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EDITORIAL
Έχεις ως χώρα μερικά πανεπιστήμια, τα οποία
παρά την έλλειψη προσωπικού και οικονομικών
πόρων, παράγουν πτυχιούχους πρώτης γραμμής,
με μεγάλη ζήτηση στις αγορές του εξωτερικού.
Κι ευτυχώς που υπάρχει ζήτηση εκτός των
συνόρων, γιατί αν η μοναδική επαγγελματική
διέξοδος ήταν εντός, τα πανεπιστήμια αυτά
θα παρήγαν κυρίως άνεργους: η οικονομική
κρίση από τη μία και η παραγωγή υπεράριθμων
αποφοίτων σε συγκεκριμένες δημοφιλείς
ειδικότητες από άλλη, δημιουργούν στρατιές
νέων, που μένουν με το πτυχίο στο χέρι. Τι κάνεις
λοιπόν όταν είσαι υπουργός Παιδείας σε αυτή
τη χώρα; Σίγουρα δεν συγχωνεύεις ΤΕΙ για να
δημιουργήσεις ένα ακόμη ΑΕΙ, το Πανεπιστήμιο
Δυτικής Αττικής συγκεκριμένα, χωρίς σχεδιασμό
και χωρίς να αναλογιστείς τι χρειάζεσαι και τι σε
ωφελεί. Σήμερα, το σοβαρότερο πρόβλημα στα
ελληνικά ΑΕΙ είναι η έλλειψη: έλλειψη διδακτικού
προσωπικού, έλλειψη χρηματοδότησης, έλλειψη
σύγχρονων υποδομών και εργαστηρίων.
Ειδήμονες δεν είμαστε, αλλά κάποια προβλήματα
τα λύνουν η κοινή λογική και η απλή αριθμητική:
ένα κι ένα κάνουν δύο. Μια χώρα τα πανεπιστήμια
της οποίας υποφέρουν από χρόνιες ελλείψεις και
κινδυνεύουν να παρακμάσουν, δεν χρειάζεται
περισσότερα πανεπιστήμια και ιδίως πανεπιστήμια
που προκύπτουν αβασάνιστα από συγχωνεύσεις
ΤΕΙ, χωρίς σοβαρή αξιολόγηση και χωρίς εφαρμογή
ποιοτικών κριτηρίων, χωρίς μελέτες βιωσιμότητας
και σκοπιμότητας, με αυτόματες πιστοποιήσεις και
δημιουργία τμημάτων παρεμφερών με όσα ήδη
υπάρχουν. Χρειάζεται μια σοβαρή μεταρρύθμιση
τύπου “Καλλικράτη”, μια σοβαρή μελέτη για τις
ειδικότητες που χρειάζονται και δεν χρειάζονται.
Αλλιώς, πολλαπλασιάζουμε τις παθογένειες
και διαιρούμε την αποδοτικότητα, με ορατό τον
κίνδυνο για μηδέν στο πηλίκο.

Τον Μάρτιο του 2019 ο δημόσιος χώρος ...αναζητείται ξανά
Τη διοργάνωση του 2ου πανελλήνιου συνεδρίου για τον δημόσιο χώρο, που θα πραγματοποιηθεί
τον Μάρτιο του 2019 στη Θεσσαλονίκη, ανακοινώνει το ΤΕΕ/ΤΚΜ, αναγνωρίζοντας τις σημαντικές
αλλαγές, που έχουν επέλθει τα τελευταία χρόνια στο αστικό περιβάλλον της Ελλάδας και την
κρισιμότητα επανενεργοποίησης του σχετικού διαλόγου. Το συνέδριο, με τίτλο «Δημόσιος Χώρος
+», θα αναπτυχθεί στη βάση πέντε θεματικών αξόνων, ενώ θα πραγματοποιηθούν δύο ακόμη
εκδηλώσεις: έκθεση με τις βραβευμένες μελέτες σε αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς για τον δημόσιο
χώρο από το 2010 έως σήμερα, καθώς και φόρουμ τοπικής αυτοδιοίκησης.
Το 1ο πανελλήνιο συνέδριο “Δημόσιος χώρος ...αναζητείται” είχε πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο
του 2011 και είχαν παρουσιαστεί σε αυτό πάνω από 150 εισηγήσεις, με κεντρικές ομιλίες τη διάλεξη
εκπροσώπων του διεθνούς φήμης αρχιτεκτονικού γραφείου «West 8», καθώς και εκείνη του Ηλία
Ζέγγελη, καθηγητή του Berlage Institute και επίτιμου διδάκτορα του Τμήματος Αρχιτεκτόνων
Μηχανικών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ο οποίος ήταν και πρόεδρος της επιστημονικής επιτροπής).
Αναλυτικότερα, οι πέντε θεματικοί άξονες του συνεδρίου του 2019 είναι οι ακόλουθοι: 1)
Αναθεωρήσεις του δημόσιου χώρου, 2)Δημόσιοι χώροι και κοινωνική δυναμική, 3)Δημόσιοι χώροι
και βιωσιμότητα, 4) Διευρυμένος δημόσιος χώρος και νέα κοινωνικά μέσα και 5)Δημόσιοι χώροι
ώς συντελεστές μετασχηματισμού των πόλεων.
Tην οργανωτική επιτροπή αποτελούν οι Παρασκευή Kούρτη (πρόεδρος), Γιώτα Αδηλενίδου,
Πρόδρομος Νικηφορίδης, Αναστασία Παπαδοπούλου, Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Παρασκευή
Ταράνη, Απόστολος Τζουβάρας και Βενετία Τσακαλίδου. Η δε επιστημονική επιτροπή, με πρόεδρο
τον Αλέξανδρο Τζώνη, ομότιμο καθηγητή, απαρτίζεται από 58 μέλη.
Συνέχεια στη σελίδα 2...

Στις 10 Φεβρουαρίου η ενημερωτική εκδήλωση για τον ΚΕΝΑΚ και το
Εξοικονομώ.

Ενημερωτική εκδήλωση με θέμα τις ενεργειακές επιθεωρήσεις και τις μελέτες ενεργειακής
απόδοσης, σύμφωνα με τις αναθεωρημένες τεχνικές οδηγίες ΤΕΕ (ΤΟΤΟΕ 20701-1 και ΤΟΤΟΕ
20701-2) αλλά και το νέο πρόγραμμα Εξοικονόμηση κατ΄ οίκον ΙΙ, διοργανώνουν το ΤΕΕ/ΤΚΜ
και ο Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών. Η εκδήλωση θα
πραγματοποιηθεί στις 10 Φεβρουαρίου, από 9:00 έως 16:00, στο αμφιθέατρο του ΤΕΕ/ΤΚΜ (Λεωφ.
Μ. Αλεξάνδρου 49) και είναι ανοιχτή αλλά απαιτείται εγγραφή. Το πρόγραμμα, η φόρμα εγγραφής
και όλα η σχετική πληροφορία είναι διαθέσιμα ΕΔΩ.
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...συνέχεια από τη σελίδα 1

Τον Μάρτιο του 2019 ο δημόσιος χώρος ...αναζητείται
ξανά
Περιλήψεις για εισηγήσεις στο συνέδριο θα γίνονται δεκτές μέχρι τον
Απρίλιο του 2018, ενώ αυτές που θα εγκριθούν θα ανακοινωθούν τον
Ιούνιο και θα πρέπει να κατατεθούν μέχρι τον Σεπτέμβριο,με προοπτική
οι τελικές παρουσιάσεις να έχουν κατατεθεί έως τον Ιανουάριο του
2019.
Σε ό,τι αφορά την προαναφερθείσα έκθεση, η δεύτερη ανακοίνωση
θα γίνει τον Μάρτιο του 2018 και η τρίτη τον Σεπτέμβριο. Αντίστοιχες
προθεσμίες ισχύουν και για το φόρουμ της τοπικής αυτοδιοίκησης,
το οποίο θα αποτελεί ένα εργαστήριο με τη συμμετοχή δήμων της
Κεντρικής Μακεδονίας. Το εργαστήριο αναμένεται να πραγματοποιηθεί
μία εβδομάδα πριν από το συνέδριο και τα αποτελέσματά του θα
ανακοινωθούν στη διάρκεια του συνεδρίου ή λίγο πριν.
Βρείτε ΕΔΩ τον σύνδεσμο για την πρώτη ανακοίνωση του συνεδρίου.

Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για το Μητρώο Εθελοντών
Μηχανικών για τις σεισμικές καταστροφές
Από την Δευτέρα, 29 Ιανουαρίου, άρχισε η υποβολή αιτήσεων για
την συγκρότηση Μητρώου Εθελοντών Μηχανικών, δηλαδή της δομής
που θα δημιουργήσει το ΤΕΕ/ΤΚΜ για την υποστήριξη των υπηρεσιών
του κράτους για την υλοποίηση του Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας,
μετά από σεισμικά φαινόμενα. Η αίτηση για το Μητρώο που θα
στελεχώσουν Πολιτικοί Μηχανικοί είναι διαθέσιμη ΕΔΩ. Για τους
εθελοντές που θα στελεχώσουν το Μητρώο διοργανώνεται πενθήμερο
σεμινάριο στο οποίο θα παρουσιαστούν θέματα που σχετίζονται
με τις τυπικές βλάβες κατασκευών από σεισμό και την αξιολόγηση
της επικινδυνότητάς τους (κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα,
φέρουσα τοιχοποιία και μνημεία, με παραδείγματα), τις ζημίες σε
υποδομές (γεωτεχνικά θέματα και θέματα τεχνικής σεισμολογίας για
μηχανικούς, σεισμογράφοι και επιταχυνσιογράφοι), τις υποστηλώσεις
κι αντιστηρίξεις, τα υλικά επέμβασης (με παραδείγματα) και
τις τεχνικές διείσδυσης σε ερείπια, τον μετασεισμικό έλεγχο της
καταλληλότητας των κτηρίων υπό συνθήκες έκτακτης ανάγκης και
τα έντυπα ελέγχου, καθώς και την οργάνωση και σχεδιασμό χώρων
καταφυγής και καταυλισμών, αλλά και τις οδηγίες αντισεισμικής
προστασίας για σχολεία.

Δεκτές στα προγράμματα του ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 οι
εγγυητικές του ΤΜΕΔΕ
Δεκτές στα προγράμματα του ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 για τη λήψη
προκαταβολής προς υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων, γίνονται
πλέον οι εγγυητικές του ΤΜΕΔΕ (πρώην ΤΣΜΕΔΕ). Η εξέλιξη αυτή
έρχεται σε συνέχεια σχετικής επιστολής (NL TEE/TKM No 121)
που είχε στείλει το ΤΕΕ/ΤΚΜ στον πρόεδρο του ΤΜΕΔΕ, Ντίνο

Μακέδο και το υπουργείο Ανάπτυξης, κατόπιν εισήγησης της
ΜΕ
Ανταγωνιστικότητας-Επιχειρηματικότητας-Καινοτομίας.
Αναλυτικότερα, σε υπουργική απόφαση του αναπληρωτή υπουργού
Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξη Χαρίτση, που δημοσιεύτηκε την
Παρασκευή 26-1-2018 και αφορά στην υλοποίηση των έργων των
Δικαιούχων στη Δράση “Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης”, αναφέρεται ρητά στην πρώτη ερώτησηαπάντηση ότι οι εγγυητικές του ΤΜΕΔΕ είναι επιλέξιμες για τη λήψη
προκαταβολής.
Η εν λόγω αποδοχή θα ισχύσει ανάλογα και στις δράσεις για τη
Νεοφυή Επιχειρηματικότητα, την Αναβάθμιση των ΜΜΕ και στις
Δράσεις Τουρισμού, όπου αντίστοιχα θα εκδοθούν ερωτήσειςαπαντήσεις για την υλοποίηση των έργων των δικαιούχων. Περίπου
200 μηχανικοί της Κεντρικής Μακεδονίας έχουν ήδη ενταχθεί στη
Δράση Ενίσχυσης Πτυχιούχων (Α’ κύκλος).

Παράταση έως 28/2 για τις εισφορές Β΄εξαμήνου 2016
των ασφαλισμένων του ΤΣΜΕΔΕ
Περαιτέρω παράταση, αυτή τη
φορά μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου,
έλαβε η προθεσμία καταβολής
εισφορών Β΄εξαμήνου 2016 των
ασφαλισμένων του ΤΣΜΕΔΕ του
τ.ΕΤΑΑ, κατόπιν απόφασης του διοικητικού συμβουλίου του ΕΦΚΑ.
“Για τον τέως τομέα ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ και νυν ΕΦΚΑ, στην έννοια της
παράτασης εμπίπτει και η εξαμηνιαία δόση έναντι των αναδρομικών
οφειλών που προβλέπονται από τον Ν.3986/2011(αναδρομικά
Β’ εξαμήνου 2011 καθώς και αναδρομικά Α’εξαμήνου 2012)
και καταβάλλονται σύμφωνα με την αριθ.398/Θ:20/18-05-2016
απόφαση του Δ.Σ. του ΕΤΑΑ” υπογραμμίζεται σε σχετική ανακοίνωση.
Περισσότερα ΕΔΩ.

Πρόσκληση για εγγραφή στον κατάλογο των
πραγματογνωμόνων
Η αρμοδιότητα που παρέχει ο νόμος στο ΤΕΕ για την διενέργεια
πραγματογνωμοσυνών για τεχνικά θέματα είναι σημαντική και
για τους πολίτες και για το Επιμελητήριο. Είναι προφανές ότι όσο
πληρέστερος είναι ο κατάλογος των πραγματογνωμόνων, τόσο
καλύτερα μπορεί να ανταποκριθεί ο ΤΕΕ σε αυτόν τον ρόλο που
αποτελεί ταυτόχρονα δικαίωμα και υποχρέωση. Οπότε, απαραίτητο
για το Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας που ασκεί τις αρμοδιότητες
του ΤΕΕ στην μεγαλύτερη περιφέρεια της χώρας, είναι να τηρεί
ένα πλήρες και ενημερωμένο αρχείο. Για τον λόγο αυτό, το ΤΕΕ/
ΤΚΜ καλεί τα μέλη του να ενδιαφερθούν και να καταθέσουν την
σχετική αίτηση η οποία είναι διαθέσιμη – μαζί με πληροφορίες για
την διαδικασία και τα θέματα - ΕΔΩ.
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Ολοκληρώθηκε ο δεύτερος κύκλος των εκδηλώσεων για
το δομημένο περιβάλλον. Παράταση στις θητείες ΣΑ και
ΣΥΠΟΘΑ
Με την εκδήλωση του
Κιλκίς στις 29 Ιανουαρίου
ολοκληρώθηκε ο κύκλος των
ενημερωτικών ημερίδων για
τον νόμο 4495/2017 περί
δομημένου περιβάλλοντος,
που το ΤΕΕ/ΤΚΜ διοργάνωσε
τον Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο σε επτά πόλεις της Κ.Μακεδονίας και
συγκεκριμένα σε Θεσσαλονίκη, Κατερίνη, Σέρρες, Βέροια, Γιαννιτσά,
Πολύγυρο και Κιλκίς. Εισηγήτριες στις εκδηλώσεις του πρώτου
(Δεκέμβριος) και του δεύτερου (Ιανουάριος) κύκλου ήταν οι Αναστασία
Μητρακάκη (ΠΜ), Κυριακή Πετρίδου (ΑΜ) και Αλεξάνδρα Τσαχαλίνα
(ΑΜ). Στη διάρκεια των ενημερωτικών εκδηλώσεων, τις εισηγήσεις των
οποίων μπορείτε να βρείτε ΕΔΩ, οι δεκάδες συμμετέχοντες μηχανικοί
έθεσαν πλήθος ερωτημάτων, που σχετίζονταν -μεταξύ άλλων- με
την αλλαγή χρήσης των τακτοποιημένων αυθαιρέτων κατασκευών,
τις εργασίες που επιτρέπονται στα τακτοποιημένα αυθαίρετα και με
ποια διαδικασία μπορούν αυτές να εγκρίνονται (μικρή κλίμακα κλπ),
ερωτήματα σχετικά με τους ηλιακούς θερμοσίφωνες, θέματα σχετικά με
αυθαιρεσίες που αφορούν στο ύψος και στην κάλυψη και ερωτήματα για
τον έλεγχο στατικής επάρκειας στα αυθαίρετα που δηλώνονται με τον Ν.
4495/17, αλλά και για όσα από τα δηλωμένα με τον Ν.4178/13 φαίνεται
να υποχρεούνται στον έλεγχο αυτό. Μεγάλο μέρος των μηχανικών
απασχολεί και η αντιμετώπιση των εξ’ αδιαιρέτου ιδιοκτησιών με τον
νέο νόμο.
Στο μεταξύ, μετά την ψήφιση του Νόμου 4513/2018 (ΦΕΚ
9Α/23.01.2018) για τις ενεργειακές κοινότητες, πήραν παράταση μέχρι
τις 31/7/2018 οι θητείες των Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής (ΣΑ) και των
Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥΠΟΘΑ)
(άρθρο 29), καθώς και η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου Αυθαίρετων
Κατασκευών(άρθρο 31). Συνεπώς, οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν
αιτήσεις προς τα συγκεκριμένα όργανα μπορούν να το πράττουν έως
και το τέλος Ιουλίου.

Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη οι ενημερώσεις για τα
αυθαίρετα στο ΤΕΕ/ΤΚΜ
Τη δυνατότητα να ενημερώνονται για τα αυθαίρετα δύο φορές
εβδομαδιαίως, αντί μίας σήμερα, θα έχουν από τη Δευτέρα στο ΤΕΕ/
ΤΚΜ οι ενδιαφερόμενοι. Συγκεκριμένα, οι ενημερώσεις για θέματα
αυθαιρέτων στο ΤΕΕ/ΤΚΜ θα γίνονται το εξής κάθε Δευτέρα και
Τετάρτη, από τις 9 το πρωί έως τις 2 μετά το μεσημέρι, στο ισόγειο
του κτηρίου του ΤΕΕ/ΤΚΜ (Μ.Αλεξάνδρου 49), όπως ισχύει μέχρι
σήμερα.

Μέχρι τις 8/2 σε διαβούλευση το σχέδιο νόμου για τους
ΦΟΣΔΑ
Μέχρι την επόμενη Πέμπτη 8 Φεβρουαρίου, στις 15.00, θα παραμείνει
σε διαβούλευση το σχέδιο νόμου του υπουργείου Εσωτερικών για τον
εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας
των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ). Σκοπός της
νομοθετικής πρότασης είναι η διαμόρφωση ενός θεσμικού πλαισίου
οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ, σε πλήρη εναρμόνιση
με το κοινοτικό και συνταγματικό περιβαλλοντικό κεκτημένο,
καθόσον επιδιώκεται η ενίσχυση αυτών των νομικών προσώπων
της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης και η θέσπιση νέων κανόνων
λειτουργίας.
Το ΤΕΕ/ΤΚΜ επεξεργάζεται και θα αποστείλει εγκαίρως θέσεις και
προτάσεις για το φλέγον θέμα της διαχείρισης απορριμμάτων, το
οποίο αποτελεί δυσεπούλωτη πληγή για την Ελλάδα, που εξακολουθεί
να πληρώνει με πρόστιμα εκατομμυρίων ευρώ τις αβλεψίες και τις
καθυστερήσεις σε αυτόν τον τομέα.
Περισσότερα ΕΔΩ

Τέθηκε ο θεμέλιος λίθος του Μουσείου Ολοκαυτώματος
Τον θεμέλιο λίθο του Μουσείου Ολοκαυτώματος στη Θεσσαλονίκη
έθεσαν προχτές Τρίτη ο Πρόεδρος του Ισραήλ και ο Έλληνας
πρωθυπουργός, ενώ παράλληλα ανακοινώθηκε ότι το υπουργείο
Υποδομών και Μεταφορών και η ΓΑΙΟΣΕ θα προχωρήσουν στην
αξιοποίηση του χώρου του εμπορικού σιδηροδρομικού σταθμού
Θεσσαλονίκης, έκτασης περίπου 200 περίπου στρεμμάτων.
Η περιοχή, τονίστηκε, αναβαθμίζεται ώστε να αποτελέσει έναν
υπερτοπικό πόλο πρασίνου, μουσειακών χώρων, αναψυχής και
περιπάτου. Ήδη, η ΓΑΙΟΣΕ, σε μία έκταση περίπου 40 στρεμμάτων,
θα δημιουργήσει ένα «ΠΑΡΚΟ ΜΝΗΜΗΣ» για τα θύματα του
Ολοκαυτώματος, το οποίο μόλις διαμορφωθεί θα παραχωρηθεί στον
Δήμο Θεσσαλονίκης και θα ενοποιηθεί με το Μουσείο. Επιπλέον,
χιλιάδες δέντρα θα φυτευθούν στη μνήμη των θυμάτων, με τη
συνεισφορά της Ισραηλιτικής Κοινότητας.
Το Μουσείο του Ολοκαυτώματος της Θεσσαλονίκης «οφείλει να γίνει
μάρτυρας της υποχρέωσής μας να δημιουργήσουμε ένα κόσμο, που
θα φωνάξει πραγματικά “Ποτέ ξανά”», υπογράμμισε ο Πρόεδρος του
Ισραήλ Ρούβεν Ρίβλιν, στην ομιλία του, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης
θεμελίωσης, στον Παλιό Σιδηροδρομικό Σταθμό Θεσσαλονίκης.
«Φόρο τιμής για τους χιλιάδες Έλληνες Εβραίους που εξοντώθηκαν
στα στρατόπεδα συγκέντρωσης, σταλμένοι εκεί από τις ναζιστικές αρχές
της πόλης και τους συνεργάτες τους» χαρακτήρισε ο πρωθυπουργός,
Αλέξης Τσίπρας, το Μουσείο Ολοκαυτώματος στη Θεσσαλονίκη.
Δεδομένης της σημασίας του Μουσείου για την Θεσσαλονίκη, το
ΤΕΕ/ΤΚΜ θα ζητήσει από τον Δήμο Θεσσαλονίκης την συνδιοργάνωση
εκδήλωσης για την παρουσίαση των σχετικών μελετών.
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Στο ΕΣΠΑ 2014-2020 οι μελέτες για εννέα μονάδες
επεξεργασίας απορριμμάτων στην Κ. Μακεδονία
Στο
ΕΣΠΑ
2014-2020
εντάσσονται οι μελέτες εννέα
μονάδων
επεξεργασίας
αποβλήτων της Κεντρικής
Μακεδονίας. Τη χρηματοδότηση
της ωρίμανσης των έργων
ολοκληρωμένης διαχείρισης Πηγή: https://pixnio.com/photos/miscellaneous/junkyards-pictures
απορριμμάτων, με συνολικό
προϋπολογισμό 3,7 εκατ. ευρώ, ανακοίνωσαν ο αναπληρωτής υπουργός
Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξης Χαρίτσης και ο αναπληρωτής
υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτης Φάμελλος.
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, πρόκειται για τις εξής μονάδες: 1. Μονάδα
Επεξεργασίας Αποβλήτων Ανατολικού Τομέα, δυναμικότητας 129.300
τόνων ανά έτος και δυναμικότητας προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων
32.800 τόνους ανά έτος, για την εξυπηρέτηση των Π.Ε. Θεσσαλονίκης
(Δήμοι Καλαμαριάς, Πυλαίας-Χορτιάτη, Θερμαϊκού, Θέρμης, μέρος
Θεσσαλονίκης) και Χαλκιδικής (Αριστοτέλη, Κασσάνδρας, Νέας
Προποντίδας, Πολυγύρου, Σιθωνίας). 2. Μονάδα Επεξεργασίας
Αποβλήτων Δυτικού Τομέα, δυναμικότητας 262.700 τόνων ανά έτος και
δυναμικότητας προ- διαλεγμένων Βιοαποβλήτων 38.100 τόνους ανά
έτος για την εξυπηρέτηση των Δήμων των ΠΕ Πιερίας, Ημαθίας, Πέλλας,
μέρους της ΠΕ Κιλκίς (Παιονία) και μέρους της ΠΕ Θεσσαλονίκης. 3.
Επτά Μονάδες Επεξεργασίας προδιαλεγμένων Βιοαπο- βλήτων στους
νομούς Θεσσαλονίκης (δύο, με δυναμικότητα 17.500 και 14.500 τόνους
ανά έτος), Πιερίας (11.000 τόνους ανά έτος), Κιλκίς (6.700 τόνους ανά
έτος), Πέλλας (9.780 τόνους ανά έτος) και Χαλκιδικής (δύο, 8.200 και
5.600 τόνους ανά έτος).

Τι ειπώθηκε για τα δημόσια έργα στη γενική συνέλευση
του ΣΑΤΕ
Ως μεγάλη κατάκτηση για τον τεχνικό κόσμο της χώρας χαρακτήρισε
τη διατήρηση του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων και την
πρόσκληση σε διαγωνισμούς έργων βάσει αυτού, ο υπουργός Υποδομών
και Μεταφορών, Χρήστος Σπίρτζης, κατά την ομιλία του στην Έκτακτη
Γενική Συνέλευση του ΣΑΤΕ χτες Τετάρτη. Ο ίδιος χαρακτήρισε ώς μη
σύννομους τους περιοριστικούς όρους στις διακηρύξεις δημοσίων
έργων που συρρικνώνουν τον ανταγωνισμό και τους οποίους -όπως
είπε- θέτουν αυθαίρετα οι Αναθέτουσες Αρχές χωρίς την προηγούμενη
έγκριση από το Σ.Δ.Ε. και τον Υπουργό Υποδομών. Στη γενική συνέλευση
επισημάνθηκε ακόμη ότι η συρρίκνωση του πλήθους των έργων σε
107 ανά έτος την περίοδο 2009-2014, έναντι 264 ετησίως την περίοδο
2015-2017 έχει εκτινάξει τις εκπτώσεις των αναδόχων σε 56% κατά
μέσο όρο έναντι 39,8% αντίστοιχα, με αποτέλεσμα μία νέα γενιά
πτωχευμένων εταιρειών καθώς και την κατασκευή μη ποιοτικών

και χρηστικών έργων στην χρήση των πολιτών.
Στο μεταξύ, νέα τάξη στα Δημόσια Έργα από την επιχειρούμενη
κατάργηση στην πράξη του εργοληπτικού πτυχίου και την ισότιμη και
με διαφανείς όρους συμμετοχή στους διαγωνισμούς δημοσίων έργων
διαπίστωσε κατά την εισήγησή του προς τις Εταιρείες Μέλη του ΣΑΤΕ
ο πρόεδρος Ζαχαρίας Αθουσάκης. Επεσήμανε ότι παρά το γεγονός ότι
στον Ν.4412/2016 υπάρχει σαφέστατη πρόγνωση όταν μία Αναθέτουσα
Αρχή επιθυμεί να προσθέσει όρους οικονομικής ή και τεχνικής
επάρκειας, πέραν αυτών του πτυχίου ΜΕΕΠ, να πρέπει να λάβει
νωρίτερη εγκριτική απόφαση του Υπουργού Υποδομών, ύστερα από
γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων, εντούτοις η ΕΑΑΔΗΣΥ
κρίνει ότι αυτό δεν είναι απαραίτητο με αποτέλεσμα ο ασκός του Αιόλου
να έχει ήδη ανοίξει και στους διαγωνισμούς έργων, όπως, δηλαδή,
συμβαίνει ήδη επί σειρά ετών στους διαγωνισμούς προμηθειών και
υπηρεσιών όπου η κάθε Αναθέτουσα Αρχή προσθέτει όποιους όρους
κρίνει, χωρίς να υφίσταται εκ των προτέρων έλεγχος νομιμότητας.

Για σήμερα Πέμπτη έχει προγραμματιστεί το πρώτο
εμπορικό τρένο στη σήραγγα Καλλιδρόμου
Για σήμερα Πέμπτη έχει
προγραμματιστεί να περάσει
το πρώτο, εμπορικό, τρένο,
από τη σήραγγα Καλλιδρόμου
και από το νέο τμήμα της
σιδηροδρομικής γραμμής
Τιθορέα – Λιανοκλάδι,
κομμάτι ενός έργου που όταν ολοκληρωθεί, ως και τον Δομοκό, στο
τέλος του 2018, θα μειώσει τη σύνδεση Αθήνας – Θεσσαλονίκης σε
τρεισήμισι ώρες. Για τον ελληνικό σιδηρόδρομο, σύμφωνα με ρεπορτάζ
της voria.gr, εφόσον ο εμπορικός συρμός περάσει από τη σήραγγα,
θα είναι ιστορική στιγμή αλλά μόνο μερικώς, γιατί το τρένο θα έλκεται
από ντηζελομηχανή σε μια γραμμή που αναμένεται να λειτουργήσει
ως ηλεκτροδοτούμενη και, γιατί ακόμη, δεν υπάρχει πιστοποιημένο
σύστημα ενδοεπικοινωνίας σε μία απόσταση μήκους 9 χιλιομέτρων,
όσο περίπου δηλαδή είναι και το μήκος της βασικής γραμμής του
Μετρό Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες της Voria.
gr σε αυτή την εντυπωσιακή δίδυμη σήραγγα, μήκους 9 χλμ σε κάθε
κατεύθυνση, ακόμη δεν υπάρχει σηματοδότηση σε λειτουργία, ούτε
ηλεκτροκίνηση, ενώ ο πιστοποιητής, ο λεγόμενος NoBo (Notified
Body) δεν έχει ως τώρα πιστοποιήσει το σύστημα επικοινωνίας και τη
διαλειτουργικότητα των σιδηροδρομικών συστημάτων, όπως σαφώς
προβλέπεται. Ειδικά η πιστοποιημένη λειτουργία του συστήματος
επικοινωνίας είναι απολύτως σημαντική, για λόγους ασφαλείας, από τη
στιγμή που τα τραίνα, εμπορικά και επιβατικά, θα διασχίζουν μία τόσο
μεγάλη σιδηροδρομική σήραγγα, τη μεγαλύτερη στην Ελλάδα και τα
Βαλκάνια.
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Κανονικά συνεχίζεται η εκκαθάριση του ΟΑΣΘ, καθώς το
ΣτΕ απέρριψε τις πρώτες προσφυγές
Κανονικά συνεχίζονται οι διαδικασίες εκκαθάρισης εν λειτουργία του
ΟΑΣΘ, έπειτα από δύο αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Χτες Τετάρτη, σύμφωνα με τη voria.gr, το Τμήμα Αναστολών του ΣτΕ
σε σχηματισμό Ολομέλειας, με πρόεδρο τον Νικόλαο Σακελλαρίου και
εισηγητή τον σύμβουλο Επικρατείας Ηλία Μάζο, με τις υπ’ αριθμ. 45 και
46/2017 αποφάσεις του, απέρριψε τις αιτήσεις των 7 πρώην μετόχων
του ΟΑΣΘ που ζητούν να ανασταλεί προσωρινά η επίμαχη υπουργική
απόφαση και ο νόμος 4482/2017. Το Τμήμα Αναστολών απέρριψε τις
δύο αιτήσεις, καθώς δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για τη χορήγησή
τους, αφού δεν παρίσταται προδήλως βάσιμη. Ακόμη, το ΣτΕ έκρινε ως
προς την οικονομική ζημιά που επικαλούνται οι πρώην μέτοχοι δεν
είναι αρμοδιότητα του ΣτΕ, αλλά των πολιτικών δικαστηρίων. Ακόμη,
σημειώνεται στις δύο αποφάσεις αναστολών, ότι την ηθική βλάβη
την οποία επικαλούνται οι 7 πρώην μέτοχοι ότι θα υποστούν από την
προσβαλλόμενη υπουργική απόφαση, δεν συνιστά λόγο χορήγησης της
αιτουμένης αναστολής.

Αύριο οι υπογραφές για τον ΟΛΘ;
Αύριο ενδέχεται να υπογραφεί η τροποποιημένη σύμβαση
παραχώρησης του 67% του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης μεταξύ
της ΟΛΘ ΑΕ και του ελληνικού δημοσίου, ώστε η σύμβαση να φτάσει στη
Βουλή στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Από πλευράς δημοσίου, τη
σύμβαση αναμένεται να υπογράψουν οι υπουργοί Ναυτιλίας, Παναγιώτης
Κουρουμπλής και Οικονομικών, Ευκλείδης Τσακαλώτος, ενώ από
πλευράς του ΟΛΘ θα φέρει την υπογραφή του διευθύνοντος συμβούλου
της εταιρείας, Δημήτρη Μακρή, ο οποίος προχτές Τρίτη έλαβε σχετική
εξουσιοδότηση από το ΔΣ. Η νέα διοίκηση του λιμανιού αναμένεται να
παραλάβει τα “ηνία” το αργότερα στα μέσα του Μαρτίου.

Οι επενδύσεις στο λιμάνι και το αεροδρόμιο ίσως
ωφελήσουν και την αγορά ακινήτων της Θεσσαλονίκης
Την εκτίμηση ότι το ενδιαφέρον ξένων υποψήφιων αγοραστών για την
αγορά ακινήτων της Θεσσαλονίκης έχει τονωθεί σημαντικά, χάρη στην
έλευση επενδυτών στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης και στο αεροδρόμιό της,
διατύπωσε μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος του Συλλόγου Μεσιτών
Αστικών Συμβάσεων Πε- ριφέρειας Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης
(ΣΜΑΣΘ), Άγγελος Πασαλίδης. «Η Θεσσαλονίκη έχει εξαιρετική
γεωπολιτική θέση, αλλά επί σειρά ετών παρέμεινε ένα παρατημένο
κομβικό σημείο στον χάρτη. Οι επενδυτές στην αγορά ακινήτων διεθνώς
παρακολουθούν πού γίνονται πράγματα, και άρα πού θα δημιουργηθούν
ανάπτυξη και θέσεις εργασίας στα επόμενα χρόνια. Οι εξελίξεις στο θέμα
του λιμανιού και του αεροδρομίου, αλλά και η πώληση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ,
που ευνοεί τις σιδηροδρομικές μεταφορές και στην περιοχή μας,
έχουν βάλει τη Θεσσαλονίκη στο top-10 του ενδιαφέροντος στα

Βαλκάνια, σε περιοχές της Ευρώπης και το Ισραήλ» υποστηρίζει
ο κ. Πασαλίδης. Προσθέτει ότι πέρυσι, για πρώτη φορά μετά
από μια δεκαετία απραξίας, κατεγράφη στη Θεσσαλονίκη -”σε επίπεδο
συγκεκριμένο και όχι απλά έρευνας αγοράς”- δυναμική ζήτηση για
καταλύματα και αυτοτελή κτήρια, όχι μόνο στο κέντρο και την ευρύτερη
περιοχή του, αλλά και στη νέα δυτική είσοδο (περιοχή City Gate). .
Προσθέτει ότι από την αναζωπύρωση της ζήτησης για ακίνητα το 2017
ωφελήθηκαν περισσότερο το ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης, το
παραλιακό μέτωπο, η περιοχή των πανεπιστημίων και πάνω από την
Εγνατία μέχρι την Αγίου Δημητρίου και -όπως προαναφέρθηκε- η Νέα
Δυτική Είσοδος.

Προς τρίτο διαγωνισμό για την ΕΛΒΟ
Το ενδεχόμενο προκήρυξης, άμεσα, τρίτου
διαγωνισμού για την ΕΛΒΟ, μετά την κήρυξη των
δύο προηγούμενων ως άγονων, αναφέρουν πλέον
ως εξαιρετικά πιθανό καλά πληροφορημένες
πηγές. Ο τρίτος διαγωνισμός θα αφορά πιθανότατα
Πηγή: https://comτο σύνολο του ενεργητικού της Ελληνικής mons.wikimedia.org
Βιομηχανίας Οχημάτων. Η εταιρεία, την οποία
σημειωτέων επισκέφτηκε χτες η διοίκηση του ΟΑΣΘ, επισφραγίζοντας τη
συνεργασία τους για την επισκευή αρχικά οκτώ λεωφορείων, εκτιμάται
ότι είναι σήμερα σε θέση να αναλάβει την εκτέλεση προγραμμάτων,
καθώς αναμένει έσοδα από την παράδοση έντεκα φορτηγών στις
ένοπλες δυνάμεις της Κύπρου, αλλά και 400.000 ευρώ από την εκτέλεση
έργων για το ελληνικό υπουργείο Άμυνας, ενώ έχουν εξοφληθεί οι
εργαζόμενοι και υπάρχει η δυνατότητα κάλυψης των πάγιων δαπανών.
Αλλά η ΕΛΒΟ, όπως υπογραμμίζεται σε δημοσίευμα της voria.gr, είναι
μία μεγάλη εταιρεία, ένα μεγάλο βιομηχανικό συγκρότημα που για να
λειτουργεί δίχως να δημιουργεί νέες ζημίες, χρειάζεται μία σταθερή
ροή προγραμμάτων. Eάν λοιπόν η εταιρεία εκτελεί σε ετήσια βάση μόνο
ανακατασκευές, χρειάζεται έργα που θα εξασφαλίζουν ροές περίπου 30
εκατ.ευρώ. Εάν πρόκειται για νέα προγράμματα, νέα οχήματα, τα έργα θα
πρέπει σε ετήσια βάση να «δίνουν» 60 εκατ. ευρώ, ενώ για ένα μείγμα
έργων από ανακατασκευές και νέα οχήματα, θα πρέπει να υπάρχουν
ετήσιες εισροές ύψους 50 εκατ.ευρώ.
ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ για την οικοδομή και την τεχνολογία κτιρίων
- BAUTEC 2018, Βερολίνο, από 20 ως 23 Φεβρουαρίου
2018. Πληροφορίες
2ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ της ΠΟΣΕΗ (Πανελλήνια
Ομοσπονδία Σωματείων Εγκαταστατών Ηλεκτρολόγων)
στο πλαίσιο της διεθνούς έκθεσης “Elec.Tec 2018”, από 23
ως τις 26 Φεβρουαρίου 2018, στο MEC της Παιανίας.
Πληροφορίες
11ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ για τις Ήπιες Μορφές Ενέργειας,
διοργανώνει το Ινστιτούτο Ηλιακής Τεχνικής (ΙΗΤ),
Θεσσαλονίκη, 14 έως 16 Μαρτίου 2018. Πληροφορίες
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Μεγάλη μείωση ανεργίας στην Ελλάδα αλλά διατηρούμε ...την πρωτιά

Το Βήμα 31/1/2018

Τη μεγαλύτερη μείωση στην ΕΕ κατέγραψε μεταξύ Οκτωβρίου 2016 και Οκτωβρίου 2017 το επίπεδο της ανεργίας στην Ελλάδα, από 23,3% σε 20,7% αντιστοίχως,
σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας (Eurostat) που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα. Ωστόσο το ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα
παραμένει το υψηλότερο στην ΕΕ.

Βελτίωσε η Ελλάδα τις επιδόσεις της στην καινοτομία

Ναυτεμπορική 26/1/2018

Μελέτη καταδεικνύει τα σταθερά βήματα που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια στον τομέα της καινοτομίας στην Ελλάδα, με αποτέλεσμα, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο
Δείκτη Καινοτομίας (Global Innovation Index), η χώρα να έχει βελτιώσει τις επιδόσεις της και να κατατάσσεται πλέον στην 44η θέση ανάμεσα σε 127 χώρες, όταν
το 2011 βρισκόταν στην 63η θέση.

Εξολοκλήρου ηλεκτρονικά η ίδρυση ΙΚΕ

euro2day 31/1/2018

Εξ ολοκλήρου ηλεκτρονικά, θα μπορούν να ιδρύονται από τα μέσα Φεβρουαρίου οι Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες (ΙΚΕ) καθώς το υπουργείο Οικονομίας και
Ανάπτυξης, στο πλαίσιο απλοποίησης των διαδικασιών, έχει προχωρήσει στη δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας, μέσω της οποίας θα διεκπεραιώνονται όλες
οι διαδικασίες.

Όλο το σχέδιο του δήμου Θεσσαλονίκης για τους Λαχανόκηπους

voria.gr 31/1/2018

Χρήσεις γενικής κατοικίας, τουρισμού και αναψυχής, ανοιχτό εμπορικό κέντρο – εκπτωτικό χωριό και κεντρικές λειτουργίες της πόλης προβλέπει ο σχεδιασμός
του δήμου Θεσσαλονίκης για την περιοχή της επέκτασης του δήμου στους Λαχανόκηπους. Ο δήμος στο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιό του μπορεί να μην προβλέπει
τη δημιουργία επιχειρηματικού κέντρου σε πρώτη φάση, όπως προβλεπόταν από την υφιστάμενη μελέτη, όμως αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο μελλοντικά να
δημιουργηθεί και μια τέτοια υποδομή, εφόσον βέβαια οι συνθήκες το ευνοήσουν, εκεί στην προέκταση –και σε άμεση συσχέτιση- με τον έκτο προβλήτα.

Σε δύο κτήρια οι υπηρεσίες της Περιφέρειας Κ.Μακεδονίας

amna.gr/macedonia 31/1/2018

H βίλα Αλλατίνη που κατασκευάστηκε το 1888 από την οικογένεια Αλλατίνη και στέγασε επί χρόνια την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, θα παραμείνουν
συγκεκριμένες υπηρεσίες της Περιφέρειας, μετά την ολοκλήρωση της μεταφοράς των διευθύνσεών της στο νέο κτίριο, επί της οδού 26ης Οκτωβρίου, δίπλα στα
τρία διατηρητέα κτίρια της εταιρείας φωταερίου που λειτούργησε στις αρχές του 1890. Την παραμονή συγκεκριμένων υπηρεσιών στο «παλιό κτίριο» επιβεβαίωσε
κατά την τελευταία συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής, η αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και πρόεδρος της επιτροπής, Αθηνά Αηδονά.

Διαβάστε στο blog του ΤΕΕ/ ΤΚ

Μ

-Κομισιόν: “Ετος σταθμός
” το 2018
για την προστασία των πρ
οσωπικών
δεδομένων
-Να μην κάνουμε την τεχνητή
νοημοσύνη
τεχνητά ηλίθια
-Αυτές είναι οι νέες τάσ
εις στον
σχεδιασμό προϊόντων, που
οι μηχανικοί
πρέπει να έχουν κατά νου το
2018
-Στις 19-23 Μαρτίου στη Θε
σσαλονίκη η
2η Σχολή Επιχειρηματικότη
τας
-Στις 23-25 Φεβρουαρίου το
JobFestival
-“Ξυπνά” ξανά η τάση της
μιμητικής
αρχιτεκτονικής;
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ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1oς όροφος ΤΕΕ/ΤΚΜ, γραφείο ΝΟΚ

Περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ
κάθε Δευτέρα και Τετάρτη 9:00 - 14:00, ισόγειο ΤΕΕ/ΤΚΜ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΚ
καθημερινά στο τηλέφωνο 2310 883152 και κάθε Τετάρτη με ειδική
συνεργάτιδα στο γραφείο του 1ου ορόφου

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΚΜ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΚΜ
Πάρις Μπίλλιας

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Αλεξάνδρα Γούτα
Χρύσα Λασκαρίδου
Κυριακή Διαβολίτση
Κυριακή Πετρίδου

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
CAN studio

E-MAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
infotkm@central.tee.gr

ΤΕΕ / ΤΚΜ
Λεωφόρος Μ. Αλεξάνδρου 49
54643, Θεσσαλονίκη

www.tkm.tee.gr

