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EDITORIAL
Έχει ειπωθεί ότι η αναβλητικότητα και η καθυστέρηση
κάνουν τα εύκολα δύσκολα και τα δύσκολα
δυσκολότερα. Στην περίπτωση του λιμανιού της
Θεσσαλονίκης αυτό αποδεικνύεται δυστυχώς στην
πράξη. Λιμάνια της Βαλκανικής, που βρίσκονταν
στα αζήτητα όταν η περιπέτεια της ιδιωτικοποίησης
του λιμανιού της Θεσσαλονίκης ξεκινούσε, έχουν
πλέον εκσυγχρονιστεί και δρέπουν τους καρπούς
της εισόδου των διεθνών παρόχων στη μετοχική
τους σύνθεση. Γιατί η πικρή αλήθεια είναι ότι
οιGlobal Operators μπορούν να απογειώσουν
ένα λιμάνι. Γιατί; Διότι, πολύ απλά, ξέρουν την
παγκόσμια αγορά “απ΄ έξω κι ανακατωτά” και
θα επιδιώξουν να προσελκύσουν φορτία στο
λιμάνι όπου θα μπουν, για τον απλούστατο λόγο
ότι θέλουν να εξαργυρώσουν την επένδυσή τους.
Δυστυχώς, οι προσχηματικές καθυστερήσεις στην
ιδιωτικοποίηση του λιμανιού της Θεσσαλονίκης,
παρά το γεγονός πως η εκχώρηση του ποσοστού
στο μετοχικό κεφάλαιο της ΟΛΘ ήταν απόφαση
προ πολλού ειλημμένη, στοιχίζουν ακριβά. Οι
ενδιαφερόμενοι, λένε οι πληροφορίες, βλέποντας
αυτή τη ...ρευστότητα στη λήψη αποφάσεων,
πίεσαν για επενδύσεις μικρότερες από αυτές που
προβλέπονταν στο πενταετές master plan (309
εκατ. ευρώ). Και φαίνεται πως το πέτυχαν, αφού
σύμφωνα με τα όσα έχουν μέχρι στιγμής γίνει
γνωστά, στη σύμβαση παραχώρησης μεταξύ ΟΛΘ και
ελληνικού δημοσίου οι υποχρεωτικές επενδύσεις
για τον ιδιώτη ορίζονται στο ποσόν των 220 εκατ.
ευρώ μόνο. Αν αργήσουμε κι άλλο, το σίγουρο είναι
ότι θα πέσει και το τίμημα για την εξαγορά, γιατί
όπως σε όλες τις αγορές έτσι και στα λιμάνια, ο
ανταγωνισμός είναι σκληρός κυρίες και κύριοι και
όποιος χρονοτριβεί, χάνει. Είτε μας αρέσει είτε όχι,
κάθε μέρα που περνά το λιμάνι της Θεσσαλονίκης
απαξιώνεται. Το στρατηγικό του πλεονέκτημα, που
ιστορικά είναι η γεωγραφική του θέση, χάνεται.
Γιατί αν σε προηγούμενους αιώνες την παρτίδα την
κέρδιζε χαλαρά η γεωγραφία, τώρα την κερδίζουν
η τεχνολογία, οι έξυπνες επενδύσεις σε υποδομές
και οι global operators. Και οι πληροφορίες λένε
ότι, σε μια περίοδο που οι υποδομές ακόμη λείπουν,
αυτοί οι τελευταίοι έχουν ήδη αρχίσει να εξετάζουν
τις εναλλακτικές τους, καθώς ο χρόνος κυλάει και ο
χρόνος είναι χρήμα.

ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ διοργανώνει:
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9 και 10 Ιουνίου το Αναπτυξιακό Συνέδριο του ΤΕΕ/ΤΚΜ
Μία «βεντάλια» θεμάτων που απασχολούν όχι μόνο τους μηχανικούς αλλά ολόκληρη τη κοινωνία, θα
βρεθούν στο επίκεντρο του Αναπτυξιακού Συνεδρίου που διοργανώνει στις 9 και 10 Ιουνίου το ΤΕΕ/ΤΚΜ. Ο
τίτλος του είναι «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Άμεσες Ενέργειες και Στρατηγικός
Σχεδιασμός». Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν στο αμφιθέατρο του ΤΕΕ/ΤΚΜ (Μεγ.Αλεξάνδρου 49) και είναι
ανοικτές για το κοινό.
Το Τμήμα ανέλαβε πρωτοβουλία να διοργανώσει το διήμερο Συνέδριο με στόχο να αποτελέσει εφαλτήριο
ουσιαστικού και εποικοδομητικού διαλόγου μεταξύ των ενεργών δυνάμεων της περιφέρειας. Όπως είναι
γνωστό, στις αρμοδιότητες και τις θεματικές ενδιαφέροντος του ΤΕΕ, άμεσα συνδεδεμένες με την επιστημονική
σκευή και επαγγελματική δραστηριότητα των μελών του, συμπεριλαμβάνονται τα μείζονα αναπτυξιακά
ζητήματα. Στην νοοτροπία των μηχανικών και του οργανισμού τους είναι η αναζήτηση της βέλτιστης εφικτής
λύσης. Σε αυτή τη λογική, το ΤΕΕ/ΤΚΜ συμμετέχει με τη διοργάνωση του διήμερου Αναπτυξιακού Συνεδρίου
στον διάλογο. Σίγουρα, δεν είναι ούτε αρχή, ούτε τέλος αλλά ένα βήμα στη συνεργασία και το διάλογο με τους
φορείς της περιφέρειας αλλά και με την κεντρική πολιτική σκηνή.
Το Συνέδριο αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο των γεγονότων καθώς στις έξι ενότητες του θα αναπτυχθούν
ζητήματα που θεωρούνται «φλέγοντα» Οι θεματικές ενότητες αναφέρονται σε βασικούς τομείς της ανάπτυξης
αλλά και του εύρους των αρμοδιοτήτων του Επιμελητηρίου, ενώ καταβλήθηκε προσπάθεια για εισηγήσεις
«κλειδιά». Προφανώς – και ευτυχώς- υπάρχουν πολλοί ειδικοί και αρμόδιοι που θα μπορούσαν να είναι
εισηγητές, αλλά η μελέτη και ο σχεδιασμός, δεν ξεκινούν, ούτε εξαντλούνται στο βήμα ενός συνεδρίου.
Στην πρώτη ενότητα γίνεται μια γενική επισκόπηση και προσέγγιση των σημαντικών ζητημάτων, που σήμερα
αποτελούν την αιχμή του δόρατος της πολιτικοοικονομικής συγκυρίας: Με τον νέο Αναπτυξιακό Νόμο και το
Αναπτυξιακό Σχέδιο εν όψει, με τις ιδιωτικοποιήσεις σε ημερήσια διάταξη και το νέο ταμείο προ των πυλών,
με τις μεταφορές και τα logistics να κατέχουν σημαντικό μέρος της αναπτυξιακής ατζέντας της χώρας, με την
ύφεση (και όχι μόνο) να πλήττει δραματικά τον επιχειρηματικό κόσμο της Θεσσαλονίκης.
Στη δεύτερη ενότητα οι εργασίες θα στραφούν γύρω από την ενέργεια και το περιβάλλον, εγγενείς όρους της
ανάπτυξης, που ως τέτοιοι θα πρέπει να προσεγγίζονται και όχι ως «αντίπαλα στρατόπεδα». Θα παρουσιαστούν
οι εξελίξεις στο μεγαλύτερο σε εξέλιξη ενεργειακό έργο της χώρας, τον αγωγό ΤΑΡ, οι δυνατότητες ανάπτυξης
σε θέματα ενέργειας και γενικότερα οι νέες προκλήσεις στον ενεργειακό τομέα. Ένα ακόμα μείζον θέμα είναι η
διαχείριση αποβλήτων, δεδομένου μάλιστα ότι αναμένεται η νέα φάση της διαβούλευσης για το ΠΕΣΔΑ.
Η τρίτη ενότητα επικεντρώνεται στην επιχειρηματικότητα, την καινοτομία και την εξωστρέφεια. Δηλαδή, τρεις
από τους βασικότερους πυλώνες της ανάπτυξης. Η σωστή διαχείριση του «τρίπτυχου» και η ενίσχυση του με
κεντρικές αλλά και περιφερειακές πολιτικές, καθώς επίσης και η δραστηριοποίηση του εγγενούς δυναμικού της
Περιφέρειας, μπορεί να θέσει γερές βάσεις για συντομότερη έξοδο από την κρίση. Θα συζητηθούν η πορεία της
περιφερειακής βιομηχανίας, η ανάπτυξη από τη μεριά μεγάλων αλλά και μικρών εταιρειών, η θέση των ΕΛΠΕ
στην ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης αλλά και προτάσεις για την ανάπτυξη της οικονομίας της Γνώσης.
Συνέχεια στη σελίδα 2...
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...συνέχεια από σελίδα 1

9 και 10 Ιουνίου το Αναπτυξιακό Συνέδριο του ΤΕΕ/ΤΚΜ

Παρατείνονται οι άδειες ελεγκτών δόμησης

Την Παρασκευή 10 Ιουνίου, οι εργασίες ξεκινούν με την τέταρτη ενότητα του
Αναπτυξιακού Συνεδρίου, η οποία είναι «αφιερωμένη» στα έργα, τις δράσεις και τις
υποδομές. Με τους μηχανικούς να αποτελούν τον πυλώνα στήριξης της ανάπτυξης
και της οικονομίας, ο πρόεδρος του ΤΕΕ αναμένεται να αναφερθεί στη σπουδαιότητα
ολοκλήρωσης των μεγάλων έργων και την έναρξη νέων. Ενώ το ΜΕΤΡΟ η ΕΓΝΑΤΙΑ,
το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, η ΓΑΙΑΟΣΕ και το θέμα των Απαλλοτριώσεων είναι
βέβαιο ότι θα κρατήσουν αμείωτο το ενδιαφέρον μηχανικών και μη.
Στην πέμπτη ενότητα, θα εξεταστούν ζητήματα χωρικού σχεδιασμού και πολιτικής
ανάπτυξης. Πρόκειται για δύο πολύ σημαντικά «εργαλεία», η απουσία των οποίων
μπορεί να θέσει εμπόδια σε οποιαδήποτε απόπειρα ανάπτυξης. Θα κατατεθούν οι
προτάσεις του ΤΕΕ/ΤΚΜ για τον χωρικό σχεδιασμό, ενώ θα θιγούν τα θέματα του
Ρυθμιστικού και του Περιφερειακού Σχεδιασμού. Επίσης θα αναπτυχθούν ζητήματα
εφαρμογής πολεοδομικού Δικαίου, αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας καθώς
και βελτίωσης των διαδικασιών για προσέλκυση επενδύσεων.
Οι εργασίες του Συνεδρίου θα ολοκληρωθούν με την έκτη ενότητα που είναι
επικεντρωμένη στην πόλη, την αστική ανάπτυξη και τον πολιτισμό. Ζητήματα που
σχετίζονται ευθέως με την ανάπτυξη, δεδομένου ότι η ελκυστικότητα των αστικών
κέντρων έχει άμεση αντιστοίχιση στην προσέλκυση επενδύσεων και επιχειρηματικής
δραστηριότητας. Η πόλη, αφού λικνίστηκε επί δεκαετίες με το όραμα της Μητρόπολης
της ΝΑ Ευρώπης, αφυπνίζεται σε μία δύσκολη εποχή και αναζητά το νέο της ρόλο.
Στόχοι της διοργάνωσης είναι να:
• Διερευνηθεί ο νέος ρόλος της κεντρικής Μακεδονίας και της Θεσσαλονίκης
• Προσδιοριστεί το πρότυπο ανάπτυξης που επιδιώκεται
• Αναδειχθούν οι τομείς που μπορούν να στηρίξουν το νέο πρότυπο ανάπτυξης
• Να προταθούν η μέθοδος, οι διαδικασίες και τα μέσα για την επίτευξή του
Και κυρίως, κάθε φορέας που θα συμμετάσχει στο συνέδριο να προσδιορίσει τη
δική του παρέμβαση για τη βελτίωση της σημερινής κατάστασης, την ανάδειξη των
προοπτικών και την αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της πόλης και
της περιφέρειας και μέσω αυτών της χώρας.
Συνολικά, σε μια περίοδο που η ύπαρξη ξεκάθαρων αναπτυξιακών στόχων στη
χώρα σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο είναι πιο απαραίτητη από ποτέ, στόχος του
συνεδρίου είναι να αναδείξει τις πιθανές λύσεις και διεξόδους και να προσεγγίσει
ρεαλιστικά τις προκλήσεις, ώστε να γίνει πιο “ορατό” το αναπτυξιακό μοντέλο που
χρειάζεται η περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας.
Όσοι επιθυμούν να τις παρακολουθήσουν θα πρέπει να εγγραφούν. Στους
συμμετέχοντες θα δοθεί βεβαίωση. Η φόρμα της εγγραφής βρίσκεται ΕΔΩ και
μπορεί να αποσταλεί είτε ηλεκτρονικά είτε με φαξ (e-mail: petridou@central.tee.gr
F: 2310 883110). Εγγραφή μπορεί να γίνει και κατά την προσέλευση.
Χορηγοί Επικοινωνίας του Συνεδρίου είναι η εφημερίδα Μακεδονία, το
Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων και η ηλεκτρονική
εφημερίδα Voria.

Η παράταση της ισχύος όλων των αδειών ελεγκτών δόμησης για πέντε χρόνια,
περιλαμβάνονταν στο πρόσφατα ψηφισθέν πολυνομοσχέδιο. Με το ίδιο άρθρο
(156) του πολυνομοσχεδίου επέρχονται σημαντικές αλλαγές στους ελεγκτές
δόμησης όπως: «άνοιγμα» της υπηρεσίας σε νέους μηχανικούς, κατάργηση
τόσο της παρακολούθησης σεμιναρίων και συμμετοχής σε εξετάσεις όσο και
των χρηματικών ποινών στους μηχανικούς για τις μικρές παραβάσεις. Με τη
ψήφιση του πολυνομοσχεδίου μπορεί να αδειοδοτηθεί ως ελεγκτής και νέος
μηχανικός για κτίρια και κατασκευές έως 250 τμ. Ωστόσο για κτίρια έως 1.000
τμ χρειάζεται εμπειρία πέντε ετών και για μεγαλύτερα δέκα ετών.
Σύμφωνα με ρεπορτάζ της «Καθημερινής», μέχρι τη συγκρότηση του νέου
μητρώου (στο οποίο θα εγγράφεται κάποιος με απλή αίτηση) παρατάθηκε η
ισχύς των αδειών των περίπου 2.500 σήμερα ελεγκτών. Οι άδειες ξεκίνησαν να
λήγουν το Μάρτιο (είχαν απομείνει σήμερα περί τις 700 σε ισχύ).
Με τη νέα ρύθμιση, οι υποθέσεις μηχανικών που φέρονται να έχουν πέσει
σε παράπτωμα θα στέλνονται πρώτα στο οικείο Συμβούλιο Πολεοδομικών
και Αμφισβητήσεων (ΣΥΠΟΘΑ) και μόνο όσες είναι σοβαρές στο εποπτικό
συμβούλιο (όργανο του ΥΠΕΝ), που ανασυγκροτείται. Παράλληλα, όσοι
μηχανικοί για πρώτη φορά προχωρούν σε «μικρές» παρανομίες θα τους γίνεται
σύσταση και δεν θα πληρώνουν χρηματικό πρόστιμο.
Διαβάστε ΕΔΩ το άρθρο 156 του πολυνομοσχέδιου που αφορά τις τροποποιήσεις
των διατάξεων περί ελεγκτών δόμησης

Σεμινάριο του ΤΕΕ/ΤΚΜ για κτηνοτροφικές μονάδες
Το ΤΕΕ/ΤΚΜ σε συνεργασία με την Ν.Ε. Πιερίας ΤΕΕ/ΤΚΜ, προχωρά στην
διοργάνωση ενημερωτικού σεμιναρίου στην Πιερία, με θέμα: «Κτηνοτροφικές
μονάδες, κατασκευή-αδειοδότηση και άδεια λειτουργίας». Το σεμινάριο,
απευθύνεται σε συναδέλφους μηχανικούς και θα πραγματοποιηθεί στις 6 Ιουνίου
2016 από τις 17:00 έως τις 22:00, στα γραφεία της Ν.Ε. Πιερίας, Π.Τσαλδάρη
16 (ημιόροφος). Οι συνάδελφοι που ενδιαφέρονται να το παρακολουθήσουν,
καλούνται να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση δήλωσης συμμετοχής
στα γραφεία της Νομαρχιακής Επιτροπής Πιερίας ή στο email: nepieria@tee.
gr (πληροφορίες τηλ: 2351039801). Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου θα
χορηγηθεί σε όσους το παρακολουθήσουν σχετική βεβαίωση παρακολούθησης.

«Κτίριο»… τριών δεκαετιών!
Τριάντα χρόνια «ζωής» συμπληρώνει φέτος το γνωστό τεχνικό περιοδικό
«Κτίριο». Στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων διοργανώνει έκθεση
αρχιτεκτονικού έργου στο Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών του ΑΠΘ. Η Έκθεση
περιλαμβάνει την παρουσίαση 200 κτιρίων που δημοσιεύτηκαν στο περιοδικό
και κατασκευάστηκαν την περίοδο 1986 – 2016. Η τελετή εγκαινίων θα γίνει τη
Δευτέρα 13 Ιουνίου (19:00) και κατά τη διάρκειά της θα απευθύνει χαιρετισμό
ο πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ, Πάρις Μπίλλιας.
Ήταν αρχές του μακρινού 1986, όταν ο πολιτικός μηχανικός Πέτρος
Παπαϊωάννου και η αρχιτέκτων μηχανικός Δήμητρα Τσιώρα αποφάσισαν
να εκδώσουν το πανελλαδικό και πρωτοπόρο τεχνικό περιοδικό ΚΤΙΡΙΟ.
Πίστεψαν ότι με “εργαλείο” την τεχνολογία και την αρχιτεκτονική θα
καταφέρουν να αναβαθμίσουν την κουλτούρα του κλάδου και να ανοίξουν το
δρόμο στην ποιότητα των κατασκευών, όπως και στους μηχανικούς και στους
αρχιτέκτονες για να συμμετέχουν ενεργά σε αυτές. Με έδρα στη Θεσσαλονίκη
και γραφεία στην Αθήνα, με γνώση των αναγκών των κατασκευών, άρχισαν
να ανακαλύπτουν από το διεθνές περιβάλλον τις σύγχρονες τεχνολογίες
της αρχιτεκτονικής και των κατασκευών και να τις επεξεργάζονται ώστε
να είναι εφαρμόσιμες στη χώρα. Παράλληλα με “αιχμή του δόρατος” τη
σελίδα του εκδοτικού, προσπαθούσαν να εξηγήσουν στον ευρύτερο τεχνικό
κόσμο τη χρησιμότητα του μηχανικού και του αρχιτέκτονα στις κατασκευές.
Πίστευαν ακράδαντα από τότε, ότι μόνο οι μηχανικοί και οι ενημερωμένοι
επαγγελματίες στην τεχνολογία και στα σύγχρονα υλικά, θα οδηγούσαν τον
κλάδο στην παραγωγή ποιοτικών έργων. Με αυτή τη φιλοσοφία και αυτό το
όραμα κυκλοφόρησαν το 1ο τεύχος το Σεπτέμβριο του 1986, με τίτλο “ΚΤΙΡΙΟ
- επιλογή στη δόμηση”. Δείτε τα υποψήφια κτίρια και ψηφίστε ΕΔΩ
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ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ διοργανώνει:

Αναπτυξιακό συνέδριο

9-10 Ιουνίου 2016
ΤΕΕ/ΤΚΜ, Λεωφ. Μεγάλου Αλεξάνδρου 49, Θεσσαλονίκη

ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΑΜΕΣΕΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
ΚΑΙ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Πέμπτη 9 Ιουνίου

Παρασκευή 10 Ιουνίου

Προσέλευση – Εγγραφές - Καφές

10:00 – 13:00

10:00–13:30

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
1. Ο ρόλος των Μηχανικών στην Ανάπτυξη
Πάρις Μπίλλιας, Πρόεδρος ΤΕΕ/ΤΚΜ
2. Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη στο νέο ΕΣΠΑ-Ένα εργαλείο για την
ανάκαμψη στην Κεντρική Μακεδονία
Α. Τζιτζικώστας, Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας
3. Υπόμνημα περί της παρούσας κατάστασης στη Θεσσαλονίκη
Αθ. Παππάς, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Περιβάλλοντος και Καθαριότητας
Δήμου Θεσσαλονίκης
4. Επενδύοντας στον τομέα των Μεταφορών: Μια ισχυρή αναπτυξιακή
δυναμική για την υπέρβαση της ελληνικής κρίσης
Π. Πέρκα, Γενική Γραμματέας ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ
5. Αναγκαιότητα επανεκκίνησης της ελληνικής οικονομίας : Ο ρόλος του
αναπτυξιακού νόμου
καθ. Λ. Λαμπριανίδης, Γενικός Γραμματέας Στρατηγικών και Ιδιωτικών
Επενδύσεων Υπ.Οικονομίας
6. Η περιφερειακή ανάπτυξη της Κεντρικής Μακεδονίας- Γεωπολιτικές
πτυχές
Σ. Πιτσιόρλας, Πρόεδρος ΤΑΙΠΕΔ
7. Ανάπτυξη χωρίς επιχειρήσεις, επενδύσεις και έργα γίνεται;
Χ. Αλεξόπουλος, Α’ Αντιπρόεδρος ΕΒΕΘ
8. Κεντρική Μακεδονία - 15 χρόνια σε τροχιά απόκλισης
Γ. Χατζόπουλος, Ομάδα Εργασίας ΤΕΕ/ΤΚΜ

13:30-14:30

Ελαφρύ γεύμα

14:30-17:00

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΟΝ TOMEA ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
1. Παραγωγή και αποθήκευση ενέργειας από ορυκτές και ανανεώσιμες
πηγές. Προκλήσεις και ευκαιρίες για την Ελλάδα
καθ. Ε. Κακαράς, Δ/ντής ΙΔΕΠ/ΕΚΕΤΑ – Εθνικός Εκπρόσωπος για το
Πρόγραμμα «Ενέργεια»
2. Χρηματοδοτήσεις – προοπτικές στον Ενεργειακό τομέα
Π. Χατζόπουλος, Διευθυντής Δικτύου Βορείου Ελλάδος, ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
3. Latest developments regarding the Trans Adriatic Pipeline (TAP)
Rikard Scoufias, Country Manager Greece TAP
4. Συγχρηματοδότηση έργων Εξοικονόμησης Ενέργειας μέσω
Επιχειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών (ΕΕΥ/ESCOs).
Δρ. Κ. Kωνσταντίνου Μ.Μ., ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε
5. Δυνατότητες ανάπτυξης σε θέματα ενέργειας μέσα από το πλαίσιο των
υποχρεώσεων της χώρας έναντι του Ευρωπαϊκου στόχου 20-20-20
Σ. Ψημμένος Μ.Μ., ALTEREN Α.Ε.
6. Διαχείριση αποβλήτων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας :
Υφιστάμενη κατάσταση, ευκαιρίες και μελλοντικές προκλήσεις στη βάση
του νέου ΕΣΔΑ
Δρ. Γ. Μπανιάς Μ.Μ., Πρόεδρος ΜΕ Ενέργειας & Περιβάλλοντος του ΤΕΕ/ΤΚΜ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

17:00-17:30

Διάλειμμα - καφές

17:30-20:00

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ
1. Η περιφερειακή βιομηχανία προς το 2020
Αθ. Σαββάκης, Πρόεδρος ΣΒΒΕ
2. Νεανική και βιώσιμη επιχειρηματικότητα χωρίς διακρίσεις
Α. Στεφανίδης, Πρόεδρος Ακαδημίας Επιχειρηματικότητας & τέως Πρόεδρος
Ομοσπονδίας Ελληνικών Συνδέσμων Νέων Επιχειρηματιών
3. Προτάσεις για την ανάπτυξη της οικονομίας της Γνώσης
Κ. Καγγελίδης, Πρόεδρος Δ.Σ. ΣΕΠΒΕ
4. Η θέση των ΕΛΠΕ σήμερα και η συμβολή του ομίλου στην ανάπτυξη της
Θεσσαλονίκης
Ν. Ζαχαριάδης, Διευθυντής βιομηχανικών εγκαταστάσεων Θεσσαλονίκης
ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε
5. ΛΟΥΦΑΚΗΣ ΧΗΜΙΚΑ ΑΒΕΕ
6. Η Ελλάδα μπορεί …
Η. Γαγανέλης, Βιοτεχνία κατασκευής αυτοκινήτων REPLICAR HELLAS
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Χορηγοί:

ΕΡΓΑ – ΔΡΑΣΕΙΣ - ΥΠΟΔΟΜΕΣ
1. Χρηματοδότηση Δημοσίων Υποδομών
Γιώργος Στασινός, Πρόεδρος ΤΕΕ
2. Το Μετρό ως έργο βιώσιμης ανάπτυξης
Γ. Μυλόπουλος, Πρόεδρος ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ
3. Η Εγνατία Οδός ως Φορέας Υλοποίησης Στρατηγικού Πλέγματος
Αναπτυξιακών Υποδομών στη Βόρεια Ελλάδα
Ι. Iωακειμίδης Π.Μ., Μέλος Δ.Σ. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε
4. Η συμβολή της σχεδιαζόμενης ανάπτυξης του Λιμένα Θεσσαλονίκης
στην τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη
Σάββας Σισμάνης, Δ/ντης Μελετών και Κατασκευής Έργων ΟΛΘ Α.Ε.
5. Αθ. Σχίζας, Διευθύνων Σύμβουλος ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε.
6. Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων : αποτελεσματικότητα του
θεσμικού πλαισίου στην υλοποίηση των τεχνικών έργων
Ι. Χορομίδης Δικηγόρος LL.M., Κ. Αραβίδου ΑΤΜ Μsc
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

13:30-14:30

Ελαφρύ γεύμα

14:00- 16:30

ΧΩΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
1. Προτάσεις ΤΕΕ/ΤΚΜ για τον Χωρικό Σχεδιασμό
Χ. Μακράκης-Καραχάλιος ΜΧΠΠΑ Μsc, Πρόεδρος ΜΕ Χωροταξίας &
Ανάπτυξης
2. Ζητήματα εφαρμογής Πολεοδομικού Δικαίου στο πλαίσιο αξιοποίησης
ακίνητης περιουσίας
Κ. Καρατσώλης Δικηγόρος
3. Ο οδικός χάρτης για την χωροθέτηση και θεσμική έγκριση μιας
επένδυσης
Δ. Δούμας Α.Μ., Πρόεδρος ΜΕ Αρχιτεκτονικών Θεμάτων
4. Ρυθμιστικό Σχέδιο Θεσσαλονίκης: το ανοικτό ζήτημα του σχεδιασμού
μητροπολιτικού επιπέδου
Δρ. Αθ. Γιαννακού, Αναπλ. Καθηγήτρια ΤΜΧΑ, Α.Π.Θ.
5. Αποτίμηση του σχεδιασμού και της θεσμοθέτησης των χρήσεων γης
στην Περιφέρεια. Διαπιστώσεις – Ερωτήματα
Δρ. Ε. Αυγουστίδου Χωροτάκτης
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

16:30-17:00

Διάλειμμα - καφές

17:00 -19:30

ΠΟΛΗ – ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
1. Αναζητώντας ένα νέο ρόλο για τη Θεσσαλονίκη με: βελτίωση των
Αστικών Χαρακτηριστικών, επίτευξη Διεθνούς Αναγνωρισιμότητας,
επιλογή Ολοκληρωμένων Προσεγγίσεων
Κ. Μπελιμπασάκης Α.Μ., Γενικός Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου
Θεσσαλονίκης
2. Ανασυνθέτοντας το αστικό τοπίο: συνέχειες-ασυνέχειες στα πλαίσια
ενός στρατηγικού σχεδιασμού
Ομάδα Εργασίας ΤΕΕ/ΤΚΜ : Β. Γκανίλα, Μ. Ανθρακοπούλου, Σ. Σκαρλακίδης,
Π. Τσαλδάρη, Αρχιτέκτονες Μηχανικοί
3. Μετατρέποντας την παράδοση και τον πολιτισμό μας σε στρατηγικό
πυλώνα ανάπτυξης του τόπου
Α. Τσαυτάρης, Ομ. Καθ.& Ερευνητής– π. Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης &
Τροφίμων
4. Πλατφόρμα διαλόγου για τον πολιτισμό της καθημερινότητας
Κ. Μπλιάτκας, Γεν. Διευθυντής της Πολιτιστικής Εταιρείας Επιχειρηματιών
Βορείου Ελλάδος
5. Δημόσιος Χώρος… Αναζητείται
Π. Νικηφορίδης Α.Μ.
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Χορηγοί επικοινωνίας:

Τ Ε ΥΧΟ Σ
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Πρόσκληση ανέργων για συμμετοχή σε επιδοτούμενο
ευρωπαϊκό πρόγραμμα από τον ΣΕΠΒΕ

Ένα χρόνο συμπλήρωσε το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών
Επενδύσεων

Χίλιοι άνεργοι νέοι και νέες
στη Βόρεια Ελλάδα, 18 έως 24
ετών, έχουν την δυνατότητα να
καταρτιστούν, να πιστοποιηθούν,
να επιδοτηθούν και να ξεκινήσουν
να εργάζονται στον τομέα των
Τεχνολογιών Πληροφορικής και
Επικοινωνίας (ΤΠΕ), μέσω ενός
προγράμματος, που υλοποιεί
ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων
Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος (ΣΕΠΒΕ) σε συνεργασία με την Ειδική Υπηρεσία
Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού
Ταμείου Ενεργειών (ΕΥΕ/ΕΚΤ). Το πρόγραμμα έχει τον γενικότερο τίτλο «Δράσεις
κατάρτισης, πιστοποίησης και συμβουλευτικής υποστήριξης για άνεργους νέους
18-24 ετών στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών». Οι
δύο φορείς (ΣΕΠΒΕ και ΕΥΕ) απευθύνουν πρόσκληση σε μη οικονομικά ενεργούς
νέους/-ες της Μακεδονίας, της Θράκης, της Ηπείρου και της Θεσσαλίας, να μπουν
στον ραγδαία αναπτυσσόμενο κόσμο της Πληροφορικής και της Επικοινωνίας.
«Είσαι άνεργος? Είσαι ηλικίας 18-24 ετών? Σκέψου το μέλλον σου»,
υπογραμμίζουν οι εκπρόσωποι του ΣΕΠΒΕ προσκαλώντας τους δικαιούχους νέους
και νέες να επιλέξουν ειδικότητες και να δηλώσουν συμμετοχή, συμπληρώνοντας
και υποβάλλοντας αίτηση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Η προθεσμία
υποβολής των αιτήσεων, λήγει στις 29 Ιουνίου και η επιλογή των ωφελούμενων
θα γίνει βάση μοριοδότησης. Στην ίδια ηλεκτρονική πλατφόρμα δηλώνουν
συμμετοχή και οι επιχειρήσεις, που θέλουν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα και
να απασχολήσουν καταρτιζόμενους.

Δεκαοκτώ μήνες αφότου ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν-Κλοντ
Γιούνκερ δρομολόγησε το Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη και ένα χρόνο
από τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ),
η Επιτροπή προέβη σε απολογισμό των μέχρι σήμερα αποτελεσμάτων.
Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) βρίσκεται στον πυρήνα
του Επενδυτικού Σχεδίου που εκπόνησε η παρούσα Επιτροπή. Διοικείται
από τον όμιλο της ΕΤΕπ και τηρεί αυστηρά το χρονοδιάγραμμά του για την
κινητοποίηση συμπληρωματικών επενδύσεων ύψους τουλάχιστον 315 δισ.
ευρώ στην πραγματική οικονομία μέχρι τα μέσα του 2018. Το ΕΤΣΕ παρέχει
εγγυήσεις πρώτης ζημίας, κι έτσι η ΕΤΕπ μπόρεσε να επενδύσει σε περισσότερα
έργα, και μάλιστα σε έργα υψηλότερου κινδύνου, αλλά και ταχύτερα απ’ ό,τι
θα μπορούσε χωρίς το ΕΤΣΕ. Σε γενικές γραμμές, το ΕΤΣΕ δραστηριοποιείται
ήδη σε 26 κράτη μέλη και, με βάση τις παρεμβάσεις που έχουν ήδη εγκριθεί,
αναμένεται να διαθέσει 100 δισ. ευρώ σε επενδύσεις. Μέχρι σήμερα, ιδιαίτερα
ωφελημένες από το ΕΤΣΕ είναι οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ).
Επίσης, για να ενθαρρύνουν την αύξηση των δραστηριοτήτων του ΕΤΣΕ στα
κράτη μέλη όπου έχει περιορισμένη παρουσία, η ΕΤΕπ και η Επιτροπή θα
δραστηριοποιηθούν εντατικότερα σε τοπικό επίπεδο.
Πρόσφατα, η Κομισιόν εγκαινίασε επίσημα ένα άλλο εργαλείο του Επενδυτικού
Σχεδίου, την Ευρωπαϊκή Πύλη Επενδυτικών Έργων (ΕΠΕΕ), μια διαδικτυακή
πλατφόρμα που θα φέρνει σε επαφή Ευρωπαίους φορείς υλοποίησης έργων
και επενδυτές από την ΕΕ και όλο τον κόσμο. Η πύλη αυτή θα αυξήσει την
προβολή των έργων που παρουσιάζουν επενδυτικό ενδιαφέρον σε όλη την
Ευρώπη. Πρόκειται για κάτι που το ζήτησαν οι επενδυτές, και η Επιτροπή
ανταποκρίθηκε.
«Το Επενδυτικό Σχέδιο λειτουργεί και διαψεύδει τους απαισιόδοξους. Το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων δημιουργεί θέσεις απασχόλησης
και κινητοποιεί επενδύσεις στην πραγματική οικονομία καθημερινά. Γι’ αυτό,
προτείνουμε να συνεχιστεί η λειτουργία του και μετά το 2018. Ας έχουμε
φιλόδοξους στόχους για την επανεκκίνηση των επενδύσεων στην Ευρώπη»,
δήλωσε ο κ. Γιούνκερ. Περισσότερα

Ελληνορωσική συνεργασία σε πετρέλαιο και ΑΠΕ
Δύο ενεργειακές συμφωνίες, υπό τη μορφή μνημονίων συναντίληψης και
συνεργασίας, υπεγράφησαν στο πλαίσιο της επίσκεψη του Προέδρου Πούτιν στην
Ελλάδα. Η πρώτη είναι το μνημόνιο συναντίληψης που υπέγραψαν τα ΕΛΠΕ με
τη ρωσική Rosneft, και προβλέπει τη διερεύνηση της δυνατότητας ανταλλαγής
ρωσικών πρώτων υλών με διϋλισμένα προϊόντα, ενώ η δεύτερη ανάμεσα στη
Ρωσική Υπηρεσίας Ενέργειας και το ΚΑΠΕ αφορά ανταλλαγή τεχνογνωσίας στους
τομείς της ενεργειακής αποδοτικότητας και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Πιο αναλυτικά, η συμφωνία ανάμεσα στα ΕΛΠΕ και τη Rosneft, διάρκειας
ενός χρόνου, αλλά με δυνατότητα ανανέωσης, διέπεται από τη νέα λογική που
ακολουθεί τελευταίως ο ελληνικός όμιλος, αυτήν της απευθείας συνεργασίας με
τους προμηθευτές του και όχι μέσω traders, με απώτερο σκοπό τον περιορισμό
του κόστους αγοράς του αργού. Ένα από τα οφέλη της συνεργασίας είναι ότι το
ίδιο πλοίο που θα μεταφέρει το ρωσικό αργό στις εγκαταστάσεις των ΕΛΠΕ, θα
αναχωρεί από αυτές γεμάτο με ελληνικά διυλισμένα προϊόντα, επομένως θα
εξοικονομείται σημαντικός κόστος σε μεταφορικά.
Σε ότι αφορά με το μνημόνιο συνεργασίας Ρωσικής Υπηρεσίας Ενέργειας
με το ΚΑΠΕ, αυτό προβλέπει την από κοινού υλοποίηση έργων στους τομείς
ενεργειακής αποδοτικότητας, αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας,
εισαγωγής καινοτόμων ενεργειακών τεχνολογιών, προϊόντων και υπηρεσιών,
αλλά και τη βελτίωση της συνεργασίας στους προαναφερθέντες τομείς μεταξύ των
ενδιαφερόμενων επιχειρηματικών φορέων και δημοσίων αρχών της Ρωσικής
Ομοσπονδίας και της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Δωρεάν προσβάσιμες οι κρατικά και κοινοτικά επιχορηγούμενες
επιστημονικές έρευνες μέχρι το 2020
Σε μια κίνηση που αψηφά το κατεστημένο των επιστημονικών εκδόσεων, οι
χώρες μέλη της ΕΕ συμφώνησαν ότι μέχρι το 2020 όλες οι επιστημονικές
έρευνες που διενεργούνται με δημόσιο χρήμα θα πρέπει να είναι δωρεάν
προσβάσιμες. Σύμφωνα με το in.gr, ο επιστημονικός τύπος κυριαρχείται σήμερα
από μεγάλους εκδοτικούς οίκους που χρεώνουν συνδρομές, τις οποίες ακόμα
και τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια δυσκολεύονται να πληρώνουν. Το μοντέλο
αυτό συναντά αντιδράσεις τα τελευταία χρόνια, καθώς πολλοί επιστήμονες
θεωρούν παράλογο να πληρώνουν προκειμένου να έχουν πρόσβαση σε
έρευνες που χρηματοδοτήθηκαν από χρήματα των φορολογούμενων. Ήδη από
το 2012, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε αποφασίσει ότι οι επιστημονικές εργασίες
που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ θα πρέπει να είναι δωρεάν διαθέσιμες
για όλους. Η κατάσταση τώρα συγκεκριμενοποιείται από το Συμβούλιο
Ανταγωνιστικότητας της ΕΕ, ενός οργάνου στο οποίο συμμετέχουν υπουργοί
επιστήμης, καινοτομίας και εμπορίου. Έπειτα από διήμερη συνάντηση στις
Βρυξέλλες την προηγούμενη εβδομάδα, το Συμβούλιο ανακοίνωσε το στόχο
του 2020 ως «μεταρρύθμιση που αλλάζει την κατάσταση», τουλάχιστον όπως
το έθεσε ο επίτροπος Έρευνας και Καινοτομίας Κάρλος Μοέδας.
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Πέντε επιχειρηματικές προτάσεις από τη Θεσσαλονίκη
υποψήφιες για το ΕΒΕ
Από τη Θεσσαλονίκη προέρχονται πέντε από τις δέκα επιχειρηματικές
προτάσεις, που διεκδικούν το Ελληνικό Βραβείο Επιχειρηματικότητας, έχοντας
επιλεγεί ως φιναλίστ στον σχετικό διαγωνισμό, μεταξύ 1100 συμμετοχών.
Συγκεκριμένα, το «εισιτήριο» της πρόκρισης έλαβαν οι ομάδες “Athlenda”
και “Bio2chp”, που προέρχονται από τον θεσμό του 2ου Thessmart InnoHub
ΙΙ της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας (ΑΖΚ), η Fieldscale των αποφοίτων
του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του
ΑΠΘ, η Carealia του Ινστιτούτου Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του
Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΙΠΤΗΛ/ ΕΚΕΤΑ) και η
ανεξάρτητη νεοφυής επιχείρηση Βubbllz. «Η συμμετοχή των πέντε ομάδων στην
τελική φάση του Hellenic Entrepreneurship Award καταδεικνύει τη δυναμική
που έχει το οικοσύστημα καινοτομίας Θεσσαλονίκης. Ευχόμαστε καλή επιτυχία
στους εκπροσώπους μας και ελπίζουμε το βραβείο να έρθει στη Θεσσαλονίκη»
δήλωσε ο πρόεδρος της ΑΖΚ, Παντελής Αγγελίδης.
Στα τρία χρόνια λειτουργίας του θεσμού του Ελληνικού Βραβείου
Επιχειρηματικότητας έχουν αναδειχθεί 11 νικήτριες εταιρείες, που όλες
επιδεικνύουν επιτυχημένη εμπορική δραστηριότητα και έχουν δημιουργήσει
εκατοντάδες θέσεις εργασίας στην Ελλάδα. Το Ελληνικό Βραβείο
Επιχειρηματικότητας διαχειρίζεται και χρηματοδοτεί για λογαριασμό της
Ελληνικής Πρωτοβουλίας (The Hellenic Initiative) το Libra Group, το οποίο
έχει δεσμευτεί για χρηματοδότηση ύψους 10 εκατ. ευρώ προς το θεσμό.
Υποστηρικτές του προγράμματος είναι η τράπεζα Πειραιώς, η εταιρεία
επενδύσεων και ανάπτυξης ακινήτων Jalouise Pty Ltd από την Αυστραλία,
ο επενδυτής Δημήτρης Γουλανδρής και η Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών του
ιδρύματος Ωνάση. Οι νικητές του Ελληνικού Βραβείου Επιχειρηματικότητας
2016 θα αναδειχθούν εντός του μηνός. Περισσότερα

20ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ MOBILITY MANAGEMENT
(ECOMM 2016) «Σκεφθείτε πράσινα, Μετακινηθείτε έξυπνα»
(Think Green, Travel Smart), αλλά και «Σκεφθείτε έξυπνα,
Μετακινηθείτε πράσινα» (Think Smart, Travel Green)
από 1 έως 3 Ιουνίου 2016, Τεχνόπολη (Γκάζι), Αθήνα.
Πληροφορίες
ΗΜΕΡΙΔΑ με θέμα: «Γη και κατασκευές» διοργανώνεται από
το ΚΕΜ (Κοινωνικό Εργαστήριο Μηχανικών) στις 2 Ιουνίου
2016 (6 μ.μ. – 9 μ.μ.), στο Αμφιθέατρο Εκδηλώσεων του
Τεχνικού Επιμελητηρίου, Νίκης 4, Σύνταγμα, 1ος όροφος.
Πληροφορίες
ΦΟΡΟΥΜ «ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ 2016», από τις 6 έως τις 10 Ιουνίου
2016 στις εγκαταστάσεις του Metropolitan Expo, Αθήνα.
Πληροφορίες
1o ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ HANDS_ON WORKSHOP “WOW” Σχεδιάζοντας στο Μέγαρο, διοργανώνουν ΤΟ Μέγαρο
Μουσικής Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το Σύλλογο
Αρχιτεκτόνων Θεσσαλονίκης, από τις 11 μέχρι τις 16 Ιουνίου,
ΜΜΘ. Πληροφορίες- Δηλώσεις Συμμετοχής

Ένα… νόστιμο πορτοφόλι βραβεύτηκε στο διαγωνισμό
«Συνεργάζομαι»
Το πρώτο βραβείο του διαγωνισμού «Συνεργάζομαι 2016» έλαβε το
ηλεκτρονικό πορτοφόλι «Υummy Wallet», στη διάρκεια τελετής απονομής από
τον γενικό γραμματέα Ερευνας και Τεχνολογίας, Θωμά Μαλούτα. Το Yummy
Wallet, είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας της Ομάδας Τεχνολογίας Λογισμικού,
του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
και της εταιρείας Yummy Software. Το βραβείο απονεμήθηκε στον ιδρυτή της
εταιρείας, Θεόφιλο Μυλωνά, κατά τις εργασίες του συνεδρίου Technology Forum 2016. Το Yummy Wallet, του οποίου η πιλοτική λειτουργία θα ξεκινήσει
τον Ιούνιο 2016, είναι -σύμφωνα με τους δημιουργούς του- ένας μοντέρνος
«ψηφιακός κουμπαράς» για κινητές συσκευές, ο οποίος δίνει δυνατότητες
πληρωμών άλλα κυρίως αποταμίευσης χρημάτων, άμεσα διαθέσιμων
μέσω των ΑΤΜ της χώρας, που προέρχονται ως ανταμοιβή, όταν οι χρήστες
ψωνίζουν από συγκεκριμένα καταστήματα. Η εταιρεία ανήκει στον κλάδο του
Fintech (προέρχεται από την σύνθεση των όρων Financial Technology, δηλαδή
τεχνολογίες στον χρηματοοικονομικό τομέα), ο οποίος αποτελεί έναν από τους
πλέον ραγδαίως αναπτυσσόμενους τομείς στην τεχνολογική επιχειρηματικότητα
παγκοσμίως.
Ο Θεόφιλος Μυλωνάς, ιδρυτής και εμπνευστής της ιδέας, καθώς και μέλος
και στενός συνεργάτη του ΤΕΕ/ΤΚΜ, δήλωσε ότι η Θεσσαλονίκη ως η πόλη
των συνεργασιών με πετυχημένα παραδείγματα, θα αποτελέσει το σημείο
εκκίνησης της Yummy Software, μιας
νεοφυούς επιχείρησης (startup) με διεθνή
προσανατολισμό. Το «Συνεργάζομαι»
είναι ο θεσμός επιβράβευσης
συνεργασιών μεταξύ βιομηχανικών
φορέων
και
ερευνητικών
οργανισμών (πανεπιστήμια κι
ερευνητικοί φορείς) και έχει
ως στόχο να δώσει κίνητρα για
τεχνολογικές συνεργασίες, έτσι
ώστε να επιτευχθεί μεταφορά
τεχνογνωσίας μεταξύ των φορέων
και να αναπτυχθούν, με αποδοτικό
τρόπο, νέα/καινοτόμα προϊόντα και
υπηρεσίες.

Επιστολή ΣΑΤΕ προς ΥΠΟΙΚ και ΥΠΟΜΕΔΙ
Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τεχνικών Εταιρειών απέστειλε επείγουσα επιστολή
στους υπουργούς Γ. Σταθάκη και Χρ. Σπίρτζη ζητώντας νέα παράταση για τις
δημόσιες συμβάσεις. «Ζητούμε για λόγους εύρυθμης λειτουργίας του συστήματος
παραγωγής δημοσίων έργων, την περαιτέρω αναστολή έναρξης ισχύος του
Μέρους Β Ν.4281/14 τουλάχιστον μέχρι την 30.9.2016 προκειμένου σε αυτό το
χρονικό διάστημα να υπάρξει χρόνος για την ουσιαστική αναμόρφωση του σχεδίου
νόμου που παρουσιάστηκε στη διαβούλευση, σύμφωνα με τις παρατηρήσεις που
κατατέθηκαν από τους φορείς και εν συνεχεία δημοσιοποίηση του σχεδίου νόμου
και των υπολοίπων κανονιστικών κειμένων (υπουργικές αποφάσεις, προεδρικά
διατάγματα κλπ) στους φορείς της αγοράς προκειμένου οι ρυθμίσεις που τελικώς
θεσπιστούν να είναι λειτουργικές και συναινετικές. Σημειώνουμε ότι στο νέο θεσμικό
κείμενο θα πρέπει να προβλέπεται και μία απαραίτητη μεταβατική περίοδος για την
έναρξη των νέων ρυθμίσεων», αναφέρεται στην επιστολή.
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Ούτε ένας στους τρεις φορολογούμενους δεν έχει υποβάλει τη δήλωσή του

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ 1/6/2016

Σκηνικό επανάληψης των περσινών φαινομένων διαδικτυακού συνωστισμού την τελευταία εβδομάδα πριν από τη λήξη προθεσμίας, με αδυναμία του Taxis
να αντεπεξέλθει και διαμαρτυρίες των φοροτεχνικών, διαμορφώνουν οι αποστάσεις ασφαλείας τις οποίες συνεχίζουν να τηρούν οι φορολογούμενοι από την
υποβολή των δηλώσεών τους. Με την διαδικασία να εισέρχεται στην τελική της ευθεία και την προθεσμία να εκπνέει στις 30 Ιουνίου, μέχρι χθες ούτε ένας στους
τρεις φορολογούμενους δεν είχε υποβάλει τη δήλωσή του. Τα στοιχεία δείχνουν ότι έως τώρα σε σύνολο 6 εκατ. υπόχρεων, 1.865.638 φορολογούμενοι έχουν
υποβάλει τις δηλώσεις τους. Έτσι, για να ολοκληρωθεί ομαλά η διαδικασία στο τέλος του μήνα απαιτείται η υποβολή περίπου 130.000 δηλώσεων την ημέρα.

Επιτεύχθηκε συμφωνία, εκταμιεύεται η δόση

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ 1/6/2016

Ύστερα από μαραθώνιες διαβουλεύσεις που ολοκληρώθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες η κυβέρνηση συμφώνησε με τους θεσμούς στα θέματα που παρέμεναν
ανοιχτά για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης. Εντός των ημερών εκταμιεύεται από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ESM) η πρώτη δόση των 7,5 δισ.
ευρώ (από 10,3 δισ.) που θα κατευθυνθούν στις πληρωμές για το χρέος και την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών. Συμφωνία επήλθε και στο θέμα του ΕΚΑΣ
και έτσι χιλιάδες χαμηλοσυνταξιούχοι γλιτώνουν από την επιστροφή αναδρομικών από 1ης Ιανουαρίου 2016. Επίσης έγιναν δεκτές οι ελληνικές προτάσεις για τον
ΑΔΜΗΕ και τις μεταβατικές διατάξεις για το νέο ασφαλιστικό. Οι σχετικές τροπολογίες θα έλθουν αύριο προς ψήφιση στη Βουλή. Το μόνο θέμα που παραμένει
ανοιχτό είναι τα κόκκινα δάνεια, για τα οποία συνεχίζεται η διαπραγμάτευση σε επίπεδο τεχνικών κλιμακίων.

ΟΟΣΑ: Ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας το Β’ εξάμηνο του 2016

ΕΘΝΟΣ 1/6/2016

Ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας στο δεύτερο εξάμηνο του 2016 και ρυθμό ανάπτυξης 1,9% για το 2017 προβλέπει ο ΟΟΣΑ με την εξαμηνιαία έκθεσή του.
«Ο ρυθμός ανάπτυξης προβλέπεται να γίνει θετικός στο δεύτερο εξάμηνο του 2016, μετά από μία βαθιά και παρατεταμένη ύφεση, καθώς η ανάκαμψη της
εμπιστοσύνης ενισχύει τις επενδύσεις και την κατανάλωση και η βελτιωμένη ανταγωνιστικότητα αυξάνει τις εξαγωγές», σημειώνει ο ΟΟΣΑ. Για το σύνολο του
2016, προβλέπεται μικρή μείωση του ΑΕΠ κατά 0,2% μετά τη μείωσή του κατά 0,3% το 2015. Για την ανεργία, η έκθεση αναφέρει ότι είναι ακόμη πολύ υψηλή και
προκαλεί σοβαρά κοινωνικά προβλήματα, αλλά υποχωρεί σταδιακά. Το ποσοστό ανεργίας αναμένεται να μειωθεί φέτος στο 24% από 24,9% το 2015 και 26,5%
το 2014, ενώ για το 2017 εκτιμάται περαιτέρω αποκλιμάκωσή του στο 23,2%. «Ο εκσυγχρονισμός του δημόσιου Οργανισμού Απασχόλησης και η επέκταση των
ενεργητικών πολιτικών για την αγορά εργασίας θα μείωναν την ανεργία», σημειώνει ο ΟΟΣΑ.

Η ελληνική ναυτιλία αύξησε 70% το μέγεθος του στόλου της μεταξύ 2009-16

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 1/6/2016

Σε «κερδισμένους» της κρίσης των τελευταίων ετών, στην παγκόσμια αλλά και την ελληνική οικονομία, κατατάσσονται οι Ελληνες εφοπλιστές, καθώς από το
2009 μέχρι σήμερα έχουν κατορθώσει να εδραιώσουν την κυριαρχία τους στην παγκόσμια ναυτιλία, τη στιγμή που άλλες χώρες έκαναν βήματα προς τα πίσω.
Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε ο μεγαλύτερος ναυλομεσιτικός οίκος Clarksons, οι Ελληνες πλοιοκτήτες ελέγχουν το 18% του παγκόσμιου στόλου
με βάση τη μεταφορική ικανότητα (σε τόνους dwt), καθώς ο ελληνόκτητος στόλος ανέρχεται σε 333 εκατ. τόνους dwt, πλέον 40 εκατ. τόνων dwt πλοίων που
βρίσκονται υπό ναυπήγηση. Είναι χαρακτηριστικό ότι από το 2009 έως σήμερα, το μέγεθος του ελληνικού στόλου έχει αυξηθεί κατά 70%, δείγμα των τεράστιων
επενδύσεων που έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Clarksons, οι Ελληνες ελέγχουν πλοία 196 εκατ. τόνων (gross tonnage), μέγεθος που αντιπροσωπεύει το 16% του παγκόσμιου στόλου, ενώ ακολουθούν η Ιαπωνία με μερίδιο 13% και η Κίνα με μερίδιο 11%.

Η Ελβετία εγκαινιάζει τη μεγαλύτερη σήραγγα του κόσμου

ΤΑ ΝΕΑ 1/6/2016

Λέγεται «Σήραγγα Βάσης Γκόταρντ» και το όνομά της μάλλον δεν δείχνει το μέγεθος του επιτεύγματος: Διανοίχτηκε κάτω από τις ελβετικές Άλπεις και είναι η
μεγαλύτερη και βαθύτερη σήραγγα του κόσμου, μετρώντας 57 χιλιόμετρα και ξεπερνώντας, μετά από δύο δεκαετίες έργων, κάθε προηγούμενο έργο ανάλογης
φιλοδοξίας. Η Ελβετία την εγκαινίασε την Τετάρτη χωρίς να φείδεται πανηγυρικών τόνων και θεωρεί πως, καθώς θα χρησιμοποιείται για σιδηροδρομική
σύνδεση, θα αλλάξει τον χάρτη των εμπορικών μεταφορών στην ευρύτερη περιοχή.
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Το ΤΕΕ/ΤΚΜ για τα μέλη του και τους πολίτες
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
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

