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Άμεση απόσυρση του σχεδίου νόμου για το ασφαλιστικό
Πανεπιστημονική συγκέντρωση διαμαρτυρίας, με στόχο την απόσυρση του 

σχεδίου νόμου για το ασφαλιστικό, θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 
2016, στις 19:00, στο αμφιθέατρο του ΤΕΕ/ΤΚΜ. στις 13:00 ξεκίνησε η συνάντηση 
της ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΚΜ  με τιςδιοικήσεις των επιστημονικών και επαγγελματικών 
συλλόγων των μηχανικών, με στόχο τηναλληλοενημέρωση πάνω στο ασφαλιστικό 
και τον συντονισμό των δράσεων. Στη συνάντηση συμμετείχαν εκτός από τον 
πρόεδρο Πάρι Μπίλλια και τα μέλη της ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΚΜ Παύλο Βλάχο, Νίκο Ζώκας, 
Βούλα Μασταγκά και Γιάννη Νάνο, ο πρόεδρος του ΣΑΘ Δημήτρης Χατζόπουλος, 
ο πρόεδρος του ΣΜΗΒΕ Σάκης Κολότσιος, ο πρόεδρος του ΠΣΧΜ/ Τμήμα Κ&Δ 
Μακεδονίας  Νίκος Κάρναβος, η πρόεδρος του ΣΕΜΠΧΠΑ Β.Ε. Νατάσα Τασοπούλου, 
ο πρόεδρος της ΕΜΔΥΔΑΣ Κ.Μ. Γιάννης  Τσιωνάς, ο πρόεδρος του ΣΠΕΔΕΘ Φώτης 
Κουβουκλιώτης και ο ΓΓ του ΣΑΤΜΒΕ Γιώργος Χρίστογλου

Την Τρίτη 12 Ιανουαρίου, πραγματοποιήθηκε συνάντηση πέντε επιστημονικών 
φορέων της Θεσσαλονίκης στα γραφεία του ΤΕΕ/ΤΚΜ. Κατά τη διάρκεια της οι 
εκπρόσωποι των φορέων κάλεσαν την κυβέρνηση να αποσύρει το νομοσχέδιο και 
να ξεκινήσει, από μηδενική βάση, έναν ειλικρινή διάλογο για να βρεθεί βιώσιμη 
λύση.

Οι νέες ασφαλιστικές εισφορές για ελεύθερους επαγγελματίες και 
αυτοαπασχολούμενους, που προβλέπεται να ισχύσουν από 01/01/2017, καθιστούν 
αδύνατη την παραμονή στο επάγγελμα για χιλιάδες επιστήμονες αυτών των 
κλάδων. Οι γιατροί, οι δικηγόροι, οι μηχανικοί, οι οδοντίατροι, οι φαρμακοποιοί, είναι 
οι επιστήμονες στους οποίους βασίζεται η υγεία, η ασφάλεια, η ποιότητα ζωής των 
συμπολιτών τους, είναι οι επαγγελματίες που στηρίζουν ακόμα την οικονομία της 
χώρας τους.

Η καινούργια επίθεση που επιχειρεί η κυβέρνηση εναντίον όσων ακόμα ασκούν 
την επιστήμη και το επάγγελμά τους,  ωθεί ακόμα περισσότερους επιστήμονες σε 
έξοδο από το επάγγελμα ή/και τη χώρα, απειλεί ακόμα περισσότερο τα ταμεία με 
κατάρρευση λόγω μη είσπραξης των εισφορών, ενισχύει ακόμα περισσότερο τις 
γκρίζες ζώνες της οικονομίας. Συγκεκριμένα οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι 
αυτοαπασχολούμενοι με πολύ μικρό ή μηδενικό εισόδημα, καλούνται υποχρεωτικά 
να πληρώσουν κατ΄ ελάχιστον 2.800 ευρώ περίπου για σύνταξη, περίθαλψη, εφάπαξ, 
επικουρική και ΟΑΕΔ. Ιδιαίτερα για τους νέους ασφαλισμένους καταργούνται και οι 
ισχύουσες εκπτώσεις ασφαλιστικών εισφορών κατά την πρώτη πενταετία εισόδου 
στο σύστημα ασφάλισης. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι για ελεύθερο επαγγελματία 
ή αυτοαπασχολούμενο με εισόδημα 1.000 ευρώ το μήνα, οι ετήσιες εισφορές θα 
ξεπεράσουν τις 4.000 ευρώ ετησίως. Κι αυτό όταν είναι γνωστό σε όλους ότι οι 
αντίστοιχες ελάχιστες εισφορές, ύψους 2.800 ευρώ ετησίως έχουν αποδειχθεί ήδη 
απαγορευτικές για τους αποφοίτους των Πολυτεχνικών Σχολών και οι οποίοι δεν 
εισέρχονται καν στο επάγγελμα. Επίσης, είναι γνωστό ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες 
και αυτοαπασχολούμενοι δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις ασφαλιστικές και 
φορολογικές υποχρεώσεις, με αποτέλεσμα χιλιάδες επιστήμονες να φεύγουν στο 
εξωτερικό και η χώρα να αποστερείται πολύτιμο επιστημονικό δυναμικό.

Στη συνάντηση συμμετείχαν οι πρόεδροι του ΤΕΕ/ΤΚΜ, Πάρις Μπίλλιας, του 
Οδοντιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης Αθανάσιος Δεβλιώτης, του Φαρμακευτικού 
Συλλόγου Θεσσαλονίκης Κυριάκος Θεοδοσιάδης, του Ιατρικού Συλλόγου 
Θεσσαλονίκης Αθανάσιος Εξαδάκτυλος, ενώ ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης 
εκπροσωπήθηκε από τον γενικό γραμματέα του, Χρήστο Ράπτη. 

Σε εγρήγορση οι επιστήμονες της πρωτεύουσας
Στο μεταξύ, σε τροχιά κινητοποιήσεων βρίσκονται οι επιστημονικοί φορείς 

της Αθήνας. Σήμερα, Πέμπτη 14 Ιανουάριου, επιστήμονες και ελεύθεροι 

επαγγελματίας πραγματοποίησαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Ακολούθησε 
πορεία από τα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών με τελικό 

προορισμό τη Βουλή και ενδιάμεσο σταθμό το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων. Αύριο, Παρασκευή 15 Ιανουαρίου, οι επιστημονικοί φορείς της 
πρωτεύουσας θα πραγματοποιήσουν νέα συνάντηση, στα γραφεία του ΤΕΕ, με 
στόχο να καθορίσουν τα επόμενα βήματα διαμαρτυρίας. 

Είχε προηγηθεί, την Δευτέρα 11 Ιανουαρίου, συνάντηση τους στα γραφεία 
του ΔΣΑ κατά τη διάρκεια της οποίας απορρίφθηκε ομόφωνα, με έντονο, 
ανεπιφύλακτο και κατηγορηματικό τρόπο, το προσχέδιο νόμου της κυβέρνησης 
για το ασφαλιστικό, όπως αυτό είδε το φως της δημοσιότητας χωρίς μάλιστα την 
οφειλόμενη στοιχειώδη προηγούμενη συζήτηση με τους κοινωνικούς φορείς. 
Σύμφωνα με τους φορείς, η τυχόν εφαρμογή των μέτρων που περιλαμβάνονται 
στο προσχέδιο συνιστά ουσιαστικά δήμευση του εισοδήματος των επιστημόνων- 
ελεύθερων επαγγελματιών, συνυπολογιζομένων των λοιπών φοροδοτικών τους 
υποχρεώσεων (ΦΠΑ, φορολόγηση από το πρώτο ευρώ, τέλος επιτηδεύματος, 
εισφορά αλληλεγγύης κ.λπ.). Η εισφοροδοτική επιδρομή, που επιχειρείται με το 
συγκεκριμένο προσχέδιο νόμου οδηγεί σε μαζική βίαιη έξοδο από το επάγγελμα 
μεγάλου αριθμού του ενεργού πληθυσμού των ελευθέρων επαγγελματιών – 
επιστημόνων, καθιστά δε παντελώς επισφαλή την, ήδη, κλονισμένη εισπραξιμότητα 
των ασφαλιστικών ταμείων και συμβάλλει ευθέως στην ενίσχυση των «γκρίζων» 
ζωνών της οικονομίας. Η κατάσταση είναι οριακή για τη συντριπτική πλειοψηφία των 
ενεργών ασφαλισμένων επιστημόνων οι οποίοι αδυνατούν να ανταποκριθούν στις 
ασφαλιστικές και φορολογικές τους υποχρεώσεις. Οι προτάσεις της κυβέρνησης 
ενισχύουν την αδυναμία αυτή και καταστρέφουν τον παραγωγικό ιστό της χώρας, 
βασικό τμήμα της οποίας αποτελούν οι επιστήμονες-ελεύθεροι επαγγελματίες. 

Κατευθύνσεις και προτάσεις για τον υπό διαμόρφωση 
αναπτυξιακό νόμο

Το ΤΕΕ/ΤΚΜ ως επίσημος σύμβουλος της Πολιτείας και φορέας των Μηχανικών 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που συνεχίζουν να αποτελούν τους 
βασικούς στυλοβάτες του παραγωγικού ιστού της, συμμετέχει ενεργά στο σχετικό 
διάλογο της Πολιτείας με τους αναπτυξιακούς και επιχειρηματικούς φορείς της 
χώρας, υποβάλλοντας τις θέσεις και απόψεις του για τον υπό διαμόρφωση νέο 
επενδυτικό-αναπτυξιακό νόμο της χώρας. Για το λόγο αυτό η Διοικούσα Επιτροπή 
του ΤΕΕ/ΤΚΜ αποφάσισε τη συγκρότηση ομάδας εργασίας, η οποία στελεχώθηκε 
από άτομα με εμπειρία, επάρκεια γνώσεων και υψηλή κατάρτιση στα θέματα 
επενδύσεων και στήριξης της επιχειρηματικότητας. 

Η ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΚΜ, ενέκρινε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της την 12η 
Ιανουαρίου, το πόρισμα της Ομάδας Εργασίας. Σύμφωνα με αυτό, η νέα φιλοσοφία, 
οι νέες προτεραιότητες, η νέα στρατηγική και κυρίως η νέα επιχειρησιακή υλοποίηση 
που θα διέπουν το νέο νόμο και τις επενδύσεις που θα ενταχθούν σε αυτόν θα 
πρέπει να διέπονται από τα –μεταξύ άλλων- κάτωθι χαρακτηριστικά.
• Συσχέτιση αναπτυξιακών στόχων και στρατηγικού προσανατολισμού 
• Έμφαση στην παραγωγική αναδιάρθρωση και στην ανάδειξη της εξωστρεφούς και 
καινοτόμας ταυτότητας  των επιχειρήσεων 
• Διαμόρφωση καθεστώτων ενίσχυσης που θα αποτελούν πραγματικά κίνητρα για 
τις επιχειρήσεις.
• Σαφές, συνεκτικό ευέλικτο και αποτελεσματικό θεσμικό πλαίσιο 
• Αυστηρή τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων 
• Πολυδιάστατο πλαίσιο ενισχύσεων τομέων της οικονομίας 
• Έμφαση σε επενδύσεις που επιφέρουν σαφώς μετρήσιμο αναπτυξιακό αποτέλεσμα 
• Διαχωρισμός με προσδιορισμό σαφών κριτηρίων στην επιλογή των επενδύσεων 
του νέου νόμου από τις επενδύσεις που θα υλοποιηθούν μέσω προγραμμάτων του 
ΕΣΠΑ 
• Αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων χρηματοοικονομικών εργαλείων 
• Ικανή διαχειριστική οργάνωση των δημοσίων υπηρεσιών 

Συνέχεια στη σελίδα 3....

Παρατείνεται η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών Β’ 
εξαμήνου 2015 μέχρι και τις 15/02/2016
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Αναστολή της επένδυσης της Eldorado Gold στις Σκουριές 
Στην αναστολή των επενδύσεων της Eldorado Gold στις Σκουριές της Χαλκιδικής, 
με την απόλυση σε πρώτη φάση 600 εργαζομένων προχωρούν οι Καναδοί. 
«Έχουμε καθήκον προς όλους τους μετόχους και τους κοινωνικούς εταίρους 
μας και οι κίνδυνοι που το υπουργείο δημιουργεί δεν μας αφήνουν άλλη επιλογή 
από το να αναστείλουμε κάθε περαιτέρω επένδυση στο έργο των Σκουριών και 
να απολυθούν πάνω από 600 εργαζόμενοι», τόνισε ο διευθύνων σύμβουλος 
της Eldorado Gold, Πολ Ράιτ. Όπως τόνισε, «θα είμαστε υπομονετικοί και θα 
αναμένουμε μέχρι το τέλος του πρώτου τριμήνου του 2016 την εκκρεμούσα 
άδεια εγκατάστασης που απαιτείται για την Ολυμπιάδα». 

«Νομίζω ότι πρόκειται για άλλη μια προσπάθεια δημιουργίας εκβιαστικών 
καταστάσεων και δημιουργίας τετελεσμένων. Δεν μπορεί καμία επιχείρηση, 
ελληνική ή ξένη, να εκβιάζει την ελληνική Πολιτεία», σχολίασε ο υπουργός 
Περιβάλλοντος Πάνος Σκουρλέτης. Λίγο αργότερα, το υπουργείο ανακοίνωσε 
την επιβολή στην εταιρεία «Ελληνικός Χρυσός Α.Ε.Μ.Β.Χ.» προστίμων συνολικού 
ύψους 1.734.300 ευρώ για 21 παραβάσεις της νομοθεσίας. «Για άλλη μια 
φορά η κυβέρνηση αντιμετωπίζει το πρόβλημα με όρους εντυπώσεων 

• Η στήριξη της απασχόλησης 
• Επαρκής και σταθερή χρηματοδότηση του Νόμου 
• Ανάδειξη της στήριξης των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ) σε κεντρικό 
σημείο αναφοράς του νέου επενδυτικού νόμου
• Έμφαση στην οικονομική δυνατότητα κάλυψης της ιδίας συμμετοχής των 
υφιστάμενων επιχειρήσεων
• Δυνατότητα ενίσχυσης επενδύσεων σε όλους τους τομείς οικονομικής 
δραστηριότητας
• Υλοποίηση άμεσων δράσεων και εργαλείων τεχνικής βοήθειας και διάχυσης της 
γνώσης των φορέων διαχείρισης του Νέου Επενδυτικού Νόμου
• Ενεργή συμμετοχή του ΤΕΕ 
• Eπικαιροποίηση και ευελιξία του αναγκαίου νομοθετικού και κανονιστικού 
πλαισίου 
• Θέσπιση ενός ολοκληρωμένου πλαισίου κινήτρων για επενδύσεις. 

Τα παραπάνω χαρακτηριστικά εξειδικεύονται στην αναλυτική πρόταση της ομάδας 
εργασίας του ΤΕΕ/ΤΚΜ ΕΔΩ

Υπενθυμίζεται ότι την 27η Νοεμβρίου η διοίκηση του ΤΕΕ/ΤΚΜ και τα μέλη της 
Ομάδας Εργασίας είχαν παρουσιάσει στον γενικό γραμματέα Στρατηγικών και 
Ιδιωτικών Επενδύσεων του υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, 
Λόη Λαμπριανίδη, τους βασικούς άξονες των προτάσεων του ΤΕΕ/ΤΚΜ. 

...συνέχεια από σελίδα 2 και με μια στάση αδιανόητη απέναντι σε έναν θεσμικό επενδυτή. Η 
εταιρία επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματος της σχετικά με τα 

συγκεκριμένα πρόστιμα», απάντησε η εταιρία.
Την Τετάρτη 13 Ιανουαρίου, οι κ. Σκουρλέτης και Ράιτ είχαν συνάντηση στο 
υπουργείο. Ο κ. Σκουρλέτης επεσήμανε ότι από αυτό το σημείο και ύστερα, 
απαραίτητη προϋπόθεση για οποιοδήποτε διάλογο είναι η άρση της απόφασής 
της για την αναστολή των λειτουργιών. «Δεν μπορούμε να συζητάμε κάτω από 
ένα καθεστώς εκβιασμών. Εμείς σε κάθε περίπτωση θα υπερασπιστούμε αυτό 
που κάναμε από την αρχή, το δημόσιο συμφέρον, το περιβάλλον, τις θέσεις 
εργασίας και εκεί και αλλού», δήλωσε ο υπουργός, ενώ από την πλευρά του ο 
επικεφαλής της εταιρίας χαρακτήρισε τη συνάντηση «εποικοδομητική».
«Είναι ώρα οι επενδύσεις, οι τόσο απαραίτητες για την ανάκαμψη της ελληνικής 
οικονομίας, να προχωρήσουν και να πολλαπλασιαστούν. Πάντα με σεβασμό 
στο περιβάλλον και την ελληνική νομοθεσία. Η Eldorado Gold έχει αναλάβει 
συγκεκριμένες υποχρεώσεις που πρέπει να τηρήσει και από την πλευρά της η 
Ελληνική Πολιτεία οφείλει να βοηθήσει την επένδυση, τηρώντας ταυτόχρονα το 
γράμμα του νόμου», σχολίασε ο πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ, Πάρις Μπίλλιας. 

Κατευθύνσεις και προτάσεις για τον υπό διαμόρφωση 
αναπτυξιακό νόμο

ΟΕ για τον χωρικό και πολεοδομικό σχεδιασμό 
Τη συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για την κατάθεση απόψεων για την αναμόρφωση 
του συστήματος χωρικού και πολεοδομικού σχεδιασμού ενέκρινε η Διοικούσα 
Επιτροπή του ΤΕΕ/ΤΚΜ, μετά από εισήγηση του προέδρου της ΜΕ Χωροταξίας 
– Ανάπτυξης, Χρυσού Μακράκη-Καραχάλιου. Η ΟΕ θα επεξεργαστεί για το ΤΕΕ/
ΤΚΜ ένα κείμενο θέσεων αναφορικά με το χωρικό σχεδιασμό στην Ελλάδα, το 
οποίο θα προωθηθεί σε θεσμικούς φορείς και φορείς της διοίκησης, ώστε να 
αποτελέσει το πλαίσιο για την αναμόρφωση του χωρικού σχεδιασμού της χώρας.
Με το Ν. 4269/14 «Χωροταξική και πολεοδομική μεταρρύθμιση − Βιώσιμη 
ανάπτυξη» το ΥΠΕΚΑ επιχείρησε την αναδιάρθρωση του νομοθετικού πλαισίου 
για τον χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό. Το ΤΕΕ ουδέποτε κλήθηκε να 
συμμετάσχει ως θεσμικός φορέας στις επιτροπές που κατά καιρούς συστάθηκαν 
κατά τη διαδικασία κατάρτισης του συγκεκριμένου νόμου και στις οποίες 
συμμετείχαν υπηρεσιακοί παράγοντες και εξωτερικοί επιστημονικοί συνεργάτες. 
Το τελικό κείμενο του νόμου απείχε, κατά γενική ομολογία, από τις προσδοκίες 
του επιστημονικού κόσμου, καθώς οι αλλαγές επικεντρώθηκαν σε θέματα 
ήσσονος σημασίας και τα θετικά στοιχεία υπήρξαν περιορισμένα. Σήμερα, 1,5 
χρόνο μετά την έγκριση του νόμου υπάρχει μια αμηχανία σε επίπεδο διοίκησης 
και μελετητών αναφορικά με το τι μέλλει γενέσθαι για τον χωρικό σχεδιασμό. 
Εκκρεμούν διάφορες εκτελεστικές πράξεις του νέου νόμου, ενώ ελλείψει 
ουσιαστικής και θεσμικής ενημέρωσης αναπτύσσονται διάφορα σενάρια 
αναφορικά με τις προθέσεις του υπουργείου ή των τεσσάρων θεσμών (ΔΝΤ, 
ΕΕ, ΕΚΤ, ESM) για το χωρικό σχεδιασμό. Το ΤΕΕ, αν και θεσμικά έχει θέση ως 
προνομιακός συνομιλητής της Πολιτείας, δεν φαίνεται να διαδραματίζει ουσιαστικό 
ρόλο στη διαμόρφωση των εξελίξεων. Συνεπώς, το ζητούμενο είναι να τεθούν οι 
βάσεις για μια ουσιαστική μεταρρύθμιση του συστήματος χωρικού σχεδιασμού 
της Χώρας και παράλληλα, το ΤΕΕ να αποτελέσει τον καταλύτη της διαδικασίας 
αυτής, σύμφωνα με το θεσμικό του ρόλο.  Η ΟΕ θα ολοκληρώσει το έργο της σε 
χρονικό διάστημα έξι μηνών.

Στις 29/1 κόβουμε την πρωτοχρονιάτικη πίτα 
Οι καιροί απαιτούν αποφασιστικότητα στη διεκδίκηση, τον αγώνα, την απόκτηση 
της δύναμης αυτής και της κρίσιμης μάζας, που χρειάζονται για να φέρουν την 
αλλαγή στην Ελλάδα. Μια αλλαγή νοοτροπίας και παθογενειών δεκαετιών. 
Σας καλούμε, την Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2016, ώρα 19:00 στο κτίριο του 
Τμήματος, (Λεωφ. Μεγ.Αλεξάνδρου 49) στη κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας 
για να συζητήσουμε, αλλά και να διασκεδάσουμε μαζί, γιατί χωρίς «φωτεινές» 
στιγμές, οι αντιστάσεις εξασθενούν!

http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teetkm/DRASTHRIOTHTES/OMADESERGASIAS
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ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ

4ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «Transparency and Architec-
ture-Emerging  Complexities» διοργανώνει ο Τομέας 
Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού και Αρχιτεκτονικής  Τεχνολογίας 
του Τμήματος Αρχιετεκτόνων του ΑΠΘ από 2 έως 4 Νοεμβρίου 
2016, Θεσσαλονίκη. Παράταση υποβολής περιλήψεων μέχρι 
24/1. Πληροφορίες

ΕΚΔΗΛΩΣΗ με τίτλο «Τεχνολογίες CERN, Επιχειρηματικές 
Ευκαιρίες» διοργανώνει η Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης, σε 
συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης  
την Πέμπτη  14 Ιανουαρίου 2016, στις 14.00 μ.μ., Κέντρο 
Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕΔΕΑ)-ΑΠΘ,  3ης 
Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη

ΗΜΕΡΙΔΑ με τίτλο «Υγιεινή και Ασφάλεια στους χώρους 
εργασίας» διοργανώνει η Ένωση Ελλήνων Επιστημόνων 
υπό την αιγίδα της Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ, για την 
Προτυποποίηση και την Τυποποίηση (ΕΝΕΠΡΟΤ) την Πέμπτη 21 
Ιανουαρίου 2016, ώρα 18:00, αίθουσα Γενικών Συνελεύσεων 
κτιρίου Δ’  Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ. Πληροφορίες

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ βασικών γνώσεων GIS με πιστοποίηση από τον 
ΣΔΑΤΜΒΕ, από 8 έως 24 Φεβρουαρίου 2015, Πλ. Ιπποδρομίου 
12, Θεσσαλονίκη. Πληρ. : 2310 886436

ΗΜΕΡΙΔΑ για την παρουσίαση της πρωτοβουλίας Shift2 Rail 
JU διοργανώνει το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων, στις 21 Ιανουαρίου 2016, Αμφιθέατρο Υπουργείου 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αναστάσεως 2 & 
Τσιγάντε, Χολαργός, Αθήνα

ΕΚΔΗΛΩΣΗ με θέμα: «Υαλοπίνακες: Σύγχρονες Αρχιτεκτονικές 
Εφαρμογές» συνδιοργανώνουν η Πανελλήνια Ομοσπονδία 
Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων (Π.Ο.ΕΒ.Υ) και το Τεχνικό 
Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ). Στις 27 Ιανουαρίου 2016 αίθουσα 
Εκδηλώσεων ΤΕΕ (1ος όροφος, Νίκης 4, Σύνταγμα), 9:30 π.μ. 
Πληρ.:    210 3225094

Παράταση υποβολής περιλήψεων 
Παράταση υποβολής περιλήψεων έως την Δευτέρα 24  Ιανουαρίου 2016  για 
το 4ο διεθνές συνέδριο «Transparency and Architecture-Emerging Complexi-
ties», το οποίο θα διεξαχθεί 2-4 Νοεμβρίου 2016 στη Θεσσαλονίκη, έδωσε η 
οργανωτική επιτροπή του συνεδρίου. Στα προηγούμενα συνέδρια που είχαν 
πραγματοποιηθεί το 2001 και 2007 συμμετείχαν πολλοί συνάδελφοι από την 
Ελλάδα και το εξωτερικό. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το συνέδριο.

Ηλεκτρονική πληρωμή συνδρομών και διακανονισμός οφειλών 
προς το ΤΕΕ 
Την έναρξη λειτουργίας νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους μηχανικούς 
μέλη και τις τεχνικές επιχειρήσεις ανακοίνωσε ο πρόεδρος του ΤΕΕ, Γιώργος 
Στασινός. Το Επιμελητήριο προσπαθεί να παρέχει στους μηχανικούς και σε όλο 
τον τεχνικό κόσμο σύγχρονες και απλές ηλεκτρονικές υπηρεσίες για κάθε θέμα 
που τους απασχολεί. Σε αυτό το πλαίσιο το ΤΕΕ μεταβαίνει σε ένα ηλεκτρονικό 
σύστημα πληρωμών των συνδρομών των μηχανικών μελών αλλά και των 
τεχνικών επωνυμιών. Σύμφωνα με τον Γιώργο Στασινό το Επιμελητήριο δίνει 
πλέον τη δυνατότητα σε όλους να τακτοποιήσουν εκκρεμότητες του παρελθόντος 
με ρύθμιση και διακανονισμό των οφειλών προς το ΤΕΕ, προκειμένου «όλοι να 
κάνουμε ένα νέο ξεκίνημα».
Δείτε αναλυτικά ΕΔΩ το νέο τρόπο ηλεκτρονικής πληρωμής.

Προσλήψεις προσωπικού και επανεκκίνηση στο Μετρό 
Με προσλήψεις προσωπικού επιχειρείται η επανεκκίνηση των εργασιών 
κατασκευής του Μετρό Θεσσαλονίκης, όπως συμφωνήθηκε πρόσφατα μεταξύ 
του υπουργείου Υποδομών και της κοινοπραξίας. Ήδη δεκάδες άτομα έχουν 
πιάσει δουλειά και τοποθετούνται στα τέσσερα εργοτάξια που πρώτα ανοίγουν 
δηλαδή, στο σταθμό «Βούλγαρη», αλλά και στο αμαξοστάσιο της Πυλαίας, τους 
σταθμούς «Νέα Ελβετία» και «Πατρίκιος». Σημειώνεται ότι πέρυσι το Ιανουάριο, 
όταν άρχισαν οι μειώσεις προσωπικού, απολύθηκαν συνολικά 280 άτομα, τα 
τελευταία 78 μέσα στο Δεκέμβριο του 2015. Οι προσλήψεις άρχισαν από τους 
πλέον πρόσφατα απολυμένους.
Στο μεταξύ, η Αττικό Μετρό διέθεσε στο ypodomes.com φωτορεαλιστικό βίντεο 
που δείχνει πως θα είναι ο σταθμός της Βενιζέλου σύμφωνα με την πρόταση της, 
η οποία αρχικά είχε γίνει αποδεκτή. Δείτε ΕΔΩ το βίντεο.

Ενημερωτικό σεμινάριο στις Σέρρες

Συνδιοργάνωση εκδήλωσης για την παρουσίαση του Β1 Σταδίου 
ΓΠΣ Θεσσαλονίκης

Στην διοργάνωση ενημερωτικού σεμιναρίου  στις Σέρρες, με θέμα: «Αρτιότητα 
και Οικοδομησιμότητα- Πράξη τακτοποίησης και αναλογισμού αποζημίωσης 
οικοπέδων» προχωρά το ΤΕΕ/ΤΚΜ. Το σεμινάριο, διαρκείας δέκα ωρών 
απευθύνεται σε συναδέλφους μηχανικούς και θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 28 
και την Παρασκευή 29 Ιανουαρίου στην αίθουσα «Γεώργιος Χρηστίδης» του 3ου 
ορόφου του Εμπορικού Επιμελητηρίου Σερρών. Η επιλογή των συμμετεχόντων 
θα γίνει με βάση τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης συμμετοχής τους.  
Περισσότερα ΕΔΩ

Την Τρίτη 4 Φεβρουαρίου θα πραγματοποιηθεί κοινή ενημερωτική εκδήλωση 
στο αμφιθέατρο του ΤΕΕ/ΤΚΜ στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης του 
Σταδίου Β1 «Προκαταρκτική Πρόταση» της μελέτης του Γενικού Πολεοδομικού 
Σχεδίου του Δήμου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργανώνεται από το ΤΕΕ/ΤΚΜ και τον 
δήμο Θεσσαλονίκης. Η πρωτοβουλία ανήκει στον πρόεδρο του Τμήματος, Πάρι 
Μπίλλια, ο οποίος με επιστολή του στις 14/12/2015 είχε προτείνει στον δήμο τη 
συνδιοργάνωση σχετικής ημερίδας, αίτημα το οποίο έγινε αποδεκτό. Είναι χρήσιμο 
να δοθεί η μέγιστη δυνατή δημοσιότητα στη μελέτη και τις προτάσεις του ΓΠΣ 
και να υπάρξει εποικοδομητικός διάλογος γύρω από τα σημαντικά θέματα που 
προσεγγίζει, υπό το πρίσμα του δημοκρατικού σχεδιασμού και προγραμματισμού. 
Το ΤΕΕ/ΤΚΜ προχώρησε άμεσα στη συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για τη 
διαμόρφωση προτάσεων σχετικών με το κείμενο της Διαβούλευσης, η οποία θα 
ολοκληρώσει το έργο της έως τις 20 Φεβρουαρίου 2016.

 http://icta2016.web.auth.gr
http://www.eneprot.gr
http://icta2016.web.auth.gr
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teetkm/%C5%E3%F7%E5%E9%F1%DF%E4%E9%EF%20%D7%F1%DE%F3%E7%F2%20v1.0.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=B7AnjPVOCiY 
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teetkm/DRASTHRIOTHTES/SEMINARIA/Enhmerwtiko_Seminario_Nomos_Serrwn
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ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

Την εκτίμησή του ότι η οικονομία θα αντιδράσει θετικά επιστρέφοντας σε αναπτυξιακή τροχιά κατά το β’ εξάμηνο του έτους εκφράζει ο πρόεδρος της Τράπεζας 
Πειραιώς Μιχάλης Σάλλας. Σύμφωνα με τον ίδιο, για να επαληθευτεί αυτή η πρόβλεψη, θα πρέπει να υπάρξει σύντομα ολοκλήρωση της αξιολόγησης και η 
κυβέρνηση προχωρήσει αποφασιστικά στην υλοποίηση του προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων και στο νέο αναπτυξιακό νόμο. Ο κ. Σάλλας υπογραμμίζει ότι 
υπό τις παραπάνω προϋποθέσεις το 2016 θα έχει θετικό πρόσημο ανάπτυξης.  Όπως εξηγεί, «βασικοί άξονες της οικονομικής ανάκαμψης θα είναι οι ακόμα 
υψηλότερες επιδόσεις στον τουρισμό, η επιτάχυνση των έργων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, η βελτίωση της ρευστότητας και η τόνωση των 
επενδύσεων σε έργα υποδομών».

Τα πολιτικά αντανακλαστικά των κομμάτων του κεντρώου και σοσιαλδημοκρατικού χώρου αφυπνίζει η ανάδειξη του Κυριάκου Μητσοτάκη στην αρχηγία της Ν.Δ. 
Το ΠΑΣΟΚ, η ΔΗΜΑΡ και το Ποτάμι χαράσσουν τις γραμμές τους έναντι των νέων δεδομένων που δημιουργεί η αλλαγή σκυτάλης στην αξιωματική αντιπολίτευση, 
σε μια προσπάθεια να αντιμετωπίσουν τις πιέσεις που θα δεχτούν και να αποφύγουν πιθανές διαρροές και διεμβολισμό από την πολιτική ατζέντα του νέου 
τιμονιέρη της Συγγρού. Σκληρή στάση απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη πρόκειται να τηρήσει το ΠΑΣΟΚ, προβάλλοντας τις πολιτικές και ιδεολογικές διαφορές 
που –κατά τη Χαριλάου Τρικούπη– είναι χαοτικές. Η πρώτη δημόσια τοποθέτηση της Φώφης Γεννηματά απηχεί το πνεύμα της τακτικής που έχει αποφασίσει να 
υιοθετήσει το κόμμα της ελάσσονος αντιπολίτευσης, καθώς, όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, «με τις απόψεις του κ. Μητσοτάκη μάς χωρίζει άβυσσος».

Στο αόριστο μέλλον παραπέμπει ο Αντιπρόεδρος της Κομισιόν Βάλντις Ντομπρόβσκις ενδεχόμενη νομοθετική πρωτοβουλία αναφορικά με τη σύσταση 
Πανευρωπαϊκού Ταμείου Ανεργίας, απαντώντας σε σχετική ερώτηση των Ευρωβουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρη Παπαδημούλη και Κωνσταντίνας Κούνεβα. 
Παρά τα αυξημένα ποσοστά ανεργίας που αντιμετωπίζουν πολλές Ευρωπαϊκές χώρες, εμφανίζεται αναβλητικός και άτολμος, σημειώνοντας συγκεκριμένα 
πως «η Επιτροπή, στο πλαίσιο πιλοτικού έργου που δρομολογήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ξεκίνησε πρόσφατα την εκπόνηση μελέτης σχετικά με τη 
σκοπιμότητα και την προστιθέμενη αξία ενός ευρωπαϊκού συστήματος επιδομάτων ανεργίας». Ο Αντιπρόεδρος της Κομισιόν καταλήγει με μία αρκετά γενικόλογη 
δήλωση λέγοντας πως η σκοπιμότητα για την υλοποίηση μιας τέτοιας πρότασης, θα κριθεί από αντίστοιχη «μελέτη που αναμένεται να ολοκληρωθεί κατά το 
δεύτερο εξάμηνο του 2016».

Μπλόκο στο ύψος και στα κριτήρια καταβολής της εθνικής σύνταξης των 384 ευρώ βάζουν οι δανειστές από την πρώτη αποτίμηση του νομοσχεδίου της 
κυβέρνησης για το ασφαλιστικό. Σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες του «Ελεύθερου Τύπου» η ένσταση των δανειστών έγινε γνωστή στο υπουργείο 
Εργασίας μέσα στο Σαββατοκύριακο και αφορά την ξεκάθαρη διαφωνία τους τόσο για το ποσό των 384 ευρώ που καθορίστηκε από την κυβέρνηση η εθνική 
σύνταξη όσο και για το γεγονός ότι ως μόνο κριτήριο χορήγησής της είναι να έχουν πραγματοποιηθεί μόνον 15 χρόνια ασφάλισης. Σύμφωνα με τις ίδιες 
πληροφορίες, οι δανειστές έχουν διατυπώσει επιφυλάξεις και για το γεγονός ότι όπως προβλέπεται στο κυβερνητικό σχέδιο η εθνική σύνταξη θα καταβάλλεται 
χωρίς κανένα εισοδηματικό κριτήριο και μάλιστα έχουν ζητήσει να είναι μεγαλύτερη του 6% η μείωσή της για όσους αποχωρούν πριν από το 67ο έτος.

Με χρέωση της πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας απευθείας μέσω του συστήματος Taxisnet θα μπορούν να πληρώνουν οι φορολογούμενοι τις οφειλές τους 
στο Δημόσιο. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του υπουργείου Οικονομικών, η εφαρμογή για την πληρωμή φόρων με χρέωση καρτών μέσω του Taxisnet θα τεθεί 
σε λειτουργία μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2016. Έτσι οι φορολογούμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν απευθείας από την οθόνη του υπολογιστή τους 
την οφειλή και το ποσό που θέλουν να πληρώσουν με την πιστωτική ή τη χρεωστική τους κάρτα, χωρίς να ταλαιπωρούνται μπροστά στα γκισέ των τραπεζών. 
Με τον τρόπο αυτόν, αναμένεται να διευκολυνθούν οι πολίτες αλλά και να εκλείψει το φαινόμενο των υπερεισπράξεων που παρατηρείται σήμερα, εξαιτίας του 
γεγονότος ότι πολλοί φορολογούμενοι κάνουν λάθος στην ταυτότητα οφειλής, με αποτέλεσμα να πληρώνουν μεγαλύτερα ποσά φόρων από αυτά που οφείλουν.

Μ. Σάλλας: Σε αναπτυξιακή τροχιά η ελληνική οικονομία από φέτος

Αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού

Κομισιόν: το Β’ εξάμηνο οι εργασίες για το ευρωπαϊκό ταμείο ανεργίας

Η τρόικα ανατρέπει το σχέδιο για την εθνική σύνταξη

Πώς θα γίνεται με χρέωση καρτών η πληρωμή όλων των φόρων

Tovima.gr 12/1/2016

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ 12/1/2016

voria.gr 12/1/2016

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ 12/1/2016

ΗΜΕΡΗΣΙΑ 12/1/2016

Σαραντίσαμε…

Πριν από σχεδόν έναν χρόνο, η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ/ΤΚΜ έλαβε 

μία σημαντική απόφαση. Ανέστειλε την έκδοση του «Τεχνογραφήματος» και 

πέρασε σε πιο σύγχρονους και άμεσους τρόπους επικοινωνίας με τα μέλη 

της. Τον Μάρτιο απεστάλη το πρώτο newsletter του ΤΕΕ/ΤΚΜ. Η υποδοχή 

των μελών ήταν θερμότατη. Σύντομα το NL διόρθωσε τις αδυναμίες του και 

απέκτησε τη σημερινή μορφή του. Μέσα από τις σελίδες του ενημέρωσε –

πάντα με εγκυρότητα- τους συναδέλφους για όλα τα μεγάλα θέματα όπως: 

το ασφαλιστικό, τις εξελίξεις στο Μετρό Θεσσαλονίκης, την επένδυση 

χρυσού στη Χαλκιδική κ.ο.κ. Παράλληλα, παρουσίασε τις δράσεις, τις 

πρωτοβουλίες και τις εκδηλώσεις του Τμήματος. Έλαβε ξεκάθαρη θέση 

στο δημοψήφισμα του περασμένου Ιουλίου και δημοσιοποίησε την 

ανοικτή επιστολή του Τμήματος προς την πολιτική ηγεσία της χώρας. Τα 

παραπάνω, ήταν μερικά μόνο από τα περιεχόμενα του newsletter… Πλέον, 

έφτασε τα 40 «τεύχη»… Και θα συνεχίσουμε στο ίδιο μοτίβο, αναζητώντας 

μόνο βελτιώσεις και συμβάλλοντας στην ενημέρωση των μελών μας… 

Ευχαριστούμε… post-its

http://www.tovima.gr/finance/article/?aid=768092
http://www.efsyn.gr/arthro/anadiataxi-toy-politikoy-skinikoy
http://www.voria.gr/article/komision-to-v-examino-i-ergasies-gia-to-evropaiko-tamio-anergias
http://www.e-typos.com/gr/oikonomia/article/162920/apokleistiko-i-troika-anatrepei-to-shedio-gia-tin-ethniki-sudaxi/
http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26516&subid=2&pubid=113890097


ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ 
CAN studio

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ 
ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΚΜ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

E-MAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΚΜ
Πάρις Μπίλλιας

Αλεξάνδρα Γούτα
Άγγελος Αγγελίδης
Χρύσα Λασκαρίδου
Κυριακή Διαβολίτση

infotkm@central.tee.gr

ΤΕΕ / ΤΚΜ
Λεωφόρος Μ. Αλεξάνδρου 49

54643, Θεσσαλονίκη
www.tkm.tee.gr

Το ΤΕΕ/ΤΚΜ για τα μέλη του και τους πολίτες

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

28/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03, 12:00 - 14:30
1oς όροφος ΤΕΕ/ΤΚΜ, γραφείο ΝΟΚ

ΓΡΑΦΕΙΟ  ΝΟΚ

κάθε Τετάρτη 10:30 - 14:30 με ειδική συνεργάτιδα, 1ος όροφος 
καθημερινά στο τηλέφωνο 2310 883152 και στο γραφείο του 1ου ορόφου

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ

κάθε Τετάρτη 9:00 - 14:00, ισόγειο ΤΕΕ/ΤΚΜ

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΣΤΕ ΤΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΑΣ 
ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΚΜ

περισσότερα

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

