
EDITORIAL - ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ 

ΘΕμΑτΑ τΕΕ - μηχΑΝΙκωΝ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ

ME MIA MATIA

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

1 
2
4
6

ΤΕΥΧΟΣ

116
31 ΑΥΓ 2017

1

Το ΤΕΕ/ΤΚΜ στη συνάντηση του πρωθυπουργού με τους φορείς της 
Θεσσαλονίκης

Συνέχεια στη σελίδα 2...

Ξεκινάμε! 
Έχουμε μπροστά μας τη Διεθνή Έκθεση. Φέτος, μετά 
από πολλά χρόνια, έχει και το Τμήμα μας περίπτερο, σε 
μια προσπάθεια να δείξουμε,  με πενιχρά είναι αλήθεια 
μέσα, τη δουλειά που γίνεται, το σημαντικό έργο του 
Επιμελητηρίου για την Θεσσαλονίκη και την Περιφέρεια. 
Η παρουσίαση επικεντρώνεται στους μη ειδικούς 
επισκέπτες, οπότε δεν περιλαμβάνει εκτεταμένη 
αναφορά στις δραστηριότητες που ενδιαφέρουν τα 
μέλη του ΤΕΕ.
Έχουμε το ετήσιο υπόμνημα προς τον πρωθυπουργό, 
που, από την πλευρά μας τουλάχιστον, δεν αποτελεί 
θέμα εθιμοτυπίας.
 Έχουμε τις συναντήσεις με την κεντρική εξουσία, που 
ήδη ξεκίνησαν με τη συνάντηση του Πρωθυπουργού 
με τους φορείς της πόλης.  Η επίσκεψη του 
Πρωθυπουργού στην Θεσσαλονίκη για να συναντήσει 
τους φορείς είναι θετική κίνηση, τα αποτελέσματά της 
θα αποτιμηθούν του χρόνου τέτοιον καιρό. 
Έχουμε μπροστά μας (και φέτος όπως και πέρυσι), το 
«ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΙΙ», που λογικά θα ξεκλειδώσει μετά την 
δημοσίευση σε ΦΕΚ του νέου ΚΕΝΑΚ. Το ότι «άνοιξε» 
ένα ενδιάμεσο πρόγραμμα, αίτημα που είχε κατατεθεί 
τεκμηριωμένα από το Τμήμα μας, είναι βήμα θετικό 
αλλά παραμένει …ενδιάμεσο.
Έχουμε μπροστά μας (και πάλι, ενώ η διαβούλευση έχει 
κλείσει χρόνο) την ψήφιση του Ν/Σ για το δομημένο 
περιβάλλον. Οπότε θα ξαναψηφιστεί η Ηλεκτρονική 
Πολεοδομία.
Το Τμήμα μας θα προχωρήσει άμεσα με ενημερωτικές 
εκδηλώσεις  και σεμινάρια στην πληροφόρηση και 
καθοδήγηση των μηχανικών για τα νέα θεσμικά και 
κανονιστικά εργαλεία.
Ξεκινάμε με τα μεγάλα προβλήματα του κάδου που 
ζητούν λύση. Με πολλά μέτωπα ανοιχτά. Με την 
ανάγκη για υλοποιήσιμες προτάσεις πιο επείγουσα από 
ποτέ.
Αλλά και με τις νέες Νομαρχιακές Επιτροπές, τις 
Μόνιμες Επιτροπές, τις Ομάδες Εργασίας, τα στελέχη 
και τους συνεργάτες του Τμήματος σε πλήρη ετοιμότητα.
Καλό φθινόπωρο!

Τα μεγάλα προβλήματα του κλάδου 
και τα αναπτυξιακά ζητήματα της 
Περιφέρειας ήταν για ακόμα μία φορά 
στο επίκεντρο των αιτημάτων του 
ΤΕΕ/ΤΚΜ, όπως διατυπώθηκαν από 
τον πρόεδρο Πάρι Μπίλλια, κατά την 
συνάντηση του πρωθυπουργού με τους 
φορείς της πόλης, το προηγούμενο 
Σάββατο, στη Θεσσαλονίκη.

Οκτώ στους  δέκα ελεύθερους 
επαγγελματίες μηχανικούς έχουν τεθεί εκτός επαγγέλματος, λόγω του ασφαλιστικού,  είπε ο 
πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ στον πρωθυπουργό και σε σχετική ερώτηση του  διευκρίνισε ότι αυτό 
δεν είναι υπερβολή.  Η μη υποχρεωτική ασφάλιση για επικουρικό και εφάπαξ θα διευκόλυνε 
την κατάσταση.  Το μέγα ζητούμενο όμως για την ανάκαμψη του κλάδου είναι η ανάπτυξη, αφού 
το επάγγελμα του μηχανικού είναι άμεσα συνδεδεμένο με την αναπτυξιακή πορεία της χώρας. 
Οπότε κάθε καθυστέρηση στα προγράμματα του ΕΣΠΑ, σε έργα   και σε σχετικά θεσμικά εργαλεία, 
είναι ανασταλτικός παράγοντας. Όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μπίλλιας, πέρυσι τέτοια εποχή 
περιμέναμε ότι  τον άλλο  μήνα θα άνοιγε  το νέο « Εξοικονομώ».  Φέτος περιμένουμε ακριβώς 
το ίδιο και το ότι ενεργοποιήθηκε ενδιάμεσο πρόγραμμα, όπως είχε προταθεί από το ΤΕΕ είναι 
βέβαια θετικό βήμα αλλά δεν είναι καθόλου ενθαρρυντικό για σύντομη ενεργοποίηση νέου 
προγράμματος.  Πέρυσι είχε τεθεί σε διαβούλευση ο νέος νόμος για τη δόμηση και  ένα χρόνο 
μετά  περιμένουμε  τον άλλο μήνα, την ψήφισή του. Εν τω μεταξύ, με τον νέο νόμο θεσμοθετείται 
εκ νέου η ηλεκτρονική πολεοδομία η οποία είχε θεσμοθετηθεί και με τον προηγούμενο, χωρίς 
να εφαρμοστεί, με ότι αυτό σημαίνει σε επιβράδυνση έως ματαίωση  επιχειρηματικών σχεδίων 
που περιλαμβάνουν δόμηση, σε συνέχιση της γραφειοκρατίας,  των φαινομένων διαφθοράς 
κλπ.

Θα είναι και το ΤΕΕ/ΤΚΜ εκεί,στο περίπτερο 10 της έκθεσης.
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Στήριξη ερευνητών και νεοφυών επιχειρήσεων μέσω 
φοροαπαλλαγών

Απόψεις και προτάσεις σχετικά με την ΚΥΑ 109343/12 (ΦΕΚ Β 
2351/11-07-2017) «Κριτήρια χαρακτηρισμού δαπανών επιστημονικής 
και τεχνολογικής έρευνας των επιχειρήσεων», απέστειλε το ΤΕΕ/ΤΚΜ 
προς τον Αν. Υπουργό Έρευνας & Καινοτομίας,  Κώστα Φωτάκη.

Το θέμα απασχόλησε την ΜΕ Ανταγωνιστικότητας-Καινοτομίας-
Επιχειρηματικότητας, η οποία το εισηγήθηκε στην Διοικούσα Επιτροπή, 
δεδομένου, αφενός ότι άπτεται άμεσα της  προώθησης της έρευνας, 
αφετέρου ότι ενδιαφέρει πολλούς συναδέλφους που  απασχολούνται 
στα Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα (Ιδιωτικά και Δημόσια) της 
Κεντρικής Μακεδονίας.

Στο έγγραφο αναγνωρίζεται κατ΄ αρχήν η θετική κατεύθυνση 
της ΚΥΑ ενώ στη συνέχεια κατατίθενται προτάσεις  για προσθήκες, 
επαναδιατυπώσεις και διευκρινίσεις σε συγκεκριμένα σημεία (άρθρα και 
παραγράφους) της ΚΥΑ. Στόχος των προτάσεων είναι να διευρυνθεί το 
πεδίο εφαρμογής των φορολογικών εκπτώσεων, να συμπεριληφθούν 
υπηρεσίες πρόδρομες και παρεμφερείς  με την έκδοση διπλώματος 
ευρεσιτεχνίας, να διευκρινιστεί εάν οι φοραπαλλαγές ισχύουν και για τις 
ατομικές επιχειρήσεις,να αποφευχθούν φαινόμενα γραφειοκρατίας   κατά 
την εφαρμογή και τέλος να συμπεριληφθούν και ιδιωτικά  επιστημονικά 
κέντρα στους φορείς στους οποίους μπορεί να ανατεθεί τμήμα της 
επιστημονικής έρευνας.

Δείτε το πλήρες κείμενο της επιστολής ΕΔΩ.

Το ΤΕΕ/ΤΚΜ στη συνάντηση του πρωθυπουργού με τους 
φορείς της Θεσσαλονίκης

Σε ότι αφορά την 
Θεσσαλονίκη, ο 
πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ 
επικεντρώθηκε στο 
λιμάνι, στην εσωτερική 
περιφερειακή και στο 
Μετρό.  Όπως είπε ο κ. 
Μπίλλιας τα έργα στην 

εσωτερική  περιφερειακή είναι απαραίτητα δεδομένου ότι η σημερινή  
κατάσταση ευθύνεται για 5 νεκρούς κάθε χρόνο και δεκάδες τραυματίες 
και μάλιστα σε συνθήκες περιορισμένου φόρτου λόγω της κρίσης. Τα 
απαραίτητα κονδύλια μπορούν να εξασφαλιστούν από την επιστροφή 
μέρους των εσόδων της Εγνατίας για τη δημιουργία  ενός κουμπαρά 
που θα χρηματοδοτήσει νέα αναπτυξιακά έργα, όπως ήδη έχει προτείνει 
το ΤΕΕ/ΤΚΜ. Για το λιμάνι, ναι μεν η δρομολόγηση της παραχώρησής 
του ανοίγει νέες προοπτικές, παραμένει όμως η ανάγκη της σύνδεσής 
του με το οδικό και το σιδηροδρομικό δίκτυο. Τέλος για το Μετρό ο 
πρόεδρος ζήτησε να προχωρήσουν οι μελέτες και η προετοιμασία των 
επεκτάσεων. Παράλληλα ζήτησε να υπάρξει πρόβλεψη για πάρκινγ και 
άλλα  αναγκαία έργα γύρω από τους σταθμούς, επισημαίνοντας ότι σε 
τέσσερις τουλάχιστον σταθμούς οι επιβάτες θα βγαίνουν κυριολεκτικά 
στα χωράφια. Τα όσα μετέφερε ο κ. Μπίλλιας κατά την συνάντηση, 
αποτελούν τον βασικό κορμό του Υπομνήματος το οποίο θα αποστείλει 
το Επιμελητήριο στον Πρωθυπουργό, εντός της επόμενης εβδομάδας.

Ο πρωθυπουργός τόνισε στους εκπροσώπους των φορέων,  ότι η 
έξοδος από τα μνημόνια είναι ο βασικός στόχος ενώ μίλησε για τη 
θετική πορεία της οικονομίας, όπως  καταδεικνύουν η επιτυχής έξοδος 
στις αγορές ,  η βελτίωση των δεικτών εμπιστοσύνης στην ελληνική 
οικονομία, καθώς και των μακροοικονομικών δεικτών. Για τα θέματα 
της  Θεσσαλονίκης, αναφέρθηκε στην δρομολόγηση χρονιζόντων 
θεμάτων και έργων όπως  το Μετρό της Θεσσαλονίκης, η ολοκλήρωση 
της σήραγγας των Τεμπών, οι αλλαγές στον ΟΑΣΘ,  οι κάθετοι άξονες 
της Εγνατίας και το λιμάνι.

Ενδιαφέρουσα ήταν η παρέμβαση του αν.  υπουργού  Οικονομίας και 
Ανάπτυξης Αλέξη Χαρίτση ο οποίος σημείωσε την σταδιακή αλλαγή του 
παραγωγικού μοντέλου της χώρας,  όπως φαίνεται από το ενδιαφέρον 
που εκδηλώθηκε για την ενιαία δράση «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» καθώς και για το πρόγραμμα για επιχειρηματικότητα 
και ανάπτυξη του Αγροδιατροφικού τομέα. Ο κ. Χαρίτσης δέχτηκε 
πρόσκληση του κ. Μπίλλια  για συνάντηση με τη ΔΕ και στελέχη του 
ΤΕΕ/ΤΚΜ στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην ΔΕΘ.

 Στη συνάντηση, από την πλευρά της κυβέρνησης, συμμετείχαν  
ακόμα ο υπουργός Επικράτειας Χριστόφορος Βερναρδάκης, οι 

...συνέχεια από τη σελίδα 1 αναπληρωτές υπουργοί Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξης 
Χαρίτσης,  Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτης Φάμελλος 

και οι υφυπουργοί Οικονομίας και Ανάπτυξης, Στέργιος Πιτσιόρλας, και 
Εσωτερικών, Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά. Από τους φορείς, εκτός από τον 
πρόεδρο του ΤΕΕ/ΤΚΜ συμμετείχαν οι πρόεδροι του ΣΒΒΕ Αθανάσιος 
Σαββάκης, του ΣΕΒΕ, Κυριάκος Λουφάκης, του ΕΒΕΘ Δημήτρης 
Μπακατσέλος, του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου ΜιχάληςΖορπίδης, 
του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης Παντελής Φιλιππίδης, του 
Οικονομικού Επιμελητηρίου Κεντρικής Μακεδονίας, Νίκος Αντωνάκης, 
της ΔΕΘ, Τάσος Τζήκας, του Συλλόγου Εφοριακών ΘεσσαλονίκηςΚιλκίς-
Χαλκιδικής, Μιχάλης Κούπκας, ο γ.γ.του ΒΕΘ Δημήτρης Βαργιάμης και 
ο διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΘ-Helexpo Κυριάκος Ποζρικίδης. 

Πηγή: pixabay.com

http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teetkm/Fotakis.pdf
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Παρέμβαση ΤΕΕ για τους μηχανικούς που … κατορθώνουν 
να ασκούν ακόμα το επάγγελμα. 

Σύμφωνα με στοιχεία του ΤΕΕ 
από το σύνολο των περίπου 70.000 
μηχανικών που ασκούν ελεύθερο 
επάγγελμα, οι 68.183 έχουν οφειλές 
και μόνο οι 12.738 από αυτούς 
έχουν προχωρήσει σε ρύθμιση 
ασφαλιστικών εισφορών. Οι 

υπόλοιποι, το 80 % δηλαδή των ελευθέρων επαγγελματιών μηχανικών,  
δεν μπορούν να εξασφαλίσουν ασφαλιστική ενημερότητα, άρα τίθενται 
εκτός επαγγέλματος .

Το αδιανόητο όμως είναι ότι ακόμα και όσοι λίγοι μηχανικοί καταφέρνουν, 
μετά την λαίλαπα των αυξημένων ασφαλιστικών εισφορών, να είναι 
συνεπείς στις υποχρεώσεις τους, ταλαιπωρούνται κάθε μήνα επί ώρες 
προκειμένου να αποκτήσουν βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας 
μέγιστης διάρκειας ενός (1) μήνα.  Παρόλο που έχουν προηγουμένως 
εξοφλήσει το ποσόν που τους αναλογεί, ώστε να έχουν το δικαίωμα 
να συνεχίσουν την – έτσι κι αλλιώς ελάχιστη – επαγγελματική τους 
δραστηριότητα.

Το πρόβλημα, από όσα γνωρίζει το ΤΕΕ, οφείλεται στην αδυναμία 
επικοινωνίας δύο ηλεκτρονικών συστημάτων του ίδιου φορέα, δηλαδή 
του ηλεκτρονικού συστήματος του πρώην ΤΣΜΕΔΕ (που είναι πλέον 
υπηρεσία του ΕΦΚΑ) με το νέο ηλεκτρονικό σύστημα εισφορών του 
ΕΦΚΑ. 

Ο πρόεδρος Γιώργος Στασινός, με επιστολή του προς τους αρμόδιους 
Υπουργούς Έφη Αχτσιόγλου και Τάσο Πετρόπουλο, ζητά άμεση λύση ώστε 
να αρθούν οι τριτοκοσμικές συνθήκες τις οποίες επιβάλλει ο ΕΦΚΑ στους 
μηχανικούς, λειτουργώντας  όχι ως φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης αλλά  
ως ένα ακόμα  εμπόδιο στην άσκηση του επαγγέλματός  τους.

Αποσυνδέεται η υποχρέωση ασφάλισης από την ιδιότητα 
του Μηχανικού

Κατατέθηκε την Τρίτη, 29.08, από το 
Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, το  αναμενόμενο 
σχέδιο νόμου για τα εργασιακά και τα 
ασφαλιστικά, με τίτλο «Συνταξιοδοτικές 
ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές 
διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των 
εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με 

αναπηρίες και άλλες διατάξεις». 
Όπως είχε προαναγγείλει σε σχετική της συνέντευξη στο ΑΠΕ-ΜΠΕ,  η 

αρμόδια υπουργός, Έφη Αχτσιόγλου, με το σχέδιο νόμου «προβλέπεται η 
αποσύνδεση της υποχρέωσης ασφάλισης από την ιδιότητα για δικηγόρους 
και μηχανικούς. Καταργείται, έτσι, η υποχρέωση μηχανικών και δικηγόρων 
να καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές μόνο λόγω της εγγραφής τους σε 
ΤΕΕ και δικηγορικούς συλλόγους αντίστοιχα».

Εφόσον ψηφιστεί η συγκεκριμένη διάταξη θα απαλλάξει χιλιάδες άνεργους 
ή ανενεργούς συναδέλφους που δεν ασκούν οικονομική  δραστηριότητα 
από την υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών λόγω της 
ιδιότητας του μέλους του ΤΕΕ, όπως ισχύει σήμερα.

Επίσης, θεσμοθετείται ο τρόπος επιστροφής των αχρεωστήτως 
καταβληθέντων εισφορών, καθώς προβλέπεται η επιστροφή τους 
αφού ολοκληρωθεί ο συμψηφισμός με υπάρχουσες οφειλές. Θα δίδεται 
παράλληλα η δυνατότητα να διατηρήσουν τα ποσά που κατέβαλλαν 
αχρεωστήτως στους ασφαλιστικούς λογαριασμούς τους με αντάλλαγμα 
μελλοντικές αυξημένες συντάξιμες αποδοχές.

Το νομοσχέδιο σύμφωνα με την Υπουργό «επιχειρεί να ανταποκριθεί σε 
δίκαια αιτήματα της κοινωνικής πλειοψηφίας, του κόσμου της εργασίας και 
να ενισχύσει σημαντικά την αποτελεσματικότητα των εργαλείων ελέγχου 
και επιβολής της νομοθεσίας».

Οι  ρυθμίσεις του σχεδίου νόμου αναπτύσσονται σε τέσσερεις άξονες:
• Ενισχύεται το πλαίσιο προστασίας των εργαζομένων από την 

απλήρωτη, την αδήλωτη και υποδηλωμένη εργασία. 
• Διευθετούνται ζητήματα που σχετίζονται με την κοινωνική 

ασφάλιση και δίνονται λύσεις σε χρόνια προβλήματα. 
• Εισάγονται θεσμικές αλλαγές για την πλήρη και ισότιμη συμμετοχή 

των ατόμων με αναπηρία στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της 
χώρας. 

• Εισάγεται Ρύθμιση για να ξεμπλοκάρουν οι επικουρικές
Εκτός των ρυθμίσεων που αφορούν την κοινωνική ασφάλιση ιδιαίτερα 

σημαντικά είναι τα  μέτρα που θεσμοθετούνται για την αντιμετώπιση του 
προβλήματος της αδήλωτης η υποδηλωμένης και απλήρωτη εργασίας

Μεταξύ άλλων προβλέπεται η υποχρέωση του εργοδότη να καταχωρεί 
ηλεκτρονικά τη νόμιμη υπερωριακή εργασία πριν την έναρξη της. 
Εκσυγχρονίζεται έτσι το σημερινό σύστημα χειρόγραφης καταγραφής 

και εκ των υστέρων δήλωσης των υπερωριών, το οποίο αφήνει 
ευρεία περιθώρια για παραβατικές πρακτικές. 

Ορίζεται με αυτοματοποιημένο τρόπο (point-system) η επιβολή 
προσωρινής ή και οριστικής διακοπής της λειτουργίας μίας επιχείρησης, 
όταν ο εργοδότης παραβαίνει τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας. 

Γίνεται υποχρεωτική η ηλεκτρονική αναγγελία της οικειοθελούς 
αποχώρησης εργαζομένου, πιστοποιώντας ότι ο ίδιος έχει συμφωνήσει. 
Αντιμετωπίζεται έτσι η στρέβλωση που παρατηρείται συχνά στην πράξη 
της αναληθούς δήλωσης εκ μέρους του εργοδότη ότι ο εργαζόμενος 
έχει οικειοθελώς αποχωρήσει από την εργασία, στερώντας του βασικά 
δικαιώματα. Προβλέπεται επίσης ότι σε περιπτώσεις μονομερούς βλαπτικής 
μεταβολής των όρων εργασίας, ο εργαζόμενος, ο οποίος έχει θεωρήσει τη 
μεταβολή αυτή ως απόλυση, θα λαμβάνει αμέσως το επίδομα ανεργίας. 
Με άλλες ρυθμίσεις του νομοσχεδίου ενισχύεται το πλαίσιο ενημέρωσης 
και υπεύθυνης διαβούλευσης εργαζομένων και εργοδοτών. Επιπλέον 
επεκτείνεται η προστασία της μητρότητας και στις γυναίκες που εμπλέκονται 
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ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΕ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Μια σημαντική πρωτοβουλία για την ενίσχυση των νεοφυών επιχειρήσεων 
(start-ups) ανακοίνωσε το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Το  Prototype by 
TEE είναι ένας τεχνοδικτυακός (ψηφιακός) επιταχυντής καινοτόμων ιδεών, 
τις οποίες στηρίζει στο επίπεδο της τεχνογνωσίας, οργάνωσης, διοίκησης, 
διαχείρισης και προώθησης, ώστε να υλοποιηθούν όσο το δυνατόν πιο 
αποτελεσματικά και προς όφελος της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας. 

Κυρίαρχο όραμα του ΤΕΕ, μέσω του Prototype, είναι να ενδυναμωθούν νέοι 
επιχειρηματίες με καινοτόμες ιδέες, ώστε να συμβάλλουν καθοριστικά στην 
παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας Το εγχείρημα – project απευθύνεται 
σε επίδοξους επαν-εκκινητές της δραστηριότητας του μηχανικού και 
υλοποιείται καταρχήν με τη συνεργασία του Οικονομικού Πανεπιστημίου 
Αθηνών (Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας – Athens 
Center for Entrepreneurship and Innovation) καθώς και με τη συμμετοχή 
εξειδικευμένων επιμέρους επιστημονικών, τεχνολογικών, ερευνητικών 
φορέων και ιδρυμάτων.

 Το πρόγραμμα φιλοδοξεί να στηρίξει όσο το δυνατόν περισσότερες 
start-up να αποκτήσουν υπόσταση και να εξελιχθούν, έχοντας ως πεδίο 
δραστηριοποίησης και πελατολογίου ολόκληρο τον πλανήτη. Στο πλαίσιο 
αυτό, θα συμμετέχει σε ευρωπαϊκά road-show και εκθέσεις σχετικές με το 
αντικείμενο και τους στόχους της. Παράλληλα θα οργανώνει ημερίδες και 
workshop, για την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων, την ευρύτερη προβολή 
του συνολικού project, αλλά και των επιμέρους start-up που θα ενταχθούν 
σε αυτό. 

Η συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι ανοικτή και δωρεάν και μπορούν να 
συμμετάσχουν ομάδες από 1 έως και 5 ατόμων. Ο διαγωνισμός απευθύνεται 
σε νέους ανθρώπους που είναι απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ ή που δραστηριοποιούνται 
στη δημιουργία, προώθηση και εμπορική αξιοποίηση εφαρμογών. 

Δείτε ΕΔΩ περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα και ΕΔΩ 
πληροφορίες για την υποβολή συμμετοχής.

Την ενοποίηση και αξιοποίηση του θαλάσσιου μέτωπου αναδεικνύει ως 
τον επόμενο μεγάλο αναπτυξιακό στόχο για τη Θεσσαλονίκη, η  e-οικονομική 
εφημερίδα VORIA.GR,   στο αφιέρωμά της για την καταγραφή των 
προβλημάτων αλλά και των σπουδαίων προοπτικών.

Στο πλαίσιο του αφιερώματος, ο πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ Πάρις Μπίλλιας, 
σε συνέντευξη με θέμα «Οι Παρεμβάσεις στην Παραλία για τη Θεσσαλονίκη 
του Αύριο», που δημοσιεύθηκε στις 07.08.2017, αναφέρεται στις απαραίτητες 
επεμβάσεις αλλά και στις προϋποθέσεις για την επιτυχία του εγχειρήματος.

Ο πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ  απαντώντας σε σχετική ερώτηση, θεωρεί 

Μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου η υποβολή συμμετοχής για το 
Prototype by TEE

Θαλάσσιο Μέτωπο Θεσσαλονίκης

εφικτή τη δημιουργία ενός παραλιακού μετώπου από το Καλοχώρι 
μέχρι το  το Αγγελοχώρι, αρκεί να το υιοθετήσει η τοπική κοινωνία και 

να το αντιμετωπίσει η τοπική αυτοδιοίκηση με την δέουσα σοβαρότητα.  Για 
την επιτυχία του στόχου θεωρεί ότι  απαιτείται η εκπόνηση ενός στρατηγικού 
σχεδίου που θα καθορίζει τις δράσεις και τα έργα που πρέπει να υλοποιηθούν, 
ο χρονικός προγραμματισμός τους που θα υπερβαίνει την πενταετία και 
θα αγγίζει τη δεκαετία, η προσέγγιση του κόστους των παρεμβάσεων και 
πιθανές πηγές χρηματοδότησης. Ακόμα, απαιτείται  η συναίνεση της τοπικής 
αυτοδιοίκησης με διάρκεια που θα ξεπερνά τον βίο μιας αυτοδιοικητικής 
θητείας, η αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας που γειτνιάζει με το παραλιακό 
μέτωπο  και η κινητοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων. Ο κ. Μπίλλιας  υπενθύμισε 
την εδώ και 10 χρόνια πρόταση του ΤΕΕ για δημιουργία φορέα διαχείρισης 
του Θερμαϊκού Κόλπου, δεδομένων των  διαφόρων ανρθωπογενών 
δραστηριοτήτων που τον επιβαρύνουν αλλά και των αλληλοεμπλεκόμενων 
αρμοδιοτήτων. Για τη θεσμική θωράκιση του εγχειρήματος τέλος πρότεινε την 
εκπόνηση Ειδικού Χωρικού Σχεδίου (δείτε ΕΔΩ όλη τη συνέντευξη.)

Στο αφιέρωμα 
καταγράφονται ακόμη τα 
προβλήματα, οι προτάσεις και 
τα σχέδια, τόσο του κεντρικού 
Δήμου Θεσσαλονίκης, όσο 
και των άλλων παραλιακών 
Δήμων της πόλης (Δήμος 
Δέλτα, Δήμος Καλαμαριάς, 

Δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη, Δήμος Θερμαϊκού) για το παραλιακό τους τμήμα. 
Περιλαμβάνεται επίσης συνέντευξη του αρχιτέκτονα της Νέας Παραλίας 
και Προέδρου της Μόνιμης Επιτροπής Αρχιτεκτονικών Θεμάτων του ΤΕΕ/
ΤΚΜ Πρόδρομου Νικηφορίδη, σχετικά με τις δυνατότητες ενοποίησης της 
παραλιακής ζώνης της Θεσσαλονίκης (δείτε ΕΔΩ τη συνέντευξη )

10ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ  Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας και 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ICEIRD) θα διεξαχθεί ξενοδοχείο 
Μακεδονία Παλλάς στη Θεσσαλονίκη, από 31 Αυγούστου έως 1 
Σεπτεμβρίου 2017. Πληροφορίες

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Περιβαλλοντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας 
(CEST2017) θα πραγματοποιηθεί στο νησί της Ρόδου, από 31 
Αυγούστου έως 2 Σεπτεμβρίου 2017.  Πληροφορίες

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ  με τίτλο «Μελετώντας, Διδάσκοντας, 
Μαθαίνοντας την Ευρωπαϊκή Ένωση – Studying, Teaching, 
Learning the Europe Union», θα πραγματοποιηθεί από  1 ως 3 
Σεπτεμβρίου 2017, στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Πληροφορίες

ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ τμε θέμα «Εικαστική δίοδος-Αρχείο 
1966» με το ζωγραφικό έργο του Δημήτρη Φατούρου, θα 
εγκαινιαστεί την Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου 2017 στο Πολιτιστικό 
Κέντρο Θεσσαλονίκης του Μορφωτικού Ιδρύματος Εθνικής 
Τραπέζης (Βασιλίσσης Όλγας 108).  Πληροφορίες

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ  για την Ανοιχτή Επιστήμη (Open Sci-
ence Fair 2017), Εθνική Βιβλιοθήκη, Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα 
Σταύρος Νιάρχος, στην Αθήνα, 6 έως 8 Σεπτεμβρίου 2017.  
Πληροφορίες

prototype.tee.gr
http://bit.ly/2wLCPBU
http://www.voria.gr/article/mpillias-i-paremvasis-stin-paralia-gia-ti-thessaloniki-tou-avrio
http://www.voria.gr/article/nikiforidis-deka-chamena-chronia-gia-tin-paralia-tis-thessalonikis
http://iceird.eu/2017/
http://cest.gnest.org
www.lfme.gr
https://erdic.unipi.gr/el/
http://www.cnn.gr/news/ellada/story/93619/thessaloniki-anadromiki-ekthesi-zografikis-toy-d-fatoyroy
http://www.opensciencefair.eu/
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ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

Επτά χρόνια βαθιάς οικονομικής κρίσης και εκατοντάδες χιλιάδες πρόσθετοι άνεργοι δεν φαίνεται να αρκούν για να αναγκάσουν το ελληνικό Δημόσιο να άρει 
τα γραφειοκρατικά –και όχι μόνον– εμπόδια στην οικονομική δραστηριότητα. Oταν χρειάζονται ακόμα και περισσότερα από δύο χρόνια για να βγάλει κάποιος 
οικοδομική άδεια και περισσότερα από τρία για να ολοκληρωθεί ένας διαγωνισμός ή μελέτη για έργο του Δημοσίου, είναι φυσικό όχι μόνον να αποκαρδιώνονται 
οι ενδιαφερόμενοι αλλά και να ναυαγούν μικρά και μεγάλα επενδυτικά σχέδια που θα μπορούσαν να ενισχύσουν την, επιεικώς, αναιμική ελληνική οικονομία.

Χωρίς κατάθεση προσφορών εξέπνευσε χθες το απόγευμα η διορία εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της πρόσκλησης ενδιαφέροντος του δεύτερου 
διαγωνισμού που προκηρύχθηκε στην αρχή του μήνα, από τον εκκαθαριστή (Ernst & Young) για την πώληση της ΕΛΒΟ, όπως επεσήμανε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο 
πρόεδρος του σωματείου εργαζομένων, Θόδωρος Αλιόγκας.

Τριετές σχέδιο για την μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης θέτει σε εφαρμογή το υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με στόχο, μια ανεξάρτητη, 
αποκομματικοποιημένη, αποτελεσματική και λειτουργική δημόσια διοίκηση, που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες της κοινωνίας, για την παροχή υψηλού επιπέδου 
υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. 

Δεν είναι αναγκαία τα έργα στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», υποστηρίζει η Fraport-Greece, η εταιρεία που για τα επόμενα 40 χρόνια θα διαχειρίζεται το αεροδρόμιο. 
Πρόκειται για τα έργα που είναι προγραμματισμένα να ξεκινήσουν τον Οκτώβριο και αφορούν στην αναβάθμιση του οδοστρώματος στο σημείο που τέμνονται οι 
δύο διάδρομοι προσγείωσης- απογείωσης, ο 16/34 που λειτουργεί  και ο 10/28 που δεν έχει ολοκληρωθεί, καθώς εκκρεμεί η επέκτασή του. Σύμφωνα με την 
εταιρεία,  η κατάσταση στη διασταύρωση είναι άριστη και το οδόστρωμα μπορεί να εξυπηρετήσει για τουλάχιστον δύο δεκαετίες ακόμη την κίνηση. Η Fraport-
Greece  προειδοποιεί ότι τυχόν υλοποίηση των έργων θα μειώσει τη δυναμικότητα του αεροδρομίου κατά 75% για τέσσερις μήνες.

Σύμφωνο Συνεργασίας μεταξύ του του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) και του Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης (ΟΜΜΘ) 
υπέγραψαν σήμερα, Δευτέρα 28 Αυγούστου, ο Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του ΟΜΜΘ Καθηγητής Νικήτας Μυλόπουλος και  ο Πρύτανης του ΑΠΘ, 
Καθηγητής Περικλής Μήτκας. Το Σύμφωνο Συνεργασίας περιλαμβάνει τη διοργάνωση από κοινού εκδηλώσεων (σεμιναρίων, διημερίδων, εργαστηρίων συνεδρίων 
κ.ά.), καθώς και πολιτιστικών, εκπαιδευτικών και άλλων δράσεων.

Σπίτια - σουρωτήρια, με ανεπαρκέστατη μόνωση, αποκαλύπτουν τα στοιχεία από τα ενεργειακά πιστοποιητικά των κτιρίων σε όλη τη χώρα. Η διάτρητη θερμομόνωση 
και η πεπαλαιωμένη ενεργειακή κάλυψη των περισσότερων κατοικιών, που έχουν πια τα χρονάκια τους, οξύνουν τις συνέπειες του χειμωνιάτικου κρύου και του 
θερινού καύσωνα.

Σε έκτακτη γενική συνέλευση, αναμένεται να τεθεί το θέμα της πώλησης των δύο θυγατρικών της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης (EBZ) στη Σερβία. Αυτό 
γνωστοποιήθηκε στη σημερινή τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της ΕΒΖ, που έγινε με απαρτία 82,35% και με παρόντα εκπρόσωπο του βασικού μετόχου, 
δηλαδή του εκκαθαριστή της ΑΤΕ Bank.

Σε τροχιά έναρξης λειτουργίας μέσα στο πρώτο εξάμηνο του επόμενου έτους βρίσκεται το χρηματιστήριο ενέργειας, καθώς ΛΑΓΗΕ και Χρηματιστήριο Αθηνών 
«τρέχουν» με γρήγορους ρυθμούς τις απαιτούμενες διαδικασίες. Ενδεικτικό είναι πως μέσα στον Σεπτέμβριο αναμένεται να έχουν πάρει «σάρκα και οστά» οι δύο 
εταιρείες που προβλέπεται να δημιουργηθούν για τη λειτουργία του.

Σε νέα δημοπράτηση, ύψους 488.808 ευρώ, για τη συντήρηση, την καλή λειτουργία και τη βελτίωση της εικόνας των συντριβανιών προχωρά ο δήμος Θεσσαλονίκης, 
στην εκπνοή του καλοκαιριού. Το έργο αφορά για δύο έτη και συγκεκριμένα την περίοδο από το 2017 έως το 2019 ενώ η επιλογή του αναδόχου θα γίνει κατόπιν 
ανοικτού δημόσιου διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού.

Ο  Γολγοθάς των Ελλήνων μηχανικών

 Θεσσαλονίκη: Άγονος και ο δεύτερος διαγωνισμός για την ΕΛΒΟ

Τριετές σχέδιο για την μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης

Ζήτημα με τα έργα στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» βάζει η Fraport

Σύμφωνο συνεργασίας μεταξύ ΑΠΘ και Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 27/08/2017 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, 29/08/2017 

VORIA.GR , 30/08/2017 

THESSNEWS 28/08/2017  

NAFTEmpORIkI.GR, 28/08/2017

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 27/08/2017 

ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, 31/08/2017 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, 29/08/2017  

VORIA.GR 28/08/2017  

Ανοχύρωτα σπίτια σε ζέστη - κρύο

ΕΒΖ: Σε έκτακτη γενική συνέλευση η πώληση των θυγατρικών στη Σερβία

Οδικός χάρτης για τη λειτουργία του χρηματιστηρίου ενέργειας

Λίφτινγκ στα σιντριβάνια ετοιμάζει ο Δήμος Θεσσαλονίκης

http://www.kathimerini.gr/924168/article/epikairothta/ellada/o-golgo8as-twn-ellhnwn-mhxanikwn
http://bit.ly/2iJMvY4
http://www.voria.gr/article/trietes-schedio-gia-tin-metarrithmisi-tis-dimosias-diikisis
http://www.thessnews.gr/article/49256/zitima-me-ta-erga-sto-aerodromio-makedonia-bazei-i-fraport
http://www.naftemporiki.gr/story/1270661/sumfono-sunergasias-metaksu-apth-kai-megarou-mousikis-thessalonikis
http://www.kathimerini.gr/924140/article/epikairothta/ellada/anoxyrwta-spitia-se-zesth---kryo
http://www.naftemporiki.gr/finance/story/1271619/odikos-xartis-gia-ti-leitourgia-tou-xrimatistiriou-energeias
http://bit.ly/2x8Rd73
https://voria.gr/article/pos-tha-allaxi-o-dimos-thessalonikis-tin-ikona-ton-sintrivanion%20
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54643, Θεσσαλονίκη
www.tkm.tee.gr

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

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1oς όροφος ΤΕΕ/ΤΚΜ, γραφείο ΝΟΚ 
Περισσότερα

http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teetkm/ForologikaDec2017.pdf

