικρότερη δύναμη, αφού 
θα είναι μόλις 68 δημοτικοί αστυνομικοί από τους 170 που ήταν αρχικά, θα επιδιωχθεί να μπει τάξη στην πόλη, η οποία κυριαρχείται πλέον από ανομία, όπως 
χαρακτηριστικά ανέφερε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Γιάννης Μπουτάρης. Η επαναλειτουργία της δημοτικής αστυνομίας ανακοινώθηκε και επίσημα από τον κ. 
Μπουτάρη και τον εντεταλμένο σύμβουλο Λευτέρη Κιοσέογλου. «Η περίοδος χάριτος τελείωσε. Δεν υπάρχει πλέον καμία ανοχή στα διπλοπαρκαρισμένα. Η 
παρουσία της δεν θα είναι τιμωρητική αλλά εκπαιδευτική» ξεκαθάρισε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης.

Για υπερβολές και λάθη στη ρύθμιση των 100 δόσεων έκανε λόγο ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Τρύφων Αλεξιάδης. Πάντως, προσπάθησε να 
καθησυχάσει τους φορολογουμένους (δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας των πολιτών ούτε καμία ‘φοροκαταιγίδα’, είπε), υποστηρίζοντας ότι το υπουργείο 
Οικονομικών δεν πρόκειται να... πυροβολήσει τα πόδια του. Σημείωσε ότι η ρύθμιση «απευθύνθηκε σε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού, με έναν 
πρωτοφανή αριθμό, που ξεπέρασε το ένα εκατομμύριο ΑΦΜ. Είναι πολύ μεγάλος αριθμός. Διαπιστώσαμε ότι υπήρχαν και λάθη και υπήρχαν και υπερβολές. 
Διαπιστώσαμε, δηλαδή, ότι άνθρωποι, οι οποίοι είχαν την οικονομική δυνατότητα εντάχθηκαν, όχι για να εξυπηρετήσουν τα χρέη τους, αλλά για να εκμεταλλευτούν 
το δημόσιο».

Σε δύο υποδόσεις, που θα συνδέονται με την υλοποίηση προαπαιτούμενων μέτρων, θα δοθούν στην Ελλάδα τα 3 δισ. ευρώ που απομένουν από την πρώτη δόση 
του νέου προγράμματος, δήλωσε ο επικεφαλής του Euro Working Group, Τόμας Βίζερ. Η δεύτερη δόση, όπως είπε, θα συνδεθεί με την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων 
στον τραπεζικό τομέα. Τα χρήματα αυτά «συνδέονται με δύο ομάδες προαπαιτούμενων, τα οποία πρέπει να υλοποιηθούν τις επόμενες εβδομάδες ή δύο μήνες - 
πρέπει να συμφωνηθούν, ποιά θα είναι τα προαπαιτούμενα, ποιες θα είναι οι σημαντικές μεταρρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν», δήλωσε ο Βίζερ, προσθέτοντας: 
«Η δεύτερη ομάδα αυτών των προαπαιτούμενων θα συνδεθεί με τη διακυβέρνηση και τη μεταρρύθμιση του χρηματοπιστωτικού τομέα».

Οι επιπτώσεις στον τουρισμό

Ντράγκι: H Ελλάδα μπορεί να επιστρέψει στην ανάπτυξη αν εφαρμόσει το πρόγραμμα

Από την Δευτέρα στους δρόμους οι δημοτικοί αστυνομικοί

Έγιναν λάθη στη ρύθμιση των 100 δόσεων, θα υπάρξουν αλλαγές
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Εκτόξευση της αξίας των συναλλαγών, που πραγματοποιούνται μέσω 

φορητών συσκευών (mobile payments), θα πρέπει να αναμένεται 

εντός της προσεχούς διετίας. Το ύψος των συναλλαγών, μέσω mo-

bile συσκευών, αναμένεται να εκτιναχθεί στο 1 τρις δολάρια ΗΠΑ το 

2017 από λιγότερο από 500 δις δολάρια, που εκτιμάται ότι θα φτάσει 

η αγορά φέτος, καταγράφοντας εντυπωσιακή άνοδο κατά 124%. 

Σύμφωνα με σχετική έρευνα της IDC, η περιοχή της Ασίας - Ειρηνικού 

θα αποτελέσει τον οδηγό της ανάπτυξης του κλάδου του mobile pay-

ment, επηρεάζοντας - σε ένα μεγάλο βαθμό - τις εξελίξεις στην αγορά

Η ρύπανση της ατμόσφαιρας ευθύνεται ήδη για τουλάχιστον 3,3 εκατ. 

πρόωρους θανάτους παγκοσμίως κάθε χρόνο και ο αριθμός αυτός 

μπορεί να διπλασιασθεί έως το 2050, σύμφωνα με μια νέα ανησυχητική 

επιστημονική μελέτη, με ελληνική συμμετοχή. Η έκπληξη είναι ότι η 

καύση ξύλων στα σπίτια και η γεωργία ευθύνονται για περισσότερους 

θανάτους από ό,τι τα εργοστάσια και τα αυτοκίνητα. Περίπου το 6% 

όλων των θανάτων στη Γη αποδίδονται στην έκθεση των ανθρώπων 

σε αέρα που δεν είναι καθαρός. Η ρύπανση του αέρα σκοτώνει κάθε 

χρόνο περισσότερους ανθρώπους από όσους το AIDS και η ελονοσία 

μαζί.

Σε δύο υποδόσεις και με υλοποίηση των προαπαιτούμενων τα 3 δισ. 
που απομένουν από τη δόση του Αυγούστου
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