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ΟΛΟΙ 
ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ 

ΤΡΙΤΗ 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 12:00 ΠΛΑΤΕΙΑ ΛΕΥΚΟΥ ΠΥΡΓΟΥ

Κοινό μέτωπο από τους επιστήμονες της Θεσσαλονίκης για την άμεση απόσυρση του ασφαλιστικού 
νομοσχεδίου. Ενωμένοι και αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τον αγώνα, καλούν σε συστράτευση και 
απευθύνουν κάλεσμα για μαζική συμμετοχή στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας και την πορεία που θα 
ακολουθήσει, την Τρίτη 26 Ιανουαρίου στις 12 το μεσημέρι, στην πλατεία Λευκού Πύργου. 

Το πρωί της Πέμπτης 21ης Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε μεγάλο συλλαλητήριο στα προπύλαια των Αθηνών 
με τη συμμετοχή τουλάχιστον οκτώ χιλιάδων μηχανικών, επιστημόνων και ελεύθερων επαγγελματιών, ενώ 
ακολούθησε πορεία διαμαρτυρίας με τελικό προορισμό το υπουργείο Εργασίας. Οι επιστημονικοί φορείς της 
χώρας ένωσαν τις δυνάμεις τους για κοινό αγώνα, ενάντια στις προτάσεις της κυβέρνησης για το ασφαλιστικό, 
καθώς τυχόν εφαρμογή των μέτρων που περιλαμβάνονται στο προσχέδιο νόμου θα εξοντώσει τους 
ελεύθερους επαγγελματίες και θα οδηγήσει σε αφανισμό το επιστημονικό δυναμικό του τόπου. 

Οι επαφές με φορείς και κυβερνητικούς παράγοντες, προκειμένου να ενημερωθούν και να πεισθούν για 
τον δίκαιο αγώνα των επιστημόνων, είναι αδιάκοπες. Σε αυτό το πλαίσιο, την Τετάρτη 27 Ιανουαρίου έχει 
προγραμματιστεί συνάντηση με τον Πρόεδρο της Βουλής Νίκο Βούτση, ενώ το απόγευμα της Τετάρτης 20 
Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε συνάντηση των επιστημονικών συλλόγων της Θεσσαλονίκης με τον υπουργό 
Εργασίας Γιώργο Κατρούγκαλο. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο υπουργός δεν δεσμεύτηκε για τίποτα 
και επαναλάμβανε συνέχεια ότι «υπάρχουν ελλείμματα τα οποία πρέπει να καλυφθούν». Οι εκπρόσωποι 
των επιστημονικών φορέων σχημάτισαν την εικόνα πως η κυβέρνηση προχωρά στην αναμόρφωση του 
ασφαλιστικού συστήματος χωρίς να έχει εκπονήσει αναλογιστική μελέτη. Ο υπουργός φέρεται να εξετάζει 
κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις τη δημιουργία δύο ή τριών ασφαλιστικών ταμείων (αντί του ενός 
που προβλέπεται στο νομοσχέδιο) αλλά απέρριψε κατηγορηματικά και μάλιστα όπως είπε για «ιδεολογικούς 
λόγους», την ανεξαρτησία του ΕΤΑΑ για το οποίο εμφανίστηκε σίγουρος ότι θα ενωθεί με τον ΟΑΕΕ. 

Τα αποτελέσματα από την συνάντηση των επιστημονικών φορέων της πόλης με τον υπουργό, παρουσιάστηκαν 
το βράδυ της Τετάρτης 20 Ιανουαρίου στο αμφιθέατρο του ΤΕΕ/ΤΚΜ, κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης 
διαμαρτυρίας μηχανικών, δικηγόρων, συμβολαιογράφων, γιατρών, οδοντιάτρων και φαρμακοποιών. 

Συνέχεια στη σελίδα 2...

Κλιμάκωση των αντιδράσεων 

Ποιος είναι ο στόχος του νέου ασφαλιστικού; Αν 
είναι ο διωγμός των επιστημόνων- ελεύθερων 
επαγγελματιών από την Ελλάδα και η 
μετανάστευσή τους στο εξωτερικό, είμαστε ΟΚ. 
Αν είναι η αύξηση της ανεργίας και το κλείσιμο 
επιχειρήσεων, και πάλι όλα καλά. Αν είναι να 
βγουν μια ώρα αρχύτερα στη σύνταξη όσοι 
βρίσκονται κοντά στα όρια, στόχος επετεύχθη! 
Κι αν είναι να μπει μια και καλή ταφόπλακα και 
στα ελάχιστα ταμεία που με νύχια και με δόντια 
διατηρούν το ανάστημά τους, ναι, πετύχαμε διάνα. 
Η αλήθεια είναι ότι το νέο ασφαλιστικό μόνο 
αυτά θα φέρει και η προχειρότητα με την οποία 
σχεδιάστηκε φτάνει στα όρια της επικίνδυνης 
άγνοιας και αφέλειας. Δεν χρειάζεται να είναι 
κάποιος μεγάλος και τρανός αναλυτής για να το 
καταλάβει. Είναι απλή αριθμητική. Όταν μέσω 
φόρων και ασφαλιστικών εισφορών το κράτος 
παίρνει από έναν ελεύθερο επαγγελματία επτά στα 
δέκα ευρώ που βγάζει, δεν μπορεί να επιβιώσει. 
Δεν μπορεί να διατηρήσει ανοιχτό το τεχνικό 
γραφείο, ή το δικηγορικό-συμβολαιογραφικό, το 
ιατρείο ή το φαρμακείο. Θα ξεκινήσει απολύοντας 
προσωπικό -αν έχει. Μετά ...θα το κλείσει. Όταν 
το κλείσει, το κράτος θα χάσει τους φόρους 
και τις εισφορές. Το ασφαλιστικό σύστημα θα 
γονατίσει. Ένα κι ένα κάνουν δύο. Υγιή ταμεία, 
όπως το ΤΣΜΕΔΕ, με την αξιοζήλευτη αναλογία 
ασφαλισμένων-συνταξιούχων, και τον εξαιρετικό 
δείκτη περιουσίας-υποχρεώσεων, θα οδηγηθούν 
στον Καιάδα, προσπαθώντας να “αιμοδοτήσουν” 
όσα έχουν προ πολλού πεθάνει. Αυτά ώς 
απάντηση σε όσους εξακολουθούν να πιστεύουν 
ότι η κοινή αντίδραση των επιστημονικών φορέων 
απέναντι στο νέο ασφαλιστικό εκπορεύεται από 
συντεχνιακά συμφέροντα. Όχι, δεν έχει να κάνει 
με συντεχνιακά συμφέροντα, αλλά με την ίδια 
την ανάπτυξη της χώρας. Γιατί δεν υπάρχει χώρα 
όπου οι επιστήμονες φυτοζωούν και η οικονομία 
ανθεί. Κι αυτό πρέπει να το καταλάβουμε πρώτα 
από όλα εμείς οι ίδιοι. Με τη δυναμική συμμετοχή 
μας στις κινητοποιήσεις, ώστε να πετύχουμε την 
απόσυρση του απαράδεκτου αυτού νομοσχεδίου. 
Περισσότερα για το πώς ...εντός!
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Κλιμάκωση των αντιδράσεων 
Στο κατάμεστο από επιστήμονες αμφιθέατρο του ΤΕΕ/ΤΚΜ, ο πρόεδρος της 

Διοικούσας Επιτροπής του Τμήματος, Πάρις Μπίλλιας, τόνισε ότι η ψήφιση του 
σχεδίου σημαίνει και τον αφανισμό των επιστημόνων ελεύθερων επαγγελματιών 
και αυτοαπασχολούμενων γιατί η καθαρά λογιστική προσέγγιση της κυβέρνησης 
για τη χρηματοδότηση του ασφαλιστικού συστήματος, οδηγούν με μαθηματική 
ακρίβεια στη συνταξιοδότηση όσων επιστημόνων έχουν θεμελιώσει δικαίωμα 
συνταξιοδότησης, στην αύξηση της ανεργίας και την περαιτέρω μετανάστευση. 

«Αποτέλεσμα των παραπάνω θα είναι ακόμη δυσμενέστερες επιπτώσεις στην ήδη 
προβληματική και ασθμαίνουσα ελληνική οικονομία», είπε. Ο κ. Μπίλλιας τόνισε ότι 
δεν είναι δυνατόν να θυσιάζεται η παρούσα γενιά των εργαζομένων και να καταλύεται 
η ανταποδοτικότητα του ασφαλιστικού συστήματος αγνοώντας προκλητικά ότι 
η κατάργηση της ανταποδοτικότητας δημιουργεί αντικίνητρα ασφάλισης και ότι η 
παράλογη αύξηση των εισφορών των ελεύθερων επαγγελματιών υπονομεύει μία 
από τις τελευταίες παραγωγικές ομάδες. «Δεν υπακούει σε καμία οικονομική θεωρία 
η αλόγιστη αύξηση ασφαλιστικών εισφορών που σε συνδυασμό με τις φορολογικές 
υποχρεώσεις οδηγούν τους ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους 
στην καταβολή τουλάχιστον 70 ευρώ για κάθε 100 ευρώ εισόδημα. Αν αυτό 
δεν είναι δήμευση των εισοδημάτων τους, τότε πως αλλιώς μπορούμε να το 
χαρακτηρίσουμε;» αναρωτήθηκε. Φυσικά, ο πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ στάθηκε στα 
ιδιαίτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά του ΤΣΜΕΔΕ, λέγοντας ότι «η κυβέρνηση τιμωρεί 
τον υγιέστερο και βιωσιμότερο ασφαλιστικό φορέα, καταδικάζοντάς τον σε μία 
συνένωση χωρίς επιστροφή». 

Ο αντιπρόεδρος του Οδοντιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, Δημήτρης Παλάσκας, 
ζήτησε κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, με καλύτερο συντονισμό και μεγαλύτερη 
διάρκεια και πρότεινε τη συγκρότηση διαρκούς συντονιστικού οργάνου που θα 
αποφασίζει κινητοποιήσεις. Ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, 
Νίκος Βαλεργάκης υπογράμμισε ότι «βρισκόμαστε στο σημείο μηδέν» και ζήτησε να 
προχωρήσουν όλοι μαζί ενωμένοι. Ο γγ του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, Νίκος 
Νίτσας τόνισε πως αν ψηφιστεί το νομοσχέδιο, κανένας νέος γιατρός δεν θα ξεκινήσει 
να εργάζεται, ανέφερε πως ήδη 3.000 έλληνες γιατροί –που έχουν σπουδάσει 
στα ελληνικά πανεπιστήμια- έχουν μεταναστεύσει και πρότεινε κλιμάκωση των 
κινητοποιήσεων με αποχή των γιατρών από την ηλεκτρονική συνταγογράφηση. 
Από την πλευρά του ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, 
Κυριάκος Θεοδοσιάδης, είπε πως το νομοσχέδιο του ασφαλιστικού είναι στην ουσία 
ένα νέο φορολογικό νομοσχέδιο, παράλληλο με το υπάρχον φορολογικό σύστημα. 
Η πρόεδρος των συμβολαιογράφων Θεσσαλονίκης, Ιωάννα Μπιλίση εκτίμησε ότι το 
επίμαχο νομοσχέδιο είναι ένας «εξευτελισμός όλων των επιστημονικών κλάδων». 
Στη συνέχεια τον λόγο έλαβαν: το μέλος της ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΚΜ Νίκος Ζώκας, ο 
πρόεδρος του ΣΜΗΒΕ Αθ. Κολότσιος, ο γγ του ΣΑΘ Σ. Τσελεπίδης και  ο πρόεδρος 
του Σωματείου Μισθωτών Τεχνικών, Δημήτρης Τσιτίμης. Για την κινητοποίηση της 
Τρίτης 26 Ιανουαρίου, ΣΜΗΒΕ, ΣΑΘ και ΣΠΜΘ ανακοίνωσαν προσυγκέντρωση στις 
10:00 στο ΤΣΜΕΔΕ.

Το μεσημέρι της Τετάρτης 20 Ιανουαρίου, οι επιστημονικοί φορείς παραχώρησαν 
–στις εγκαταστάσεις του Ιατρικού Συλλόγου- συνέντευξη Τύπου. Τόνισαν ότι 

βάσει των εξελίξεων, μέχρι και το 70% του καθαρού φορολογητέου εισοδήματος 
των επιστημόνων ελεύθερων επαγγελματιών θα κατευθύνεται πλέον στην 
πληρωμή φόρων και ασφαλιστικών εισφορών (στις τελευταίες το 39,05%-40,45% 
του εισοδήματος, αν συνυπολογιστούν οι κλάδοι σύνταξης και υγείας, το επικουρικό, 
η ειδική εισφορά για το εφάπαξ και το τέλος επιτηδεύματος). Αναλυτικότερα, ο 
πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, Αθανάσιος Εξαδάκτυλος, αφού 
επισήμανε ότι το κράτος επιδιώκει την απαλλοτρίωση του ασφαλιστικού ταμείου 
των ιατρών, στο οποίο δεν έχει εισφέρει ούτε ένα ευρώ, σημείωσε ότι στη ‘φαρέτρα’ 
των κινητοποιήσεων βρίσκεται και η αποχή από κάθε είδους γραφειοκρατική 
διαδικασία. Διευκρίνισε ωστόσο ότι ο ακριβής χαρακτήρας των κινητοποιήσεων θα 
μορφοποιηθεί στις επόμενες ημέρες.

Ο πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ Πάρις Μπίλλιας, επισήμανε από την πλευρά του ότι οι 
μηχανικοί ξεκίνησαν επίσης αποχή, σε πρώτη φάση μέχρι τις 22 Ιανουαρίου, από 
τα τεχνικά συμβούλια και τα συλλογικά όργανα στα οποία μετέχουν. Ο πρόεδρος 
του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, Κυριάκος Θεοδοσιάδης, επισήμανε 
ότι, σε συνδυασμό με τους φόρους, ένας επαγγελματίας του κλάδου, που «βγάζει» 
10.000 ευρώ ετησίως, «έχει για να ζήσει 241 ευρώ τον μήνα», ενώ ένας με ετήσιο 
εισόδημα 20.000 ευρώ μόλις 525 ευρώ/μήνα. 

Σε αποχή από τα καθήκοντά τους από τις 11 μέχρι τις 22 Ιανουαρίου έχουν 
προχωρήσει οι δικηγόροι, αντιδρώντας στις εξελίξεις στο πεδίο του ασφαλιστικού 
ενώ την Παρασκευή 22 Ιανουαρίου θα συνεδριάσουν εκ νέου, προκειμένου να 
αποφασίσουν πώς θα πορευτούν στο επόμενο διάστημα, όπως επισήμανε ο γενικός 
γραμματέας του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, Χρήστος Ράπτης. Από την 
πλευρά του, ο πρόεδρος του Οδοντιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, Αθανάσιος 
Δεβλιώτης, επισήμανε ότι με τις συγκεκριμένες εξελίξεις, «όσο και αν δουλεύουν τα 
οδοντιατρεία δεν θα έχουν κέρδη και τελικά θα αναγκαστούν να προχωρήσουν σε 
απολύσεις και να κλείσουν. Κι αν κλείσουν, προφανώς δεν θα είναι πλέον βιώσιμα 
τα ασφαλιστικά ταμεία».

Την περασμένη Παρασκευή 15 Ιανουαρίου, ο πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ Πάρις 
Μπίλλιας συμμετείχε σε συνάντηση φορεών με τον υφυπουργό Εργασίας 
Αναστάσιο Πετρόπουλο, που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Ομοσπονδίας 
Επαγγελματιών και Εμπόρων Θεσσαλονίκης. «Μια ρωμαλέα κοινωνική ασφάλιση 
που πραγματικά θα είναι αποτελεσματική και βιώσιμη για το μέλλον, είναι η επιδίωξη 
μας, όπως και η δική σας», τόνισε απευθυνόμενος σε εκπροσώπους εμπόρων και 
επαγγελματιών της Β. Ελλάδας, ο Πετρόπουλος. Υπογράμμισε ότι οι αλλαγές στο 
ασφαλιστικό είναι αναγκαίες και γίνονται με πρόθεση να προστατευτούν οι συντάξεις 
που καταβάλλονται «στο ύψος που καταβάλλονται», και να συγκροτηθεί ένα βιώσιμο 
σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. 

Κινητοποιήσεις και στη πρωτεύουσα
Στο μεταξύ, την Τρίτη 19 Ιανουαρίου εκπρόσωποι επιστημονικών φορέων της 

Αθήνας παραχώρησαν –ενόψει της σημερινής κινητοποίησης- κοινή συνέντευξη 
Τύπου. Ο πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός επεσήμανε ότι οι επιστημονικοί φορείς 
δίνουν κοινό αγώνα για την επιβίωση. Για να μη μείνει η χώρα χωρίς επιστήμονες, 
καθώς με την εφαρμογή των προβλεπόμενων μέτρων –που οδηγούν σε πληρωμές 
φόρων και εισφορών της τάξης του 90% έως 140%- οι ελεύθεροι επαγγελματίες 
αναγκάζονται να μεταναστεύσουν. Αναλυτικότερα ΕΔΩ 

...συνέχεια από σελίδα 1

http://web.tee.gr/koino-metopo-gia-epiviosi-tou-epistimonikou-dynamikou/
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Το προσχέδιο του Προγραμματικού Σχεδίου Ανάπτυξης (master plan) του Λιμένος 
της Θεσσαλονίκης σε βάθος 25ετίας, στο οποίο προσδιορίζονται οι χρήσεις και οι 
όροι δόμησης εντός λιμενικής ζώνης, παρουσιάστηκε την Τρίτη 19 Ιανουαρίου 
στα όργανα του ΤΕΕ/ΤΚΜ. Ο Λιμένας της Θεσσαλονίκης είναι το πρώτο μεγάλο 
λιμάνι που προετοιμάζεται να υποβάλει προς έγκριση master plan με βάση το νόμο 
4150/2013.

Την κεντρική παρουσίαση έκανε ο διευθύνων σύμβουλος της ΟΛΘ ΑΕ, Δημήτρης 
Μακρής, ο οποίος υπογράμμισε ότι στόχος του master plan είναι η αντιμετώπιση 
των υφιστάμενων και μελλοντικών αναγκών του λιμένα, ώστε να ανταποκρίνεται 
με επιτυχία στον ανταγωνισμό ως σημαντικός Λιμένας – πύλη της Νοτιοανατολικής 
Ευρώπης. «Στο πρώτο στάδιο έγινε πλήρης καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης 
και αποτύπωση του σχεδίου ανάπτυξης του λιμένος, στην οποία ελήφθησαν 
υπόψη οι απόψεις φορέων και πελατών της ΟΛΘ ΑΕ. Με την ολοκλήρωση της 
διαβούλευσης με τους φορείς και τις δημόσιες υπηρεσίες, ο φάκελος του master 
plan θα υποβληθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου 
προς έγκριση, η οποία εκτιμάται ότι θα γίνει εντός του πρώτου εξαμήνου του 2016. 
Η έγκριση του master plan ουσιαστικά διασφαλίζει τις μελλοντικές χρήσεις για τη 
βιώσιμη ανάπτυξη του Λιμένος Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, εξάλλου, εκπονείται 
και το business plan, το οποίο θα εξειδικεύει το ύψος των επενδύσεων για την 
πενταετία 2016 – 2020», τόνισε.

Χαρακτήρισε «τυχαία συγκυρία» το γεγονός ότι βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία 
παραχώρησης μετοχών της ΟΛΘ ΑΕ. Ξεκαθάρισε ότι το master plan διεξάγεται στο 
πλαίσιο του Εθνικού Συστήματος Διαχείρισης Λιμένων, το οποίο θα θεσμοθετηθεί 
–πιθανότατα- με Προεδρικό Διάταγμα, που θ περιγράφει τις χρήσεις γης και 
το δικαίωμα που ο ιδιώτης θα έχει έως το 2040. Στο σημείο αυτό ο κ. Μακρής 
ρωτήθηκε γιατί να γίνει master plan και μάλιστα που θα θεσμοθετηθεί με Προεδρικό 
Διάταγμα, το οποίο θα περιορίζει τον επενδυτή και πολύ δύσκολα αίρεται; «Αυτό που 
θα πάει για Προεδρικό Διάταγμα αφορά μόνο χρήσεις στους 15 τομείς και μάλιστα 
όχι κατ’ αποκλειστικότητα, ώστε να υπάρχουν σημαντικοί βαθμοί ελευθερίας 
για τον επενδυτή. Το master plan είναι το λογικό υπόβαθρο, η διαδικασία για να 
προβλεφθούν οι χρήσεις και η χωρική κατανομή τους», απάντησε.

Ο κ. Μακρής στάθηκε ιδιαίτερα στις δύο βασικές συνιστώσες εξέλιξης και 
αξιοποίησης του λιμένα, δηλαδή την πόλη και τον ΟΣΕ. Μάλιστα, για την συνεργασία 
με τον ΟΣΕ ζήτησε και την έμπρακτη βοήθεια του ΤΕΕ/ΤΚΜ. Τέλος, ο κ. Μακρής 
παρουσίασε διεξοδικά τη μεθοδολογία και τις προβλέψεις διακίνησης φορτίων 
ανά κατηγορία και επιβατών, καθώς επίσης τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του 
Λιμένος Θεσσαλονίκης, τις ευκαιρίες και τις απειλές του λιμενικού ανταγωνισμού. 
Ταυτόχρονα, ανέπτυξε το σχέδιο χρήσεων γης και όρων δόμησης και τον 
επιχειρησιακό σχεδιασμό της εταιρίας. 

Στη συνέχεια, τον λόγο πήραν μέλη της μελετητικής ομάδας. Ο Σεραφείμ 
Κουσουλός ΠΜ-λιμενολόγος αναφέρθηκε στην σκοπιμότητα και τη μεθοδολογία 
που ακολουθήθηκε στη σύνταξη του master plan. Ο Δημήτρης Ραΐδης ΑΜ-
πολεοδόμος έκανε αναφορά στη φιλοσοφία και τη χρήση των λιμενικών 

Παρουσίαση του master plan του ΟΛΘ 

Οριστικά άκυρη από το ΣτΕ η απόφαση Σκουρλέτη για τις Σκουριές

Σε λειτουργία το σύστημα υποβολής αιτήματος και ηλεκτρονικής 
κλήρωσης Ελεγκτών Δόμησης

Η Ολομέλεια του Συμβούλιου της Επικρατείας, ακύρωσε -κατά πλειοψηφία- την 
απόφαση του υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Πάνου Σκουρλέτη και 
το έγγραφο της προϊσταμένης της επιθεώρησης Βορείου Ελλάδος του Σώματος 
Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων, που 
ανακαλούσε την λειτουργία των επίμαχων μεταλλείων χρυσού στην Χαλκιδική 
της εταιρείας «Ελληνικός Χρυσός». Η ανάκληση της λειτουργίας του μεταλλείου 
έγινε, κατά τον Πάνο Σκουρλέτη, καθώς παραβιάσθηκε ο όρος που ανέφερε 
ότι οι προβλεπόμενες δοκιμές των κοιτασμάτων της Ολυμπιάδας και Σκουριών 
έπρεπε να γίνουν επιτόπου, εντός των εγκαταστάσεων των μεταλλείων και 
όχι στις εγκαταστάσεις της εταιρείας Outotec στην Φινλανδία. Οι σύμβουλοι 
Επικρατείας έκαναν δεκτές τις προσφυγές της εταιρείας «Ελληνικός Χρυσός» 
και του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Χαλκιδικής και των άλλων Σωματείων 
των εργαζομένων στην εταιρεία «Ελληνικός Χρυσός».
Μετά την έκδοση της απόφασης του ΣτΕ, από το υπουργείο αναφέρουν πως θα 
μελετήσουν τη νέα απόφαση και θα κινηθούν με γνώμονα τη διασφάλιση του 
δημοσίου συμφέροντος. «Το υπουργείο, σεβόμενο πάντοτε τις αποφάσεις της 
Δικαιοσύνης, θα μελετήσει το σκεπτικό και της νέας απόφασης και θα κινηθεί 
αυστηρά με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος, της υγείας και της 
ασφάλειας των κατοίκων και των εργαζομένων στο έργο και τη διασφάλιση του 
δημοσίου συμφέροντος. Ήταν άλλωστε αυτοί οι γνώμονες που υπαγόρευσαν 
όλες τις μέχρι σήμερα ενέργειές του σε σχέση με τη συγκεκριμένη υπόθεση», 
αναφέρει ανακοίνωση του υπουργείου.

Το ΤΕΕ, σε συνεργασία με το ΥΠΕΝ, έθεσε σε λειτουργία σύστημα για την 
διαχείριση των αιτημάτων ορισμού ελεγκτών δόμησης, το οποίο έχει καταστεί 
υποχρεωτικό από την 18η Ιανουαρίου. Δέχεται ηλεκτρονικά αιτήματα από τον 
επιβλέποντα μηχανικό, τα αιτήματα διαβιβάζονται σε πραγματικό χρόνο, στις 
αρμόδιες Υπηρεσίες Δόμησης και στις υπηρεσίες Επιθεώρησης του ΥΠΕΝ 
(νότιας και βόρειας Ελλάδας) και μετά την έγκρισή τους διενεργείται άμεσα η 
κλήρωση. Κάθε υπόθεση είναι διαφανώς διαθέσιμη σε όλα τα στάδιά της σε 
όλους τους συντελεστές του έργου (επιβλέποντα μηχανικό, Υπηρεσία Δόμησης, 
Υπηρεσία ΥΠΕΝ, Ελεγκτή Δόμησης και πολίτη). Τα αναμενόμενα οφέλη από το 
σύστημα είναι τα εξής:
•Απλοποίηση της διαδικασίας με άμεσο αντίκτυπο στον απαιτούμενο χρόνο 
ορισμού ελεγκτή δόμησης
•Αποφόρτιση των υπηρεσιών έτσι ώστε να μπορεί να αναδειχθεί ο επιτελικός 
τους ρόλος με μεταφορά πόρων από γραφειοκρατικές διαδικασίες σε 
διαδικασίες ελέγχου
•Τεκμηρίωση της διαδικασίας για μελλοντικό έλεγχο και βελτίωση της 
διαφάνειας
•Συγκέντρωση δεδομένων από την πολιτεία για την αξιολόγησή τους και χάραξη 
μελλοντικής πολιτικής
Περισσότερες πληροφορίες και εγχειρίδια χρήσης ΕΔΩ

οικοπέδων-τομέων, ενώ οι κυρίες Ειρήνη Δούμα ΑΜ-πολεοδόμος και 
Ευαγγελία Μέρκου ΑΜ, στην αρχιτεκτονική διαμόρφωση των κτιρίων και τις 

αναπλάσεις των υπαίθριων χώρων. 
Παρόντες στην παρουσίαση ήταν ο πρόεδρος της ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΚΜ Πάρις Μπίλλιας, 

ο αντιπρόεδρος της ΔΕ Κώστας Λεονταρής, και τα μέλη της ΔΕ Παύλος Βλάχος, 
Παρασκευή Μασταγκά, και Γιώργος Τσακούμης. Επίσης, ο πρόεδρος της Μόνιμης 
Επιτροπής Χωροταξίας και Ανάπτυξης Χ. Μακράκης, ο πρόεδρος της Μόνιμης 
Επιτροπής Αρχιτεκτονικών Τ. Δούμας και μέλη των δύο Μόνιμων Επιτροπών. 

http://portal.tee.gr/portal/page/portal/TEE/MyTEE/adeies/inspectors
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ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ

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. 
Περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ με τίτλο «Βιώσιμη 
Διαχείριση Αστικού Νερού-  Ανταλλαγή Βέλτιστων Πρακτικών 
στην Ευρώπη» διοργανώνουν το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS και 
η Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης-Αποχέτευσης 
(Ε.Δ.Ε.Υ.Α.) στις 26 & 27 Ιανουαρίου 2016, στο χώρο «The 
HUB Events», Αθήνα. Πληροφορίες

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

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

Το ΤΑΙΠΕΔ παραχωρεί την παραλία στον δήμο Θεσσαλονίκης 
Τις αμέσως επόμενες ημέρες αναμένεται να υπογραφεί η συμφωνία 
παραχώρησης της χρήσης της παραλίας μεταξύ του ΤΑΙΠΕΔ και του δήμου 
Θεσσαλονίκης. Θα περιλαμβάνει και την περιοχή του Ποσειδωνίου, ενώ η 
συμφωνία θα εγκριθεί και από το δημοτικό συμβούλιο. Το αντάλλαγμα έναντι 
της παραχώρησης θα είναι ένα συμβολικό ποσοστό από τα έσοδα που θα έχει 
ο δήμος. 
Το ΤΑΙΠΕΔ σκοπεύει να παραχωρήσει στο δήμο Θεσσαλονίκης και τη χρήση 
του πολυώροφου παρκινγκ που βρίσκεται απέναντι από το λιμάνι. Αντιθέτως η 
χρήση της πρώτης προβλήτας στο λιμάνι δεν φαίνεται να παραχωρείται, όπως 
ήθελε ο δήμος, και υπάρχει απλώς η διαβεβαίωση από πλευράς Ταμείου ότι 
δεν θα αλλάξουν οι υφιστάμενες χρήσεις. Το διατηρητέο κτίριο του επιβατικού 
σταθμού θα περιλαμβάνεται μεταξύ αυτών που θα παραχωρηθούν στον ιδιώτη. 
Σε ότι αφορά την αγορά Μοδιάνο, από πλευράς του δήμου Θεσσαλονίκης είχε 
αναφερθεί το ενδεχόμενο της παραχώρησης της αγοράς στη διαχείριση της 
τοπικής αυτοδιοίκησης.  Το ΤΑΙΠΕΔ εξετάζει είτε να πουλήσει το ποσοστό του 
σε έναν επενδυτή, ο οποίος πρέπει να έρθει σε συμφωνία με τους υπόλοιπους 
συνιδιοκτήτες, είτε να συστήσει εταιρεία αξιοποίησης της αγοράς.

Η προγραμματισμένη για την Πέμπτη 4 Φεβρουαρίου εκδήλωση για την 
παρουσίαση του Β1 Σταδίου ΓΠΣ Θεσσαλονίκης, αναβάλλεται λόγω της 
πανελλαδικής απεργίας. 
Σύντομα θα ανακοινωθεί η νέα ημερομηνία διεξαγωγής της.

Ενημερωτικό σεμινάριο στις Σέρρες

Σε Χιλιανό το φετινό βραβείο Πρίτσκερ

Στη 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

Ο 48χρονος αρχιτέκτονας από το Σαντιάγκο Αλεχάντρο Αραβένα είναι ο κάτοχος 
του φετινού βραβείου Πρίτσκερ.  Ειδικεύεται στην ανακατασκευή οικισμών ύστερα 
από φυσικές καταστροφές και στην κατασκευή κατοικιών χαμηλού κόστους. Η 
δουλειά του δίνει οικονομικές λύσεις στους λιγότερο προνομιούχους, “επουλώνει” 
τις συνέπειες των φυσικών καταστροφών, μειώνει την κατανάλωση ενέργειας 
και συμβάλλει στη δημιουργία ενός φιλόξενου δημόσιου χώρου. O Αραβένα θα 
είναι και ο καλλιτεχνικός διευθυντής της 15ης Μπιενάλε Αρχιτεκτονικής Βενετίας, 
που διεξάγεται μεταξύ 28 Μαΐου και 27 Νοεμβρίου 2016, διαδεχόμενος τον Ρεμ 
Κούλχαας. 

Στις 29/1 η πρωτοχρονιάτικη πίτα του ΤΕΕ/ΤΚΜ

Νέες αντικειμενικές αξίες ακινήτων 

Με πολλά “μέτωπα” ανοικτά, με κυρίαρχο αυτό του ασφαλιστικού, το ΤΕΕ/ΤΚΜ 
κόβει την πρωτοχρονιάτικη πίτα του. Σας καλούμε, λοιπόν, την Παρασκευή 
29 Ιανουαρίου 2016, ώρα 19:00 στο κτίριο του Τμήματος, (λεωφ.Μεγάλου 
Αλεξάνδρου 49) για να συζητήσουμε, αλλά και να διασκεδάσουμε μαζί, γιατί 
χωρίς «φωτεινές» στιγμές, οι αντιστάσεις εξασθενούν!

Χωρίς να δώσει στη δημοσιότητα επίσημους και αναλυτικούς πίνακες και με μία 
λιτή ανακοίνωση, το υπουργείο Οικονομικών γνωστοποίησε ότι υπογράφηκε την 
Τρίτη 19 Ιανουαρίου 2016, η Υπουργική Απόφαση για την αναπροσαρμογή των 
αντικειμενικών αξιών. Εφαρμόζει την απόφαση του ΣτΕ περί αναπροσαρμογής 
των αντικειμενικών αξιών, με αναδρομική ισχύ από τις 21.5.2015, σε σύντομο 
χρονικό διάστημα από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης. Στις εννέα 
κλίμακες διαδοχικών ομάδων τιμών ζώνης που δημιουργούνται, και αφορούν 
όλη την επικράτεια, στις ισχύουσες τιμές από 400- 650 ευρώ, οι τιμές παραμένουν 
αμετάβλητες, όπως και στις τιμές από 4.050- 8.800 ευρώ. Σε όλες τις άλλες 
ομάδες τιμών ζώνης υπάρχει μείωση των ισχυουσών τιμών από 5- 19%.
Οι πίνακες με τις νέες αντικειμενικές αξίες είχαν δημοσιευτεί στην εφημερίδα 
«ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ» της 17ης Ιανουαρίου.

http://www.eneprot.gr
https://goo.gl/wDTHUy
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teetkm/DRASTHRIOTHTES/SEMINARIA/Enhmerwtiko_Seminario_Nomos_Serrwn
http://www.tovima.gr/files/1/2016/01/16/ANTIKEIMENIKES.pdf
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ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 3,5 δισ. ευρώ εμφάνισε το 2015 ο Κρατικός Προϋπολογισμός, σε ταμειακή βάση, έναντι 1,4 δισ.ευρώ το 2014. Σύμφωνα με τα 
στοιχεία της ΤτΕ, σε ταμειακή βάση το έλλειμμα της Κεντρικής διοίκησης υποχώρησε στα 3,35 δισ.ευρώ έναντι 4,2 δισ ευρω το 2014. Η εξέλιξη αυτή αντανακλά 
την μείωση του εσόδων του τακτικού προϋπολογισμού στα 45,6 δισ., από 47,1 δισ.ευρω το 2014, στα οποία δεν περιλαμβάνονται 55 εκατ. ευρώ από τη μεταφορά 
των αποδόσεων ομολόγων του Δημοσίου από την Τράπεζα της Ελλάδος. Όσον αφορά τις δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού, διαμορφώθηκαν σε 50,050 δισ. 
ευρώ, από 49,590 δισ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2014. Η δαπάνη για τόκους προς εξυπηρέτηση του Δημοσίου Χρέους αυξήθηκε το 2015 στα 6 
δισ. ευρώ από 5,6 δισ.ευρώ το 2014.

Επιδείνωση της ήδη άσχημης εικόνας του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, λόγω των πολιτικών λιτότητας που εφαρμόζονται τα τελευταία χρόνια, 
αναγνωρίζει η Ετήσια Εκθεση για την Εκπαίδευση 2015 του Κέντρου Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της ΓΣΕΕ. Αντικείμενο της έρευνας είναι η μελέτη 
των βασικών μεγεθών της ελληνικής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την περίοδο 2002-2014, καθώς και της θέσης της στο ευρωπαϊκό 
πλαίσιο αναφοράς. Ο επιστημονικός υπεύθυνος της έρευνας, Νίκος Παΐζης, παρουσία του υπουργού Παιδείας, Νίκου Φίλη, άλλων πολιτικών εκπροσώπων αλλά 
και επιστημονικών φορέων, έκανε λόγο για όξυνση των εκπαιδευτικών και κοινωνικών ανισοτήτων, η οποία σε συνδυασμό με την υποχρηματοδότηση στην 
εκπαίδευση επιφέρει περαιτέρω συρρίκνωση της Παιδείας, δημιουργώντας χιλιάδες νέους χωρίς επαρκή εκπαίδευση και κατάρτιση, με χαμηλές δυνατότητες 
ανταγωνισμού σε σχέση με τους αντίστοιχους Ευρωπαίους συνομηλίκους τους, σε ένα ολοένα πιο απαιτητικό πλαίσιο απασχόλησης.

Πολύ μεγάλο είναι το ενδιαφέρον που καταγράφηκε στην εκδήλωση της Τεχνόπολης Θεσσαλονίκης και του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης για τις 
τεχνολογίες του CERN, που πραγματοποιήθηκε Τρίτη το μεσημέρι στην Πολυτεχνική Σχολή του ΔΠΘ, στην πανεπιστημιούπολη Κιμμερίων. Συγκεντρώθηκαν 
ενδιαφερόμενοι, επιστήμονες, ερευνητές και εκπρόσωποι επιχειρήσεων της περιοχής, οι οποίοι ενημερώθηκαν για τις δυνατότητες που παρέχει η συνεργασία 
της Τεχνόπολης με τον ευρωπαϊκό οργανισμό CERN. Όπως και στην πρώτη εκδήλωση που είχε πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη την περασμένη εβδομάδα 
στη συζήτηση που ακολούθησε των παρουσιάσεων φάνηκε η ανάγκη που υπάρχει για κίνητρα που θα επιτρέψουν σε επιστήμονες και επιχειρήσεις είτε να 
μπουν στην αγορά, είτε να εμφανίσουν νέα πρωτοποριακά προϊόντα. 

Οι 62 πλουσιότεροι άνθρωποι του πλανήτη σήμερα έχουν τόσο πλούτο όσο ο μισός πληθυσμός της Γης - περίπου 3,5 δισεκατομμύρια άνθρωποι - καθώς οι υπερ-
πλούσιοι έχουν γίνει πλουσιότεροι και οι φτωχοί φτωχότεροι, σύμφωνα με μια διεθνή ΜΚΟ. Ο πλούτος των 62 πλουσιότερων ανθρώπων στον κόσμο έχει αυξηθεί 
κατά 44% από το 2010, ενώ ο πλούτος των φτωχότερων 3,5 δισεκατομμυρίων ανθρώπων μειώθηκε κατά 41%, είπε η Oxfam σε μια έκθεση που δημοσιοποίησε 
λίγες μέρες πριν την ετήσια συνάντηση του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας. Σχεδόν οι μισοί υπερ-πλούσιοι είναι από τις Ηνωμένες 
Πολιτείες, 17 από την Ευρώπη, και οι υπόλοιποι από χώρες που περιλαμβάνουν την Κίνα, τη Βραζιλία, το Μεξικό, την Ιαπωνία και τη Σαουδική Αραβία.

Στο 0,17% του ΑΕΠ, περίπου 300 εκατ. ευρώ, εκτιμά το δημοσιονομικό κόστος της Ελλάδας για τους πρόσφυγες που ζητούν άσυλο το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο 
(ΔΝΤ), σε έκθεσή του για τις οικονομικές συνέπειες από την αύξηση των μεταναστευτικών ροών στην Ευρώπη που έχει αναρτήσει στην ιστοσελίδα του (The 
Refugee Surge in Europe: Economic Challenges). Το μεγαλύτερο δημοσιονομικό κόστος το 2015 είχαν η Σουηδία (0,5% του ΑΕΠ) και η Δανία (0,47%), σύμφωνα με 
την έκθεση, ενώ λίγο υψηλότερες από της Ελλάδας ήταν οι δαπάνες της Γερμανίας και της Ιταλίας (0,20% του ΑΕΠ και στις δύο χώρες) καθώς και της Ολλανδίας 
(0,18% του ΑΕΠ). Αντίθετα, πολύ χαμηλές είναι οι δαπάνες της Ισπανίας, μόλις 0,006% του ΑΕΠ της.

Ταμειακό πρωτογενές πλεόνασμα 3,5 δισ. ευρώ στον προϋπολογισμό το 2015

Όξυνση ανισοτήτων στην Εκπαίδευση

Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τις τεχνολογίες του CERN στην Ξάνθη

Οι 62 πλουσιότεροι άνθρωπου του πλανήτη έχουν όσα χρήματα έχει ο μισός 
πληθυσμός της Γης

ΔΝΤ: Στο 0,17% του ΑΕΠ το δημοσιονομικό κόστος της Ελλάδας για το προσφυγικό
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Σε μια πολλά υποσχόμενη αγορά για την τρισδιάστατη 

εκτύπωση εξελίσσεται η Κίνα, η οποία αναμένεται, μάλιστα, 

το 2016 να ξεπεράσει τις ΗΠΑ στις πωλήσεις 3D εκτυπωτών. Η 

κυβερνητική στρατηγική για ενίσχυση και προώθηση της χρήσης 

της τρισδιάστατης εκτύπωσης στα σχολεία και σε εκπαιδευτικά 

ιδρύματα, καθιστά το κινεζικό έδαφος εξαιρετικά γόνιμο για τους 

επιτραπέζιους 3D εκτυπωτές τα επόμενα χρόνια.

Τα 4,2 γιγαβάτ έφτασε η μέγιστη παραγωγή αιολικής ενέργειας 

στην Πορτογαλία, τα ξημερώματα της περασμένης Δευτέρας, 

ξεπερνώντας για πρώτη φορά την εθνική κατανάλωση ενέργειας, 

σύμφωνα με στοιχεία της Redes Energéticas Nacionais. Η 

παραγωγή ενέργειας εκείνη την ημέρα ξεπέρασε κατά 80 μεγαβάτ 

το προηγούμενο ρεκόρ αιολικής ενέργειας που σημειώθηκε τον 

Ιανουάριο του 2015, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης. 
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