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EDITORIAL
Η τελευταία έκθεση του ΟΟΣΑ για την Ελλάδα,
πέρα από τις συστάσεις περί φορολογικών
θεμάτων, περιλαμβάνει και συστάσεις για την
πορεία μεταρρυθμίσεων κρίσιμων για την
αναπτυξιακή δυναμική που όλοι θέλουμε για
τη χώρα μας. Συγκεκριμένα, έχει ιδιαίτερη
αναφορά για μεγάλα μακρόπνοα έργα όπως το
Εθνικό Κτηματολόγιο και την αναμόρφωση του
Δημοσίου.
Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ η ολοκλήρωση του
κτηματολογίου θα πρέπει να γίνει «εθνική
προτεραιότητα», καθώς, όπως επισημαίνεται
στην έκθεση εάν υπήρχε πλήρης βάση
δεδομένων για την ακίνητη περιουσία του
κράτους δεν θα υπήρχαν καθυστερήσεις σε
έργα και αγοραπωλησίες όπως συμβαίνει στο
Ελληνικό.
Χρόνια πιέζουμε οι θεσμικοί φορείς
εκπροσώπησης των μηχανικών για το
Κτηματολόγιο. Για μια ακόμα φορά, η σημασία του
επισημαίνεται από έναν διεθνή οργανισμό. Εμείς
επισημαίνουμε την ανάγκη, να ολοκληρωθεί το
έργο, όχι μόνο γρήγορα, αλλά και σωστά.
Ο ΟΟΣΑ συστήνει επίσης ψηφιοποίηση της
Δικαιοσύνης, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα
κατατάσσεται παραδοσιακά στις τελευταίες
θέσεις της ετήσιας έκθεσης της Παγκόσμιας
Τράπεζας για την επιχειρηματικότητα σε ό,τι
αφορά την ταχύτητα επίλυσης δικαστικών
διαφορών. Οι μεταρρυθμίσεις στο Δημόσιο και
στην Δικαιοσύνη εκτιμάται άλλωστε πως είναι
η μεγαλύτερη δυνητική πηγή αύξησης του ΑΕΠ
σε βάθος χρόνου, με τον ΟΟΣΑ να υπολογίζει ότι
η ελληνική οικονομία μπορεί να ενισχυθεί κατά
τουλάχιστον 14,7 μονάδες έως το 2060 εάν η
χώρα πετύχει βασικά αποτελέσματα μέσα στην
επόμενη επταετία.

GDPR: Κανονισμός θωράκισης προσωπικών δεδομένων, αλλά και εργαλείο
εκσυγχρονισμού
Οι παγίδες της άγνοιας, αλλά
και οι ευκαιρίες που συνεπάγεται
η προσαρμογή μικρών και
μεγάλων επιχειρήσεων στις
επιταγές του νέου Γενικού
Κανονισμού
Προστασίας
Προσωπικών
Δεδομένων
που τίθεται σε εφαρμογή από
τις 25 Μαΐου 2018, ήταν το
επίκεντρο εκδήλωσης που
συνδιοργάνωσαν το ΤΕΕ/ΤΚΜ, ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής Β. Ελλάδος και η Technopolis. Πλήθος μηχανικών παρακολούθησε με εξαιρετικό ενδιαφέρον τις παρουσιάσεις των
εισηγητών, ενώ δεκάδες B2B συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν μεταξύ μελών του ΤΕΕ/ΤΚΜ και
εκπροσώπους εταιρειών που ειδικεύονται στην μεθοδολογία προσαρμογής επιχειρήσεων στο νέο
κανονισμό.
Ο πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ κ. Πάρις Μπίλλιας και ο πρόεδρος του ΣΕΠΒΕ κ. Κωστής Καγγελίδης,
υπογράμμισαν στους σύντομους χαιρετισμούς τους την εξαιρετική συνεργασία των δύο φορέων
που έχει ήδη να παρουσιάσει τις κοινές πρωτοβουλίες “Brain Gain” και «IGrowLabs». Σε ό,τι αφορά
τον κανονισμό GDPR, μίλησαν για τις υποχρεώσεις αλλά και τις προκλήσεις που αναφύονται για
τα μέλη των δύο φορέων.
Η δικηγόρος Παρ Εφέταις και ειδική σύμβουλος σε θέματα εναρμόνισης με τον GDPR κ. Μαργαρίτα
Γκαϊτατζή, ανέλυσε τις υποχρεώσεις που δημιουργεί και στους μηχανικούς ο νέος κανονισμός,
ποιες πληροφορίες αποτελούν προσωπικά δεδομένα και ποια είναι τα βήματα που πρέπει να
ακολουθήσει μια επιχείρηση για την εναρμόνισή της: «Η διοίκηση κάθε επιχείρησης πρέπει να
ενημερωθεί για τις κανονιστικές ρυθμίσεις του ΓΚΠΔ και τις αλλαγές που επιφέρει στα δικαιώματα
των πελατών, στις υποχρεώσεις των υπεύθυνων επεξεργασίας, και στον τρόπο επεξεργασίας
προσωπικών δεδομένων», υπογράμμισε. «Πρέπει να καταλάβουν όλοι πως αυτός ο κανονισμός
αφορά στο 99,9% των επιχειρήσεων. Επίσης πρέπει να καταλάβουν όλοι, πως ακόμα και η απλή
συλλογή μιας λίστας στοιχείων επικοινωνίας, θεωρείται επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.»
Η δικηγόρος Χαρά Ζέρβα διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια εξ` Αθηνών της οποίας το Γραφείο
έχει αναλάβει την νομική συμμόρφωση του ΤΕΕ με τον κανονισμό, αναφέρθηκε εκτενώς στις
στη διαβάθμιση των διορθωτικών μέτρων, των κυρώσεων και των προστίμων που μπορούν να
επιφέρουν οι παραβιάσεις του Κανονισμού, κάνοντας λόγο για πολυπαραγοντικό ζήτημα: «Η Αρχή,
θα εξετάσει αν υπήρχε δόλος, ή αμέλεια από μια παραβίαση, πόσα άτομα επηρεάστηκαν, με ποιο
σκοπό γινόταν η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, τη διάρκεια της παράβασης, την
έκταση της ζημίας ή της πιθανότητας πρόκλησης ζημίας, το ιστορικό της εταιρείας από πλευράς
παραβάσεων στο παρελθόν, η διαχείριση της παράβασης από την ίδια την εταιρεία, κ.α. »
Συνέχεια στη σελίδα 3...
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Η Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού προσβάσιμη στον ιδιώτη
μηχανικό.
Μεγάλες
δυνατότητες
αξιοποίησης
μιας τεράστια
βάσης
δεδομένων που
διαθέτει
η
Γεωγραφική
Υπηρεσία Στρατού ανέδειξε η εκδήλωση με θέμα «Γεωγραφικά
Δεδομένα και νέο Γεωευρετήριο ΓΥΣ: δυνατότητες και τρόπος χρήσης»
που οργάνωσε το ΤΕΕ/ΤΚΜ σε συνεργασία με τη ΓΥΣ, με μεγάλη
επιτυχία και τη συμμετοχή πολλών μηχανικών-εκπροσώπων φορέων
της κεντρικής Μακεδονιας και ιδιωτών μηχανικών.
Ο Διοικητής της υπηρεσίας, Συνταγματάρχης Βαρδής Καγιαδάκης,
Αγρ. ΤΜ, τόνισε στην εισήγησή του, ότι υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός
αδιαβάθμητων γεωγραφικών υλικών, που μπορούν να διατεθούν σε
δημόσιες υπηρεσίες, εταιρείες και ιδιώτες. Αυτό γίνεται από το «Τμήμα
Χορήγησης» που λειτουργεί . σε ειδικό χώρο διαμορφωμένο κατάλληλα
την εξυπηρέτηση του κοινού με προσωπικό περίπου 25 ατόμων, τις
ημέρες Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή κατά τις ώρες 08:00 – 12:30.
Το διαθέσιμο υλικό, αποτελούν αεροφωτογραφίες, τοπογραφικά
προϊόντα, χαρτογραφικά προϊόντα, γεωδαιτικά και γεωφυσικά
προϊόντα, ιστορικοί χάρτες και γεωγραφικές εκδόσεις. Μεταξύ άλλων,
ο ενδιαφερόμενος μπορεί να αξιοποιήσει: Σχέδια πόλεων σε διάφορες
κλίμακες και αναλογικούς τοπογραφικούς χάρτες, τοπογραφικά
διαγράμματα, υψομετρικές καμπύλες, ψηφιακά μοντέλα εδάφους,
αεροφωτογραφίες που χρονολογούνται από το 1961 ως σήμερα,
αεροφωτογραφίες παλιού αρχείου χρονολογίας 1938-1960, χάρτες
ανωμαλιών βαρύτητας ελεύθερου αέρος και μαγνητικών αποκλίσεων,
κ.α. Αξίζει να σημειωθεί πως η ΓΥΣ έχει στη διάθεσή της περισσότερες
από 360.000 αεροφωτογραφίες από όλη την Ελλάδα.
Ο Συνταγματάρχης Καγιαδάκης, έκανε ιδιαίτερη αναφορά και
στο σημαντικό αρχειακό – πολιτιστικής και ιστορικής αξίας υλικό
που διαθέτει η Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού και μεταξύ άλλων
περιλαμβάνει έναν ιστορικό χάρτη του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ιστορικό
χάρτη του κράτους του Ιουστινιανού, τη Χάρτα του Ρήγα και σειρά από
χάρτες που χρονολογούνται από το 1881. Τον τρόπο χρήσης του ΓεωΕυρετηρίου με χρήση του διαδικτύου στη διεύθυνση παρουσίασε ο
Λοχαγός (ΓΥΣ) Ιωάννης Πισπιδίκης Αγρ.ΤΜ.
Η νέα υπηρεσία της ΓΥΣ προσφέρει τη δυνατότητα εύρεσης και
παραγγελίας γεωγραφικών υλικών που παράγει και διαχειρίζεται η
ΓΥΣ σε ψηφιακή και αναλογική μορφή, με αναβαθμισμένες δυνατότητες
αναζήτησης, ταξινόμησης και προεπισκόπησης των προϊόντων, σε
περιβάλλον φιλικό προς το χρήστη. Στο online Γεω-Ευρετήριο,

υπάρχει η δυνατότητα λεπτομερούς αναζήτησης του αντικειμένου
που ενδιαφέρει και αγοράς μέσω web banking από το e-shop,
ή παραγγελίας μέσω e-mail με κατάθεση του αντιτίμου σε τραπεζικό
λογαριασμό που διατίθεται γι` αυτό το σκοπό.
Δείτε τον ιστότοπο της ΓΥΣ και του Γεω-Ευρετηρίου ΕΔΩ και αναλυτικά
τις παρουσιάσεις των εισηγητών ΕΔΩ.

Πιστοποίηση ISO έλαβε το ΤΕΕ/ΤΚΜ
Την εγγύηση των υπηρεσιών που παρέχει το ΤΕΕ/ΤΚΜ στα μέλη του, στην
τοπική κοινωνία και στην Πολιτεία, επισφραγίζει η πιστοποίηση με βάση
το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015 που έλαβε το Τμήμα. Το πιστοποιητικό
αφορά τις υπηρεσίες ενημέρωσης μελών για επαγγελματικά και
επιστημονικά θέματα, διενέργειας πραγματογνωμοσυνών, παραγωγής
επιστημονικού έργου, επιμόρφωσης, διοργάνωσης και υλοποίησης
σεμιναρίων και συνεχιζόμενης εκπαίδευσης των μηχανικών, καθώς
και την μελέτη, προγραμματισμό, σχεδιασμό, ωρίμανση, υλοποίηση,
παρακολούθηση, διαχείριση και εφαρμογή συγχρηματοδοτούμενων
ευρωπαϊκών και εθνικών επιχειρησιακών προγραμμάτων και έργων.

Marketing για Μηχανικούς
Σεμινάριο
μικρής
διάρκειας
με
τίτλο
«Θέματα
Marketing για μηχανικούς» διοργανώνει
το ΤΕΕ/ΤΚΜ με πρωτοβουλία
της ΜΕ Ανταγωνιστικότητας Επιχειρηματικότητας - Καινοτομίας,
σε συνεργασία με το Εργαστήριο
MARLAB του Τμήματος Οργάνωσης
και Διοίκησης Επιχειρήσεων του
Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
Το σεμινάριο διαρκείας 20 ωρών
θα διεξαχθεί στις 17/5, 18/5, 21/5, 22/5 και 23/5/2018 και ώρες
5:00μ.μ-9:00μ.μ. στο Αμφιθέατρο του ΤΕΕ/ΤΚΜ (Μ. Αλεξάνδρου 49
- Ισόγειο) στη Θεσσαλονίκη. Απευθύνεται σε μηχανικούς μέλη του
ΤΕΕ/ΤΚΜ, όλων των ειδικοτήτων, προκειμένου να τους εκπαιδεύσει
σε θέματα βασικών αρχών Marketing, κατάρτισης ενός πλάνου marketing plan, επικοινωνίας και προβολής τους με χρήση κατάλληλων
εργαλείων ψηφιακού και συμβατικού marketing, προσέλκυσης και
υποστήριξης πελατών, ανάπτυξης και τεχνικών πωλήσεων προϊόντων
και υπηρεσιών. Το κόστος συμμετοχής για τους μηχανικούς μέλη του
ΤΕΕ/ΤΚΜ ανέρχεται σε 100 ευρώ.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση και να
καταβάλουν το αντίτιμο συμμετοχής στο Ταμείο του ΤΕΕ/ΤΚΜ (Μ.
Αλεξάνδρου 49, 1ος όροφος) έως την Πέμπτη 10/05/2018. Ο αριθμός
των συμμετεχόντων θα είναι 30 άτομα το μέγιστο και θα τηρηθεί σειρά
προτεραιότητας. Δείτε περισσότερα ΕΔΩ
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...συνέχεια από τη σελίδα 1

Θεόφιλος Μυλωνάς.
Εν τω μεταξύ, δεκάδες B2B συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν
GDPR: Κανονισμός θωράκισης προσωπικών δεδομένων,
μεταξύ μελών του ΤΕΕ/ΤΚΜ και του ΣΕΠΒΕ με εκπροσώπους των
αλλά και εργαλείο εκσυγχρονισμού
εταιρειών DOTSOFT, LANCOM, MOTIVE και SPACE HELLAS που
Σε κάθε περίπτωση,
ειδικεύονται στην μεθοδολογία προσαρμογής επιχειρήσεων στο νέο
στόχος είναι οι κυρώσεις
κανονισμό και στήριξαν τη διοργάνωση της εκδήλωσης.
και τα πρόστιμα, να μην
Οι εκπρόσωποι των εταιρειών κ. Τάσος Μάνος, Πρόεδρος και
θεωρούνται τα πρόστιμα
Διευθύνων Σύμβουλος της Dotsoft, κ. Νίκος Ζαχαριάδης, Chief Comύστατο μέτρο ή να
mercial Officer της Lancom, κ. Τάσος Ιωαννίδης, Γενικός Διευθυντής
αποφεύγοντα, αλλά ούτε
της Motive Consulting και κ. Νάντια Λιάπη, Director Governance, της
να χρησιμοποιούνται με
Space Hellas Risk & Compliance Services, στο δεύτερο μέρος της
τρόπο που θα μείωνε την αποτελεσματικότητά τους», συμπλήρωσε η εκδήλωσης, είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν συνοπτικά στους
κυρία Ζέρβα.
συμμετέχοντες τις υπηρεσίες που μπορούν να προσφέρουν
Ο Associate Partner στο Τμήμα Επιχειρηματικής Ακεραιότητας
της Ernst & Young Ελλάδος κ. Γιάννης Δρακούλης, υπογράμμισε ότι
Η Πέτη Πέρκα συντονίστρια του έργου στο Ελληνικό.
η εναρμόνιση με τον GPDR δεν είναι μια διαδικασία άπαξ, αλλά μια
διαρκής διαδικασία με την 25η Μαΐου να είναι μόνο η αρχή: «Κανείς Μέλος του ΤΕΕ/ΤΚΜ με
δεν περιμένει να είναι το σύνολο των επιχειρήσεων έτοιμο και απόλυτα θητεία τόσο στα όργανα του
εναρμονισμένο με το ξεκίνημα εφαρμογής του κανονισμού. Από περιφερειακού μας τμήματος, όσο
έρευνα που κάναμε σε μια πλειάδα επιχειρήσεων διαπιστώσαμε ότι και στο ΤΕΕ, η συνάδελφος Πέτη
μόνο το 1/3 εξ` αυτών δήλωσε ετοιμότητα εναρμόνισης, ενώ τα 2/3 Πέρκα, αναλαμβάνει καθήκοντα
αγκομαχούν να προσαρμοστούν. Σημαντικό είναι σε κάθε περίπτωση, να συντονίστριας για το έργο στο
αντιληφθεί κάθε ενδιαφερόμενος και κάθε επιχείρηση πως η διαδικασία Ελληνικό, με απόφαση της κυβέρνησης. Ειδικότερα, η κα. Πέρκα ως
εναρμόνισης με τον GDPR δεν είναι ένα φορτίο που μπορεί να σηκώσει συντονίστρια αναλαμβάνει τις εξής αρμοδιότητες:
μόνο ένα άτομο ως υπεύθυνος DPO. Χρειάζεται συνεργασία ανάμεσα - Το συντονισμό και την παρακολούθηση όλων των αρμόδιων
σε διάφορες ομάδες και προσέγγιση τόσο από πλευράς νομικής, όσο Υπουργείων και φορέων για την ολοκλήρωση των απαιτούμενων
και από πλευράς πληροφορικής επιστήμης και ασφάλειας.
ενεργειών σύμφωνα με τη σχετική σύμβαση. - Την ενημέρωση της
Το παράδειγμα της προσπάθειας εναρμόνισης μιας μεγάλης Επιτροπής για την άρτια ολοκλήρωση των απαιτουμένων ενεργειών.
επιχείρησης στο νέο κανονισμό παρουσίασε ο Διευθυντής Πληροφορικής - Την καταγραφή και αξιολόγηση όλων των απαιτούμενων από την
του ομίλου Super Market «Μασούτης» κ. Σάββας Τορτοπίδης. «Δεν Κυβέρνηση δράσεων για την εκτέλεση της σύμβασης. - Την καταγραφή
θα είμαστε 100% έτοιμοι στις 25 Μαΐου, αλλά δεν ανησυχούμε, γιατί και αξιολόγηση όλων των απαιτούμενων ρυθμίσεων και προτάσεων
φροντίζουμε να κάνουμε σωστή δουλειά με μακρόπνοο αποτέλεσμα. σχεδιασμού σε σχέση με τους γειτονικούς δήμους και την Περιφέρεια
Αυτό που θα διαπιστώσετε ξεκινώντας τις ενέργειες εναρμόνισης με Αττικής.
τον GDPR, είναι πως υπάρχει κέρδος σ` αυτή τη συμμόρφωση, που δεν Αξίζει να σημειωθεί, ότι η κ. Πέρκα αναλαμβάνει αυτά τα καθήκοντα
είναι τόσο κοστοβόρα όσο ακούγεται. Θα ανακαλύψετε πράγματα στην σε μια συγκυρία κατά την οποία το έργο βρέθηκε εκ νέου στην
πορεία, που θα αποδειχτούν ωφέλιμα και τελικά θα πραγματοποιήσετε επικαιρότητα με νέα προσφυγή κατά της επένδυσης στο ΣτΕ, από το
μια διαδικασία ψηφιακού μετασχηματισμού που θα ενισχύσει και θα «Πανελλήνιο Δίκτυο Οικολογικών Οργανώσεων» και η «Οικολογική
δώσει υπεραξία στην επιχείρηση.»
Συνεργασία», που ζητούν να ακυρωθεί το επίμαχο Προεδρικό Διάταγμα
Όλοι οι εισηγητές, έδωσαν ιδιαίτερα η βαρύτητα στην διαδικασία του ως αντισυνταγματικό και παράνομο ως προς το σκέλος εκείνο που
GAP analysis, δηλαδή της σύγκρισης της κατάστασης της επιχείρησης αφορά το δασικό τμήμα του, έκτασης των 243 στρεμμάτων.
από πλευράς μέτρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων, με τις
απαιτήσεις του GDPR, προκειμένου να διαπιστωθούν οι «αποστάσεις» 16ο Πανευρωπαϊκό Συνεδρίο Σεισμικής Μηχανικής
από τον στόχο και να σχεδιαστούν τα βήματα προσαρμογής.
Την εκδήλωση και τη συζήτηση που πραγματοποιήθηκε μεταξύ
εισηγητών και μηχανικών του ΤΕΕ/ΤΚΜ συντόνισε ο Αντιπρόεδρος
του ΣΕΠΒΕ και συντονιστής της Διαρκούς Ομάδας Εργασίας
Τεχνολογίας, Πληροφορικής & Επικοινωνιών του ΤΕΕ/ΤΚΜ κ.
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Εκλογές Τοπογράφων Μηχανικών
Την Κυριακή 13 Μαΐου, οι
Διπλωματούχοι ΑγρονόμοιΤοπογράφοι
Μηχανικοί
όλης της χώρας θα
προσέλθουν στις κάλπες
για να αναδείξουν το νέο
Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου τους.
Τα σημαντικότερα προβλήματα με τα οποία θα πρέπει να ασχοληθεί η
νέα διοίκηση του Συλλόγου, αφορούν την ανεργία του κλάδου (όπως και
όλων των κλάδων των Μηχανικών) που οδηγεί πολλούς συναδέλφους
στην φυγή στο εξωτερικό, την υψηλή φορολόγηση του επαγγέλματος
του Μηχανικού, τις επιβολή πολύ υψηλών εισφορών αλλά επιπλέον
και την επιβουλή άλλων κλάδων στα επαγγελματικά δικαιώματα και
η υπερβολική γραφειοκρατία Από την άλλη πλευρά όμως, ο κλάδος
έχει σχετικά μικρότερα ποσοστά ανεργίας από τους υπόλοιπους
μηχανικούς και είναι από τους πρωτοπόρους στην εφαρμογή των νέων
τεχνολογιών, με αποτέλεσμα να μπορεί να αντεπεξέλθει με ευκολία
στις όποιες επαγγελματικές προκλήσεις, επιπλέον έχουν ανοίξει νέες
επαγγελματικές διέξοδοι στις οποίες ο ΑΤΜ δραστηριοποιείται με
επιτυχία.
Η εκλογική διαδικασία αυτή αφορά τόσο τον Σύλλογο Διπλωματούχων
Αγρονόμων-Τοπογράφων Μηχανικών Βορείου Ελλάδας (Σ.Δ.Α.Τ.Μ.Β.Ε.)
με αρμοδιότητα σε όλη την Κεντρική Μακεδονία, όσο και τον αντίστοιχο
Πανελλήνιο Σύλλογο (Π.Σ.Δ.Α.Τ.Μ.) αλλά και των Τοπικών Τμημάτων.
Στην Θεσσαλονίκη οι εκλογές θα γίνουν στο ισόγειο του κτηρίου του
ΤΕΕ/ΤΚΜ (Λεωφ. Μεγ. Αλεξάνδρου 49, Θεσσαλονίκη). Ο ΣΔΑΤΜΒΕ θα
έχει κάλπες και στους Νομούς Σερρών, Πιερίας και Ημαθίας.

Εκσυγχρονίζονται οι δασικές διαχειριστικές μελέτες –
προειδοποίηση στους ΟΤΑ για τους δασικούς χάρτες
Εκδόθηκε σε ΦΕΚ
η
απόφαση
του
Αναπληρωτή Υπουργού
Περι-βάλλοντος
και
Ενέρ-γειας,
Σωκράτη
Φάμελλου, με την οποία
επικαιροποιούνται
οι
προδιαγραφές διαχείρισης των δασικών οικοσυστημάτων της χώρας.
Όσον αφορά τα τεχνικά χαρακτηριστικά, η Υπουργική Απόφαση
περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:
• την υποχρέωση σύνταξης των δασοπονικών μελετών αποκλειστικά
σε ηλεκτρονικό υπολογιστή και την παράδοση κειμένων, πινάκων και
γεωχωρικών δεδομένων σε έντυπη και ηλεκτρονικά επεξεργάσιμη
μορφή.
• τη διαίρεση του δάσους, των τμημάτων και των συστάδων του

βάσει των φυσικών στοιχείων (πχ. ρέματα, ράχες, υδροκρίτες)
και άλλων σημαντικών τεχνικών στοιχείων (πχ. δρόμοι,
θεσμοθετημένα όρια οικισμών), ενώ η εμβαδομέτρησή τους θα γίνεται
πλέον μόνο μέσω των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (Γ.Σ.Π.)
• την εισαγωγή ειδικών διαχειριστικών πρακτικών για τον μετριασμό
των επιπτώσεων και την προσαρμογή των δασών στην κλιματική
αλλαγή
• την έμφαση στις οικοσυστημικές λειτουργίες του δάσους και στην
ιδιαίτερη διαχείριση που μπορεί να προκύψει από αυτές
• την ενίσχυση της παραγωγής μη ξυλωδών προϊόντων (πχ. καρποί,
φλοιός, μανιτάρια, αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά, μέλι, κλπ)
• την κατάρτιση των δασοπονικών μελετών σύμφωνα με τις επιταγές
της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας και με βάση τις πληροφορίες
και τα δεδομένα των περιοχών του Δικτύου Natura 2000
• τη σύνδεση των κυρωμένων πια δασικών χαρτών και των
Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης με τις δασοπονικές.
Δείτε το ΦΕΚ για τις διαχειριστικές μελέτες, ΕΔΩ.

Παράταση καταβολής εισφορών Μαρτίου και για
αυτοαπασχολούμενους ελεύθερους επαγγελματίες.
Παράταση στην προθεσμία καταβολής εισφορών Μαρτίου 2018 για
μη μισθωτούς, αγρότες, και αυτοαπασχολουμένους όπως και για
ελεύθερους επαγγελματίες, έως την Παρασκευή 18 Μαΐου 2018,
ανακοίνωσε ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης. Σύμφωνα με τον
ΕΦΚΑ, η παράταση είναι επιβεβλημένη, καθόσον η έκδοση εισφορών
Μαρτίου συνδέεται μηχανογραφικά με την εκκαθάριση ασφαλιστικών
εισφορών έτους 2017, η οποία είναι ήδη σε εξέλιξη.

ΠΡΟΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ FORUM, με θέμα: «Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΤΑ:
ΕΛΠΙΔΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ-Προετοιμάζοντας την περίοδο 2019
-2022», στις 7 Μαΐου 2018, 6 μ.μ. Ξενοδοχείο Electra Palace, Θεσσαλονίκη. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
15Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ, έως 6 Μαϊου 2018,
Διεθνές Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης
(ΔΕΘ-HELEXPO). Εντός της Έκθεσης το Φεστιβάλ Comic
Convention (4-6/5). ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ της HAEE με τίτλο «Μεταβατική ενέργεια:
Ευρωπαϊκή και παγκόσμια προοπτική», 3 έως 5 Μαϊου 2018,
ξενοδοχείο Wyndham Grand Athens, Αθήνα. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ με τίτλο “Στη δίνη του Μεγάλου
Πολέμου: Η Θεσσαλονίκη της Στρατιάς της Ανατολής (19151918), έως 30 Σεπτεμβρίου 2018, Μουσείο Βυζαντινού
Πολιτισμού. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ “Μνημείων Μνήμες”, έως 17
Ιουνίου 2018, αίθουσα “Κυριάκος Κρόκος” Μουσείου
Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκης. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
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Έργα αποχέτευσης 6 εκατ. ευρώ από την ΕΥΑΘ στη Δυτική
Θεσσαλονίκη.

Επιδοτήσεις μέχρι 500.000 ευρώ στο «εξοικονομώ» των
Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Τα αποχετευτικά έργα για τη σύνδεση των χαμηλών περιοχών της
δυτικής Θεσσαλονίκης με τον Κεντρικό Αποχετευτικό Αγωγό (ΚΑΑ),
που μεταξύ άλλων θα βάλουν «φρένο» και στην παροχέτευση
ανεπεξέργαστων λυμάτων προς το ρέμα Δενδροποτάμου, δρομολογεί η
ΕΥΑΘ Α.Ε., όπως ανακοινώθηκε κατά την παρουσίαση των οικονομικών
αποτελεσμάτων της εταιρείας στο Χρηματιστηριακό Κέντρο
Θεσσαλονίκης. Τα έργα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την κατασκευή
ή ανακατασκευή των αγωγών και αντλιοστασίων αποχέτευσης
ακαθάρτων, τα οποία από το υπάρχον αντλιοστάσιο του Δενδροποτάμου
θα παροχετεύονται πλέον στον ΚΑΑ. Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται
και οι αγωγοί ακαθάρτων που καταστράφηκαν από την κατασκευή
του οδικού κόμβου Κ16. Ο συνολικός προϋπολογισμός των έργων
που δημοπρατούνται είναι 6 εκατ. € περίπου (χωρίς ΦΠΑ).Στην
παρουσίαση αναλύθηκαν οι προτεραιότητες του επενδυτικού πλάνου
2018-2024 ύψους 177 εκατ. ευρώ της ΕΥΑΘ, που εκτός από την ΕΕΝΘ
και τη συντήρηση του υδραγωγείου της Αραβησσού, περιλαμβάνουν
την εγκατάσταση τηλεματικής για το σύνολο του δικτύου ύδρευσης
- αποχέτευσης, νέο εξοπλισμό στο χημείο ύδρευσης για τη βέλτιστη
ποιότητα του παρεχόμενου ύδατος και σταδιακή αντικατάσταση
αγωγών και υδρομέτρων. Δείτε ολόκληρη την ανακοίνωση ΕΔΩ.

Επιδότηση μέχρι και 500 χιλ. ευρώ της ενεργειακής αναβάθμισης
μικρομεσαίων επιχειρήσεων, σχεδιάζει να συμπεριλάβει η κυβέρνηση
σε επόμενο «εξοικονομώ» για ΜΜΕ, σύμφωνα με όσα είπε ο γενικός
γραμματέας του ΥΠΕΝ Μιχάλης Βερροιόπουλος στο πρόσφατο συνέδριο
του ΣΕΒ. Το πρόγραμμα «Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των
ΜΜΕ», με προϋπολογισμό 64,06 εκατ. ευρώ, που θα καλύψει χιλιάδες
μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις περιλαμβάνεται στο Εθνικό Σχέδιο
Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης (ΕΣΔΕΑ), που εγκρίθηκε από το ΥΠΕΝ
(ΦΕΚ τεύχος Β΄ αρ.1001/18). Σύμφωνα με την απόφαση του ΥΠΕΝ
το πρόγραμμα με τίτλο «Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των
ΜΜΕ» με χρονοδιάγραμμα έναρξης και υλοποίησης εντός του 2018
αφορά στην παροχή οικονομικών κινήτρων για την ενίσχυση πολύ
μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων με σκοπό τη βελτίωση της
ενεργειακής τους απόδοσης και μείωσης της συνολικής κατανάλωσης
ενέργειας. Η δράση απευθύνεται σε πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες
επιχειρήσεις από όλους τους κλάδους μεταποίησης και βιοτεχνίας,
εμπορίου, υπηρεσιών, τουρισμού και ναυτιλίας, ενώ η εφαρμογή του
προγράμματος θα γίνει σε εθνικό επίπεδο.

Προκήρυξη Μόνιμων ανταγωνιστικών διαδικασιών έργων
ΑΠΕ, από τη ΡΑΕ
Σε συνέχεια των διαδικασιών που εκκίνησαν μετά τη θέσπιση του
νόμου ν.4414/2016 (ΦΕΚ 149 Α’) για την εφαρμογή του νέου πλαισίου
στήριξης των μονάδων ΑΠΕ, τον Ιούλιο του 2018 η ΡΑΕ, θα διεξάγει
τρεις (3) Ανταγωνιστικές Διαδικασίες για:
• Κατηγορία Ι: Φωτοβολταϊκούς Σταθμούς εγκατεστημένης ισχύος
PPV ≤ 1 MW (Μέγιστη Δημοπρατούμενη Ισχύς 70MW)
• Κατηγορία ΙΙ: Φωτοβολταϊκούς Σταθμούς εγκατεστημένης ισχύος
1MW< PPV ≤ 20MW (Μέγιστη Δημοπρατούμενη Ισχύς 230MW)
• Κατηγορία ΙΙΙ: Αιολικούς Σταθμούς μέγιστης ισχύος παραγωγής
3MW< PWIND ≤ 50MW (Μέγιστη Δημοπρατούμενη Ισχύς 300MW). Οι
ειδικότεροι όροι συμμετοχής και η διαδικασία που θα ακολουθηθεί από
τους συμμετέχοντες προβλέπεται στη σχετική προκήρυξη της Αρχής
(Απόφαση ΡΑΕ 321/2018 – ΦΕΚ Β’ 1466/27.04.2018).
Σχετικά με τα παραπάνω η ΡΑΕ ενημερωτική ημερίδα θα
πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 4 Μαΐου 2018 και ώρα 19:00, στο
Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Σ` αυτή θα συμμετέχουν ο Δρ.
Νικόλαος Μπουλαξής, Πρόεδρος της ΡΑΕ , ο Καθ. Γιώργος Σταθάκης,
Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο Δρ. Διονύσιος Παπαχρήστου,
Συντονιστής Ομάδας ανταγωνιστικών διαδικασιών έργων ΑΠΕ, Δ/
ντης Γραφείου Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων, ΡΑΕ και ο κ. Αθανάσιος
Πετμεζάς, Γεν. Δ/ντης cosmoONE .

Annual Sustainability Conference 2018
Δικαιώματα και ευεργετήματα που συνδέονται με την καταβολή των
εισφορών, παραμένουν ενεργά, μέχρι την ημερομηνία αυτή (ρυθμίσεις,
ασφαλιστική ενημερότητα, ασφαλιστική ικανότητα).
Η αειφορία των ακινήτων και του δομημένου περιβάλλοντος στην
Ελλάδα και το εξωτερικό θα αναδειχθεί στο Annual Sustainability Conference 2018 που διοργανώνει το SBC Greece στις 19 Μαΐου 2018 στο
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (αίθουσα. Ερμής,
Ακαδημίας 7, Αθήνα).
Στο συνέδριο θα συζητηθούν, μεταξύ άλλων, οι επιπτώσεις της
κλιματικής αλλαγής, οι σύγχρονες τάσεις, το μέλλον της αειφορίας
και οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στα κτίρια καθώς επίσης θα
παρουσιαστούν πιστοποιημένα αειφόρα κτίρια στην Ελλάδα (BREEAM,
LEED). Το «παρών» θα δώσουν συντελεστές από τον ελληνικό και
διεθνή κλάδο της αειφόρου ανάπτυξης.
Η θεματολογία του συνεδρίου περιλαμβάνει:
• Το παγκόσμιο πλαίσιο της αειφορίας
• Το διεθνές καθεστώς της αειφορίας στο δομημένο περιβάλλον
• Κτίρια και κλιματική αλλαγή
• Πιστοποιημένα αειφόρα κτίρια στην Ελλάδα
• Η σημασία της διαφάνειας και συμπεριφοράς στην αειφορία
• Αειφορία και η βιομηχανία των υλικών στην Ελλάδα
• Σύγχρονες τάσεις της αειφορίας
• Το μέλλον της αειφορίας για το δομημένο περιβάλλον
Δείτε περισσότερες πληροφορίες και δηλώστε συμμετοχή ΕΔΩ.
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Σεισμός «ταρακούνησε» την Ανατολική Αττική

Naftemporiki.gr – 2/5/2018

Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 23.50 την Τρίτη στην ανατολική Αττική, σύμφωνα με αναθεωρημένη εκτίμηση
του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Προηγούμενη εκτίμηση έκανε λόγο για δόνηση 4,2 Ρίχτερ. Το επίκεντρο του σεισμού
εντοπίστηκε περίπου 29 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Αθήνας, κοντά στο Γραμματικό, με το εστιακό βάθος να εκτιμάται στα πέντε χιλιόμετρα.

Τα μηνύματα της πολιτικής ηγεσίας για την Πρωτομαγιά

Εφημερίδα των Συντακτών – 1/5/2018

Τα μηνύματά τους για την 1η Μαΐου έστειλαν οι ηγέτες των κομμάτων με τον πρωθυπουργό να σημειώνει στο δικό το «από το 1886, στο Σικάγο των ΗΠΑ και κάθε
Πρωτομαγιά έκτοτε, οι εργαζόμενοι διαδηλώνουν για την κατοχύρωση του δικαιώματος σε εργασία με αξιοπρεπείς όρους και αμοιβή, για την προστασία της
ποιότητας της ζωής και της εργασίας τους συνολικά».

CNBC: Καθρέπτης για την Ε.Ε. η συμφωνία για το ελληνικό χρέος

Ελεύθερος Τύπος – 1/5/2018

H τελική συμφωνία για το ελληνικό χρέος θα αποτελέσει για πολλούς σε ολόκληρη την Ευρώπη τον καθρέφτη του τρόπου με τον οποίο τα πλουσιότερα ευρωπαϊκά
έθνη μεταχειρίζονται τα λιγότερο τυχερά από τα μέλη της Ένωσης» εκτιμά το αμερικανικό δίκτυο CNBC. Το ζήτημα του ελληνικού χρέους δεν κάνει πλέον
πηχυαίους τίτλους, για τους Έλληνες που έχουν υποστεί χρόνια περικοπών και διεθνών αντιδράσεων, αλλά το θέμα παραμένει σημαντικό.

ΗΠΑ προς Σκόπια: Πρώτα λύση για το όνομα και μετά ένταξη στο ΝΑΤΟ

protothema.gr – 1/5/2018

Ως προϋπόθεση για την ένταξη στο ΝΑΤΟ έθεσε το ζήτημα της επίλυσης της ονομασίας των Σκοπίων ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας, Τζιμ Μάτις, κατά τη
συνάντησή του με την Σκοπιανή ομόλογό του, Ραντμίλα Σεκερίνσκα. Η επίτευξη λύσης για το ονοματολογικό εξακολουθεί να παραμένει απαραίτητη προϋπόθεση
για την ένταξη στο ΝΑΤΟ, ανέφερε ο Μάτις σήμερα το μεσημέρι στο Πεντάγωνο.

Άνοιξε ξανά το «εξοικονομώ ΙΙ» για τρεις περιφέρειες – Πότε ανοίγει για όλους

b2green.gr – 30/4/2018

Ενεργοποιήθηκε και πάλι από τη Δευτέρα, η ηλεκτρονική πλατφόρμα του «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ» για τις περιφέρειες Νοτίου και Βορείου Αιγαίου και Ιονίων
Νήσων και θα είναι διαθέσιμη έως Κυριακή 6/5/2018 ή έως την εξάντληση των σχετικών πόρων (όποιο συμβεί πρώτο).. Η πλατφόρμα είναι ανοιχτή τόσο για την
οριστική υποβολή των αιτήσεων όλων όσοι έχουν ενταχθεί στο σύστημα αλλά και για νέες αιτήσεις, καθώς δεν έχει καλυφθεί το σύνολο των πόρων που τίθενται
προς διάθεση.

Ηλεκτρονική τήρηση βιβλίων από το 2020

Voria.gr – 30/4/2018

Στόχος του υπουργείου Οικονομικών και της ΑΑΔΕ (Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων) είναι η υποχρεωτική εφαρμογή από 01.01.2020 της ηλεκτρονικής
τιμολόγησης και της ηλεκτρονικής τήρησης βιβλίων. Προς το σκοπό αυτό, θα συσταθεί Ομάδα Εργασίας, με συμμετοχή και εκπροσώπων των οικονομικών και
κλαδικών φορέων, η οποία θα προσδιορίσει τις απαιτούμενες δράσεις και ενέργειες και τις αναγκαίες υποδομές για την εφαρμογή των ανωτέρω σε ένα σημαντικό
ποσοστό των επιχειρήσεων από 01.01.2019.

Διαβάστε στο blog του ΤΕΕ/ ΤΚ

Μ

-Τώρα τα προβιοτικά και στη
ν αρχιτεκτονική. Τέλος στο
αποστειρωμένο περιβάλλον.
-Αρχιτεκτονικός διαγωνισμό
ς για κατασκευή παιχνιδιού
για παιδική χαρά
-Ημέρα καριέρας για μηχα
νικούς στα Χανιά το διήμερο
24-25 Μαΐου
-Παγκόσμια Ημέρα για την
Ασφάλεια και την Υγεία στη
ν
Εργασία 2018
-Η κατάρρευση της γέφυρας
του FIU: Χρειαζόμαστε “αργή
μηχανική”;
-ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΓ
ΕΙΑΣ: Το 90% των ανθρώπων
αναπνέουν αέρα με υψηλά επ
ίπεδα ρύπων!
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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
Βαγγέλης Μωυσής
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

