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EDITORIAL
Εμείς καλά καλά δεν προλάβαμε να ανεβάσουμε
στο πατάρι τα καλοκαιρινά και η κυβέρνηση
κατάφερε να αποσύρει ρύθμιση που είχε
εισάγει μόλις τον περασμένο Ιούλιο! Αυτό θα
πει ταχύτητα κυρίες και κύριοι. Μιλάμε βέβαια
για την κατάργηση -αναδρομικά από 2ας
Ιουλίου- της ρύθμισης για την υπαγωγή στην
κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία στο ΤΣΜΕΔΕ
αλλά και για την ως δια μαγείας εξαφάνιση των
βοηθητικών ρυθμίσεων για όσους επρόκειτο
να βγουν στη σύνταξη. Έχει άραγε νόημα να
σχολιάσουμε περισσότερα; Να πούμε ότι σε
κανένα ευνομούμενο κράτος του κόσμου
δεν “προδίδεις’ τις ίδιες σου τις αποφάσεις
πριν αλέκτωρ λαλήσει τρις; Ότι δεν “κρεμάς”
ανθρώπους έναντι των οποίων έχεις δεσμευτεί
αναγνωρίζοντας το δίκαιο των αιτημάτων τους;
Και βέβαια δεν είναι αυτό το μόνο απαράδεκτο
σημείο του τρίτου πακέτου προαπαιτούμενων. Η
ίδια η διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης
δεν μπορεί παρά να χαρακτηριστεί προσχηματική
-το λιγότερο!- αφού ξεκίνησε ημέρα Σάββατο 10
Οκτωβρίου και ολοκληρώθηκε στις 9 το πρωί της
Δευτέρας. Όπως εύστοχα το έθεσε και η ΓΣΕΒΕΕ,
το νέο πακέτο συνδυάζει όλες τις πιθανές
συσταλτικές πολιτικές από όλα τα ρεύματα
σκέψης: νεοφιλελεύθερη μείωση δαπανών και
παροχών, κρατική κεϋνσιανή φορολόγηση και
σοβιετική καταπάτηση ιδιωτικής περιουσίας.
Στα ...εντυπωσιακά στοιχεία του πακέτου
περιλαμβάνεται επίσης το γεγονός ότι η ακίνητη
περιουσία εξακολουθεί να ...καταδιώκεται
φορολογικά παρά την κατακρήμνιση των
αντικειμενικών αξιών (χαριτωμένη λεπτομέρεια:
θα γίνονται απαιτητά ακόμη και ποσά 1,01
ευρώ από τον ΕΝΦΙΑ). Α! Και μην ξεχάσουμε τις
κατασχέσεις... Στο εξής λοιπόν, οι φορολογικές
αρχές θα έχουν το δικαίωμα να κατάσχουν ...τα
πάντα (καταθέσεις, περιουσία, κινητές αξίες),
ακόμη και για οφειλές μικρότερες των όσων
προβλέπονταν σε προηγούμενους νόμους.
Ακατάσχετο όριο; Ευρώ 1000. Θυμόσαστε εκείνη
την εξαιρετική γερμανική ταινία του 1998, με τίτλο
“Τρέξε Λόλα τρέξε”, που είχε σαρώσει τα βραβεία;
Ε, δεν το πιάσατε το υπονοούμενο;

Σε κίνδυνο η βιωσιμότητα του ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ από το κυβερνητικό
«ράβε – ξήλωνε»
Μέσα σε μία νύχτα η κυβέρνηση προωθεί την κατάργηση της ρύθμισης για την υπαγωγή στην κατώτερη
ασφαλιστική κατηγορία στο ΤΣΜΕΔΕ και γενικότερα για τα μέλη του ΕΤΑΑ, της οποίας η κοινοβουλευτική
ομάδα είχε ψηφίσει τον περασμένο Ιούλιο! Το μέτρο κρίθηκε εξαιρετικά αποτελεσματικό, είχε «ανακουφίσει»
χιλιάδες μηχανικούς αρκετοί από τους οποίους δανείστηκαν για να μπορέσουν να επωφεληθούν της
ρύθμισης και οδήγησε στην αύξηση της εισπραξιμότητας. Παρ’ όλα αυτά η κατάργησή του εντάχθηκε στο
‘πακέτο’ των… μεταρρυθμίσεων για τα προαπαιτούμενα που ψηφίζεται την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στη
Βουλή. Η απίστευτη αδικία σε βάρος χιλιάδων μηχανικών και το κυβερνητικό πισωγύρισμα στο συγκεκριμένο
θέμα έχει ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων. Ο τεχνικός κόσμος αντέδρασε άμεσα. Η Διοικούσα Επιτροπή του
ΤΕΕ/ΤΚΜ κατά τη πρόσφατη συνεδρίασή της, την Τρίτη 13 Οκτωβρίου, ενέκρινε ψήφισμα το οποίο ήδη έχει
αποσταλεί σε υπουργούς, βουλευτές και φορείς. Το ψήφισμα αναφέρει:
«H ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΚΜ με έκπληξη διαπίστωσε ότι το νομοσχέδιο που κατατέθηκε το περασμένο Σάββατο
(11.10) προβλέπει την κατάργηση -αναδρομικά από 2ας Ιουλίου- της ρύθμισης για την υπαγωγή σε
κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία στο ΤΣΜΕΔΕ αλλά και την εξαφάνιση των βοηθητικών ρυθμίσεων για
όσους επρόκειτο να βγουν στη σύνταξη.
Οι διατάξεις αυτές θίγουν άμεσα τη βιωσιμότητα του ΤΣΜΕΔΕ και επιφέρουν τεράστιο πλήγμα στους
χιλιάδες μηχανικούς που δίνουν καθημερινή μάχη για την επιβίωσή τους. Αυτούς τους μηχανικούς που
έσπευσαν να πληρώσουν -πολλοί με δανεικά- τις εισφορές για το Α΄ εξάμηνο, δεδομένου ότι ήταν
απαραίτητη προϋπόθεση για τη διατήρηση της ρύθμισης σε ισχύ.
Το ΤΣΜΕΔΕ είναι ένα υγιές ταμείο, βιώσιμο και πλεονασματικό που δεν επιβαρύνει τον κρατικό
προϋπολογισμό. Αντί να μειωθούν οι εισφορές προκειμένου να αυξηθεί η εισπραξιμότητα και τα συνολικά
έσοδα του ταμείου, επιλέγεται η αύξηση των εισφορών. Αυτή η αύξηση θα επιφέρει μείωση των εσόδων,
όπως έχει αποδειχτεί και στο παρελθόν και το μόνο που θα πετύχει είναι περαιτέρω ανεργία στον κλάδο
των μηχανικών και επιβάρυνση του ταμείου.
Άλλοθι για άγνοια του θέματος από την πλευρά της κυβέρνησης δεν υπάρχει. Τη Δευτέρα (12.10) το ΕΤΑΑ
έδωσε στη δημοσιότητα, επείγον έγγραφο με το οποίο ενημέρωνε από την προηγούμενη εβδομάδα (8.10),
τους συναρμόδιους υπουργούς εισηγητές. Η ίδια η διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης δεν μπορεί
παρά να χαρακτηριστεί προσχηματική -το λιγότερο- αφού ξεκίνησε ημέρα Σάββατο 10 Οκτωβρίου και
ολοκληρώθηκε στις 9 το πρωί της Δευτέρας.
Καλούμε τους συναδέλφους βουλευτές όλων των κομμάτων να απαιτήσουν την απόσυρση αυτής της
παράλογης διάταξης του άρθρου 11 του πολυνομοσχεδίου, κατά τη διάρκεια της συζήτησης στο πλαίσιο
των σχετικών κοινοβουλευτικών διαδικασιών. Αυτό δεν αποτελεί συντεχνιακό αίτημα αλλά αποκατάσταση
μιας απίστευτης αδικίας!
Παράλληλα ζητούμε από τη ΔΕ ΤΕΕ να ενημερώσει, με τα μέσα που διαθέτει, το Επιμελητήριο, τους
συναδέλφους και την κοινωνία για το θέμα και δηλώνουμε ότι θα ενισχύσουμε ενωμένοι όποια ενέργεια
θα αποφασίσει για την επίλυση του ασφαλιστικού προβλήματος που απειλεί την επιβίωση του κλάδου».
Συνέχεια στη σελίδα 2...
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...συνέχεια από σελίδα 1

Σε κίνδυνο η βιωσιμότητα του ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ από το
κυβερνητικό «ράβε – ξήλωνε»
Αντίδραση από το ΤΕΕ
Ισχυρή αντίδραση υπήρξε και από το κεντρικό ΤΕΕ. Οι πρόεδροι του ΤΕΕ,
του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών με
κοινή επιστολή τους προς φορείς της κυβέρνησης και την τρόικα, απαιτούν
την άμεση απόσυρση διάταξης του πολυνομοσχεδίου με τα προαπαιτούμενα,
που συζητείται αυτήν την εβδομάδα και καταργεί ισχύουσα ρύθμιση του
ασφαλιστικού. Παραθέτουν μάλιστα χαρακτηριστικά απολογιστικά στοιχεία τα
οποία αποδεικνύουν ότι με τη συγκεκριμένη τροποποίηση του ασφαλιστικού
που επιχειρεί η κυβέρνηση, τα προσβλεπόμενα έσοδα θα μειωθούν με
αντίστοιχη μείωση και της εισπραξιμότητας των σχετικών εισφορών.
Θέτουν επιπλέον ερωτήματα σε σχέση με τη σκοπιμότητα και τη λογική
της συγκεκριμένης ενέργειας. Συγκεκριμένα ζητούν να μην καταργηθεί η
δυνατότητα που δόθηκε πριν λίγους μήνες στους «νέους» (μετά την 1/1/1993)
ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ να υπαχθούν σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία.
Χαρακτηριστικά παραθέτουν απολογιστικά επιβεβαιωμένα στοιχεία σύμφωνα
με τα οποία το πρώτο εξάμηνο του 2015 - σε ένα ιδιαίτερα υφεσιακό
περιβάλλον- η εφαρμογή της συγκεκριμένης ρύθμισης μόνο για τον κλάδο
των ελεύθερων επαγγελματιών Μηχανικών έχει αποφέρει επιπλέον έσοδα
9.203.454 ευρώ (αύξηση 13.8%). Επίσης σε σχέση πάντα με το δεύτερο εξάμηνο
του 2014 επιπλέον 7.286 περισσότεροι μηχανικοί (αύξηση 21,70%) μπόρεσαν
να ανταποκριθούν στις ασφαλιστικές υποχρεώσεις τους. Επισημαίνεται ότι
η εισπραξιμότητα των εισφορών, δηλαδή τα πραγματοποιήσιμα έσοδα σε
σχέση με τα προϋπολογισθέντα, κυμαίνεται από 48% στο ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ ως
73% στο ΕΤΑΑ/ΤΑΝ. Τυχόν κατάργηση της σήμερα ισχύουσας πρόβλεψης
θα οδηγήσει σε μείωση της εισπραξιμότητας και επομένως σε μεγαλύτερα
οικονομικά προβλήματα για το ΕΤΑΑ. Σύμφωνα με τους επικεφαλείς των τριών
φορέων, προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση το γεγονός ότι η συγκεκριμένη διάταξη
καταργείται για τους ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ, παραμένει όμως σε ισχύ για
τους ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ που επίσης είναι ελεύθεροι επαγγελματίες
και επιτηδευματίες, όπως ακριβώς και οι μηχανικοί, οι δικηγόροι και οι ιατροί,
γεγονός που αποτελεί καταφανή και πρόδηλη περίπτωση άνισης μεταχείρισης
και διάκρισης. Στην επιστολή, η οποία απευθύνεται προς τον πρωθυπουργό
Αλέξη Τσίπρα, τον υπουργό Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτο, τον υπουργό
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γιώργο
Κατρούγκαλο, τους προέδρους των Κοινοβουλευτικών Ομάδων αλλά και τους
επικεφαλής του κουαρτέτου των θεσμών, σημειώνεται μάλιστα το παράδοξο η
ίδια κοινοβουλευτική πλειοψηφία να εισηγείται την καθιέρωση μίας διάταξης
πριν λίγους μήνες και σήμερα η ίδια κοινοβουλευτική πλειοψηφία να εισηγείται
την κατάργησή της, όταν η πρόβλεψη που θεσμοθετήθηκε αποδείχθηκε ήδη
επιτυχημένη! Πέρα από το επιχείρημα της μείωσης των εσόδων, οι πρόεδροι
των τριών μεγαλύτερων επιστημονικών συλλόγων καταγγέλλουν στην
επιστολή τους ότι αυτή η ρύθμιση είναι πλήρως αντισυνταγματική καθώς έχει
αναδρομική ισχύ από 2/7/2015 οπότε και ψηφίστηκε η προηγούμενη διάταξη
και καταλαμβάνει και όσους ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ, έχουν ήδη υποβάλλει
αιτήσεις υπαγωγής σε κατώτερη ασφαλιστική κλάση και έχουν ήδη υπαχθεί
στο ευνοϊκό καθεστώς του νόμου 4331/15. Στην επιστολή σημειώνεται
ότι η αντισυνταγματικότητα της διάταξης προκύπτει επίσης λόγω του ότι
παραβιάζεται καταφανώς η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου,
καθώς θίγει περιουσιακού χαρακτήρα δικαιώματα των ασφαλισμένων, αλλά
και την αρχή της προηγούμενης αρχής εμπιστοσύνης του διοικούμενου
στο Κράτος, που έσπευσαν και επέτυχαν ήδη την υπαγωγή τους σε

κατώτερη ασφαλιστική κλάση. Στην επιστολή τους οι Γιώργος Στασινός,
Γιώργος Πατούλης και Βασίλης Αλεξανδρής εκφράζουν τους φόβους
τους ότι η συγκεκριμένη διάταξη θα οδηγήσει σε περαιτέρω μείωση των
ελευθέρων επαγγελματιών μηχανικών, ιατρών και δικηγόρων, αυξάνοντας
τις αποδημητικές ροές προς το εξωτερικό ικανών και ταλαντούχων νέων
ανθρώπων, καθιστώντας έτσι την πατρίδα μας μια ολοένα περισσότερο χώρα
γερόντων και συνταξιούχων, με τις όποιες περαιτέρω δυσμενείς συνέπειες για
το δημογραφικό ζήτημα, τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος, αλλά
και τη μακροπρόθεσμη δημοσιονομική κατάσταση της χώρας. Οι τρεις φορείς
προαναγγέλλουν μάλιστα περαιτέρω αντιδράσεις στη συγκεκριμένη διάταξη,
που αφορά στην επιβίωση των νέων επιστημόνων και του ταμείου τους.
Το ιστορικό…
Στα πρώτα 48 προαπαιτούμενα που συζητούνται με τους θεσμούς, και
οδηγούνται αύριο προς ψήφιση στη Βουλή, περιλαμβάνεται και «…η
επανεξέταση και κατάργηση των προβλέψεων για το συνταξιοδοτικό σύστημα
που θεσπίσθηκαν με τους Νόμους 4325/15 και 4331/15 (άρθρα 21, 24, 28, 31,
37, 38, 39, 75, 76) σε συμφωνία με τους δανειστές».
Υπενθυμίζεται ότι τα άρθρα 38 και 39 αφορούν ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ και
ρυθμίζουν επιμέρους διατάξεις και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν γενικές
συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ούτε αλλάζουν κάτι σχετικό με ηλικιακά όρια ή
άλλους όρους συνταξιοδότησης ή ύψος συντάξεων. Ειδικότερα με το άρθρο
38 δόθηκε η δυνατότητα απεμπλοκής ορισμένων ασφαλισμένων που δεν
είχαν δικαίωμα συνταξιοδότησης εξ αιτίας οφειλών που είχαν συσσωρευθεί
λόγω της σοβαρής οικονομικής κρίσης που επικρατεί στη χώρα και ειδικότερα
στον επαγγελματικό χώρο των μηχανικών, υγειονομικών και νομικών. Με τη
διάταξη του άρθρου 39 προβλέφθηκε μικρή ελάφρυνση των καταβαλλόμενων
εισφορών μόνο για τη διετία (2015-2016) οι οποίες είχαν υπέρμετρα αυξηθεί το
2011 εν μέσω μεγάλης οικονομικής κρίσης. Ειδικότερα δόθηκε η δυνατότητα
επιλογής κατώτερης ασφαλιστικής κατηγορίας για τους μετά την 1.1.1993
ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ ενώ προβλέφθηκε κάποια μικρή μείωση των
εισφορών των ασφαλισμένων πριν την 31.12.1992. Σύμφωνα με την αιτιολογική
έκθεση του Νόμου ο λόγος που οδήγησε στη ρύθμιση αυτή, ήταν η αύξηση
των ποσοστών ανεργίας και οικονομικής δυσπραγίας των ασφαλισμένων του
ΕΤΑΑ. Η δυσμενής αυτή συγκυρία οδήγησε σε συσσώρευση οφειλών και σε
δραματική μείωση των εσόδων του Ταμείου, με αποτέλεσμα κάποιοι Τομείς
να αδυνατούν να καλύψουν τις υποχρεώσεις τους. Η διάταξη αυτή έχει τύχει
εφαρμογής στο Ταμείο από της ενάρξεως ισχύος του Νόμου, δηλαδή από τον
Ιούλιο του 2015. Συνεπεία αυτής, ήδη χιλιάδες ασφαλισμένοι έχουν επιλέξει
κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία και έχουν καταβάλει τις μειωμένες εισφορές.
Επισημαίνεται μάλιστα ότι όπως δείχνουν τα πρώτα στοιχεία παρουσιάζεται
αύξηση της εισπραξιμότητας που κατά πάσα πιθανότητα θα φέρει και σε απόλυτες
τιμές μεγαλύτερα έσοδα σε σχέση με το προηγούμενο εξάμηνο. Οποιαδήποτε
σκέψη για τροποποίηση ή κατάργηση της εν λόγω διάταξης, πέραν από τα
ανωτέρω προβλήματα που θίγουν τη βιωσιμότητα του Ταμείου, θα οδηγήσει
και σε ανυπέρβλητα προβλήματα τις υπηρεσίες και τους ασφαλισμένους του
Ταμείου, καθόσον θα υπάρχει μεγάλη δυσχέρεια επαναφοράς των πραγμάτων
στην προτέρα κατάσταση.
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Σεμινάρια μικρής διάρκειας από το ΤΕΕ/ΤΚΜ
Η «Μελέτη, κατασκευή και λειτουργία μονάδων επεξεργασίας υγρών
αποβλήτων» και τα «Συστήματα αναχαίτισης οχημάτων ΟΜΟΕ-ΣΑΟ Ευρωπαϊκή
Νόρμα ΕΝ 1317/2003», αποτελούν τα θέματα των σεμιναρίων μικρής διάρκειας
που θα διοργανώσει τον Νοέμβριο του 2015 το ΤΕΕ/ΤΚΜ. Θα πραγματοποιηθούν
στο αμφιθέατρο του ΤΕΕ/ΤΚΜ (Μεγ. Αλεξάνδρου 49) κατά τις απογευματινές
ώρες και το κόστος για την συμμετοχή τους ανέρχεται στο ποσό των 20 ευρώ
για το καθένα. Οι συνάδελφοι που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν καλούνται
να καταθέσουν την σχετική αίτηση και το ποσό συμμετοχής στα γραφεία του
ΤΕΕ/ΤΚΜ (1ος όροφος, Μεγ. Αλεξάνδρου 49, υπεύθυνος Γραμμένος Οδυσσέας)
από τις ώρες 9:00-14:00 μέχρι και την αντίστοιχη ημέρα διεξαγωγής του κάθε
σεμιναρίου. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας όπως προκύπτει από την κατάθεση
της σχετικής αίτησης μαζί με το αποδεικτικό πληρωμής του αντίστοιχου ποσού. Η
αίτηση συμμετοχής και το αναλυτικό πρόγραμμα των σεμιναρίων είναι διαθέσιμα
στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ/ΤΚΜ. Μετά την ολοκλήρωση του κάθε σεμιναρίου θα
χορηγηθεί σε όσους το παρακολουθήσουν ανελλιπώς (υποχρεωτική παρουσία
τουλάχιστον στο 90% της διάρκειάς τους) σχετική βεβαίωση παρακολούθησης.

Τον Μάιο η λειτουργία του ΣΜΑ Ευκαρπίας
Σε μείωση του λειτουργικού κόστους των δήμων στον τομέα της καθαριότητας
αλλά και τα ανταποδοτικά τέλη αναμένεται να οδηγήσει ο ΣΜΑ Ευκαρπίας, η
έναρξη λειτουργίας του οποίου προσδιορίζεται για τον Μάιο του 2016. Μέχρι
το τέλος του χρόνου στο χώρο του οικοπέδου θα τοποθετηθεί η μεταλλική
κατασκευή και από τις αρχές του 2016 θα ξεκινήσει η πιλοτική λειτουργία του.
Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ)
Μιχάλη Γεράνη, τον Δεκέμβριο πρόκειται να μεταφερθεί στην περιοχή και ο
στόλος των 60 φορτηγών και των κοντέινερ που χρειάζονται για τη λειτουργία
του ΣΜΑ. Εξήγησε ότι το έργο καθυστέρησε σημαντικά, περίπου ένα χρόνο,
τόσο εξαιτίας των τεχνικών προβλημάτων που ανέκυψαν όσο και λόγω των
αντιδράσεων που εγείρουν κάτοικοι και φορείς της περιοχής. “Φιλοδοξούμε
ότι δεν θα υπάρξουν άλλες δυσκολίες και ότι ο ΣΜΑ θα τεθεί σε δοκιμαστική
λειτουργία τους πρώτους μήνες του 2016, ώστε τον Μάιο να παραδοθεί στον
ΦΟΔΣΑ για να καλυφθούν οι ανάγκες των δήμων απέναντι στο μείζον ζήτημα
της διαχείρισης των απορριμμάτων”, υπογράμμισε ο κ. Γεράνης.
Παράλληλα, στον περιβάλλοντα χώρο του οικοπέδου, όπου κατασκευάζεται
ο ΣΜΑ, η διοίκηση του ΦΟΔΣΑ σχεδιάζει σε συνεργασία με τον δήμο
Παύλου Μελά να αναπτύξει εκπαιδευτικές χρήσεις για μαθητές, στο πλαίσιο
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, καθώς και να διαμορφώσει χώρους για τη
διοργάνωση εκδηλώσεων αναψυχής, όπως γήπεδα μπάσκετ, ποδοσφαίρου
και κοινόχρηστους χώρους ξεκούρασης.

Αναγόρευση επίτιμου διδάκτορα
Σε επίτιμο διδάκτορα της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ θα αναγορευτεί την
Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στην αίθουσα τελετών παλιάς Φιλοσοφικής Σχολής
του ΑΠΘ ο προεδρικός καθηγητής του πανεπιστημίου της πόλης της Νέας Υόρκης,
Κολέγιο Μπαρούχ, Εμμανουήλ Ευσταθίου Σάβα.
Ο καθηγητής είναι γιος του Ιωάννη Σαββόπουλου και της Όλγας Λύμπου,
ελλήνων μεταναστών στις ΗΠΑ από τον Σκοπό ανατολικής Θράκης και έχει
διακριθεί φθάνοντας στις υψηλότερες θέσεις, στους τομείς των επιχειρήσεων, της
ακαδημαϊκής κοινότητας και της κυβέρνησης των ΗΠΑ. Γεννήθηκε το 1931 στην
πόλη της Νέας Υόρκης και ήταν ο πρώτος από την οικογένειά του που
τελείωσε το δημοτικό σχολείο. Έχει διατελέσει αντιδήμαρχος της πόλης

της Νέας Υόρκης δύο φορές. Το αποκορύφωμα της σταδιοδρομίας του στη
δημόσια διοίκηση ήταν το 1981 όταν ο τότε Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ρόναλντ
Ρέιγκαν τον διόρισε υφυπουργό Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. Υποστήριξε
επιστημονικά τη θέση ότι ο ιδιωτικός τομέας, υπό όρους μπορεί να κάνει καλύτερα
πολλά πράγματα, τα οποία σήμερα κάνει ανεπαρκώς ή με πολύ μεγάλο κόστος ο
δημόσιος τομέας. Πρόσφατα έχει καθιερωθεί από το Reason Foundation των ΗΠΑ
ετήσιο βραβείο που φέρει το όνομά του για τη συμβολή προσώπων ή ιδρυμάτων
στη προώθηση των συμπράξεων Δημοσίου – Ιδιωτικού τομέα.
Η τελετή αναγόρευσης θα ολοκληρωθεί με αντιφώνηση και ομιλία του τιμώμενου
προεδρικού καθηγητή με θέμα «Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα: Ένας
στρατηγικός νέος ρόλος για προοδευτικές κυβερνήσεις».

Πράξεις ανακήρυξης μελών στην «Α» ΤΕΕ/ΤΚΜ
Στην ανακήρυξη δύο νέων μελών της προχώρησε το προεδρείο της Αντιπροσωπείας
του ΤΕΕ/ΤΚΜ. Συγκεκριμένα, ανακήρυξε τον εκλεγμένο αναπληρωματικό στο νομό
Σερρών Κωνσταντά Χρήστο Η.Μ. του συνδυασμού “ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΔΗΣΥΜ)”, ως τακτικό μέλος στη θέση της Πουστουρλή Αικατερίνης
Μ.Μ. του ιδίου συνδυασμού, που παραιτήθηκε. Να σημειωθεί ότι ο πρώτος
αναπληρωματικός του συνδυασμού, Φλούδας Χρήστος Χ.Μ, έχει συνταξιοδοτηθεί.
Επίσης, ανακήρυξε τον εκλεγμένο πρώτο αναπληρωματικό στο νομό Κιλκίς
Παντελίδη Θεοφύλακτο Μ.Μ. του συνδυασμού “ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ – ΑΝΑΝΕΩΣΗ
ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΕ (ΠΡΩΤ.ΑΝ.)”, ως τακτικό
μέλος της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ/ΤΚΜ, στη θέση του Τζημοράγκα Δημητρίου
Χ.Μ. του ιδίου συνδυασμού, που παραιτήθηκε.
ΗΜΕΡΙΔΕΣ/OPEN SEMINARS στα πλαίσια υλοποίησης
του Ερευνητικού Έργου «A Scientific Network for Earthquake, Landslide and Flood hazard Prevention”, το οποίο
συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικούς
πόρους (ΕΣΠΑ). Σέρρες 29.10.2015, Θεσσαλονίκη 30.10.2015.
Πληροφορίες : 2310 476081-4.
4ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΕΩΝ διοργανώνει
η Εταιρία Έρευνας και Προώθησης της Επιστημονικής
Αναστήλωσης των Μνημείων- ΕΤΕΠΑΜ στην πόλη της
Θεσσαλονίκης, από 26 έως 28 Νοεμβρίου 2015, στο
αμφιθέατρο του ΤΕΕ/ΤΚΜ Κόστος συμμετοχής 65 ευρώ.
Πληροφορίες
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Π.Σ.Δ.Α.Τ.Μ 31.10.2015, γραφεία
ΤΕΕ, Νίκης 4, για ορισμό ημερομηνίας εκλογών και εκλογή
Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής.
4ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, από την
Πολιτιστική Εταιρεία Επιχειρηματιών Βορείου Ελλάδος και
το Δίκτυο Ναυαρίνο, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Konrad
Adenauer, το Ερευνητικό Κέντρο του Διεθνούς Τμήματος του
Πανεπιστημίου του Sheffield, CITY College, SEERC, και το
ACT-American College of Thessaloniki. Θέμα Συνεδρίου «Ο
κόσμος το 2016 και πέρα: Η Ελλάδα στο τρίγωνο Ευρώπης,
Ρωσίας & Μέσης Ανατολής». Στις 18 Οκτωβρίου 2015
κινηματοθέατρο Ολύμπιον, Θεσσαλονίκη. Πληροφορίες
8η BIENNALE ΝΕΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ, έως 8
Νοεμβρίου 2015, κτίριο Μουσείου Μπενάκη οδός Πειραιώς,
Αθήνα.
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Νέα διάκριση για τη παραλία
Θεσσαλονίκης
Το βραβείο κοινού του διεθνούς
διαγωνισμού ArchMarathon κέρδισαν
οι
αρχιτέκτονες
Πρόδρομος
Νικηφορίδης και Bernard Cuomo
για το έργο της νέας παραλίας. Η
τελετή βράβευσης του διαγωνισμού
πραγματοποιήθηκε στη Βηρυτό. Το
αρχιτεκτονικό δίδυμο διαγωνίστηκε
ανάμεσα σε 42 κορυφαία γραφεία,
ενώ δεν είναι η πρώτη φορά που βραβεύονται οι δύο αρχιτέκτονες για τη νέα
παραλία.
Σε μια εξαιρετική διοργάνωση που πήραν μέρος αρχιτέκτονες από τον αραβικό
κόσμο και τη Μεσόγειο, η μεγαλύτερη δημόσια παρέμβαση που έγινε στην
Ελλάδα τα τελευταία χρόνια κέρδισε χάρη στις ψήφους του κοινού το πρώτο
βραβείο στην κατηγορία της. Διεθνής επιτροπή επέλεξε τα 42 αρχιτεκτονικά
γραφεία που παρουσίασαν τη δουλειά τους μπροστά σε ένα πολυπληθές
ακροατήριο. Η παρουσίαση του Πρόδρομου Νικηφορίδη χειροκροτήθηκε θερμά
και βέβαια η παραλία της Θεσσαλονίκης κέρδισε τις εντυπώσεις κερδίζοντας
ταυτόχρονα και το ArchMarathon Crowd Prize! Εννιά επιμέρους βραβεία
δόθηκαν σε διάφορα πρότζεκτ πριν φτάσει η στιγμή για το μεγάλο βραβείο που
κέρδισε το αρχιτεκτονικό γραφείο της Θεσσαλονίκης. Όπως περιγραφόταν στο
ArchMarathon η νέα παραλία έχει επιλεγεί καθώς «είναι ένα ιδανικό μέρος
για περιπάτους, χωρίς περισπασμούς και αποσπάσεις. Ο περιπατητής εκτίθεται
στο φως, στην ανοικτή προοπτική και έχει ένα συνεχόμενο μονοπάτι ανάμεσα
σε δύο γοητευτικές αντιθέσεις: Η σταθερότητα της «προβλήτας» και η αστάθεια
του υγρού στοιχείου». Το ArchMarathon ξεχώρισε τους χώρους πρασίνου,
αναφέροντας πως «Δεν είναι μεγάλα πάρκα, αλλά «δωμάτια» πρασίνου που
θυμίζουν τους οικιακούς κήπους, οι οποίοι κάποτε δέσποζαν στην περιοχή
φτάνοντας μέχρι την ακροθαλασσιά».

Λουκέτο στο Νόησις;
Με λουκέτο απειλείται το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας
«Νόησις». Σύμφωνα με τον Γενικό Διευθυντή Θανάσης Κοντονικολάου, το Κέντρο
βρίσκεται σε οικονομικό αδιέξοδο, καθώς από το τέλος του 2012 δεν υπάρχει
εγκεκριμένος προϋπολογισμός, ενώ έχουν συσσωρευτεί οφειλές που αφορούν
μισθοδοσία και ασφαλιστικές εισφορές πέντε μηνών, καθώς επίσης και υπέρογκα
χρέη προς τη ΔΕΗ. Επιπλέον, εκκρεμούν δικαστικές αποφάσεις εναντίον του, αλλά
και θέματα με τους εργολάβους στις υπηρεσίες καθαριότητας και φύλαξης του
Κέντρου. “Είναι αστείο να συζητάμε για 400.000 ευρώ ετησίως που χρειάζονται
για να λειτουργήσει το Κέντρο. Αν δεν θέλουν το ΝΟΗΣΙΣ, ας το κλείσουν”, τόνισε
ο κ. Κοντονικολάου, προσθέτοντας πως το Κέντρο καλείται να ολοκληρώσει τα
προγράμματα που τρέχουν για την διετία 2015-2016 διότι υπάρχει χρηματοδότηση
από ευρωπαϊκά κονδύλια, ενώ σημείωσε ότι αν μπει «λουκέτο» στο ΝΟΗΣΙΣ δεν
θα είναι δυνατό να ξανανοίξει, εξαιτίας των υψηλών αποζημιώσεων που πρέπει να
καταβάλλει.
Να σημειωθεί ότι η Πολιτεία ανέλαβε απέναντι στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Επενδύσεων έγγραφη δέσμευση για την οικονομική επιχορήγηση του «Νόησις».
Όμως, οι υποχρεώσεις του κράτους απέναντι στο φορέα δεν τηρήθηκαν, εκτός από
ελάχιστες εξαιρέσεις. Έτσι, ο φορέας, παρά το γεγονός ότι έχει ποσοστό
αυτοχρηματοδότησης 77% και παρά το ότι άνοιξε το δρόμο για τη συμμετοχή

του σε ευρωπαϊκά προγράμματα και συνεργασίες, έρχεται κάθε μέρα πιο
κοντά στην αναστολή λειτουργίας του.
Αναφερόμενος στις κινήσεις από πλευράς της κυβέρνησης, ο γενικός διευθυντής
του ΝΟΗΣΙΣ υπογράμμισε ότι ο αναπληρωτής υπουργός για θέματα Έρευνας και
Καινοτομίας, Κώστας Φωτάκης έχει δεσμευτεί προφορικά, αλλά το ΥΠΟΙΚ είναι αυτό
που ορίζει την εκάστοτε διοίκηση, καθώς από το 2013 το ΝΟΗΣΙΣ συγκαταλέγεται
στις ΔΕΚΟ. Υπενθυμίζεται ότι πριν από έναν μήνα, οι 23 εργαζόμενοι του Κέντρου
με ανακοίνωσή τους ενημέρωναν ότι παραμένουν απλήρωτοι επί τέσσερις μήνες.

Άκυρο από το ΣτΕ στον Χωροταξικό Σχεδιασμό
Το Συμβούλιο της Επικρατείας ακύρωσε την από 9/2/2013 Υπουργική Απόφαση της
επιτροπής συντονισμού της κυβερνητικής πολιτικής για την έγκριση Τροποποίησης
του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον
Τουρισμό (ΕΠΧΣΑΑΤ) καθώς και τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
αυτού, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες. Στο ΣτΕ προσέφυγαν πέρσι
κατά του ειδικού πλαισίου για τον τουρισμό διάφοροι φορείς (ΔΣΑ, WWF Ελλάς,
νησιωτικοί ΟΤΑ κ.λπ.), υποστηρίζοντας ότι διάφορες ρυθμίσεις του οδηγούν σε
υποβάθμιση του φυσικού, πολιτιστικού και οικιστικού περιβάλλοντος.
Η Ολομέλεια ΣτΕ φέρεται να μην εξέτασε επί της ουσίας τις προσφυγές. Ωστόσο,
διαπίστωσε ότι δεν ήταν νόμιμη η διαδικασία γιατί το Εθνικό Συμβούλιο Χωροταξικού
Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΣΧΣΑΑ) γνωμοδότησε για την έγκριση
του ειδικού πλαισίου, χωρίς να γίνει ψηφοφορία μεταξύ των μελών του είτε επί
της αρχής είτε επί των άρθρων του σχεδίου της υπουργικής απόφασης για την
τροποποίηση του ΕΠΧΣΑΑΤ.
Πλέον, η Πολιτεία είναι υποχρεωμένη να κινήσει ξανά τις σχετικές διαδικασίες
έγκρισης ειδικού πλαισίου για τον τουρισμό αφού το ζήτημα τεθεί πρώτα σε
ψηφοφορία στο Εθνικό Συμβούλιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου
Ανάπτυξης, το οποίο όμως πλέον, μετά την ψήφιση του Ν.4269/2014 δεν υφίσταται
και πρέπει να επανασυγκροτηθεί σε νέα βάση. Μετά τη δημοσίευση της απόφασης
του ΣτΕ και μέχρι την έγκριση νέου ειδικού σχεδίου, φαίνεται ότι θα ισχύουν οι
προβλέψεις του Ειδικού πλαισίου για τον Τουρισμό του 2009.

Παρελθόν για την παγκόσμια αγορά των ηλεκτρονικών υπολογιστών
θα αποτελέσουν τα αρνητικά πρόσημα, αλλά όχι νωρίτερα από το 2017. Η
διεθνής αγορά των PCs αναμένεται να παραμείνει σε αρνητικό έδαφος κατά
το 2015, με τις πωλήσεις να μειώνονται κατά 7,3%, με τις εκτιμήσεις να κάνουν
λόγο για μια “flat” επίδοση κατά το 2016, πριν η αγορά επιστρέψει σε θετικό
πρόσημο το 2017.
Μια νέα πρωτοβουλία, τη “Σφραγίδα Αριστείας”, η οποία έχει ως στόχο
να στηρίξει φιλόδοξα προγράμματα έρευνας και καινοτομίας εντός της Ε.Ε.,
εγκαινιάζει η Επιτροπή. Είναι μία ετικέτα ποιότητας, που θα απονέμεται σε
προτάσεις έργων προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο του προγράμματος πλαισίου της Ε.Ε. για την έρευνα και την ανάπτυξη “Ορίζοντας 2020”. Το σήμα
ποιότητας θα χορηγείται σε υποσχόμενα έργα, που υποβάλλονται δυνάμει του
προγράμματος “Ορίζοντας 2020” και τα οποία δεν μπορούν να εξασφαλίσουν
χρηματοδότηση λόγω δημοσιονομικών περιορισμών, αλλά έλαβαν υψηλή
βαθμολογία κατά τη διαδικασία αξιολόγησης.
Η Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου ΗΠΑ - ΕΕ προβληματίζει τους
περιβαλλοντολόγους. Θεωρούν ότι τη «νύφη» θα πληρώσει τελικά το
περιβάλλον λόγω των διαφορετικών επιπέδων προστασίας στις δύο ηπείρους.
H Διατλαντική Συμφωνία Εμπορίου και Επενδύσεων, γνωστή με τα αρχικά ΤΤΙΡ,
βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση ανάμεσα στην ΕΕ και τις ΗΠΑ κεκλεισμένων
των θυρών από το 2013.

post-its
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Θα αυξηθεί το απλό εισιτήριο λόγω ΦΠΑ, προσπαθούμε να κρατήσουμε χαμηλά
τις κάρτες, δήλωσε ο Χρ. Σπίρτζης

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 12/10/2015

«Αυτό που προγραμματίζουμε είναι, επειδή θα αυξηθεί έτσι ή αλλιώς κατά 10% το εισιτήριο, επειδή ανέβηκε ο συντελεστής ΦΠΑ από το 13% στο 23%, να
μπορέσουμε να κρατήσουμε χαμηλά τις κάρτες απεριορίστων διαδρομών που χρησιμοποιούν καθημερινά οι πολίτες που πηγαίνουν στις δουλειές με τα μέσα
μεταφοράς και να επιβαρυνθεί λίγο περισσότερο το απλό εισιτήριο, το οποίο χρησιμοποιούν περιστασιακά τουρίστες ή άλλοι» διευκρίνισε ο υπουργός Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων Χρήστος Σπίρτζης αναφορικά με την τιμή των εισιτηρίων των μέσων μεταφοράς.

«Ξεκινάει σεισάχθεια για χρέη στην εφορία»

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ 14/10/2015

«Σεισάχθεια» στα χρέη της εφορίας, εφόσον δεν υπάρχει αποδεδειγμένα η δυνατότητα πληρωμής τους, προανήγγειλε ο Τρύφων Αλεξιάδης. Ο αναπληρωτής
υπουργός Οικονομικών επανέλαβε ότι δεν θα μειωθούν συντάξεις και μισθοί με την αύξηση της χρήσης του πλαστικού χρήματος. «Στόχος είναι δώσουμε
κίνητρα και να αυξηθεί η χρήση του πλαστικού χρήματος», είπε. Ωστόσο, αναφερόμενος στο ενδεχόμενο να μην μπορούν να γίνουν αναλήψεις ολόκληρου
του μισθού ή της σύνταξης σε μετρητά και ένα τμήμα του να δαπανατάται με τη χρήση χρεωστικής κάρτας, τόνισε ότι δεν έχουν ληφθεί οριστικές αποφάσεις.
Σημείωσε πως θα δημιουργηθεί επιχειρηματικός λογαριασμός για τις επιχειρήσεις που δεν θα μπορεί να κατασχεθεί για χρέη σε τράπεζες, εφορίες και ταμεία
με στόχο την αύξηση της χρήσης πλαστικού χρήματος. Στις σκέψεις είναι και η σύνδεση της έναρξης επιχείρησης από το 2016 με την εγκατάσταση μηχανήματος
κάρτας, διευκρινίζοντας ότι για συγκεκριμένους κλάδους θα είναι υποχρεωτικό.

«Κούρεμα» 50% στα μερίσματα 230.000 συνταξιούχων του Δημοσίου

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ 14/10/2015

Eπιστολή βόμβα στην οποία γίνεται αναφορά σε μαχαίρι ως και 50% στα μερίσματα 230.000 συνταξιούχων του Δημοσίου από τον επόμενο μήνα απέστειλε στο
υπουργείο Εργασίας η Διοίκηση του Μετοχικού Ταμείου Δημοσίων Υπαλλήλων. Η καταβολή των μερισμάτων για τον Νοέμβριο είναι κυριολεκτικά στον αέρα και
το μόνο βέβαιο είναι ότι οι συνταξιούχοι θα πάρουν ολόκληρο το ποσό για αυτόν τον μήνα. Η πληρωμή του Νοεμβρίου όχι μόνο δεν είναι εξασφαλισμένη, αλλά
όπως αναφέρει η Διοίκηση του Ταμείου, η δυνατότητα που έχει είναι να καταβάλλει το 60% ή και το 50% του μερίσματος στους δικαιούχους του, προχωρώντας
δηλαδή σε περικοπή κατά 40% ως 50% οριζόντια σε όλα ανεξαιρέτως τα μερίσματα. Το ΜΤΠΥ, έστειλε εμπιστευτική επιστολή προς τον υφυπουργό Κοινωνικής
Ασφάλισης Τ. Πετρόπουλο και τις αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες την περασμένη εβδομάδα ζητώντας πρόσθετη οικονομική ενίσχυση της τάξης των 16-18 εκατ.
ευρώ για τον Νοέμβριο με τη Διοίκησή του να εξηγεί ότι χωρίς ενίσχυση θα έχει τη δυνατότητα να πληρώσει το μισό μέρισμα!

Αμος Χοχστάιν: «Ξεπαγώστε τον ελληνοβουλγαρικό αγωγό»

ΤΑ ΝΕΑ 14/10/2015

Να επιταχυνθούν οι διαδικασίες ολοκλήρωσης του Ελληνοβουλγαρικού αγωγού IGB, την οποία η διπλωματία των ΗΠΑ έχει ψηλά στην ατζέντα, ζήτησε σύμφωνα
με πληροφορίες από τον υπουργό Ενέργειας Πάνο Σκουρλέτη, ο Αμος Χοχστάιν, απεσταλμένος και συντονιστής για τις διεθνείς ενεργειακές σχέσεις των ΗΠΑ.
Η συνάντηση έγινε το πρωί, και εν συνεχεία, σε μια κίνηση -έκπληξη, επρόκειτο να πραγματοποιηθεί τριμερής σύσκεψη ανάμεσα στους Χοχστάιν, Σκουρλέτη
και τη βουλγάρα υπουργό Ενέργειας Τεμενούσκα Πέτκοβα, προκειμένου να καταγραφούν τα τεχνικά και χρηματοδοτικά εμπόδια για τη κατασκευή του IGB, και
να βρεθούν οι λύσεις ώστε να ξεπεραστούν. Ο αγγελιοφόρος των ΗΠΑ σε θέματα ενεργειακής διπλωματίας, επισκέφθηκε την Αθήνα για δεύτερη φορά μέσα σε
πέντε μήνες, καθώς το Μάιο είχε συναντηθεί με τον Πάνο Λαφαζάνη, καθιστώντας του τότε σαφές ότι η Ουάσινγκτον αντιτίθεται σε οποιαδήποτε πρωτοβουλία
που σχετίζεται με τον περίφημο ελληνο-ρωσικό αγωγό.

Στα χέρια του 1% του πληθυσμού το... μισό του παγκόσμιου πλούτου!

ΗΜΕΡΗΣΙΑ 14/10/2015

Στα χέρια του 1% του παγκόσμιου πληθυσμού βρίσκεται συγκεντρωμένο σχεδόν το μισό του παγκόσμιου ιδιωτικού πλούτου, που εκτιμάται στα 250 τρισ. δολάρια
φέτος. Πρόκειται για ένα από τα στοιχεία της φετινής έκθεσης Global Wealth Report της Credit Suisse που προκαλεί αίσθηση, καθώς επιβεβαιώνει την ταχεία
διεύρυνση των εισοδηματικών ανισοτήτων. Στην κορυφή της «πυραμίδας του πλούτου» βρίσκονται 34 εκατ. εκατομμυριούχοι -σε όρους δολαρίων- το 46% των
οποίων προέρχονται από τις ΗΠΑ, οι οποίοι αναλογούν σε κάτω από το 1% του παγκόσμιου πληθυσμού, ελέγχουν όμως το 45% του πλούτου των νοικοκυριών.
Στη βάση της πυραμίδας, βρίσκονται 3,38 δισ. άτομα (ή το 71% του παγκόσμιου πληθυσμού), όπου ο καθένας έχει -κατά μέσο όρο- περιουσία 10.000 δολαρίων.
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