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Η αξία του μάρκετινγκ για τους μηχανικούς στις 27/11

Εκδήλωση για την Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών 
Πληροφοριών την 1/12

EDITORIAL

Τα απολύτως απαραίτητα έργα τα γνωρίζουμε. 
Ναι, μπορεί να παραμένουν στα συρτάρια 
ακόμη και επί δύο χρόνια έκαστο, μέχρις 
ότου εξασφαλίσουν το πράσινο φως 
για τις περιβαλλοντικές τους μελέτες, 
αλλά τα γνωρίζουμε. Άρα χρειάζεται να 
τα απεγκλωβίσουμε επιτέλους από τη 
γραφειοκρατία, που τα κρατάει στα “χαρτιά”, με 
αποτέλεσμα να χάνονται ανθρώπινες ζωές που 
θα μπορούσαν να σωθούν. Ζητούμενο πρώτο 
λοιπόν: ένα “fast track” για τα αντιπλημμυρικά 
έργα. Ζητούμενο δεύτερο: σχέδιο πολιτικής 
προστασίας για την έγκαιρη ειδοποίηση 
των πολιτών. Έχουμε τη γνώση, έχουμε και 
την τεχνολογία. Όπως πρόσφατα δήλωσε 
στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο καθηγητής Γεωλογίας και 
διαχείρισης καταστροφών, Ευθύμιος Λέκκας, 
κίνδυνο για ανάλογα φαινόμενα με αυτά 
που είδαμε στη δυτική Αττική υπάρχουν 
σε τουλάχιστον άλλα 300 σημεία στην 
Ελλάδα. Στα σημεία αυτά πρέπει να ληφθούν 
μέτρα πρόληψης. Και δεν είναι δύσκολο να 
δημιουργηθεί ένα δίκτυο, π.χ., με μετρητές 
και αισθητήρες, για την πρόγνωση ακραίων 
φαινομένων και την έγκαιρη ειδοποίηση των 
πολιτών, όταν ένα τέτοιο βρίσκεται ante por-
tas. Έτσι τουλάχιστον δεν θα θρηνούμε ζωές... 
Δυστυχώς, οι επόμενες καταστροφές είναι 
μπροστά μας. Η ανθρώπινη παρέμβαση (π.χ., 
μπάζωμα ρεμάτων), η έλλειψη ετοιμότητας 
του κρατικού μηχανισμού (λογική όταν δεν 
υπάρχει πρόληψη) και η κλιματική αλλαγή, 
μας επιφυλάσσουν κι άλλα ακραία φαινόμενα 
στο μέλλον. Με πρόληψη και πρόνοια όμως, θα 
μπορούμε να τα διαχειριστούμε καλύτερα...

Η μείωση του τζίρου των «παραδοσιακών» επαγγελματικών δραστηριοτήτων των μηχανικών 
λόγω της οικονομικής κρίσης, η έλευση νέων δεδομένων και απαιτήσεων στον τρόπο κατασκευής 
και διοίκησης των υποδομών, αλλά και η ανάπτυξη κλάδων (ενέργεια, δομικά υλικά, logistics, 
περιβαλλοντική βιομηχανία) που δημιουργούν σημαντικό πεδίο διεύρυνσης της επαγγελματικής 
και επιχειρηματικής τους προοπτικής, επιβάλλει την ανάγκη απόκτησης πρόσθετων δεξιοτήτων 
με συνεχή επιμόρφωση και γνώση. Μέσα σε αυτό το έντονα ανταγωνιστικό σκηνικό και λόγω 
του επιστημονικού τους αντικειμένου, της φύσης της εργασίας τους και της επαφής τους με την 
αγορά, οι μηχανικοί μπορούν εύκολα να “χτίσουν” ένα δυνατό βιογραφικό διεκδικώντας ανώτατες 
θέσεις εργασίας αλλά και να αυξήσουν το πελατολόγιο και την ποιότητα των υπηρεσιών τους 
αποκτώντας πρόσθετα skills, όπως αυτά που αφορούν το μάρκετινγκ.

Με το σκεπτικό αυτό, το ΤΕΕ/ΤΚΜ, σε συνεργασία με το Εργαστήριο Μάρκετινγκ (MAR-
LAB) του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 
διοργανώνουν εκδήλωση με τίτλο “Η αξία του Μάρκετινγκ για τους μηχανικούς: MarketING+ 
MarketENG = MarketWIN’, τη Δευτέρα 27 Νοεμβρίου, στο αμφιθέατρο του ΤΕΕ/ΤΚΜ (Μεγάλου 
Αλεξάνδρου 49). Η εκδήλωση θα ξεκινήσει στις 18.30, ενώ πραγματοποιείται με πρωτοβουλία 
της Μόνιμης Επιτροπής Ανταγωνιστικότητας, Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας. Δείτε το 
πρόγραμμα της εκδήλωσης ΕΔΩ

Εκδήλωση για την Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών, ως 
απαραίτητο εργαλείο για την ανάπτυξη της Ελλάδας, διοργανώνουν  την 
1η Δεκεμβρίου το ΤΕΕ/ΤΚΜ και το ΤΕΕ. Η εκδήλωση θα ξεκινήσει στις 
9:30το πρωί, στο αμφιθέατρο του ΤΕΕ/ΤΚΜ στη Μ.Αλεξάνδρου 49 .  Η 
δημιουργία της Εθνικής Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών (ΕΥΓΕΠ), 
η οποία (θα) περιλαμβάνει το σύνολο της γεωπληροφορίας για όλη την 
επικράτεια και (θα) παρέχει σε όλους τους πολίτες και στη Δημόσια 
Διοίκηση  πρόσβαση στα  γεωχωρικά δεδομένα και στις σχετικές υπηρεσίες, (θα) προσφέρει στη 
χώρα ένα σημαντικότατο αναπτυξιακό εργαλείο. Δυστυχώς από την ψήφιση του Ν. 3882/2010, με 
τον οποίο θεσμοθετήθηκε η ΕΥΓΕΠ, μέχρι σήμερα δεν έχει προχωρήσει η υλοποίηση αυτού του 
έργου, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τα αναμενόμενα οφέλη όπως εξοικονόμηση πόρων, βελτιωμένη 
διοίκηση, προστασία του περιβάλλοντος και ενθάρρυνση των επενδυτικών πρωτοβουλιών. Το 
ΤΕΕ/ΤΚΜ θεωρεί αναγκαία την άμεση προώθηση του έργου και θέλοντας να συμβάλλει στην 
υλοποίησή του, πήρε την πρωτοβουλία να  συγκεντρώσει όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, 
τους ενδιαφερόμενους επιστήμονες, επαγγελματίες, οικονομικούς παράγοντες και το κοινό για να 
τεθούν και να δρομολογηθούν τα σχετικά ζητήματα.  Δείτε το πρόγραμμα ΕΔΩ

Ξεκινούν στις 4 Δεκεμβρίου οι ενημερωτικές εκδηλώσεις για τον Ν.  4495/2017  “Έλεγχος 
και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις”. Περισσότερα ΕΔΩ

http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teetkm/DRASTHRIOTHTES/EKDHLVSEIS/MARKET-ING_MARKET-ENG_MARKET-WIN/Tab1
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teetkm/DRASTHRIOTHTES/EKDHLVSEIS/Programma.pdf
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teetkm/DRASTHRIOTHTES/EKDHLVSEIS/Hmerides.pdf
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Αναγκαίο ένα σχέδιο πολιτικής προστασίας για την 
ενημέρωση πολιτών ενόψει ακραίων καιρικών 
φαινομένων

Ηλεκτρονική υποβολή των διαγραμμάτων του Νόμου 
4409/2016

Την εκτίμηση ότι θα ήταν και τεχνικά δυνατό και οικονομικά εφικτό 
να δημιουργηθεί ένα σχέδιο πολιτικής προστασίας για την ενημέρωση 
των πολιτών σε  περιοχές με αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης ακραίων 
καιρικών φαινομένων, ώστε τουλάχιστον να μη χάνονται ανθρώπινες 
ζωές, διατύπωσε ο πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ, Πάρις Μπίλλιας, 
ανοίγοντας τις εργασίες εκδήλωσης του Τμήματος τη Δευτέρα 20 
Νοεμβρίου. 

Απευθύνοντας χαιρετισμό στην εκδήλωση, με τίτλο «Επιπτώσεις του 
παγετού στα δίκτυα κοινής ωφέλειας της Θεσσαλονίκης-Αντιμετώπιση 
των προβλημάτων», ο κ. Μπίλλιας τόνισε: «Δεν μας τιμούν ως χώρα οι 
20 νεκροί από πλημμύρες. Το ΤΕΕ/ΤΚΜ έχει αναδείξει εδώ και χρόνια 
θέματα που η Πολιτεία όφειλε να έχει λάβει σοβαρά υπόψη, για να 
μη φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Τα αντιπλημμυρικά έργα είναι και 
ακριβά, και αντιμετωπίζουν γραφειοκρατία, οπότε σε έναν βαθμό είναι 
αναμενόμενο -αν και όχι αποδεκτό- να καθυστερούν, αλλά δεν βλέπω 
κανέναν λόγο για τον οποίο δεν έχει ακόμη δημιουργηθεί ένα δίκτυο 
για να ενημερώνονται οι πολίτες για έναν επερχόμενο κίνδυνο. Δεν 
είναι ούτε τεχνικά αδύνατο ούτε οικονομικά ανέφικτο να δημιουργηθεί 
ένα δίκτυο που θα ενημερώνει τους πολίτες ότι έρχεται ένα ακραίο 
καιρικό φαινόμενο. Οφείλαμε να το έχουμε υλοποιήσει. Οι περιουσίες 
δεν θα σώζονταν, αλλά ανθρώπινες ζωές δεν θα θρηνούσαμε». Ο 
ίδιος κάλεσε τη μεν Πολιτεία να σκεφτεί τις προτάσεις του ΤΕΕ/ΤΚΜ 
και να αρχίσει να τις υλοποιεί, τους δε μηχανικούς –τους οποίους 
εκπροσωπεί το Επιμελητήριο- να περιφρουρήσουν και να τιμήσουν 
όσα έχουν μάθει στο Πολυτεχνείο και να παρακολουθούν τα δρώμενα 
ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται στις προκλήσεις.

Κατά τον χαιρετισμό του στην εκδήλωση, ο Βενέτης Μπούρας, 
πρόεδρος της ΕΔΑ ΘΕΣΣ ΑΕ, που ήταν η χορηγός της ημερίδας, 
επισήμανε ότι κατά τη φετινή χρήση, λόγω και των μηδενικών τελών 
για νέες συνδέσεις, υπήρξε αλματώδης αύξηση, άνω του 50%, των 
συνδέσεων σε σχέση με πέρυσι Άλλωστε, μέσα στον Δεκέμβριο θα 

Κοινό μέτωπο για την καλύτερη εξυπηρέτηση πολιτών και μηχανικών, 
αλλά και τελικά για την προώθηση της ανάπτυξης της εθνικής οικονομίας, 
συγκρότησαν το ΤΕΕ και η ΕΚΧΑ ΑΕ, μέσω της επίσημης έναρξης 
λειτουργίας του συστήματος ηλεκτρονικής υποβολής τοπογραφικών 
διαγραμμάτων του Ν.4409/2016.

Στα πολλαπλά οφέλη της ισχυρής αυτής συνεργασίας, που 
θέτει στη διάθεση των ενδιαφερομένων τις πλέον σύγχρονες 
ηλεκτρονικές διαδικασίες και εργαλεία, πετυχαίνοντας αντιμετώπιση 
της γραφειοκρατίας και άρα  εξοικονόμηση χρόνου και χρήματος, 
αναφέρθηκε ο γενικός γραμματέας της ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΚΜ, Γεώργιος 
Τσακούμης, κατά τον χαιρετισμό του σε χτεσινή εκδήλωση των δύο 
φορέων στη Θεσσαλονίκη.

Όπως επισήμανε ο Γ.Τσακούμης, η νέα υπηρεσία, η οποία ήδη ετέθη 
σε πιλοτική εφαρμογή μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, που ανέπτυξε 
και έθεσε σε λειτουργία το ΤΕΕ , διασφαλίζει την αναβαθμισμένη 
εξυπηρέτηση των πολιτών, με ταχύτητα, πληρότητα, διαφάνεια και 
αποτελεσματικότητα. Ακολούθησε η αναλυτική παρουσίαση των νέων 
διαδικασιών από στελέχη της ΕΚΧΑ ΑΕ. Δείτε τις εισηγήσεις των 
στελεχών της ΕΚΧΑ ΕΔΩ 

Αναστέλλεται μέχρι νεωτέρας η εφαρμογή του ΚΕΝΑΚ 
λόγω ...γραφικών σφαλμάτων

Τίθεται εν αναμονή μέχρι ...νεωτέρας η εφαρμογή του ΚΕΝΑΚ 
2017, καθώς η έκδοση των νέων  Τεχνικών Οδηγιών του Τεχνικού 
Επιμελητηρίου (ΤΟΤΕΕ), που αφορούν την ενεργειακή απόδοση 
κτιρίων, αναστέλλεται λόγω ...γραφικών σφαλμάτων. Σύμφωνα 
λοιπόν με το υπουργείο η εφαρμογή του Κ.Εν.Α.Κ. 2017, μέχρι 
δημοσίευσης σε νέο ΦΕΚ των διορθώσεων των σφαλμάτων 
αυτών. Υπενθυμίζεται ότι πριν από λίγες ημέρες δημοσιεύτηκε 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β΄4003/17.11.2017) η 
σχετική απόφαση, με την οποία εγκρίνονταν οι Τεχνικοί κανόνες/
προδιαγραφές  για την εφαρμογή του ΚΕΝΑΚ. Αυτά πιθανότατα 
συμβαίνουν μόνο στην Ελλάδα... Τουλάχιστον ας κινηθούν ταχύτατα 
οι απαιτούμενες διαδικασίες για τη διόρθωση των σφαλμάτων...

Συνέχεια στη σελίδα 3...

http://web.tee.gr/eidisis/enimerotiko-yliko-apo-tin-ekdilosi-ekcha-tee-gia-tin-ilektroniki-ypovoli-diagrammaton/
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Ασφαλιστική ενημερότητα με πληρωμή κατώτατης εισφοράς

Οδηγίες για τη χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας δίνει το 
υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης, μέσω του αρμόδιου υφυπουργού, Α.Πετρόπουλου και 
ενόψει της ολοκλήρωσης της επεξεργασίας της ενιαίας ενημερότητας 
από τις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ. Διαβάστε ΕΔΩ τις λεπτομέρειες

Τη δική του χορωδία, με μέλη 
μηχανικούς και μελλοντικούς 
μηχανικούς, συγγενείς και 
φίλους, αποκτά το ΤΕΕ/
ΤΚΜ, δημιουργώντας γέφυρα 
ανάμεσα στην τεχνική και τις καλές τέχνες. Η πρωτοβουλία θα 
συνδυάζεται και με άλλα ενδιαφέροντα πολιτιστικά δρώμενα, όπως 
επισκέψεις των μελών σε καλλιτεχνικές εκθέσεις, παρακολούθηση 
παρουσιάσεων βιβλίων και ποιητικών συλλογών και παραστάσεων 
ερασιτεχνικών θεατρικών ομάδων! Την ομάδα θα καθοδηγεί φωνητικά 
η ‘Αλκηστις Τόγια, διακεκριμένη μουσικολόγος και καθηγήτρια 
φωνητικής, υπεύθυνη πολλών επιτυχημένων μουσικών συνόλων της 
Θεσσαλονίκης.  Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται κάθε Τετάρτη, στις 
19.30, στις εγκαταστάσεις του ΤΕΕ/ΤΚΜ (Μ.Αλεξάνδρου 49). Όποιος/α 
ενδιαφέρεται να λάβει μέρος μπορεί να στείλει μήνυμα με τα στοιχεία 
επικοινωνίας του/της στο xorwdiatkm@central.tee.gr.  Η δράση 
αφορά μηχανικούς, φοιτητές, εν ενεργεία και εν …αποστρατεία, τα μέλη 
των οικογενειών τους, συνεργάτες και φίλους.

Οδηγίες για την αυτε-
πάγγελτη διαγραφή επιχει-
ρήσεων από το Γ.Ε.ΜΗ., όταν 

ο πραγματικός χρόνος διακοπής εργασιών είναι προγενέστερος της 
23ης Νοεμβρίου 2016, παρέχει με εγκύκλιό του ο Ενιαίος Φορέας 
Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ). Συγκεκριμένα, με αφορμή ερωτήματα 
Περιφερειακών Διευθύνσεων & Τμημάτων ΕΦΚΑ μη μισθωτών, για 
τη διαγραφή από τα μητρώα ασφαλισμένων του ΕΦΚΑ-π. ΟΑΕΕ στις 
περιπτώσεις που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα τα οποία διακόπτουν 
τις δραστηριότητές τους στην ΔΟΥ, χωρίς την προσκόμιση ιδιωτικού 
συμφωνητικού ή συμβολαιογραφική πράξη λύσης καταχωρημένα στο 
Γ.Ε.ΜΗ., εκδόθηκε η εγκύκλιος του ΕΦΚΑ.  Συγκεκριμένα, η διαγραφή 
από το Γ.Ε.ΜΗ. επιχειρήσεων (νομικών προσώπων ή ατομικών) οι 
οποίες υπάγονται στο ειδικό καθεστώς της ΠΟΛ 1163/2016 θα γίνεται 
αυτεπάγγελτα και χωρίς προσέλευσή τους στην αρμόδια Υπηρεσία 
Γ.Ε.ΜΗ.. Επομένως ούτε οι υπόχρεοι αλλά ούτε και οι κατά τόπους 
υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. εμπλέκονται στη διαδικασία της διαγραφής, αλλά 
ακολουθείται διαδικασία που περιγράφεται στην παρ.3 του άρθρου 3 της 
ΠΟΛ 1163/2016. Όσες επιχειρήσεις υπάγονται στο ευνοϊκό καθεστώς 
της ΠΟΛ 1163/2016 & του ν.4443/2016, δεν οφείλουν να προσκομίσουν 
στις Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. κανένα αποδεικτικό λύσης. Η διαγραφή τους 
γίνεται αυτεπάγγελτα, αυτοματοποιημένα και για τα νομικά πρόσωπα 
σηματοδοτείται με την έκδοση ανακοίνωσης. Διαβάστε την εγκύκλιο 
ΕΔΩ 

Χορωδία αποκτά το ΤΕΕ/ΤΚΜ 

Πότε και πώς γίνεται η αυτεπάγγελτη διαγραφή 
επιχειρήσεων από το Γ.Ε.ΜΗ

Αναγκαίο ένα σχέδιο πολιτικής προστασίας για την 
ενημέρωση πολιτών ενόψει ακραίων καιρικών 
φαινομένων
...συνέχεια από τη σελίδα 2

δωθεί αέριο στον Χορτιάτη, το Φίλυρο, το Πλαγιάρι, τον Τρίλοφο, τη 
Μηχανιώνα, την Επανομή και δυτικά τα Κουφάλια. Σε παραδείγματα των 
επιπτώσεων του παγετού στο δίκτυο διανομής Ηλεκτρικής ενέργειας, 
της Θεσσαλονίκης αναφέρθηκε ο υποτομεάρχης Εκμετάλλευσης 
του Τομέα Τεχνικών Εργασιών Δικτύου/Διεύθυνση Περιφέρειας 
Μακεδονίας Θράκης, ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, Κυριάκος Νιαροπέτρος, κατά 
τη διάρκεια της παρουσίασής του. Ο διευθυντής Εγκαταστάσεων 
και Δικτύου Ύδρευσης  της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης 
Θεσσαλονίκης (ΕΥΑΘ ΑΕ), Λάζαρος Καμπουρίδης, παρουσίασε τις 
επιπτώσεις στο δίκτυο ύδρευσης, κάνοντας ιδιαίτερη μνεία στην ανάγκη 
προσεκτικής μόνωσης εσωτερικών διακλαδώσεων και υδρομέτρων.

Σχετικά τις επιπτώσεις του παγετού στο δίκτυο διανομής φυσικού 
αερίου, ο διευθυντής ανάπτυξης και νέων συνδέσεων της Εταιρείας 
Διανομής Αερίου Θεσσαλονίκης, Θεσσαλίας (ΕΔΑ ΘΕΣΣ ΑΕ), 
Μιχάλης Στεργιόπουλος, υπενθύμισε ότι η ευθύνη της σωστής και 
ασφαλούς λειτουργίας ανήκει στον καταναλωτή σε συνεργασία με τον 
επιβλέποντα μηχανικό της εγκατάστασης. Τις επιπτώσεις του παγετού 
στις εσωτερικές εγκαταστάσεις των κτιρίων παρουσίασε Βασίλης 
Αργυρόπουλος, μηχανολόγος μηχανικός, αντιπρόεδρος του συλλόγου 
Μηχανολόγων ηλεκτρολόγων Ελλάδος (ΣΜΗΒΕ), παρουσία και του 
προέδρου του ΣΜΗΒΕ, κου Ηλία Χομσίογλου. Για τις προδιαγραφές-
κανονιστικές διατάξεις που αφορούν τις εσωτερικές εγκαταστάσεις 
φυσικού αερίου μίλησε ο Κωνσταντίνος Πασπαλάς, μηχανολόγος 
ηλεκτρολόγος μηχανικός, επιστημονικός συνεργάτης, στον Ενεργειακό 
Τομέα του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής 
σχολής του ΑΠΘ.

Η εκδήλωση διοργανώθηκε κατόπιν πρωτοβουλίας της Διαρκούς 
Ομάδας Εργασίας Αντιμετώπισης Φυσικών και Τεχνολογικών 
Καταστροφών στο Αστικό Περιβάλλον. Εκ μέρους της ομάδας, ο 
Βασίλης Λεκίδης, δρ Πολιτικός Μηχανικός, Διευθυντής ερευνών του 
ΙΤΣΑΚ, επισήμανε μεταξύ άλλων,  ότι η κατάσταση  στο πεδίο  των  
φυσικών  καταστροφών είναι τέτοια, ώστε δεν έχουμε πλέον την 
πολυτέλεια να μεταθέτουμε στο μέλλον τις λύσεις, αλλά πρέπει να 
αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα τώρα. Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ

http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teetkm/1471279-egiglios.pdf
mailto:xorwdiatkm%40central.tee.gr?subject=
http://www.efka.gov.gr/_memos/files/EGK_42_2017.pdf
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teetkm/GRAFEIO_TYPOY/DELTIA_TYPOY/Tab11/2017_4207.pdf
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ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΕ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Μεταξύ των κεντρικών ομιλητών στην εκδήλωση-δημόσια συζήτηση 
της voria.gr για την ανάδειξη του θαλάσσιου μετώπου της Θεσσαλονίκης, 
που θα πραγματοποιηθεί αύριο Παρασκευή, περιλαμβάνεται ο πρόεδρος 
του ΤΕΕ/ΤΚΜ, Πάρις Μπίλλιας. Η ημερίδα θα διαρκέσει από τις 11 το 
πρωί έως τις 2 μετά το μεσημέρι και οι εργασίες της θα φιλοξενηθούν 
στο κτήριο Μ2 του Μεγάρου Μουσικής (αίθουσα Μωρίς Σαλτιέλ).

Εκτός από τον Πάρι Μπίλλια, κεντρικοί ομιλητές στην εκδήλωση θα 
είναι ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος Σωκράτης Φάμελλος, 
ο αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Κεντρικής 
Μακεδονίας Κώστας Γιουτίκας, ο αρχιτέκτων της Νέας Παραλίας, 
Πρόδρομος Νικηφορίδης και ο Senior Policy Advisor  της Ευρωπαϊκής 
Τράπεζας Επενδύσεων, Ευάγγελος Αντώναρος.

Σύντομες παρεμβάσεις-ερωτήσεις θα πραγματοποιήσουν οι 
εμπλεκόμενοι δήμαρχοι, εκπρόσωποι Επιμελητηρίων, Συνδέσμων και 
άλλων αρμόδιων φορέων.

“Στόχος μας είναι να πραγματοποιήσουμε μία διαδραστική και ζωντανή 
εκδήλωση, η οποία θα καταλήξει σε συγκεκριμένα συμπεράσματα και 
θα βάλει σε ρότα το πρότζεκτ της ενοποίησης του θαλασσίου μετώπου 
της Θεσσαλονίκης που, πλέον, πρέπει να αποτελέσει το μεγαλύτερο 
αναπτυξιακό στοίχημα της πόλης” επισημαίνουν οι διοργανωτές, 
υπενθυμίζοντας ότι η ημερίδα αποτελεί την κορύφωση της έρευνας 
που ξεκίνησε η Voria.gr τον περασμένο Μάιο παρουσιάζοντας με σειρά 
δημοσιευμάτων όλα τα προβλήματα που εμποδίζουν την ενοποίηση του 
θαλασσίου μετώπου και αναδεικνύοντας τις μεγάλες προοπτικές που 
θα ανοίξει για την πόλη η υλοποίηση αυτού του οράματος. 

Το ΤΕΕ/ΤΚΜ στην αυριανή δημόσια συζήτηση για το 
θαλάσσιο μέτωπο

Συνάντηση με τον αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης, 
Κ.Γιουτίκα

Την ανάγκη να ενταθεί 
η πίεση προς πάσα 
κατεύθυνση για την 
άμεση προκήρυξη του 
διαγωνισμού επιλογής 
Ενδιάμεσου Φορέα για 

τα προγράμματα επιχειρηματικότητας μέσω του ΠΕΠ Κεντρικής 
Μακεδονίας 2014-2020, υπογράμμισαν τα μέλη της Μόνιμης Επιτροπής 
(ΜΕ) Ανταγωνιστικότητας-Επιχειρηματικότητας-Καινοτομίας του ΤΕΕ/
ΤΚΜ, στη διάρκεια συνάντησης με τον αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης 
και Περιβάλλοντος, Κώστα Γιουτίκα. Στη συνάντηση μετείχε και ο 
προϊστάμενος της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Υποστήριξης Καινοτομίας 
και Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 
Κώστας Μιχαηλίδης. Εκμέρους του ΤΕΕ/ΤΚΜ, Εκτός από τα μέλη της 
ΜΕ παρευρέθηκαν ο πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ, Πάρις Μπίλλιας και το 
μέλος της Διοικούσας Επιτροπής Μανόλης Μπελιμπασάκης, σύνδεσμός 
της ΔΕ με τη ΜΕ. 

Στη συνάντηση τέθηκε ακόμη και το θέμα της ανάγκης έγκαιρης 
προετοιμασίας της ΠΚΜ σε συνεργασία με τους φορείς της ΠΚΜ και το 
ΤΕΕ/ΤΚΜ για τους οδηγούς των προγραμμάτων που θα προκηρυχθούν. 

Όπως τόνισαν οι συνεργάτες ΤΕΕ/ΤΚΜ στους κ.κ. Γιουτίκα και 
Μιχαηλίδη, σε μια Περιφέρεια που η ανεργία κινείται σε υψηλά 
επίπεδα και η οικονομική κρίση έχει χτυπήσει καίρια τις Μικρομεσαίες 
Επιχειρήσεις και ιδίως τον κλάδο των Μηχανικών, είναι απαγορευτικό 
ευρωπαϊκά κονδύλια 100 και πλέον εκατ. ευρώ να μένουν αδρανή επί 
τρία χρόνια με ευθύνη της Πολιτείας.

Οι κ.κ. Γιουτίκας και Μιχαηλίδης έδωσαν -μεταξύ άλλων- έμφαση 
στη δημιουργία της αυτοτελούς διεύθυνσης υποστήριξης Καινοτομίας 
και Επιχειρηματικότητας που εντάχθηκε στο οργανόγραμμα της 
Περιφέρειας, καθώς και στην πρόσφατη ανάδειξη-βράβευσή της από 
την Επιτροπή Περιφερειών της ΕΕ ως Επιχειρηματική Περιφέρεια της 
Ευρώπης.

Παράλληλα ανέπτυξαν τις δράσεις που υλοποιεί και προγραμματίζει 
να υλοποιήσει η Περιφέρεια στα ζητήματα της διευκόλυνσης των 
επενδυτών στην αδειοδοτική διαδικασία, στη δημιουργία αποθετηρίου 
μελετών, στην χαρτογράφηση των περιβαλλοντικών αδειών που 
απαιτούνται για την λειτουργία μίας παραγωγικής μονάδας στην ΠΕ 
Θεσσαλονίκης (πιλοτικό έργο) και στην προώθηση του τουρισμού 
και της αγροδιατροφής ως βασικούς πυλώνες ανάπτυξης της ΠΚΜ. 
Αναφέρθηκαν επίσης στις δράσεις που σχεδιάζονται για την ενίσχυση 
της επιχειρηματικότητας μέσω του ΠΕΠ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-
2020 αιτιολογώντας τη σημαντική καθυστέρηση που έχει παρατηρηθεί 
στην προκήρυξη των δράσεων σε θεσμικά θέματα και σε αποφάσεις 
ευθύνης του Υπουργείου Οικονομίας που δεν ακόμη εκδοθεί.

Ξεκίνησε η διαδικασία του διαγωνισμού για την Εγνατία Οδό

Την έναρξη της διαδικασίας εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος για τον αυτοκινητόδρομο 
της Εγνατίας Οδού και τρεις κάθετους 
άξονές του, ανακοίνωσε το ΤΑΙΠΕΔ. 
Συγκεκριμένα δημοσιεύτηκε η προκή-
ρυξη για συμμετοχή σε διεθνή δημόσιο 
διαγωνισμό με σκοπό την ανάθεση σύμβασης παραχώρησης υπηρεσιών 
για τη χρηματοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση του 
αυτοκινητοδρόμου της Εγνατίας Οδού και των τριών κάθετων οδικών 
αξόνων της, ανακοίνωσε προ ημερών το ΤΑΙΠΕΔ. Οι τρεις κάθετοι οδικοί 
άξονες, συνολικού μήκους 225 χιλιομέτρων, αποτελούν συνδέσεις της 
Εγνατίας Οδού με τις γειτονικές χώ- ρες (Αλβανία, πΓΔΜ και Βουλγαρία). 
Η ανάθεση της σύμβασης παραχώρησης αφορά σε χρονική περίοδο 
κατ’ ανώτατο όριο έως 40 έτη. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σε δύο 
φάσεις: τη φάση προεπιλογής και τη φάση υποβολής δεσμευτικών 
προσφορών. Οι εκδηλώσεις ενδιαφέροντος θα πρέπει να υποβληθούν 
από τους ενδιαφερομένους έως τις 26 Ιανουαρίου 2018. 

Πηγή: https://commons.wikimedia.org/
wiki/User:Philos2000
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ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ

Άμεσα και πάντως εντός του 
2017 θα γίνει η συγκρότηση 
του νέου φορέα διαχείρισης 
του Θερμαϊκού Κόλπου, όπως 
επισήμανε ο αναπληρωτής 
ΥΠΕΝ, Σωκράτης Φάμελλος, 
στη διάρκεια σύσκεψης που 
συγκάλεσε στη Θεσσαλονίκη, 
στο πλαίσιο της εξελισσόμενης 
δημόσιας διαβούλευσης 
του νέου νομοσχεδίου που αφορά στους Φορείς Διαχείρισης 
Προστατευόμενων Περιοχών. Η μάλλον ...αιφνίδια σύγκληση της 
σύσκεψης προκάλεσε έκπληξη στο ΤΕΕ/ΤΚΜ, όπως και ο εξαιρετικά 
σύντομος χρόνος, διάρκειας μόλις τεσσάρων ημερών (έληξε χτες), 
που δόθηκε για τη δημόσια διαβούλευση. Σε κάθε περίπτωση, το 
ΤΕΕ/ΤΚΜ, ως ο φορέας στον οποίο ανήκει η πατρότητα της ιδέας για 
τη δημιουργία ενιαίου φορέα, θα στείλει εκ νέου στον υπουργό τις 
προτάσεις και τις παρατηρήσεις του, ώστε να ληφθούν υπόψη κατά 
τον σχεδιασμό και την εφαρμογή του εγχειρήματος. 

Αναλυτικότερα, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο Σωκράτης 
Φάμελλος, «ο Θερμαϊκός Κόλπος έπεσε θύμα του άναρχου μοντέλου 
ανάπτυξης, αλλά και της έλλειψης πολιτικής τόλμης. Αν και η 
συγκρότηση Φορέα στην περιοχή του Θερμαϊκού εξαγγέλθηκε πολλές 
φορές στο παρελθόν, εντούτοις χάθηκε στις εξαγγελίες. Πρόκειται για 
σχέδιο που απαιτεί σοβαρότητα, ολιστική περιβαλλοντική προσέγγιση, 
συνεργασία πολλών εμπλεκόμενων φορέων και όλων των επιπέδων 
της διοίκησης και της αυτοδιοίκησης». 

Διευκρίνισε δε, ότι ο νέος Φορέας Θερμαϊκού Κόλπου θα στηρίζεται 
στη δομή του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Αξιού- Λουδία- 
Αλιάκμονα και μεταξύ άλλων θα αναλάβει το επιχειρησιακό κέντρο 
αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών στο θαλάσσιο περιβάλλον καθώς 
και το Σχέδιο διαχείρισης του Θερμαϊκού Κόλπου. Η συγκρότηση 
του νέου Φορέα, ξεκαθάρισε, δεν θα περιορίσει τις υφιστάμενες 
αρμοδιότητες των θεσμικών φορέων της Θεσσαλονίκης. Αντίθετα, θα 
δημιουργηθεί ένας κοινός χώρος συναντίληψης και κοινής δράσης 
όλων όσοι έχουν αρμοδιότητα στο Θερμαϊκό, ένα κοινό πρόγραμμα 
δράσης, δηλαδή ένα Σύμφωνο για τον Θερμαϊκό Κόλπο. Στην περιοχή 
ευθύνης του θα ανήκει η περιοχή του υπάρχοντος Φορέα από το 
Καλοχώρι έως το Κίτρος Πιερίας, τους υγροβιότοπους Αγγελοχωρίου 
και Επανομής, αλλά και όλη τη θαλάσσια περιοχή από το ακρωτήρι 
Επανομής έως την Πιερία. Έτσι, κάνοντας χρήση του προτύπου της 
Τοπικής Συμφωνίας για το Περιβάλλον, με βάση την Agenda 21 του 
ΟΗΕ, δημιουργείται, εντός του Φορέα Διαχείρισης, η Συμβουλευτική 
Επιτροπή. Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ 

Εντός του 2017 η σύσταση του νέου φορέα για τον 
Θερμαϊκό 

Η νέα εποχή του blockchain το Σάββατο 25/11 στο ΤΕΕ/ΤΚΜ

ΕΣΠΕΡΙΔΑ για τα Ενεργειακά Θέματα στον Δήμο Χαλκηδόνας, την 
Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2017, ώρα 18.30, ΚΑΠΗ Κουφαλίων, 
Φιλίππου 35, Κουφάλια. Πληροφορίες στο τηλ. 2391330102 

6η Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης, έως 14 Ιανουαρίου 
2018, Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (Μονή Λαζαριστών), 
Κολοκοτρώνη 21. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  ΕΔΩ

2ο Voxxed Days Thessaloniki (Software Development Con-
gresses) από 23 έως 25 Νοεμβρίου 2017,  Συνεδριακό Κέντρο Ι. 
Βελλίδης, Θεσσαλονίκη. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΔΩ

2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Ψηφιοποίησης Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς από 1 έως 3 Δεκεμβρίου 2017, Βόλος. 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΔΩ

5ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «Η Δι-αχείριση Στερεών Αποβλήτων 
και η Συμβολή της στην Κυκλική Οικονoμία» στις 14 & 
15 Δεκεμβρίου 2017, ιστορικό κτήριο του ΕΜΠ, Αθήνα. 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΔΩ

Ημερίδα με τίτλο ‘’Βlockchain the new era” διοργανώνει μεθαύριο 
Σάββατο, στο Αμφιθέατρο του ΤΕΕ/ΤΚΜ (ώρες 9:30πμ.-6:30μ.μ.), το think 
tank επιχειρηματικότητας και καινοτομίας “Open Minds”, σε συνεργασία 
με το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Ι.Π.ΤΗΛ/
Ε.Κ.Ε.Τ.Α.). H εκδήλωση έχει την υποστήριξη του ΤΕΕ/ΤΚΜ, μέσω 
της Μόνιμης Επιτροπής Ανταγωνιστικότητας-Επιχειρηματικότητας-
Καινοτομίας.

Αντικείμενο της ημερίδας είναι η ανάδειξη της χρήσης της τεχνολογίας 
Blockchain σε πλήθος εφαρμογών του τεχνικού και οικονομικού κλάδου. 
Η ημερίδα απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να ενημερωθούν και να 
εμβαθύνουν στις διαστάσεις των εφαρμογών της αναπτυσσόμενης 
τεχνολογίας του Blockchain, ενώ στους στόχους της εκδήλωσης 
συγκαταλέγεται η δικτύωση και η διερεύνηση συνεργασιών ανάμεσα 
στους συμμετέχοντες. Η ημερίδα θα συμπεριλαμβάνει παρουσιάσεις 
ακαδημαϊκών και επιχειρηματικών φορέων, ανοιχτή συζήτηση 
στρογγυλής τραπέζης καθώς και δύο (2) διαδραστικά workshops.

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στα είκοσι (20) ευρώ ανά άτομο. 
Με το πέρας της εκδήλωσης θα αποσταλεί ηλεκτρονικά στους 
συμμετέχοντες  πιστοποιητικό παρακολούθησης. Για το πρόγραμμα 
καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την ημερίδα, οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέχουν στην ειδική ιστοσελίδα 

που έχει δημιουργηθεί, καθώς και στο facebook. Το εισιτήριό τους 
μπορούν να το αγοράσουν ΕΔΩ. 

Πηγή: NASA

https://tinyurl.com/ycn4al5s
http://www.greekstatemuseum.com
https://tinyurl.com/y8ue99dk
www.euromed2017.eu
http://conference2017.eedsa.gr/
https://blockchain.theopenminds.org
https://www.facebook.com/BlockchainEvent/
https://tinyurl.com/yaw6b9hz
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ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

Με βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Θεσσαλονίκης παραπέμπονται να δικαστούν σε Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων πρώην στελέχη της Ελληνικής 
Βιομηχανίας Ζάχαρης και θυγατρικών εταιρειών, για απιστία κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, γιατί φέρονται ότι έδιναν εμπορεύματα σε τρεις εταιρείες 
εμπορίας ζάχαρης χωρίς τις απαιτούμενες εξασφαλίσεις. Στο εδώλιο του κατηγορουμένου θα καθίσουν με κακουργηματικές κατηγορίες συνολικά 12 άτομα, μεταξύ 
αυτών διατελέσαντες προέδροι, αντιπροέδροι, διευθύνοντες συμβούλους και στελέχη της ΕΒΖ της χρονικής περιόδου 2009 - 2015, καθώς και στελέχη των τριών 
εταιρειών

Σε περιοχή «φάντασμα» είχε εξελιχθεί τα τελευταία έξι χρόνια μεγάλο τμήμα της οδού Δελφών στην περιοχή της Ανάληψης, μεταξύ των οδών Μάρκου Μπότσαρη 
και Πέτρου Συνδίκα στη Θεσσαλονίκη, αφού λόγω αστοχιών στις αρχικές προμελέτες του Μετρό Θεσσαλονίκης, η εκτέλεση εργασιών για την κατασκευή του 
σταθμού «Ανάληψη», ξέφυγε κατά πολύ από τα χρονοδιαγράμματα. Ως αποτέλεσμα, ανήλθαν σε 423 οι επιχειρήσεις που κατέβασαν ρολά μέχρι σήμερα: τον 
Σεπτέμβριο του 2011, οπότε και ξεκίνησαν τα έργα, λειτουργούσαν στην περιοχή 665 επιχειρήσεις (σε ισόγειο και όροφο), ενώ σήμερα ενεργές παραμένουν 
λιγότερες από 250.

Υποχρεωτική είναι η εγγραφή στο μητρώο βραχυχρόνιας μίσθωσης που προβλέπει η νομοθεσία για όσους εκμισθώνουν ακίνητα μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας 
τύπου Airbnb, όπως ξεκαθάρισε η υφυπουργός Οικονομικών, Κατερίνα Παπανάτσιου, στο προεδρείο του Συλλόγου Οικονομίας Διαμοιρασμού (Σ.Ο.ΔΙΑ).

Τη διενέργεια επείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης για την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει το ρέμα Δενδροποτάμου, μετά τη σχετική επιστολή του Λάζαρου 
Κυρίζογλου προς τον πρωθυπουργό και τους αρμόδιους υπουργούς, παρήγγειλε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης από την εισαγγελέα Αργυρή Βαλούση, 
αρμόδια για θέματα περιβάλλοντος

Τις παρεμβάσεις του Δήμου Θεσσαλονίκης για την αντιμετώπιση της κατάληψης δημόσιου χώρου από Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος παρουσίασε 
σήμερα, Τετάρτη 22 Νοεμβρίου 2017, ο Δήμαρχος, Γιάννης Μπουτάρης,  στο πλαίσιο έκτακτης συνέντευξης Τύπου, η οποία ακολούθησε την πρώτη επιχείρηση 
απομάκρυνσης παράνομων τραπεζοκαθισμάτων. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε τις πρωινές ώρες, στον άξονα της Αριστοτέλους, στην περιοχή των έργων 
ανάπλασης επί της οδού Αγίου Μηνά και στην οδό Νικηφόρου Φωκά, παρουσία εισαγγελέα, μικτών  κλιμακίων  της Δημοτικής Αστυνομίας και της ΕΛ.ΑΣ., με 
οχήματα και συνεργεία της υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου και υπό τον συντονισμό της Αντιδημάρχου Οικονομικών, Άννας Αγγελίδου-Πολυχρονιάδου και του 
εντεταλμένου δημοτικού σύμβουλου, αρμόδιου για θέματα της Δημοτικής Αστυνομίας, Λευτέρη Κιοσέογλου.

Σε δίκη 12 άτομα για την απλήρωτη ζάχαρη της ΕΒΖ

Η οδός-φάντασμα της Δελφών προσδοκά την αναγέννηση από το 2018

Υποχρεωτική η εγγραφή στο μητρώο για όσους εκμισθώνουν ακίνητα μέσω Airbnb

voriA.gr 22/11/2017

www.AmnA.gr/mAcedoniA 22/11/2017

To BHmA 22/11/2017

voriA.gr 22/11/2017

KArfiTsA.gr 22/11/2017

Εισαγγελέας για το ρέμα Δενδροποτάμου

Μπουτάρης για τραπεζοκαθίσματα: «Καμία ανοχή σε επιχειρήσεις που 

παρανομούν…»

Διαβάστε στο blog του ΤΕΕ/ΤΚΜ 
- Στο Ντουμπάι ξέρουν από blockchain
- ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: «Η Θεσσαλονίκη των νερών»
-  Στις 28/11 και τις 5/12 τα εργαστήρια επιχειρηματικότητας του ΑΠΘ
-  Τεχνική συνάντηση με τον γενικό γραμματέα στρατηγικών και ιδιωτικών επενδύσεων, Λ.Λαμπριανίδη

- “Επιχειρούμε έξω” από 8/1/2018
- Με άλλοθι τη...νομιμότητα! 
- market-ing+market-eng=market-win

http://voria.gr/article/se-diki-gia-apati-parapemponte-12-proin-stelechi-tis-evz
http://www.amna.gr/macedonia/article/207353/Etoimi-na-anagennithei-i-periochi-tis-odou-Delfon
https://tinyurl.com/y9aoacqc
http://voria.gr/article/isangeleas-gia-tin-katastasi-sto-rema-dendropotamou
https://tinyurl.com/ychgerqn
http://www.teetkm.gr/sto-dubai-kseroun-apo-blockchain/
http://www.teetkm.gr/h-thessalonikh-twn-nerwn/
http://www.teetkm.gr/ergasthria-epixeirhmatikothtas-auth/
http://www.teetkm.gr/ergasthria-epixeirhmatikothtas-auth/
http://www.teetkm.gr/texnikh-synanthsh-me-ton-geniko-grammatea-strathgikwn-kai-idiwtikwn-ependysewn/
http://www.teetkm.gr/texnikh-synanthsh-me-ton-geniko-grammatea-strathgikwn-kai-idiwtikwn-ependysewn/
http://www.teetkm.gr/epixeiroyme-eksw/
http://www.teetkm.gr/me-allothi-th-nomimothta/
http://www.teetkm.gr/market-ingmarket-engmarket-win/
http://www.teetkm.gr/porisma-ths-omadas-ergasias-tou-teetkm-gia-th-diaxeirish-syskevasiwn-fytofarmakwn/
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ΓΡΑΦΕΙΟ  ΝΟΚ
καθημερινά στο τηλέφωνο 2310 883152 και κάθε Τετάρτη με ειδική 

συνεργάτιδα στο γραφείο του 1ου ορόφου

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