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Με την εισήγηση του προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ/ΤΚΜ, Πάρι Μπίλλια, ξεκίνησε το πρωί της 
Πέμπτης 9 Ιουνίου το διήμερο Αναπτυξιακό Συνέδριο με τίτλο «Κεντρική Μακεδονία – Επιχειρηματική Περιφέρεια. 
Άμεσες Ενέργειες και Στρατηγικός Σχεδιασμός». Παρόντες στο αμφιθέατρο του ΤΕΕ/ΤΚΜ, όπου διεξάγεται το 
Συνέδριο, ήταν γενικοί γραμματείς υπουργείων, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης και πλήθος κόσμου. 

Στόχος του Συνεδρίου είναι να αναδειχτούν όλες εκείνες οι παράμετροι, που μπορούν να προσδιορίσουν 
το ιδανικό νέο αναπτυξιακό μοντέλο για την πόλη αλλά και συνολικά την κεντρική Μακεδονία. Γι’ αυτό στην 
εισήγησή του ο κ. Μπίλλιας υπογράμμισε την αναγκαιότητα χάραξης «ενός κοινού οδικού χάρτη ανάκαμψης 
της Θεσσαλονίκης και της Περιφέρειας», καλώντας τους φορείς που είτε συμμετέχουν στο Συνέδριο, είτε όχι, να 
συνεχίσουν οργανωμένα την συνεργασία για την επίτευξη του. «Με αυτή τη λογική ξεκινήσαμε το συνέδριο σε 
μία εποχή κρίσιμη: με ένα ακόμα ψηφισμένο μνημόνιο που εάν κρίνουμε από τη μέχρι τώρα εμπειρία, ο μόνος 
επιπλέον λόγος για να εφαρμοστεί, σε σχέση με τα προηγούμενα είναι η εξαντλημένη υπομονή των εταίρων. 
Με ένα αναπτυξιακό νόμο υπό ψήφιση, χωρίς όμως αναπτυξιακό σχέδιο και με θεσμοθετημένο το υπερταμείο», 
είπε ο κ. Μπίλλιας και καυτηρίασε το γεγονός ότι το ΤΕΕ δεν προσκλήθηκε στις Επιτροπές όπου συζητείται το 
Αναπτυξιακό νομοσχέδιο: «ο θεσμός του ΤΕΕ παραμένει ισχυρός». Αναφέρθηκε στο ασφαλιστικό και φορολογικό 
νόμο που «ωθεί προς την έξοδο ακόμα και όσους  από τους καλούς και τους άριστους είχαν επιλέξει να 
παραμείνουν και να το παλέψουν στην πατρίδα μας».

Στάθηκε ιδιαίτερα στη στενή και αλληλένδετη σχέση των μηχανικών με την ανάπτυξη λέγοντας: «Η δουλειά μας 
παράγει ανάπτυξη. Η ανάπτυξη μας δίνει δουλειά. Η επαγγελματική μας εξάρτησή είναι σχεδόν απόλυτη».

«Χρειαζόμαστε νέα πρότυπα ανάπτυξης ή μάλλον πρότυπα σκέτο γιατί δεν υπήρχαν και παλιά», πρόσθεσε. Ο 
κ. Μπίλλιας σκιαγράφησε την κατάσταση στην περιφέρεια κεντρικής Μακεδονία, αναφερόμενος τόσο στο λιμάνι 
της Θεσσαλονίκης το οποίο –όπως είπε- εν αναμονή προσφορών απαξιώνεται από τις απεργίες, το πρόγραμμα 
εξοικονόμησης ενέργειας το οποίο δεν έχει ξεκινήσει ακόμη γιατί η Πολιτεία δεν αναθεώρησε τον Κανονισμό 
Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων, ενώ στις προτάσεις για ένταξη έργων στο πακέτο Γιούνκερ απουσιάζει 
πλήρως η Κεντρική Μακεδονία και ο βασικός αναπτυξιακός της βραχίονας η Εγνατία Οδός που θα μπορούσε να 
ωριμάσει έργα, απαξιώνεται καθημερινά και κινδυνεύει να μείνει χωρίς αντικείμενο. «Ας μην ξεχνάμε ότι κάποια 
μεγάλα έργα χρειάστηκαν 20 και 30 χρόνια για να ωριμάσουν, ενώ άλλα σάπισαν, με τα αντίστοιχα κονδύλια 
να μεταναστεύουν επίσης προς το  Κέντρο. Σε αυτό έπαιξε κάποιο ρόλο και η ροπή μας να ανάγουμε τεχνικά, 
επιστημονικά ενίοτε και απλώς διαδικαστικά ζητήματα σε εστίες έριδας Πράσινων – Βένετων. Γεγονός που συχνά 
χρησιμοποιήθηκε ως πρόφαση από την κεντρική διοίκηση.

Δεν ξεχνάμε όμως ότι έγιναν και μεγάλα έργα όπως η ΕΓΝΑΤΙΑ και ο ΠΑΘΕ», είπε. 
Στη συνέχεια έκανε ιδιαίτερη αναφορά στα εγγενή πλεονεκτήματα και τις δυνατότητες της Περιφέρειας και της 

Θεσσαλονίκης. Όπως: η θέση της, το μέγεθός της, το παραγωγικό της δυναμικό -εάν συγκρατηθεί-, οι δυνατότητες 
για ευρέως φάσματος οικονομικές δραστηριότητες -εάν ανακοπεί η συρρίκνωση-, οι αξιόλογες κοινωνικές 
υποδομές, όταν δεν οδηγούνται σε μαρασμό, το μεγαλύτερο Πανεπιστήμιο της χώρας και τα άλλα Επιστημονικά 
Ιδρύματα, η σύνδεση με τα Ευρωπαϊκά δίκτυα, το λιμάνι -εφόσον δεν απαξιωθεί πλήρως μέχρι τον Σεπτέμβριο-. 
Χαρακτηριστικά που –όπως είπε ο κ. Μπίλλιας- θα επέτρεπαν να «σταθεί» η κεντρική Μακεδονία αυτόνομα και 
ισότιμα στο χάρτη των Ευρωπαϊκών περιφερειών.  Συνέχεια στη σελίδα 2...

Σε εξέλιξη το Αναπτυξιακό Συνέδριο του ΤΕΕ/ΤΚΜ

Η Ελλάδα ακόμη ψάχνει το αναπτυξιακό της μοντέλο. 
Το ψάχνει κάπου ανάμεσα στις χρυσαφένιες 
ακτές και τα φρεσκοανακαινισμένα δωμάτια των 
ξενοδοχείων της, κάπου ανάμεσα στους ελαιώνες, 
τα οινοποιεία και τις στάνες της, κάπου ανάμεσα 
στα ερευνητικά ινστιτούτα και τα εργαστήρια, αλλά 
όλα δείχνουν πως δεν το έχει ακόμη βρει. Στα λόγια 
είμαστε “στο μαξ”: στον τουρισμό σπάμε ρεκόρ, 
στον πρωτογενή τομέα η γη αναβλύζει χρυσάφι, 
στα εργαστήρια η καινοτομία που παράγει το 
αθάνατο ελληνικό μυαλό θα είναι τελικά αυτή που 
θα μας σώσει. Στην πράξη όμως, τι; Οι επιχειρήσεις 
φορολογούνται μέχρι εξόντωσης, οι επιστήμονες - 
ελεύθεροι επαγγελματίες παραδίδουν αναγκαστικά 
στο κράτος επτά στα δέκα ευρώ που ολοένα 
δυσκολότερα βγάζουν, οι νέοι μεταναστεύουν, 
ο τουρισμός τρώει τις φάπες του με τον ΦΠΑ και 
οι εξαγωγές που αρχικά μας έδωσαν το φιλί της 
ζωής -μαζί με τον τουρισμό- τώρα αρχίζουν να 
μαραζώνουν (διαβάστε την άποψη των εξαγωγέων). 
Η πικρή αλήθεια είναι ότι στιβαρός αναπτυξιακός 
σχεδιασμός για την Ελλάδα δεν υπάρχει. Κι ενώ 
λείπει, έρχεται ο νέος αναπτυξιακός νόμος, να 
εξασφαλίσει ανάπτυξη και επενδύσεις χωρίς 
διαθέσιμα ιδιωτικά κεφάλαια και με ανεπαρκείς 
κρατικούς πόρους» . Στον αναπτυξιακό νόμο, που 
συζητιέται -μεταξύ άλλων θεμάτων- στο συνέδριο 
του ΤΕΕ/ΤΚΜ τη στιγμή που διαβάζετε αυτές τις 
γραμμές, μπορεί να εντοπίσει κάποιος πολλά “συν” 
και “πλην”. Το θέμα όμως ίσως να μην είναι καν 
αυτό. Το θέμα ίσως να είναι ότι για ακόμη μία φορά 
το το άλογο μπαίνει μπροστά από το κάρο. Μπορείς 
να σχεδιάσεις και να εφαρμόσεις έναν επιτυχημένο 
αναπτυξιακό νόμο, όταν δεν έχεις σαφείς 
κατευθύνσεις αναπτυξιακού σχεδιασμού; Είναι 
απορίας άξιον. Στο μεταξύ, η αιτιολογική έκθεση του 
νόμου έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Σύμφωνα με την 
“Καθημερινή” στην έκθεση αναφέρεται ότι στους 
τρεις προηγούμενους νόμους “εντοπίστηκαν έξι 
επιχειρηματικοί όμιλοι (πέντε στον ευρύτερο κλάδο 
της ενέργειας και ένας στον κλάδο του τουρισμού), 
που ενισχύθηκαν για ...133 επενδυτικά σχέδια”. Τα 
σχόλια; Δικά σας.
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ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΕ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Σε εξέλιξη το Αναπτυξιακό Συνέδριο του ΤΕΕ/ΤΚΜ
«Με όλα αυτά κατά νου δεν μπορούμε να 

θεωρήσουμε Αναπτυξιακό πρότυπο για την 
κεντρική Μακεδονία  χωρίς: Αποκέντρωση, 
Ευελιξία, Μετατροπή των Υπηρεσιών και 
των φορέων της Περιφέρειας σε θύλακες 
σχεδιασμού και παρακολούθησης και όχι 
απλώς υλοποίησης», πρόσθεσε. 

Ο πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ υπογράμμισε 
την αναγκαιότητα ενθάρρυνσης του ιδιωτικού 
τομέα στη αναπτυξιακή προσπάθεια καθώς το 

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων είναι σχεδόν μηδενικό και η συνεισφορά του 
νέου ΕΣΠΑ για κλασσικές υποδομές μάλλον μικρή

«Η εμπλοκή του τεχνικού κόσμου στην αναπτυξιακή διαδικασία, είναι σαφώς 
ευρύτερη της κατασκευής. Συνδέεται ουσιαστικά και με τους τρεις τομείς, 
περισσότερο βέβαια με τον δευτερογενή και τον τριτογενή,  ενώ οι έλληνες μηχανικοί 
καλούνται να αξιοποιήσουν τους μικρούς συγκριτικά πόρους που διαθέτει η χώρα, 
να αντισταθμίσουν το ισχυρό μειονέκτημα της έλλειψης οικονομίας κλίμακας, να 
σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν ένα προϊόν ταυτόχρονα ανταγωνιστικό και βιώσιμο. 
Αυτές οι απαιτήσεις υποστηρίζονται από δύσκολες και ακριβές σπουδές,  σπουδές 
που οφείλουν να συνδέονται με την παραγωγή. Κάποιος που σπουδάζει μηχανικός, 
το κάνει για να εφαρμόσει, όχι  για να διευρύνει τους ορίζοντές του. Η πολιτεία 
όμως και ο βαρύτατα φορολογούμενος έλληνας δεν οφείλουν να συνεισφέρουν σε 
αυτό, ούτε στη στελέχωση των τεχνικών εταιρειών της Ευρώπης και του κόσμου», 
κατέληξε.

Την Παρασκευή 10 Ιουνίου τις εργασίες του Συνεδρίου θα ανοίξει ο πρόεδρος 
του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός και θα ακολουθήσει η εισήγηση του γγ Στρατηγικών και 
Ιδιωτικών Επενδύσεων Λόη Λαμπριανίδη, ο οποίος άλλαξε την ημέρα της εισήγησής 
του λόγω της συζήτησης του Αναπτυξιακού νομοσχεδίου στη Βουλή.

Περισσότερες λεπτομέρειες για το Συνέδριο αλλά και οι εισηγήσεις που θα γίνουν 
μπορείτε να δείτε ΕΔΩ 

Ο αναπτυξιακός χωρίς τους μηχανικούς στη Βουλή
Τον αποκλεισμό του από τη συζήτηση στη Βουλή του αναπτυξιακού 

νομοσχεδίου καταγγέλλει το ΤΕΕ. Παρά τη θεωρητικά ευρεία ακρόαση φορέων, 
οι αρμόδιες επιτροπές της Βουλής δεν προσκάλεσαν το ΤΕΕ να εκφράσει τις 
απόψεις και το σχολιασμό του για το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Αποτελεί 
σίγουρα καινοτομία η Κυβέρνηση και η Βουλή να «ομνύουν» στον αναπτυξιακό 
σχεδιασμό της χώρας για τα επόμενα χρόνια αλλά να ξεχνούν αυτούς που θα 
κληθούν να τον υπηρετήσουν στην πράξη, δηλαδή τους μηχανικούς της χώρας. 
Επίσης αποτελεί καινοτομία η «παράλειψη» της ακρόασης, με τον ορθό θεσμικά 
τρόπο, του επίσημου και θεσμοθετημένου τεχνικού συμβούλου της Κυβέρνησης 
και της Πολιτείας, του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, από τη Βουλή των 
Ελλήνων. Ως γνωστόν, το ΤΕΕ οφείλει εκ της νομοθεσίας να εκφέρει άποψη για 
οποιοδήποτε «επιστημονικό, τεχνικό, τεχνοοικονομικό, ή αναπτυξιακό θέμα που 
ενδιαφέρει το κοινωνικό σύνολο». Αυτές ακριβώς τις πρόνοιες της νομοθεσίας 
ικανοποιεί σταθερά το ΤΕΕ με την παρουσία του στις συνεδριάσεις της Βουλής, 
με τη συμμετοχή του σε τεχνικά συμβούλια και επιτροπές του δημοσίου, με 
το πολυσχιδές επιστημονικό έργο του. Επιπλέον το ΤΕΕ καταθέτει συνεχώς, 
τόσο προς την Κυβέρνηση όσο και δημοσίως, συγκεκριμένες και εφαρμόσιμες 
προτάσεις για την ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας και διευκολύνει το 
διάλογο με όλους τους επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς, όπως για 
παράδειγμα συμβαίνει στη Θεσσαλονίκη με το Αναπτυξιακό Συνέδριο που 
διοργανώνει το ΤΕΕ/ΤΚΜ.

Δείτε ΕΔΩ τις προτάσεις του ΤΕΕ/ΤΚΜ κατά την πρώτη παρουσίαση του 
Αναπτυξιακού νομοσχεδίου και ΕΔΩ τη θέση του ΤΕΕ/ΤΚΜ στην τελική 
διαβούλευση. Περισσότερα για τον αποκλεισμό του ΤΕΕ ΕΔΩ 

...συνέχεια από σελίδα 1

Στο ετήσιο Συνέδριο του Εμπορικού και 
Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Σερβίας 
για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, κλήθηκε και συμμετείχε το ΤΕΕ/ΤΚΜ. 
Πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 6 Ιουνίου στις εγκαταστάσεις του Επιμελητηρίου 
στο Βελιγράδι και το ΤΕΕ/ΤΚΜ εκπροσώπησε ο γενικός γραμματέας της 
Διοικούσας Επιτροπής, Άνθιμος Αμανατίδης. 

Την Κυριακή 5 Ιουνίου συναντήθηκε με τη διοίκηση του Εμπορικού και 
Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Σερβίας, δομή του οποίου είναι το Τεχνικό 
Επιμελητήριο Σερβίας. Ο κ. Αμανατίδης έγινε αποδέκτης πρότασης για υπογραφή 
Συμφώνου Συνεργασίας μεταξύ του Σερβικού Επιμελητηρίου και του ΤΕΕ/ΤΚΜ. Η 
πρόταση και το γενικότερο πλαίσιο συνεργασίας θα διερευνηθεί από το ΤΕΕ/ΤΚΜ.

Την επόμενη μέρα, ο κ. Αμανατίδης πραγματοποίησε εισήγηση στο περιβαλλοντικό 
συνέδριο με θέμα την εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια. Ξεκίνησε κάνοντας 
μία παρουσίαση στους Σέρβους διοργανωτές του Τεχνικού Επιμελητηρίου, 
ενημερώνοντάς τους το πότε ξεκίνησε, πως λειτουργεί, τις δράσεις του αλλά 
και γενικότερα τον ρόλο του ως τεχνικού συμβούλου της Ελληνικής Πολιτείας. 
Σε ότι αφορά την εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια, ο κ. Αμανατίδης έκανε μία 
παρουσίαση της κατάστασης στην Ελλάδα επισημαίνοντας ότι το 89% των κτιρίων 
στην χώρα είναι κατασκευασμένα πριν από το 1980, γεγονός που σημαίνει ότι 
περίπου 3.700.000 κτίρια είναι θερμικά απροστάτευτα. Τέλος, παρουσίασε τις 
δράσεις που έχουν ληφθεί στο πλαίσιο της βελτίωσης της εξοικονόμησης 
ενέργειας στα κτίρια αλλά και τις προτάσεις που έχει καταθέσει το ΤΕΕ προς αυτή 
τη κατεύθυνση. 

Να σημειωθεί ότι στην ίδια εκδήλωση παραβρέθηκε και ο αντιπρόεδρος της 
Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ, Χρίστος Βλαχοκώστας. 

Επιμορφωτικό σεμινάριο μικρής διάρκειας στην Έδεσσα, το οποίο θα 
πραγματοποιηθεί 22 έως 24 Ιουνίου με θέμα: «Περιβαλλοντική Αδειοδότηση 
Έργων και Δραστηριοτήτων 

Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων», διοργανώνει το ΤΕΕ/ΤΚΜ σε 
συνεργασία με τη Ν.Ε.Πέλλας. Θα φιλοξενηθεί στην ισόγεια αίθουσα του 
Πνευματικού Κέντρου Έδεσσας τις ώρες 17:00 – 21:00. 

Η αίτηση συμμετοχής είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ/ΤΚΜ και στα 
γραφεία της Ν.Ε.Πέλλας. Η επιλογή των συμμετεχόντων θα γίνει με βάση τον 
αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης συμμετοχής τους.

Ημερίδα με τίτλο: «Περιπτώσεις εφαρμογής του Κανονισμού Επεμβάσεων (ΚΑΝ.
ΕΠΕ.) – Παραδείγματα», διοργανώνει το απόγευμα της Τρίτης 21 Ιουνίου, το ΤΕΕ/
ΤΚΜ. Η ημερίδα, ως συνέχεια εκείνης που πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο του 2012 
έχοντας στόχο την παρουσίαση του Κανονισμού στους Μηχανικούς της κεντρικής 
Μακεδονίας, θα δώσει έμφαση σε παραδείγματα εφαρμογής του ΚΑΝ.ΕΠΕ. στα 
υφιστάμενα κτίρια αλλά και αυθαίρετες κατασκευές στις οποίες απαιτείται έλεγχος 
της στατικής τους επάρκειας. Η πρωτοβουλία για τη διοργάνωση της ανήκει στη 
Διαρκή Ομάδα Εργασίας Αντιμετώπισης Φυσικών και Τεχνολογικών Καταστροφών 
στο Αστικό Περιβάλλον του ΤΕΕ/ΤΚΜ και οι εργασίες της θα πραγματοποιηθούν 
στο αμφιθέατρο του ΤΕΕ/ΤΚΜ (Μεγ.Αλεξάνδρου 49). Περισσότερα

Σεμινάριο μικρής διάρκειας στην Έδεσσα

Ημερίδα για τον Κανονισμό Επεμβάσεων από το ΤΕΕ/ΤΚΜ

Το ΤΕΕ/ΤΚΜ σε περιβαλλοντικό 
Συνέδριο του Εμπορικού και 
Βιομηχανικού Επιμελητηρίου 
Σερβίας 

http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teetkm/DRASTHRIOTHTES/Anaptyxiako_Synedrio_TEETKM/Tab
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teetkm/THESEIS_TEETKM_2014_16/ANAPTYXIAKOS.pdf <03C4><03B9><03C2> �<03C1><03BF><03C4><03AC><03C3><03B5><03B9><03C2> <03C4><03BF><03C5> <03A4><0395><0395>/<03A4><039A><039C> 
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teetkm/THESEIS_TEETKM_2014_16/1560-%C3%C3%20%C1%CD%C1%D0%D4%D5%CE%C7%D3.pdf 
http://web.tee.gr/eidisis/o-anaptixiakos-choris-tous-michanikous-sti-vouli-entoni-antidrasi-gia-ton-apoklismo-tou-tee/
www.tkm.tee.gr 
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teetkm/DRASTHRIOTHTES/EKDHLVSEIS/KAN.EPE 


Αναπτυξιακό συνέδριο

ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ   
      ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ διοργανώνει:

ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΑΜΕΣΕΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
ΚΑΙ 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ  

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

Πέμπτη 9 Ιουνίου

Προσέλευση – Εγγραφές 

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. Η περιφερειακή ανάπτυξη της Κεντρικής Μακεδονίας- Γεωπολιτικές 
πτυχές 
Σ. Πιτσιόρλας, Πρόεδρος ΤΑΙΠΕΔ
6. Ανάπτυξη χωρίς επιχειρήσεις, επενδύσεις και έργα γίνεται; 
Χ. Αλεξόπουλος, Β’ Αντιπρόεδρος ΕΒΕΘ
7. 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. Μ. Ευστρατίου Κόλλια-Τσαρουχά, Υφυπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης
2. Η περιφερειακή βιομηχανία προς το 2020
Αθ. Σαββάκης, Πρόεδρος ΣΒΒΕ
3. Νεανική και βιώσιμη επιχειρηματικότητα χωρίς διακρίσεις  
Α. Στεφανίδης, Πρόεδρος Ακαδημίας Επιχειρηματικότητας & τέως Πρόεδρος 
Ομοσπονδίας Ελληνικών Συνδέσμων Νέων Επιχειρηματιών 
4. Προτάσεις για την ανάπτυξη της οικονομίας της Γνώσης 
Κ. Καγγελίδης, Πρόεδρος Δ.Σ. ΣΕΠΒΕ  
5. 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
6. Δυσκολίες χρηματοδότησης της καινοτομίας στην Ελλάδα
M. Λουφάκης, Οικονομικό Τμήμα ΛΟΥΦΑΚΗΣ ΧΗΜΙΚΑ ΑΒΕΕ  
7. Η Ελλάδα μπορεί …
Η. Γαγανέλης, Βιοτεχνία κατασκευής αυτοκινήτων REPLICAR HELLAS
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Παρασκευή 10 Ιουνίου

10:00 – 13:00 ΕΡΓΑ – ΔΡΑΣΕΙΣ - ΥΠΟΔΟΜΕΣ

1. Χρηματοδότηση Δημοσίων Υποδομών 
Γιώργος Στασινός, Πρόεδρος ΤΕΕ
2. Αναγκαιότητα επανεκκίνησης της ελληνικής οικονομίας : Ο ρόλος του 
αναπτυξιακού νόμου 
καθ. Λ. Λαμπριανίδης,  Γενικός Γραμματέας Στρατηγικών και Ιδιωτικών 
Επενδύσεων Υπ.Οικονομίας
3. Το Μετρό ως έργο βιώσιμης ανάπτυξης 
Ι. Μυλόπουλος, Πρόεδρος  ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ
4. Η Εγνατία Οδός ως Φορέας Υλοποίησης Στρατηγικού Πλέγματος 
Αναπτυξιακών Υποδομών στη Βόρεια Ελλάδα 
Ι. Iωακειμίδης  Π.Μ., Μέλος Δ.Σ. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε 
5. Η συμβολή της σχεδιαζόμενης ανάπτυξης του Λιμένα Θεσσαλονίκης 
στην τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη 
Σάββας Σισμάνης, Δ/ντης Μελετών και Κατασκευής Έργων ΟΛΘ Α.Ε.
6. Αθ. Σχίζας, Διευθύνων Σύμβουλος ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε.
7. 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  
Β. Γκανίλα, Μ. Ανθρακοπούλου, Σ. Σκαρλακίδης, Π. Τσαλδάρη, Αρχιτέκτονες 
Μηχανικοί, Ομάδα Εργασίας ΤΕΕ/ΤΚΜ
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: Χορηγοί επικοινωνίας: 
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ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΕ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Με ομόφωνη απόφασή της, η ΔΕ του ΤΕΕ ζητά από το ΤΣΜΕΔΕ και το ΕΤΑΑ να 
μην εφαρμοστούν για το σύνολο των συναδέλφων οι αυξημένες και αναδρομικές 
ασφαλιστικές εισφορές του Ν. 3986/2011 για τα έτη 2011-2014 με δεδομένη 
και την πρόσφατη γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Επίσης, 
στην ίδια απόφαση αναφέρεται ότι η διοίκηση του Ταμείου οφείλει να συμβάλει 
στην επιστροφή/ανταποδοτικότητα/διαφύλαξη των ασφαλιστικών εισφορών που 
κατέβαλαν οι Μηχανικοί επί σειρά δεκαετιών και να διεκδικήσει την επιστροφή της 
περιουσίας του ΤΣΜΕΔΕ που είτε δεν αποδόθηκε σε αυτό (πχ κρατική συμμετοχή), 
είτε υφαρπάχτηκε (πχ με το PSI). Η ΔΕ επισημαίνει ότι, αν και οι Μηχανικοί 
καταβάλλουν εδώ και χρόνια υπέρ του ΟΑΕΔ, δεν έχουν ανταποδοτικά οφέλη από 
αυτή την επιβάρυνση. Για το λόγο αυτό η ΔΕ του Τομέα Μηχανικών και Εργοληπτών 
Δημοσίων Έργων του ΕΤΑΑ  και το ΔΣ του ΕΤΑΑ οφείλουν να προβούν στις 
απαραίτητες ενέργειες για την ενεργοποίηση του Κλάδου Προνοιακών Παροχών 
των Μηχανικών, πάγιο αίτημα του ΤΕΕ και των Μηχανικών, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στο ν. 3518/2006.  Διαβάστε την απόφαση ΕΔΩ

Απόφαση σχετικά με το ποιος θεωρείται εργοδότης στις οικοδομικές εργασίες, 
την ευθύνη του εργοδότη και τις υποχρεώσεις του εργολάβου ως προς την τήρηση 
κανόνων ασφαλείας εξέδωσε ο Άρειος Πάγος. 

Σύμφωνα με αυτήν, προκύπτει ότι προκειμένου περί οικοδομικών εργασιών, 
ως εργοδότης, από την άποψη της εφαρμογής των διατάξεων του νόμου περί 
κοινωνικών ασφαλίσεων, θεωρείται τόσο ο κύριος του έργου (πλασματικός 
εργοδότης) όσο και εκείνος που έχει αναλάβει τις οικοδομικές εργασίες (μηχανικός, 
εργολάβος, υπεργολάβος) και έχει συνάψει την εργασιακή σύμβαση με τους 
εργαζομένους στο οικοδομικό έργο.

Επομένως, τόσο ο κύριος του έργου όσο και ο εργοδότης του εργαζομένου που 
υπέστη εργατικό ατύχημα κατά την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών, δηλαδή εκείνος 
με τον οποίο ο εργαζόμενος είχε συνάψει την εργασιακή σύμβαση, απαλλάσσονται 
μεν από τις υποχρεώσεις καταβολής αποζημίωσης εξαιτίας εργατικού ατυχήματος, 
όταν ο εργαζόμενος είναι ασφαλισμένος στο ΙΚΑ, ευθύνονται όμως αν υπάρχει 
πταίσμα για τη χρηματική ικανοποίηση του παθόντος, επειδή δε για την ίδια 
ζημία ευθύνονται παράλληλα περισσότεροι, κατά το άρθρο 926 ΑΚ ενέχονται εις 
ολόκληρον.

Εξάλλου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις που αφορούν αποκλειστικά 
στη λήψη και τήρηση των κατά νόμο μέτρων ασφαλείας για την προστασία των 
εργαζομένων ή τρίτων κατά την εκτέλεση οικοδομικών και λοιπών τεχνικών 
έργων, πλην των δημοσίων, ο εργολάβος ολόκληρου του έργου, ανεξάρτητα εάν 
αυτό εκτελείται ολικά ή κατά τμήματα με υπεργολάβους, είναι συνυπεύθυνος και 
υποχρεούται: α) να λαμβάνει και να τηρεί όλα τα μέτρα ασφαλείας που αφορούν 
ολόκληρο το έργο, β) να τηρεί, σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και της 
τέχνης, τις οδηγίες του επιβλέποντος, όπως προβλέπονται στον νόμο και γ) να 
εφαρμόζει, σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και της τέχνης, τη μελέτη 
μέτρων ασφαλείας, που ορίζεται στο άρθρο 6 του εν λόγω νόμου.

Ακόμη, σύμφωνα με τα άρθρα που εφαρμόζονται επί εργασιών ανεγέρσεως, 
κατεδαφίσεως, επισκευής, διακοσμήσεως, χρωματισμού οικοδομών, ως και των 
πάσης φύσεως μεταλλικών, μηχανουργικών, μηχανολογικών και ηλεκτρονικών 
εργασιών, που εκτελούνται σ` αυτές, οι εγκαταστάσεις ή διατάξεις ασφαλείας 
πρέπει να κατασκευάζονται έτσι, ώστε να αντιστοιχούν στην προς εκτέλεση εργασία 
και να διασφαλίζουν τον εργαζόμενο από τους κινδύνους, τους οποίους διατρέχει 
κατά την εκτέλεσή της.

Από τις διατάξεις συνάγεται ότι η υποχρέωση ως προς τη λήψη και τήρηση των 
κατά νόμο μέτρων ασφαλείας και, κατά συνέπεια, η ευθύνη έναντι των εργαζομένων 
που απασχολούνται σε οικοδομικό έργο ή τρίτων προσώπων σε περίπτωση 
ατυχήματος οφειλομένου σε παράλειψη ως προς τα μέτρα αυτά, βαρύνει κατ` 
αρχήν το πρόσωπο που αναλαμβάνει την εκτέλεση ολόκληρου του έργου, ως 
εργολάβος. Η απόφαση 181/2016 –η οποία έχει πολλές και ενδιαφέρουσες 
παραμέτρους- μπορεί να αναζητηθεί από τον ιστότοπο του Αρείου Πάγου. 

Απόφαση ΔΕ ΤΕΕ για τις εισφορές του ΤΣΜΕΔΕ
Απόφαση Αρείου Πάγου για τους εργολάβους, τους εργοδότες 
και τις ευθύνες τους στις οικοδομικές εργασίες 

Χορηγήθηκε η άδεια εγκατάστασης για την κατασκευή του TAP 

Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος 

Χορηγήθηκε στην εταιρεία Trans Adriatic Pipeline AG άδεια εγκατάστασης, 
τριετούς διάρκειας, για την κατασκευή του Διαδριατικού Αγωγού Φυσικού 
Αερίου ΤΑΡ στις περιφερειακές ενότητες Έβρου, Ροδόπης, Ξάνθης, Καβάλας, 
Δράμας, Σερρών, Κιλκίς, Θεσσαλονίκης, Πέλλας, Ημαθίας, Φλωρίνης, Κοζάνης 
και Καστοριάς, σύμφωνα με τα υποβληθέντα σχέδια, τη μελέτη εγκατάστασης, 
τον προϋπολογισμό, το ερωτηματολόγιο, τη μελέτη ασφαλείας και τα λοιπά 
στοιχεία του φακέλου. Αυτό ορίζει η απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας Πάνου Σκουρλέτη, που δημοσιεύτηκε στη Διαύγεια.

Το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας διατηρεί το δικαίωμα να 
επιβάλει την εκτέλεση μεταρρυθμίσεων στην υπόψη εγκατάσταση σε κάθε 
περίπτωση που θα διαπιστωθεί ότι τούτο είναι αναγκαίο, για να εκπληρωθούν 
οι επιδιωκόμενοι σκοποί που προβλέπονται από το άρθρο 2 του β.δ. 15/21-10-
1922, καθώς και της υπουργικής απόφασης Δ3/Α/οικ.4303/22-02-2012 της 
παρ. 13 της παρούσας, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

Η θεώρηση των σχεδίων αφορά μόνον σε θέματα σχετικά με την εφαρμογή 
της βιομηχανικής νομοθεσίας και γίνεται με την προϋπόθεση της τήρησης 
των πολεοδομικών διατάξεων. Την ευθύνη για την ορθότητα και ακρίβεια 
των σχετικών στοιχείων, υπολογισμών και σχεδίων, που περιέχει η μελέτη 
εγκατάστασης και η μελέτη ασφαλείας, έχουν οι μελετητές. Σε περίπτωση που 
θα διαπιστωθεί ότι οι προαναφερθείσες μελέτες εγκατάστασης και ασφαλείας 
δεν εφαρμόζονται ή ότι τα στοιχεία που περιέχουν δεν είναι ακριβή, η παρούσα 
απόφαση μπορεί να ανακληθεί από την αρμόδια Διεύθυνση του υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η άδεια δεν απαλλάσσει την εταιρεία Trans 
Adriatic Pipeline AG από την υποχρέωση να εφοδιασθεί με άλλη άδεια, αν από 
άλλες διατάξεις προκύπτει αντίστοιχη υποχρέωση.

Δημοσιεύθηκε στο Φύλλο με αριθμό 1561 του Β τεύχους της Εφημερίδας 
της Κυβέρνησης στις 2 Ιουνίου 2016 ο Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος 
2016 (ΚΤΣ-2016), ο οποίος αποτελεί αναθεώρηση του Κανονισμού Τεχνολογίας 
Σκυροδέματος 1997. Ως γνωστόν, ο Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος 
2016, θα εφαρμόζεται υποχρεωτικά τόσο στα Δημόσια όσο και στα Ιδιωτικά 
Έργα αλλά θα τεθεί σε ισχύ έξι μήνες μετά την δημοσίευσή του, δηλαδή στις 
2/12/2016, με ορισμένες εξαιρέσεις για τις οποίες προβλέπεται μεγαλύτερη 
μεταβατική περίοδος.

Αναλυτικά ΕΔΩ

3

Την Κυριακή 12 Ιουνίου 2016, 08.00-20.00, θα διεξαχθούν στο κτίριο του ΤΕΕ/
ΤΚΜ, Μεγ. Αλεξάνδρου 49, στη Θεσσαλονίκη, οι εκλογές του ΣΜΗΒΕ με σκοπό 
την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Εκλογές ΣΜΗΒΕ

http://web.tee.gr/eidisis/apofasi-tis-de-tee-gia-tis-anadromikes-asfalistikes-isfores-ton-michanikon/
http://www.areiospagos.gr/
http://www.et.gr/idocs-nph/pdfimageSummaryviewer.html?args=sppFfdN7IQP5_cc--m0e1yFkFQkSI6PH7hLavgiQ6xa8rzSZFxgk-aO-Ic5ae5CykAYi3ORfmapX5jDiTlxwzrkgDJbDed4C75h8iB-tM3_vKMSuwFT8g8jMbcMCublFfxlNP8qam0aYjmdJ_iMzS1pT27ZmU1GSBKPhAEB_blB5c508DUtWlg
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ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ

35ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΒΙΒΛΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 
από 3 έως 19 Ιουνίου 2016, στην Παραλία του Λευκού 
Πύργου, Άγαλμα Μεγάλου Αλεξάνδρου.

ΤΡΕΙΣ SITE-SPECIFIC ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της εικαστικού Κάντυ 
Τσανγκ από τη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση, θα φιλοξενηθούν 
στη Θεσσαλονίκη από 10 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου 2016, στο 
πρώην Maison Crystal, Λεωφόρος Μ. Αλεξάνδρου 6, Ν. 
Παραλία Θεσσαλονίκης. Είσοδος ελεύθερη, καθημερινά 
12:00 – 20:00.

26ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ UIA 2017 - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για 
την παρουσίαση έργων σχεδιασμού με αρχικό θέμα «Η ψυχή 
της πόλης» από το Ακαδημαϊκό Πρόγραμμα της Διεθνούς 
Ένωσης Αρχιτεκτόνων (UIA), στο πλαίσιο του συνεδρίου του 
στη Σεούλ (Κορέα), 3 - 10 Σεπτεμβρίου 2017. Ηλεκτρονική 
υποβολή προτάσεων έως 15 Ιουνίου 2016. Πληροφορίες

2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΞΟΡΥΞΗΣ ΚΑΙ 
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στις 15 και 16 Ιουνίου 
2016 (Αίγλη Ζαππείου, από τις 10.00 π.μ. έως τις 4.30 μ.μ.). 
Πληροφορίες και εγγραφές

Στην εφαρμογή BUBBLLZ από τη Θεσσαλονίκη ένα από τα τρία 
βραβεία επιχειρηματικότητας

«Brand name» για τη Θεσσαλονίκη ο σταθμός Βενιζέλου 

Η mobile εφαρμογή bubbllz, από τη Θεσσαλονίκη κέρδισε ένα από τα τρία 
φετινά Βραβεία Επιχειρηματικότητας. Η bubbllz επιβραβεύει τους χρήστες για 
τα social post τους. Παράλληλα είναι μια web marketing πλατφόρμα, η οποία 
δίνει τη δυνατότητα σε καταστήματα, επιχειρήσεις, brands να προβάλλουν 
προϊόντα και υπηρεσίες μέσω User Generated Content. Οι χρήστες απλά 
βγάζουν μια φωτογραφία ή selfie με το προϊόν που αγοράζουν και δημιουργείται 
ένας κωδικός ανταμοιβής. Η φωτογραφία ανεβαίνει στα social media, και 
οι χρήστες ανταμείβονται άμεσα, με εκπτώσεις, κουπόνια, διαγωνισμούς, 
loyalty πόντους και ειδικές προσφορές. Την εφαρμογή δημιούργησαν οι: 
Κωνστάντιος Μπατσιώλας, Γεώργιος Θρασκιάς και Παναγιώτης Χατζηδάκης. 
Σημειώνεται ότι εφέτος πέντε καινοτόμες επιχειρήσεις από τη Θεσσαλονίκη 
πέτυχαν να επιλεγούν ανάμεσα στους δέκα φιναλίστ για το Ελληνικό Βραβείο 
Επιχειρηματικότητας.

Μαζί με τη bubbllz βραβεύτηκαν και οι εταιρείες Blueground και Raymet-
rics. Τα βραβεία στους νικητές του φετινού διαγωνισμού απένειμε ο πρόεδρος 
της Ελληνικής Δημοκρατίας, Προκόπιος Παυλόπουλος στη διάρκεια τελετής 
βράβευσης που πραγματοποιήθηκε στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών του 
Ιδρύματος Ωνάση.

Οι νικήτριες εταιρείες θα λάβουν χρηματοδότηση ύψους 1,25 εκατ. ευρώ, 
συμβουλευτική καθοδήγηση (mentoring), καθώς και ένα μεγάλο εύρος 
υπηρεσιών επιχειρηματικής υποστήριξης (νομικά, λογιστικά, μάρκετινγκ, 
τεχνολογία, επικοινωνία και διαχείριση ανθρωπίνου δυναμικού). Η συνεχής 
υποστήριξη που θα λάβουν από το Ελληνικό Βραβείο Επιχειρηματικότητας και 
τους συνεργάτες του, θα συμβάλλει ουσιαστικά στην επιτυχημένη εφαρμογή 
των επιχειρηματικών σχεδίων τους, ενώ αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 
αποστολής του Βραβείου για τον εντοπισμό και την ενθάρρυνση των πιο 
ελπιδοφόρων νέων επιχειρηματικών προτάσεων στην Ελλάδα. Περισσότερα

Με καθυστέρηση περίπου ενός χρόνου σε σχέση με το υπόλοιπο έργο, θα 
ολοκληρωθεί η κατασκευή του σταθμού Βενιζέλου του μετρό της Θεσσαλονίκης, 
ανέφερε σε ραδιοφωνική συνέντευξή του ο πρόεδρος της «Αττικό Μετρό», 
Γιάννης Μυλόπουλος, υπογραμμίζοντας ότι το τμήμα της παλιάς οδού Εγνατίας 
που θα αναδειχθεί στον σταθμό θα έχει εφάμιλλο αρχαιολογικό ενδιαφέρον με 
τον Λευκό Πύργο και την Αψίδα του Γαλερίου και θα αποτελέσει «brand name» 
για την πόλη. «Θα γίνει ένα έργο για το οποίο θα είμαστε υπερήφανοι, πρόκειται 
για ολόκληρο τμήμα αρχαίου δρόμου, μια πόλη κάτω από την πόλη, όπως είναι 
ο Λευκός Πύργος και η αψίδα του Γαλερίου. Έτσι θα είναι και ο σταθμός της 
Βενιζέλου θα είναι ένα brand name για τη Θεσσαλονίκη» είπε στο «Πρακτορείο 
FM», διευκρινίζοντας ότι θα γίνει εξαρχής ο σχεδιασμός της μελέτης και ότι 
θα δοθεί σε χρήση το 2021, με καθυστέρηση περίπου ενός χρόνου από τους 
υπόλοιπους σταθμούς της βασικής γραμμής.

Ο πρόεδρος της «Αττικό Μετρό», ανέφερε, επίσης, ότι έως στιγμής έχει 
ολοκληρωθεί κατά 80% η διάνοιξη των σηράγγων της βασικής γραμμής (Ν.Σ. 
Σταθμός – Νέα Ελβετία) από τους δύο μετροπόντικες και ως το τέλος του χρόνου 
θα ολοκληρωθεί το 100%, ενώ, αντίστοιχα, σε ποσοστό 80% ολοκληρώθηκαν 
και οι αρχαιολογικές εργασίες και στις αρχές του 2017 θα αποχωρήσουν από τα 
εργοτάξια οι αρχαιολόγοι.

Την προηγούμενη εβδομάδα το ΔΣ της Αττικό Μετρό ΑΕ συνεδρίασε στη 
Θεσσαλονίκη και επισκέφτηκε το έργο. Στη συνεδρίαση συζητήθηκαν και 
επιλύθηκαν τρέχοντα ζητήματα σχετικά με μετρό Θεσσαλονίκης. Τα μέλη του 
ΔΣ επισκέφθηκαν εργοτάξια της βασικής γραμμής και της επέκτασης προς 
την Καλαμαριά, καθώς και τα αρχαιολογικά ευρήματα του σταθμού Βενιζέλου. 
Αξίζει να επισημανθεί ότι ήταν η πρώτη φορά που το ΔΣ συνεδρίασε, με τη νέα 
του σύνθεση, στη Θεσσαλονίκη. 

«Αντί για την κατάργηση του ΕΝΦΙΑ, που επαγγέλθηκε η νυν κυβέρνηση, ή 
τουλάχιστον τον εξορθολογισμό του, τον οποίο όλη η ελληνική κοινωνία με αγωνία 
περιμένει, το οικονομικό επιτελείο δρομολόγησε τη μετατροπή του παράλογου 
αυτού φόρου σε πραγματικά «ισόβια δεσμά» για τους ιδιοκτήτες ακινήτων και τις 
οικογένειές τους, στοχεύοντας μάλιστα, με τις πρόσφατες αλλαγές, σε έσοδα άνω 
των 4 δισ. Ετησίως», τονίζει σε ανακοίνωσή της η ΠΟΜΙΔΑ. «Η διατήρηση του ΕΝΦΙΑ 
για τις επόμενες δεκαετίες, που σημαίνει αθροιστικά ότι η ιδιωτική ακίνητη περιουσία 
κυριολεκτικά δημεύεται, δίνει «σήμα» στους ιδιοκτήτες ακινήτων να επιχειρήσουν το 
ξεπούλημα της περιουσίας τους τώρα, με την ελπίδα να βρεθούν αγοραστές, καθώς 
θα αδυνατούν να καλύψουν σε βάθος χρόνου το ασήκωτο βάρος της κατοχής 
απρόσοδης, κυρίως, ακίνητης περιουσίας, εκποιώντας τα «όσο – όσο», σε βαθμό 
που ίσως οι παλαιότεροι ξαναζήσουν τους τενεκέδες λαδιού της Κατοχής… Πολλοί 
δε, σε αντίθεση με τους Κύπριους ιδιοκτήτες που πρόσφατα «αποφυλακίσθηκαν», 
θα επιχειρήσουν να απαλλαγούν από τα ακίνητά τους για να γλυτώσουν τα παιδιά 
τους από την αναπόφευκτη οικονομική «φυλακή» του ΕΝΦΙΑ…

ΠΟΜΙΔΑ: «Ισόβια δεσμά» ο ΕΝΦΙΑ

4

http://www.sadas-pea.gr/26o-sinedrio-uia-2017 
www.erasmus.gr/microsites/1091 
http://www.hellenicaward.com/
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ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

Στην επιτυχία της ελληνικής ναυτιλίας να θωρακιστεί κατά τη διάρκεια της κρίσης αναφέρθηκε σε ομιλία του στη ναυτιλιακή έκθεση «Ποσειδώνια 2016» ο Αλέξης 
Τσίπρας, ο οποίος τόνισε παράλληλα ότι χάρη στην επίμονη διαπραγμάτευση το ζήτημα του χρέους τίθεται πλέον σε ρεαλιστική βάση. «Το χρέος καθίσταται 
βιώσιμο και η θέση της Ελλάδας στην Ευρώπη αδιαμφισβήτητη» δήλωσε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός, που παράλληλα ξεκαθάρισε ότι το Grexit φεύγει 
τελείως από το τραπέζι. Τόνισε δε, ότι με το κλείσιμο της αξιολόγησης «κλείνει και ο κύκλος της ύφεσης». Αναφερόμενος στους Έλληνες πλοιοκτήτες, ο κ. 
Τσίπρας τόνισε ότι χαρακτηρίζονται από εξωστρέφεια, διορατικότητα και καινοτομία στις επενδύσεις και στον τρόπο λήψης αποφάσεων. «Το μοντέλο με το οποίο 
αναπτύσσεται η ελληνική ναυτιλία μπορεί να αποτελέσει θετικό παράδειγμα στην εκπόνηση του νέου αναπτυξιακού υποδείγματος» είπε ο πρωθυπουργός, 
αναφερόμενος παράλληλα και στην συνεισφορά της ναυτιλίας στην οικονομία. 

Τα αφορολόγητα όρια που ισχύουν για την απόκτηση πρώτης κατοικίας και όλα όσα προβλέπουν οι ισχύουσες ρυθμίσεις για τους φόρους κληρονομιών, 
δωρεών, γονικών παροχών και μεταβιβάσεων ακινήτων περιγράφονται σε αναλυτικό οδηγό που εξέδωσε πρόσφατα το υπουργείο Οικονομικών. Οι αλλαγές 
περιγράφονται υπό μορφή απαντήσεων στα συνηθέστερα ερωτήματα που υποβάλλουν οι πολίτες. Ο «Ε.Τ.» της Κυριακής παρουσιάζει αναλυτικά τον οδηγό του 
υπουργείου Οικονομικών, ώστε οι πολίτες να γνωρίζουν τι ισχύει στη φορολογία κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών.

Ειδική αυτοτελή διεύθυνση για την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας, τμήμα προώθησης αγροτικών προϊόντων και διεύθυνση Τουρισμού προβλέπει το νέο 
σχέδιο οργανισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που εγκρίθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο. Ο Περιφερειάρχης Απόστολος Τζιτζικώστας τόνισε 
ότι το σχέδιο του νέου οργανισμού τέθηκε σε διαβούλευση για ένα χρόνο και παρατήρησε ότι από τις οκτώ παρατάξεις της αντιπολίτευσης, μόνο δύο συμμετείχαν 
στη διαβούλευση και μόνο μία από αυτές κατέθεσε συγκεκριμένες προτάσεις. Την απόσυρση του σχεδίου οργανισμού της περιφέρειας και τον επανασχεδιασμό 
του με βάση τις προτάσεις των υπηρεσιών, ζήτησε από το βήμα του Περιφερειακού Συμβουλίου, η πρόεδρος του συλλόγου των εργαζομένων στην Περιφέρεια, 
Έφη Παπαλεξίου.

«Αθηνά Νο 2» με μείωση πανεπιστημιακών τμημάτων και ενσωμάτωση τεχνολογικών ιδρυμάτων σε ομοειδή ΑΕΙ, μετακίνηση ερευνητών μεταξύ ΑΕΙ και 
ερευνητικών κέντρων, πριμοδότηση της συνεργατικής έρευνας ανάμεσα στα μέλη των πανεπιστημίων και των ερευνητικών κέντρων και θέσπιση πρότυπων, 
μεικτών μεταπτυχιακών προγραμμάτων, που ενισχύονται από την Πολιτεία, προτείνει νέο πόρισμα για την Παιδεία της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της 
Βουλής. Ο διάλογος για την Παιδεία εξελίσσεται σε «διάλογο - παρωδία», με ευθύνη της ηγεσίας του υπουργείου Παιδείας, καθώς και νέο (τρίτο ως σήμερα) 
πόρισμα παρουσιάζεται επίσημα αυτή τη φορά συμπληρώνοντας το προηγούμενο πόρισμα της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής.

Την ημέρα της Δημοκρατίας επιλέγει η κυβέρνηση για να παρουσιάσει στον ελληνικό λαό την πρόταση της κυβέρνησης για τη συνταγματική αναθεώρηση. 
Θα προηγηθεί ευρεία διαβούλευση, καθώς απόφαση της κυβέρνησης είναι η πρόταση να τεθεί σε διακομματικό διάλογο, αλλά και σε διάλογο με την ίδια 
την κοινωνία. Οι αποφάσεις λήφθηκαν σε σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα, στο Μέγαρο Μαξίμου. Εξερχόμενοι της σύσκεψης, ο υπουργός 
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Π. Κουρουμπλής και ο υπουργός Εργασίας, Γ. Κατρούγκαλος, ανέφεραν ότι στις 24 Ιουλίου, ο πρωθυπουργός θα 
παρουσιάσει στον ελληνικό λαό την πρόταση της κυβέρνησης. Θα προηγηθεί ευρεία διαβούλευση, καθώς απόφαση της κυβέρνησης είναι η πρόταση να τεθεί σε 
διακομματικό διάλογο, αλλά και σε διάλογο με την ίδια την κοινωνία.

Τσίπρας: Το χρέος καθίσταται βιώσιμο και η θέση της Ελλάδας στην Ευρώπη αδιαμφισβήτητη

Πλήρης οδηγός για κληρονομιές, δωρεές και γονικές παροχές ακινήτων

Αλλάζει το οργανωτικό σχήμα της περιφέρειας Κ. Μακεδονίας ο Απ. Τζιτζικώστας

Νέο πόρισμα για την Παιδεία προτείνει «Αθηνά» Νο 2» για ΑΕΙ και ΤΕΙ

Στις 24 Ιουλίου η πρόταση για τη συνταγματική αναθεώρηση

ΕΘΝΟΣ 6/6/2016

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 6/6/2016

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ 6/6/2016

www.in.gr 6/6/2016

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ 6/6/2016
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Ανατροπές στην παγκόσμια αγορά συσκευών “πυροδοτεί” ο εν εξελίξει 

ψηφιακός μετασχηματισμός και το οικοσύστημα του Internet of Things 

(ΙοΤ), που βρίσκεται “στην καρδιά” του. Ως αποτέλεσμα, σε λιγότερο από 

δύο χρόνια από σήμερα, οι συσκευές που σχετίζονται με το Internet των 

Πραγμάτων αναμένεται να ξεπεράσουν σε αριθμό τα κινητά τηλέφωνα.

Ελαφρά υποχώρηση, σε σχέση με ένα μήνα νωρίτερα, κατέγραψε 

το Μάιο ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών στους τομείς 

της Πληροφορικής και Ανάπτυξης Λογισμικού. Ο σχετικός δείκτης 

διαμορφώθηκε στις 66 μονάδες (από 74,6) τον Απρίλιο, κινούμενος, 

πάντως, σε ανώτερα επίπεδα από τα αντίστοιχα περσινά (53,9 μονάδες). 

Σε ένα νέο “Κώδικα Συμπεριφοράς” εναντίον της ρητορικής του 

μίσους μέσω του Διαδικτύου, δεσμεύονται οι κολοσσοί της παγκόσμιας 

τεχνολογίας. Facebook, Twitter, YouTube και Microsoft, ανταποκρινόμενες 

στην πρόσκληση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, υπέγραψαν το νέο 

κώδικα, που περιλαμβάνει σειρά δεσμεύσεων για την καταπολέμηση 

της διάδοσης ρητορικής μίσους στο Διαδίκτυο στην Ευρώπη.

post-its

http://www.ethnos.gr/politiki/arthro/tsipras_to_xreos_kathistatai_biosimo_kai_h_thesi_tis_elladas_stin_europi_adiamfisbititi-64388316/
http://www.makthes.gr/news/GR/Politiki_Oikonomia/Politiki_LOikonomia/Allazei_to_organotiko_shima_tis_perifereias_K_Makedonias_o_Ap_Tzitzikostas
http://www.eleftherostypos.gr/oikonomia/9852-plhrhs-odhgos-gia-klhronomies-dwrees-kai-gonikes-paroxes-akinhtwn/
http://news.in.gr/greece/article/?aid=1500082444
http://www.efsyn.gr/arthro/stis-24-ioylioy-i-protasi-gia-ti-syntagmatiki-anatheorisi


ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ 
CAN studio

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ 
ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΚΜ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

E-MAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΚΜ
Πάρις Μπίλλιας

Αλεξάνδρα Γούτα
Άγγελος Αγγελίδης
Χρύσα Λασκαρίδου
Κυριακή Διαβολίτση
Κυριακή Πετρίδου

infotkm@central.tee.gr

ΤΕΕ / ΤΚΜ
Λεωφόρος Μ. Αλεξάνδρου 49

54643, Θεσσαλονίκη
www.tkm.tee.gr

Το ΤΕΕ/ΤΚΜ για τα μέλη του και τους πολίτες

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

16/06, 30/06, 12:00 - 14:30
1oς όροφος ΤΕΕ/ΤΚΜ, γραφείο ΝΟΚ

ΓΡΑΦΕΙΟ  ΝΟΚ

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

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ

Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση 
progtkm@central.tee.gr

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ

κάθε Τρίτη 9:00 - 14:00, ισόγειο ΤΕΕ/ΤΚΜ

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΣΤΕ ΤΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΑΣ 
ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΚΜ

περισσότερα

mailto:progtkm%40central.tee.gr?subject=
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teetkm/TEETKM.pdf

