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EDITORIAL
Αν ρωτήσεις οποιονδήποτε Έλληνα επιχειρηματία
σήμερα τι είναι αυτό που επιθυμεί περισσότερο
από οτιδήποτε, πιθανότατα θα σού μιλήσει για
την ανάγκη να υπάρξει σταθερότητα. Το να
γνωρίζεις πάνω-κάτω τι σού ξημερώνει αύριο,
ώστε να μπορείς να σχεδιάσεις το μέλλον της
επιχείρησής σου, είναι ίσως σπουδαιότερο και
από την άμεση ρευστότητα. Στα δύσκολα χρόνια
που ζει η Ελλάδα κάποιοι ακόμη αποτολμούν την
ανάληψη λελογισμένου επιχειρηματικού ρίσκου.
Για αυτό και είναι απαραίτητο να τους παρέχεται
ένα περιβάλλον όχι ασφαλές -γιατί αυτό είναι
δύσκολο σήμερα- αλλά τουλάχιστον σταθερό.
Ιδίως όταν αυτοί οι κάποιοι είναι πτυχιούχοι
κι άνθρωποι για τους οποίους “επιχείρηση”
σημαίνει κάτι παραπάνω από το καφέ στη
γωνία. Σε μια περίοδο κλιμακούμενης ένδειας,
όταν κάτι σχεδιάζεται με στόχο την ανάπτυξη,
πρέπει να μελετάται προσεκτικά πριν βγει “στον
αέρα”. Κι αυτό διότι οι τροποποιήσεις post
festum και οι αψήφιστες αλλαγές στο “και
πέντε” απλώνουν κινούμενη άμμο κάτω από
τα πόδια όσων επιδιώκουν και μπορούν να
δημιουργήσουν κάτι. Κι όμως: αντί αυτό να γίνει
απόλυτα αντιληπτό, αντί ο επείγων χαρακτήρας
του να υπογραμμιστεί, στην πράξη συμβαίνει
το ακριβώς αντίθετο. Και δεν μιλάμε μόνο για
τις συνεχείς αλλαγές στα φορολογικά και τα
ασφαλιστικά θέματα, που θα έτρεπαν σε άτακτο
φυγή οποιονδήποτε εχέφρονα επενδυτή, αλλά
ακόμη και για τις δράσεις του ΕΣΠΑ. Το τελευταίο
κρούσμα ήταν αυτό της αιφνιδιαστικής
τροποποίησης που έκανε ο αρμόδιος
υφυπουργός Οικονομίας στους όρους και
προϋποθέσεις ένταξης στη δράση του ΕΣΠΑ
για τους πτυχιούχους. Ουσιαστικά άλλαξε τα
κριτήρια ένταξης και αλλοίωσε τις προϋποθέσεις
συμμετοχής στη Δράση! Κι αυτό ενώ κάποιοι
δυνητικά δικαιούχοι είχαν ήδη υποβάλλει
τις αιτήσεις-προτάσεις τους. Κι ενώ για την
ανάπτυξη και διαμόρφωση των προτεινόμενων
έργων καταναλώθηκαν πόροι, ανθρώπινοι και
οικονομικοί! Περισσότερα για το θέμα μπορείτε
αν διαβάσετε στο blog του ΤΕΕ, ΕΔΩ.
Εμείς θα κλείσουμε αυτό το editorial με μια απλή
επίκληση. Για κοινή λογική.

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ
Το ΤΕΕ «ρίχνει» τα ηλεκτρονικά του συστήματα
Κατόπιν της παρουσίασης από την κυβέρνηση του νέου ασφαλιστικού και φορολογικού νομοσχεδίου, ο
τεχνικός κόσμος της χώρας, οι διπλωματούχοι μηχανικοί και το ΤΕΕ σκληραίνουν τη στάση τους και απαντούν
ακόμη πιο δυναμικά στις σχεδιαζόμενες αλλαγές.
Το ΤΕΕ, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων ολόκληρου του τεχνικού κόσμου της χώρας ενάντια στο προτεινόμενο
Νέο Ασφαλιστικό, με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής στις 18/4/2016, αναστέλλει από τη Μεγάλη Δευτέρα
25 Απριλίου 2016 και για ολόκληρη την Μεγάλη Εβδομάδα τη λειτουργία του Ηλεκτρονικού Συστήματος
Υπολογισμού και Διαχείρισης Αμοιβών Μηχανικών, προκειμένου να εκφράσει εμπράκτως την αντίδραση των
Ελλήνων Διπλωματούχων Μηχανικών στη σχεδιαζόμενη καταστροφή του Ταμείου των Μηχανικών και του
κλάδου συνολικά.
Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΤΕΕ Γιώργο Στασινό «αυτό το νομοσχέδιο δεν μπορεί να περάσει. Καταστρέφει
τους Έλληνες μηχανικούς, τους Έλληνες επιστήμονες και όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες. Δεν θα τους
αφήσουμε. Αποδείξαμε τους τελευταίους μήνες ότι το Ταμείο των Μηχανικών είναι νοικοκυρεμένο και βιώσιμο.
Αποδείξαμε ότι η βιωσιμότητα του Ταμείου μας μειώνεται με τις κυβερνητικές προτάσεις. Αποδείξαμε ότι η
περιουσία του Ταμείου μας διασφαλίζει την ανεξάρτητη ύπαρξή του. Ζητήσαμε από την κυβέρνηση ρεαλιστικές
και εφαρμόσιμες προτάσεις που να διασφαλίζουν την παραμονή των μηχανικών στο επάγγελμα και στη χώρα.
Δυστυχώς τίποτε από αυτά δεν έγινε δεκτό. Αποδείξαμε επίσης με την αποχή μας ότι ματώνουμε καθημερινά
διεκδικώντας τα αυτονόητα. Θα συνεχίσουμε, ακόμη πιο σκληρά τον αγώνα. Οι μηχανικοί από τη Μεγάλη
Δευτέρα δεν θα υπηρετούν καμία διοικητική πράξη προς το Δημόσιο. Οφείλει η Κυβέρνηση να καταλάβει ότι
μας καταστρέφει. Δεν θα την αφήσουμε.»
Η απόφαση του ΤΕΕ πρακτικά σημαίνει, μεταξύ άλλων, ότι δεν θα μπορούν να γίνονται:
- Έκδοση Αδειών Δόμησης, επομένως θα ανασταλούν οι νέες οικοδομικές εργασίες
- Δηλώσεις Αυθαιρέτων Ν.4178, επομένως θα ανασταλεί η υποβολή νέων δηλώσεων
- Έκδοση βεβαιώσεων μηχανικού του Ν.4178, επομένως θα ανασταλούν οι νέες μεταβιβάσεις ακινήτων
- Έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων, επομένως θα ανασταλούν όλες οι μεταβιβάσεις ή
μισθώσεις ακινήτων που απαιτούν την έκδοση ΠΕΑ
- Έκδοση των απαραίτητων δικαιολογητικών αμοιβών μηχανικών για οποιαδήποτε αδειοδότηση, επομένως
θα ανασταλούν οι νέες αδειοδοτήσεις που απαιτούν υπογραφή μηχανικού, κάθε είδους.
Συνέχεια στη σελίδα 2

1

ΤΕ ΥΧΟ Σ

54

ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΕ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

21 ΑΠΡ 2016

...συνέχεια από σελίδα 1

Το ΤΕΕ «ρίχνει» τα ηλεκτρονικά του συστήματα
Στο μεταξύ, την αποφασιστικότητα τους να συνεχίσουν με μεγαλύτερη ένταση τις
κινητοποιήσεις και τις αντιδράσεις ενάντια στις προτάσεις της κυβέρνησης για το
Ασφαλιστικό ανέδειξαν την Τετάρτη 20 Απριλίου οι εκπρόσωποι των επιστημονικών
φορέων της χώρας σε συνάντησή τους στα γραφεία του ΤΕΕ.
Τόνισαν ότι μετά από τρεις μήνες αντιδράσεων και κινητοποιήσεων ενάντια στα
σχεδιαζόμενα μέτρα η κυβέρνηση δεν έκανε καμία αλλαγή αποδεκτή και παρουσίασε
νομοσχέδιο σε σύντομη και προσχηματική δημόσια διαβούλευση και κατήγγειλαν ότι
δεν είχε στην πραγματικότητα προηγηθεί κανένας ουσιαστικός κοινωνικός διάλογος
για το νέο Ασφαλιστικό, όπως αποδεικνύεται από το γεγονός ότι η Κυβέρνηση δεν
άλλαξε τίποτε από όσα πρότεινε. Οι επιστημονικοί φορείς σημείωσαν ότι επί τρίμηνο
και πλέον αντιδρούν και κινητοποιούνται ενάντια σε ένα καταστροφικό για τους
επιστήμονες, τους ελεύθερους επαγγελματίες αλλά και την οικονομία και την κοινωνία
σχεδιαζόμενο ασφαλιστικό σύστημα αλλά δεν εισακούονται. Έδωσαν μάλιστα
συγκεκριμένα παραδείγματα των έντονων αντιδράσεών τους που συνεχίζονται.
Κοινή διαπίστωση των συμμετεχόντων στη συνάντηση ήταν ότι ο αγώνας πρέπει να
συνεχιστεί ενόψει της κατάθεσης του νομοσχεδίου, ενώ οι αποφάσεις για τη μορφή των
κινητοποιήσεων θα ληφθεί τις αμέσως επόμενες ημέρες. Σε δηλώσεις τους στα μέσα
ενημέρωσης μετά το πέρας της συνάντησης ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός,
ο Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος Κωνσταντίνος Κόλλιας, ο
Πρόεδρος της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας Βασίλης Αλεξανδρής
και ο Αντιπρόεδρος της ΠΟΦΕΕ Αντώνης Μουζάκης τόνισαν τις επιπτώσεις του
νομοσχεδίου στον επιστημονικό κόσμο της χώρας και στην κοινωνία και αναφέρθηκαν
στις κινητοποιήσεις των επιστημονικών φορέων που κλιμακώνονται.
Διαβάστε ΕΔΩ το Σχέδιο Νόμου

τόνισε ότι είναι μεν καλό να γίνεται κουβέντα για νέα παρκινγκ, «αλλά θα πρέπει
πρώτα να δούμε τι γίνεται με τα υφιστάμενα». Ο κ. Μπίλλιας υπογράμμισε ότι
υπάρχει πραγματική ανάγκη για ανάπτυξη δημοσίων υποδομών με χρηματοδότηση
από τον ιδιωτικό τομέα. «Υποδομές όπως τα νοσοκομεία που έχει τόσο ανάγκη η
βόρεια Ελλάδα ή τα πανεπιστήμια που ασφυκτιούν μέσα στον αστικό ιστό. Όλα αυτά
πρέπει να γίνουν μέσα σε έναν σοβαρό σχεδιασμό», πρόσθεσε. Τόσο ο πρόεδρος
του ΤΕΕ/ΤΚΜ όσο και εκπρόσωποι φορέων και δημοτικών αρχών, αναφέρθηκαν
στον “Πλωτό Αξιό”, στο σχέδιο δηλαδή αξιοποίησης του ποταμού για τη μεταφορά
φορτίων και προσώπων με ποταμόπλοια. Συμφώνησαν στην ανάγκη διερεύνηση
της εφικτότητας ενός τέτοιου έργου. «Η διέλευση του Αξιού ποταμού και η μεταφορά
προϊόντων μέσω αυτού έχει σημαντική διάσταση για όλη τη βόρεια Ελλάδα», είπε
χαρακτηριστικά.
Η εκδήλωση αποτέλεσε ένα σημαντικό βήμα διαλόγου καθώς το ΤΑΙΠΕΔ εξέφρασε
τη πρόθεσή του να προχωρήσει στην αξιοποίηση των 12 σημαντικών ακινήτων
που έχει υπό τη διαχείρισή του στον νομό, σε συνεργασία με τους φορείς και όχι
αποσπασματικά ή μονομερώς. Ο πρόεδρος του Στέργιος Πιτσιόρλας αποκάλυψε
ότι η Θεσσαλονίκη ενδέχεται να διεκδικήσει την παγκόσμια έκθεση EXPO του
2027 ή του 2028, ενδεχόμενο για το οποίο οι φορείς συμφώνησαν να συσταθεί
Ομάδα Εργασίας. Σε ό,τι αφορά το λιμάνι, αφού ξεκαθάρισε ότι δεν παραχωρούνται
υποδομές, παρά μόνο πωλείται ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου της ανώνυμης
εταιρείας ΟΛΘ ΑΕ, σημείωσε: “ώς ΤΑΙΠΕΔ θα εφαρμόσουμε διαγωνιστική διαδικασία,
που θα υποχρεώνει τον όποιο επενδυτή να κάνει σημαντικές επενδύσεις από την
αρχή. Θέλουμε να υπάρξει δέσμευση για σημαντικό ποσό επενδύσεων”. Σχετικά
με το ενδεχόμενο πώλησης των ΕΥΑΘ και ΕΥΔΑΠ, ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να
πωληθούν. Σε σχέση με το ακίνητο της ιστορικής αγοράς του Μοδιάνο, την οποία
επίσης διαχειρίζεται το ΤΑΙΠΕΔ (κάτοχος του 43,3% του ακινήτου), επισήμανε ότι
το κόστος της αποκατάστασης του ακινήτου ώστε να λειτουργήσει ξανά ώς αγορά
τροφίμων υπολογίζεται σε 3,5 εκατ. ευρώ.
Τοποθετήσεις φορέων
Την πεποίθηση ότι το αεροδρόμιο «Μακεδονία» θα πρέπει να μετακομίσει
μελλοντικά από τα ανατολικά της πόλης στα βορειοδυτικά και συγκεκριμένα στα
Κουφάλια, εξέφρασε ο δήμαρχος της πόλης, Γιάννης Μπουτάρης, ο οποίος σχετικά
με τη διεκδίκηση της Α’ προβλήτας φέρεται να έκανε ένα βήμα πίσω λέγοντας ότι
«αν πρόκειται να δημιουργήσει προβλήματα η διαχείριση της πρώτης προβλήτας στην
συζήτηση με τους επενδυτές προφανώς προτεραιότητα θα είναι να ιδιωτικοποιηθεί
το λιμάνι». Το ΕΕΘ ανακοίνωσε την απόφαση του να συμμετέχει σε οποιαδήποτε
διαδικασία παραχώρησης της Αγοράς «Μοδιάνο». Οι δήμοι εμφανίστηκαν κατά του
κυβερνητικού σχεδίου για “Στρατιωτικό ΤΑΙΠΕΔ”, για την αξιοποίηση των πρώην
στρατοπέδων. Η δημιουργία μαρινών και η θαλάσσια αστική συγκοινωνία είναι δύο
ζητήματα που έθεσε ο κ. Τζιτζικώστας. Η δημιουργία παρκινγκ, τεσσάρων περιμετρικά
του κέντρου, απασχόλησε τους τοπικούς φορείς.

Ακίνητα και υποδομές στο τραπέζι διαλόγου ΤΑΙΠΕΔ-φορέων
Δεκτή έγινε η πρόταση του προέδρου του ΤΕΕ/ΤΚΜ Πάρι Μπίλλια για σύσταση κοινής
Ομάδας Εργασίας με το ΤΑΙΠΕΔ για την εκπόνηση Ειδικών Χωροταξικών Σχεδίων
που θα περιλαμβάνουν όχι μόνο κάθε ακίνητο του Ταμείου αλλά και την ευρύτερη
περιοχή στην οποία βρίσκεται. Η πρόταση κατατέθηκε στο πλαίσιο εκδήλωσης
ανοιχτού διαλόγου του ΤΑΙΠΕΔ με τους φορείς της πόλης, που πραγματοποιήθηκε
το μεσημέρι της Δευτέρας 18 Απριλίου σε αίθουσα του ΕΒΕΘ. «Πρέπει να εκπονηθεί
στρατηγικό σχέδιο για τη διαχείριση των ακινήτων του ΤΑΙΠΕΔ. Διαφορετικά, ελλοχεύει
ο κίνδυνος αφού συμφωνήσουμε όλοι μαζί να πάμε να τα εφαρμόσουμε, κάποιοι να
κάνουν προσφυγές και τελικά όλα να μείνουν όλα στον… αέρα. Να συσταθεί μία Ομάδα
Εργασίας με τους φορείς και το ΤΑΙΠΕΔ με σκοπό να συμφωνήσει για την αξιοποίηση
της δημόσιας περιουσίας του ΤΑΙΠΕΔ», είπε χαρακτηριστικά στην παρέμβασή του ο κ.
Μπίλλιας. Αναφερόμενος στα ζητήματα των χώρων στάθμευσης στην πόλη,
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Με καλύτερους όρους σε σχέση με τον Πειραιά θα
παραχωρηθεί το λιμάνι της Θεσσαλονίκης

Συνάντηση του προέδρου του ΤΕΕ/ΤΚΜ με τον βουλευτή
Αρ.Φωκά

Μεγαλύτερο όφελος για το ελληνικό δημόσιο, σε σχέση με εκείνο που
επετεύχθη στον Πειραιά, φαίνεται πως θα επιδιώξει από την παραχώρηση
του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης η κυβέρνηση, όπως προέκυψε από
δηλώσεις του γενικού γραμματέα Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής, Χρήστου
Λαμπρίδη, στη διάρκεια επίσκεψής του στην πόλη. “Είναι πρόθεσή μας να
διασφαλίσουμε τους καλύτερους δυνατούς όρους [...] Σκοπός μας είναι να
υπάρχουν τέτοια διαδικασία και τέτοιοι όροι στη σύμβαση και στη συμφωνία,
που θα μας διευκολύνουν ώστε και το ποσό που θα εισπράξει το δημόσιο να
είναι μεγαλύτερο [...], και να διασφαλιστούν [θετικοί] όροι για τους εργαζομένους
και τις παραγωγικές τάξεις” δήλωσε ο κ.Λαμπρίδης, στη διάρκεια επίσκεψής
του στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, όταν ερωτήθηκε από δημοσιογράφους αν
η κυβέρνηση θα επιδιώξει -με βάση και την εμπειρία της ολοκληρωμένης,
πλέον, συμφωνίας για τον Πειραιά- ν’ αυξήσει το ποσοστό των εσόδων που το
δημόσιο θα εισπράττει από τον ιδιώτη ο οποίος θα “μπει” στο λιμάνι.
Ο κ.Λαμπρίδης επισκέφτηκε τη Θεσσαλονίκη ώς επικεφαλής της ομάδας
εργασίας των υπουργείων Οικονομικών και Ναυτιλίας, που έχει αναλάβει να
διαπραγματευτεί την τροποποίηση της υφιστάμενης σύμβασης παραχώρησης
για τον ΟΛΘ. Είχε διαδοχικές συναντήσεις τόσο με τους εργαζόμενους, όσο και
με τη διοίκηση. “Μέχρι το τέλος του μήνα θα επιδιώξουμε να έχουμε μια τελική
πρόταση για τη σύμβαση παραχώρησης” διευκρίνισε ο κ.Λαμπρίδης σύμφωνα
με τον οποίο στόχος των συζητήσεων που ξεκίνησαν είναι να δημιουργηθούν
οι προϋποθέσεις για τη διασφάλιση “περιβάλλοντος ασφαλούς και σταθερής
εργασίας για τους εργαζόμενους και αναπτυξιακής προοπτικής για το λιμάνι”,
αλλά και να διευθετηθούν θέματα σχετικά με το κοινωνικό μέρισμα για την
πόλη και το δημόσιο συμφέρον.

«Δεν επιτρέπεται η κυβέρνηση να αγνοεί τη φωνή του Τεχνικού
Επιμελητηρίου Ελλάδας», τόνισε ο βουλευτής Β΄ Θεσσαλονίκης της Ένωσης
Κεντρώων Αριστείδης Φωκάς, ο οποίος την Δευτέρα 18 Απριλίου επισκέφτηκε
τον πρόεδρο του ΤΕΕ/ΤΚΜ Πάρι Μπίλλια, με αφορμή τη δημοσιοποίηση της
αναλογιστικής μελέτης για τη βιωσιμότητα του ΤΣΜΕΔΕ. «Από το 2006 το
ΤΣΜΕΔΕ δεν έχει πάρει ούτε ένα ευρώ επιχορήγηση από το Κράτος. Και είναι
συστηματικά πλεονασματικό, παρόλο που τα ⅔ των ελεύθερων επαγγελματιών
αδυνατούν πλέον να πληρώσουν τις εισφορές τους» ενημέρωσε ο πρόεδρος
του ΤΕΕ/ΤΚΜ τον κ. Φωκά, ο οποίος με τη σειρά του τάχθηκε υπέρ της μείωσης
των ασφαλιστικών εισφορών, ώστε να μπορούν όλοι να ανταποκριθούν στις
υποχρεώσεις τους.
Ο κ. Μπίλλιας επισήμανε
πως η επιλογή της
ασφαλιστικής κλάσης και
ο διαχωρισμός του κλάδου
υγείας από τον κλάδο
της σύνταξης συνιστούν
τις κύριες προτάσεις του
ΤΕΕ προς την κυβέρνηση
και επιβεβαίωσε πως η
παρούσα κατάσταση έχει
ως αποτέλεσμα πολλοί
μηχανικοί και να είναι ανασφάλιστοι αλλά και να πρέπει να πληρώσουν
αναδρομικά εισφορές προσαυξημένες με πρόστιμα.
«Το ασφαλιστικό εάν έρθει έτσι προς ψήφιση στη βουλή δεν περνάει»
παρατήρησε ο κ. Φωκάς, ενώ κοινό συμπέρασμα ήταν πως μόνο με τη
δημιουργία καινούριων θέσεων εργασίας μπορεί να αντιμετωπιστούν τα
προβλήματα του ασφαλιστικού.

Τα Ελληνικά Καλώδια πάνε στη… Βόρεια Θάλασσα

Ο γγ συμμετείχε σε ευρεία σύσκεψη φορέων που πραγματοποιήθηκε στο
ΕΒΕΘ με αντικείμενο την παραχώρηση του ΟΛΘ. Το ΤΕΕ/ΤΚΜ εκπροσώπησε ο
πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής Πάρις Μπίλλιας, ο οποίος επανέλαβε τις
θέσεις του Επιμελητηρίου για το συγκεκριμένο θέμα. «Ελπίζω να καταλήξει
σύντομα και θετικά η διαδικασία για την ιδιωτικοποίηση του ΟΛΘ. Γιατί δεν
έχουμε πια την πολυτέλεια να αφήνουμε αναξιοποίητο κανένα από τα βασικά
αναπτυξιακά πλεονεκτήματα της πόλης και της περιοχής», υπογράμμισε.
Κατά τη διάρκειά της ο κ. Λαμπρίδης διευκρίνισε ότι, όπως ήδη έγινε
στον Πειραιά, δημόσια Λιμενική Αρχή θα συσταθεί και για το λιμένα της
Θεσσαλονίκης. “Η εμπειρία του Πειραιά μας βοηθά και τη συζητάμε αυτή τη
στιγμή με τους θεσμούς και το ΤΑΙΠΕΔ” κατέληξε.

Ο νέος Σύλλογος των Μηχανικών Περιβάλλοντος
Σε σώμα συγκροτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο του νεοσυσταθέντος
Περιφερειακού Τμήματος Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας του Πανελληνίου
Συλλόγου Διπλωματούχων Μηχανικών Περιβάλλοντος. Αποτελείται από τον
πρόεδρο Κώστα Πούλιο, τον αντιπρόεδρο Κώστα Βραγγάλα, την γραμματέα
Βαλεντίνα Γκέκα, τον ταμία Κώστα Χατζουρίδη και το μέλος Βασίλη Ανδρώνη.

Η γερμανική εταιρία Tennet διαχειρίστρια συστημάτων μεταφοράς ηλεκτρικής
ενέργειας ανέθεσε στον Όμιλο Ελληνικά Καλώδια την εκτέλεση δύο έργων «με το
κλειδί στο χέρι» (turnkey projects) για τον σχεδιασμό, παραγωγή, εγκατάσταση
και υποθαλάσσια προστασία υποβρύχιων συστημάτων μεταφοράς ηλεκτρικής
ενέργειας για τη σύνδεση των υποσταθμών των υπεράκτιων αιολικών πάρκων
Borkum Riffgrund II και Trianel Borkum στη Βόρεια Θάλασσα. Ειδικότερα, οι
συμβάσεις που ανατέθηκαν στην Ελληνικά Καλώδια αφορούν τον «με το κλειδί
στο χέρι» σχεδιασμό, παραγωγή, εγκατάσταση και υποθαλάσσια προστασία
και θέση σε λειτουργία τριών συστημάτων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας
με υποβρύχια καλώδια εναλλασσόμενου ρεύματος ονομαστικής τάσης 155
Kv, με μόνωση εξωθημένου διασταυρωμένου πολυαιθυλενίου (XLPE). Τα
έργα περιλαμβάνουν εγκατάσταση υποβρύχιων καλωδίων υψηλής τάσης
155 kV συνολικού μήκους 24 χιλιομέτρων. Τα σύνθετα τριπολικά υποβρύχια
καλώδια με μόνωση XLPE και με ενσωματωμένες δύο οπλισμένες μονάδες
οπτικών ινών των 24 ινών έκαστη θα παραχθούν από την Ελληνικά Καλώδια
στο εργοστάσιό της θυγατρικής της εταιρίας Fulgor, στην Κόρινθο, ενώ οι
εργασίες εγκατάστασης είναι προγραμματισμένες να πραγματοποιηθούν το
2018. Η Fulgor διαθέτει εγκαταστάσεις και εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας
που επιτρέπουν την παραγωγή και την πραγματοποίηση δοκιμών υποβρυχίων
καλωδίων σε μεγάλα, συνεχόμενα μήκη, με απουσία ή με τον ελάχιστο αριθμό
εργοστασιακών συνδέσμων.

3

ΤΕ ΥΧΟ Σ

54

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ

21 ΑΠΡ 2016

Αλλαγή σκυτάλης στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας

Στα clusters το μέλλον του κλάδου της πληροφορικής

Νέα ενδεκαμελή Διοικούσα Επιτροπή στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας διόρισε
η αν.υπουργός Παιδείας Σ. Αναγνωστοπούλου. Πρόεδρος διορίστηκε ο Γραμμένος
Κώστας, καθηγητής στο City University London και αντιπρόεδρος ο Στάμου Γιώργος,
ομότιμος καθηγητής του τμήματος Βιολογίας του ΑΠΘ. Μέλη της Διοικούσας Επιτροπής
ορίστηκαν: Ψύλλος Δημήτρης (καθηγητής του Παιδαγωγικού Τμήματος του ΑΠΘ),
Χαμηλάκης Γιάννης, (καθηγητής Αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο Southampton), Πίψου
Λήδα − Μαρία (καθηγήτρια Νομικής Σχολής του ΑΠΘ), Ναζίρης Δημήτρης (καθηγητής
του τμήματος Θεάτρου του ΑΠΘ), Ξεπαπαδέας Αναστάσιος (Κοσμήτορας της Σχολής
Οικονομικών Επιστημών στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών), Κατής Νίκος
(καθηγητής του τμήματος Γεωπονίας του ΑΠΘ), Καΐσης Θανάσης (ομότιμος καθηγητής
Νομικής Σχολής του ΑΠΘ), Γουργουρής Στάθης (καθηγητής Συγκριτικής Λογοτεχνίας
και Κοινωνίας στο Πανεπιστήμιο Columbia) και Ευαγγελίδης Γιώργος (καθηγητής του
Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας).

Οι επιχειρήσεις υπηρεσιών πληροφορικής εμφανίζονται ανθεκτικές στην κρίση, με αιχμή
τις ΜμΕ του κλάδου, οι οποίες αύξησαν τις πωλήσεις τους κατά 6% ετησίως την περίοδο
2009-2014. Βάσει έρευνας της Εθνικής Τράπεζας σε δείγμα 1.200 επιχειρήσεων, η
υπεροχή τους η εντοπίζεται κυρίως σε όρους ανάπτυξης, εξωστρέφειας, καινοτομίας
και ψηφιακής τεχνολογίας. Εμβαθύνοντας στη δομή του κλάδου των υπηρεσιών
πληροφορικής, αναδεικνύεται η ύπαρξη δύο ευδιάκριτων πυλώνων στήριξης: η
δυναμικότητα του οικοσυστήματος των τεχνολογικών startups και οι οργανωμένες σε
clusters εταιρείες.
Επιβεβαιώνοντας τα αποτελέσματα μελετών για ευρωπαϊκά clusters, η μελέτη δεικνύει
ότι η οργάνωση σε clusters πληροφορικής ενισχύει τις πωλήσεις και τις αναπτυξιακές
στρατηγικές των επιχειρήσεων (με τις ελληνικές ΜμΕ πληροφορικής που είναι μέλη
cluster να έχουν μέση ετήσια αύξηση πωλήσεων 17% στο διάστημα 2008-15, έναντι
5% για τις λοιπές ΜμΕ του κλάδου). Ωστόσο, τέτοιου είδους συστήματα φαίνεται να
έχουν ακόμα χαμηλή διείσδυση στην Ελλάδα, καθώς το σχετικό cluster της Αθήνας
συγκεντρώνει μόλις το 3% των επιχειρήσεων πληροφορικής που δραστηριοποιούνται
στην πόλη (έναντι 30% σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις). Το αναποτελεσματικό νομικό
πλαίσιο (προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας, τήρηση επιχειρηματικών συμβολαίων)
σε συνδυασμό με την ασθενή διασύνδεση της ακαδημαϊκής κοινότητας με τον
επιχειρηματικό τομέα φαίνεται να είναι οι βασικοί λόγοι της χαμηλής συμμετοχής των
ελληνικών εταιρειών σε clusters.
Την καλή –μέχρι τώρα- πορεία επιβεβαίωσε και ο πρόεδρος του Συνδέσμου
Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος, Κωστής Καγγελίδης, ο οποίος όμως
την απέδωσε στην λήξη του ΕΣΠΑ. Εκτίμησε πως από το 2016 υπάρχει μεγάλη ανησυχία
και αβεβαιότητα στις τάξεις των μελών του ΣΕΠΒΕ και όπως χαρακτηριστικά δήλωσε:
«μοιραία θα πρέπει να κινηθούν σε αγορές του εξωτερικού».
Διαβάστε ΕΔΩ όλη την έρευνα

Βαρόμετρο ΕΒΕΘ: Από το κακό στο χειρότερο το κλίμα στην αγορά
Διάχυτη είναι η απαισιοδοξία μεταξύ καταναλωτών και επιχειρηματιών στο νομό
Θεσσαλονίκης, με τον τομέα των κατασκευών να έχει καταρρεύσει, το λιανεμπόριο
και τις υπηρεσίες να κινούνται σε αρνητική τροχιά και τη βιομηχανία να συμμετέχει
πλέον με δυσκολία στις έρευνες, καθώς μόλις και μετά βίας συμπληρώνεται το δείγμα!
Τα στοιχεία προκύπτουν από τη νέα έρευνα οικονομικής συγκυρίας διενήργησε το
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης με τη μέθοδο Primo-Q, της
Palmos Analysis κατά το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Μαρτίου.
Αρνητικός και σε σταθερό επίπεδο, σε σχέση με τον “Σεπτέμβριο 2015”, είναι ο “Δείκτης
Επιχειρηματικών Προσδοκιών για τις Κατασκευές” στο Νομό Θεσσαλονίκης. Ταυτόχρονα,
ο Εθνικός δείκτη παρουσιάζει μεγάλη βελτίωση - αν και εξακολουθεί να είναι αρνητικός
-συγκριτικά με τον “Σεπτέμβριο 2015”. Έτσι, το ισοζύγιο θετικών – αρνητικών εκτιμήσεων
του “Δείκτη Επιχειρηματικών Προσδοκιών Κατασκευών” βρίσκεται στις -53 μονάδες στο
Νομό Θεσσαλονίκης, -36 μονάδες σε Εθνικό επίπεδο και -17 μονάδες σε Ευρωπαϊκό
επίπεδο. Έντονα αρνητική εμφανίζεται η εξέλιξη της κατασκευαστικής δραστηριότητας
κατά το τελευταίο 6άμηνο, αν και ελαφρά καλύτερα σε σχέση με τον “Σεπτέμβριο 2015”.
Εμφανίζεται εντονότερη τάση πτώσης των τιμών σε σχέση με τον “Σεπτέμβριο 2015” σε
τοπικό επίπεδο, ενώ σχετική σταθερότητα (σε αρνητικό πάντως επίπεδο) υπάρχει στις
εκτιμήσεις για πρόθεση μείωσης του προσωπικού κατά το επόμενο 6άμηνο.
Ειδικότερα, οι απόψεις των κατασκευαστικών επιχειρήσεων του νομού Θεσσαλονίκης
συνοψίζονται στα εξής:
• Καταγράφεται μια σταθερή πτώση της κατασκευαστικής δραστηριότητας με
διατήρηση σε πολύ αρνητικό έδαφος των νέων παραγγελιών.
• Εμφανίζεται μια εντονότερη τάση μείωσης των τιμών των ακινήτων, καθώς
συγκλίνει περαιτέρω το επίπεδο των τιμών με το επίπεδο της ζήτησης.
Σε αρνητικό πρόσημο –περίπου στα επίπεδα του περασμένου Σεπτεμβρίου- βρίσκεται
ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών για τη βιομηχανία, στο νομό Θεσσαλονίκης, σε
αντίθεση με τον αντίστοιχο δείκτη σε εθνικό επίπεδο ο οποίος παρουσιάζει αισθητή
βελτίωση. Προβληματισμό προκαλεί το γεγονός ότι η αποβιομηχάνιση του νομού
Θεσσαλονίκης και η μεταφορά πολλών επιχειρήσεων του κλάδου σε γειτονικές
χώρες τα τελευταία χρόνια, έχει πλέον καταστήσει δυσχερές ακόμα και το έργο της
συμπλήρωσης του δείγματος της έρευνας με τον απαιτούμενο αριθμό επιχειρήσεων
του κλάδου!
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι καταναλωτές στο νομό Θεσσαλονίκης
εμφανίζονται αρκετά απαισιόδοξοι, καθώς ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης
διαμορφώνεται στις -48 μονάδες σε καλύτερο, ωστόσο, επίπεδο σε σχέση με τον
αντίστοιχο εθνικό δείκτη ο οποίος διαμορφώνεται στις -72 μονάδες, ενώ ο δείκτης της
Ευρωπαϊκής Ένωσης διαμορφώθηκε το Μάρτιο του 2016 στις -7 μονάδες.
Διαβάστε όλη την έρευνα ΕΔΩ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ με τίτλο «Βιώσιμες
Αρχιτεκτονικές Υλοποιήσεις», θα υλοποιηθεί κατά το
ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, στο πλαίσιο της Δομής Δια Βίου
Μάθησης του Α.Π.Θ. Αιτήσεις γίνονται δεκτές από 28/03 έως
15/05/2016 και μόνο ηλεκτρονικά. Πληροφορίες
ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ 2016, διοργανώνει το Γραφείο
Διασύνδεσης του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης,
προσκαλεί τις επιχειρήσεις να συμμετάσχουν στην εκδήλωση
που θα πραγματοποιηθεί στις 16 και 17 Μαΐου 2016, στο
Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (Κ.Ε.Δ.Ε.Α.),
ΑΠΘ. Πληροφορίες
26ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ UIA 2017 - Προκήρυξη διαγωνισμού:
στο πλαίσιο του συνεδρίου το Ακαδημαϊκό Πρόγραμμα
της Διεθνούς Ένωσης Αρχιτεκτόνων (UIA) προκηρύσσει
διαγωνισμό για την παρουσίαση έργων σχεδιασμού με αρχικό
θέμα «Η ψυχή της πόλης». Λήξη προθεσμίας υποβολής έργου:
25 Αυγούστου 2017. Πληροφορίες
3o Σ ΥΝΕΔΡΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - 3RD
CSUM, με θέμα: << Η ανθρωποκεντρική προσέγγιση στον
αστικό σχεδιασμό κινητικότητας διοργανώνεται από το
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών,
Εργαστηρίου Κυκλοφορίας, με την υποστήριξη της Παγκόσμιας
Ακαδημίας Επιστημών, Μηχανικής και Τεχνολογίας - WASET,
στις 26 & 27 Μαϊου, Βόλος.
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Μειώθηκε η ζήτηση για επιχειρηματικά δάνεια στο α’ τρίμηνο 2016

Tovima.gr 19/4/2016

Δεν επαληθεύτηκαν οι προσδοκίες για ανάκαμψη της ζήτησης δανείων από επιχειρήσεις. Όπως διαπιστώνει η Τράπεζα της Ελλάδος στην τριμηνιαία έρευνα
της, στην έρευνα του προηγούμενου τριμήνου είχαν διατυπωθεί θετικές προσδοκίες για τη ζήτηση, που όμως δεν επαληθεύθηκαν. Παρά ταύτα η ΤτΕ διατηρεί
την αισιοδοξία της για ελαφρά ανάκαμψη της ζήτησης για δάνεια από τις ΜΧΕ αναμένεται να ανακάμψει ελαφρά κατά τη διάρκεια του δευτέρου τριμήνου του
2016. Όσον αφορά στα δάνεια προς τα νοικοκυριά η ΤτΕ διαπίστωσε ότι η ζήτηση για στεγαστικά δάνεια αυξήθηκε ελαφρά κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου
του 2016, εξέλιξη που συμβαδίζει με τις προσδοκίες που είχαν διατυπωθεί στην έρευνα του προηγούμενου τριμήνου, ενώ η ζήτηση για καταναλωτικά δάνεια
παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη.

Η Eurostat «βλέπει» μεγαλύτερο πλεόνασμα για το 2015

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ 19/4/2016

Ισχυρό πολιτικό επιχείρημα από την …Eurostat περιμένει να εξασφαλίσει μέσα στην εβδομάδα η κυβέρνηση. Πληροφορίες που έχουν περιέλθει στη γνώση
στελεχών του Μεγάρου Μαξίμου αναφέρουν ότι το πρωτογενές πλεόνασμα του 2015 –οικονομικό μέγεθος για το οποίο η ελληνική πλευρά ερίζει κυρίως με
το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο- θα κλείσει υψηλότερα από ότι είχε προϋπολογιστεί. Οι ίδιες πληροφορίες μιλούν για ένα ποσοστό της τάξεως του 0,3%-0,5%
όταν ο μνημονιακός στόχος μιλούσε για πρωτογενές έλλειμμα 0,25% και η αναθεωρημένη πρόβλεψη της ελληνικής κυβέρνησης για πλεόνασμα 0,2%. Το
συγκεκριμένο ποσοστό θα χρησιμοποιηθεί και πάλι ως διαπραγματευτικό χαρτί απέναντι στους δανειστές προκειμένου να περιοριστεί η πίεση για τα επιπλέον
μέτρα των 3,6 δισ. ευρώ.

Γ. Παπανδρέου: Δεν ήθελα εγώ το ΔΝΤ αλλά η Γερμανία

Skai.gr 20/4/2016

«Το ΔΝΤ υπήρχε και συμβούλευε την Ελλάδα και την Ε.Ε. από το 2005», ανέφερε σε τηλεοπτική του συνέντευξη στον ΣΚΑΙ ο πρώην πρωθυπουργός Γιώργος
Παπανδρέου, προσθέτοντας ότι το ΔΝΤ είχε προειδοποιήσει τότε την ελληνική κυβέρνηση πως χρειάζονται αλλαγές στο δημοσιονομικό πλαίσιο, για να μην
εκτροχιαστεί η οικονομία. «Το ΔΝΤ είχε έρθει στην Ελλάδα το 2005. Εγώ το έμαθα αργότερα αυτό όταν γυρίζοντας ανά τον κόσμο στις ομιλίες σε ένα πανεπιστήμιο
της Αμερικής, συντονιστής ήταν ένας κύριος Μπάνετζι, ο οποίος ήταν τότε υπεύθυνος για την Ελλάδα στο ΔΝΤ» είπε ο κ. Παπανδρέου.

Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα: «Η εποχή της προπαγάνδας»

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ 20/4/2016

«Παρανοϊκοί ηγέτες εναντίον δημοσιογράφων» είναι ο τίτλος που φέρει η Έκθεση της οργάνωσης Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα για το 2016, η οποία εξετάζει
την ελευθερία του Τύπου σε ολόκληρο τον κόσμο. Διαπιστώνει σοβαρή επιδείνωση σε ολόκληρο τον κόσμο, ειδικά στην Αμερικανική Ήπειρο. Ο δείκτης, που
κατατάσσει 180 χώρες με πρώτη την καλύτερη σε συνθήκες για την ελευθερία του Τύπου. Η Ελλάδα βρίσκεται στη θέση 89, λίγο καλύτερα από το 2015 (θέση 91),
πίσω από το Τόγκο (88), τη Μοζαμβίκη (87) και την Ακτή του Ελεφαντοστού (86).

Άρχισαν να απλώνονται τραπεζοκαθίσματα στη πλατεία Χρηματιστημίου

Voria.gr 20/4/2016

Ούτε ένας μήνας δεν έχει περάσει από την ημέρα των εγκαινίων της αναπλασμένης και βιοκλιματικής πλατείας Χρηματιστηρίου και ήδη καταστηματάρχες
της περιοχής άρχισαν να απλώνουν τα τραπεζοκαθίσματα. Η εικόνα αυτή με τα δεκάδες τραπεζοκαθίσματα - γνώριμη σε αρκετές περιοχές της Θεσσαλονίκης
- στην ιστορική εμπορική πλατεία, που μόλις αναπλάστηκε και κόστισε 5,5 εκατ. ευρώ, έχει ήδη προκαλέσει την αντίδραση δημοτών. Μάλιστα, πολίτης έχει
προχωρήσει και σε επίσημη καταγγελία στην ηλεκτρονική πύλη διακυβέρνησης του δήμου. Οι καταστηματάρχες φαίνεται πως εκμεταλλεύονται το γεγονός ότι
δεν υπάρχει ακόμα κανονιστική διάταξη για τους χώρους όπου θα επιτρέπεται η ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων στην πλατεία Χρηματιστηρίου. Η κατάσταση που
έχει διαμορφωθεί εδώ και καιρό - από ορισμένα καταστήματα ακόμα και πριν ολοκληρωθεί η ανάπλαση- είναι γνωστή στη δημοτική αρχή.
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Το ΤΕΕ/ΤΚΜ για τα μέλη του και τους πολίτες
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
07/04, 21/04, 05/05, 12/05, 19/05, 26/05, 02/06, 16/06, 30/06, 12:00 - 14:30
1oς όροφος ΤΕΕ/ΤΚΜ, γραφείο ΝΟΚ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ
κάθε Τρίτη 9:00 - 14:00, ισόγειο ΤΕΕ/ΤΚΜ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΚ
κάθε Τετάρτη 10:30 - 14:30 με ειδική συνεργάτιδα, 1ος όροφος
καθημερινά στο τηλέφωνο 2310 883152 και στο γραφείο του 1ου ορόφου

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΣΤΕ ΤΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΑΣ
ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΚΜ
περισσότερα
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ
Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση
progtkm@central.tee.gr

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

ΤΕΕ / ΤΚΜ
Λεωφόρος Μ. Αλεξάνδρου 49
54643, Θεσσαλονίκη

www.tkm.tee.gr

