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EDITORIAL
Στην αρχή βάλαμε τον γάιδαρο πίσω από το κάρο.
Τώρα, επειδή το κάρο δεν ...τραβάει, σκοτώνουμε
τον γάιδαρο. Ο λόγος για το ασφαλιστικό. Στην αρχή
προσπαθήσαμε να το κάνουμε να ορθοποδήσει με
...τσιρότα. Τώρα δρομολογούμε τις αλλαγές που
θα το αποτελειώσουν. Καλούμε το δυναμικότερο
κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας,
τους επιστήμονες ελεύθερους επαγγελματίες
και αυτοαπασχολούμενους, να δίνει στο κράτος
επτά από τα δέκα ευρώ που βγάζει -για φόρους
και ασφαλιστικές εισφορές. Για να δώσουμε μια
παράταση ζωής λίγων μηνών στο διασωληνωμένο
σύστημα, καταδικάζουμε σε επαγγελματικό
θάνατο όσους μπορούν ακόμη να προσφέρουν
κάτι στην ανάπτυξη. Σε μια χώρα με ανεργία
25%, ασύλληπτα υψηλότερη στους νέους. Και με
μαζική μετανάστευση. Ας θυμηθούμε ότι εν έτει
2010 το 80% του δημόσιου χρέους της χώρας
συνδεόταν με δάνεια για την κάλυψη της μαύρης
τρύπας στο ασφαλιστικό... Δεκαετίες αστοχιών.
Πανάκριβων αστοχιών με μακροπρόθεσμες
επιπτώσεις. Ένας τρόπος υπάρχει να
αντιμετωπιστεί το ασφαλιστικό: οι επενδύσεις.
Και δεν μιλάμε για στάλες, αλλά για βροχή.
Όπως το είχε προσδιορίσει πέρυσι ο υπηρεσιακός
υπουργός Οικονομίας, Νίκος Χριστουδουλάκης,
για να γυρίσει η χώρα στο αθώο 2009 χρειάζεται
να επενδυθούν 100 δις ευρώ μέχρι το 2020. Ο ΣΕΒ
πάλι εκτιμά ότι αν επενδυθούν αυτά τα χρήματα,
μόλις και μετά βίας θα επιστρέψουμε στο οδυνηρό
2014. Αν έρθουν επενδύσεις, θα δημιουργηθούν
χιλιάδες θέσεις εργασίας. Αν δημιουργηθούν
χιλιάδες θέσεις εργασίας, χιλιάδες άνθρωποι θα
αρχίσουν να εισφέρουν στο ασφαλιστικό σύστημα.
Αν όλα αυτά συνδυαστούν με την εφαρμογή των
ουσιαστικότερων μεταρρυθμίσεων (δεν είναι
δυνατόν να μιλάμε ακόμη για συντάξεις στα
40), το σύστημα θα ορθοποδήσει. Και μαζί του
η οικονομία. Για να έρθουν επενδύσεις όμως,
χρειάζεται σταθερότητα, αποφυγή παλινωδιών
και διωγμού επενδυτών, αποφασιστικές τομές στο
θεσμικό πλαίσιο. Τα πράγματα είναι πλέον απλά: ή
αυτό ή ας μάθουμε να διαχειριζόμαστε τη μιζέρια
που έπεται.

Ο αγώνας συνεχίζεται. Σε αναμονή συγκεκριμένων λύσεων για το ασφαλιστικό
Με μία εντυπωσιακή σε όγκο και παλμό πορεία, τουλάχιστον πέντε χιλιάδες μηχανικοί, δικηγόροι, γιατροί,
οδοντίατροι, συμβολαιογράφοι και φαρμακοποιοί από την κεντρική Μακεδονία, βγήκαν την Τρίτη 26
Ιανουαρίου στους δρόμους της Θεσσαλονίκης, διαδηλώνοντας την αντίθεσή τους στο ασφαλιστικό νομοσχέδιο.
Την Δευτέρα είχε προηγηθεί συνάντηση των επικεφαλής των επιστημονικών φορέων με τον πρωθυπουργό
Αλέξη Τσίπρα και τον αρμόδιο υπουργό Γιώργο Κατρούγκαλο. Κατατέθηκαν προτάσεις, οι οποίες σύμφωνα
με την κυβέρνηση είναι βελτιωτικές. Από την πλευρά τους, οι επιστημονικοί φορείς κράτησαν ανοικτή την
πόρτα του διαλόγου με την κυβέρνηση, ωστόσο ξεκαθάρισαν ότι περιμένουν συγκεκριμένες λύσεις για το
ασφαλιστικό. Και μέχρι αυτές να δοθούν από την κυβέρνηση, ο επιστημονικός κλάδος της χώρας θα συνεχίσει
τον αγώνα. Συγκεντρώσεις και πορείες πραγματοποιήθηκαν και σε άλλες περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας,
ενώ πολλοί ήταν οι τοπικοί φορείς που εξέφρασαν με ανακοινώσεις τους την συμπαράστασή τους στον αγώνα
των επιστημόνων.
Κρατώντας πανό και φωνάζοντας συνθήματα όπως: «όχι στον νόμο που μας πετάει στον δρόμο», «Δεν θα
περάσει», Κάτω τα χέρια από τα ταμεία» και «Κατρούγκαλε παραιτήσου», οι επιστήμονες συγκεντρώθηκαν
αρχικά στην πλατεία Λευκού Πύργου και μέσω των οδών Εθνικής Αμύνης, Τσιμισκή και Βενιζέλου, έφτασαν
στο Διοικητήριο. Αντιπροσωπεία των φορέων συναντήθηκε με τον διευθυντή του πολιτικού γραφείου της
υφυπουργού Μαρίας Κόλλια – Τσαρούχα, καθώς η ίδια απουσίαζε στην Αθήνα. «Επιδώσαμε το ψήφισμα
διαμαρτυρίας. Δεν μπορέσαμε να κάνουμε διάλογο. Αποφασίστηκε την επόμενη εβδομάδα να υπάρξει
συνάντηση με την υφυπουργό προκειμένου να γίνει διάλογος επί του ασφαλιστικού νομοσχεδίου και να της
παρουσιάσουμε τις προτάσεις μας. Προσδοκάμε στην παρέμβασή της προκειμένου να επιλυθούν κάποια
συγκεκριμένα ζητήματα. Δεν έχουμε μεγάλες προσδοκίες. Από ότι φαίνεται, αυτό που έχει διαρρεύσει,
θα κατατεθεί στη Βουλή. Ίσως με κάποιες μικρές βελτιώσεις, οι οποίες όμως δεν θα λύσουν ουσιαστικά
προβλήματα», δήλωσε εξερχόμενος από το Διοικητήριο, ο πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ, Πάρις Μπίλλιας. Από την
πλευρά του ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, Νίκος Βαλεργάκης υπογράμμισε ότι «η
κ. Τσαρουχά δεν έχει την πολιτική δύναμη να επιβάλει το οτιδήποτε. Είμαστε στο σημείο μηδέν. Ούτε καν
υπόσχονται. Δεν μας αφήνουν περιθώριο παρά να συνεχίσουμε τον αγώνα και να είμαστε συνέχεια στον
δρόμο». Συνέχεια στη σελίδα 2...
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...συνέχεια από σελίδα 1

Ο αγώνας συνεχίζεται. Σε αναμονή συγκεκριμένων
λύσεων για το ασφαλιστικό
Είχε προηγηθεί κάλεσμα του ΤΕΕ/ΤΚΜ προς τους μηχανικούς μέλη του, να
συμμετάσχουν δυναμικά στην συγκέντρωση διαμαρτυρίας και πορεία ενάντια στις
προωθούμενες αλλαγές στο ασφαλιστικό.
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ
Το μεσημέρι της Δευτέρας 25 Ιανουαρίου ο πρόεδρος του ΤΕΕ, Γ. Στασινός, ο
πρόεδρος της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων, Β. Αλεξανδρής και ο
πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, Μ. Βλασταράκος, πέρασαν το
κατώφλι του Μεγάρου Μαξίμου, προκειμένου να συναντηθούν με τον πρωθυπουργό
Αλέξη Τσίπρα και τον υπουργό Εργασίας Γιώργο Κατρούγκαλο. Κατά τη διάρκεια
της συνάντησης, ο κ. Κατρούγκαλος παρουσίασε τις βελτιωτικές παρεμβάσεις που
προτίθεται να κάνει η κυβέρνηση για τους νέους επιστήμονες, τους ανέργους, τους
εργαζόμενους με “μπλοκάκι”, αλλά και μεταβατικές διατάξεις για την προστασία
των πιο αδύναμων. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ο Αλέξης Τσίπρας εξέφρασε
τη σταθερή πρόθεση της κυβέρνησης να στηρίξει όσο το δυνατόν τους νεότερους,
καθώς και τους μικρούς και μεσαίους ελεύθερους επαγγελματίες, έτσι ώστε το
Ασφαλιστικό Σύστημα, που οδηγήθηκε σε κρίση μετά από συστηματική λεηλασία,
κακοδιαχείριση και ανισότητες, να καταστεί, όχι μόνο βιώσιμο, αλλά και κοινωνικά
δίκαιο. Στο πλαίσιο αυτό, κατά τις ίδιες πηγές, ο πρωθυπουργός παρουσίασε στους
προέδρους των επιστημονικών φορέων τις βελτιωτικές παρεμβάσεις που προτίθεται
να κάνει η κυβέρνηση, και ζήτησε από τους φορείς να καταθέσουν τις απόψεις και
τις δικές τους προτάσεις. Οι ίδιες πηγές υπογραμμίζουν ότι η κυβέρνηση κρατάει
ανοιχτούς τους διαύλους επικοινωνίας με όλους τους κοινωνικούς φορείς και
είναι αποφασισμένη να προχωρήσει τις μεταρρυθμίσεις μέσα από ουσιαστικό και
ειλικρινή κοινωνικό διάλογο.
Αναλυτικά, οι βελτιωτικές παρεμβάσεις της κυβέρνησης υπέρ των ηλικιακά
νεώτερων και πλέον αδύναμων κατηγοριών ελεύθερων επαγγελματιών, είναι:
Α. ΝΕΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ:
1. Για την πρώτη πενταετία άσκησης επαγγέλματος: Υπολογισμός των εισφορών στο
80% του μισθού του ανειδίκευτου εργάτη, δηλαδή στα 468 ευρώ, αντί για τα 586
ευρώ.
2. Για τα δύο πρώτα χρόνια άσκησης επαγγέλματος: Εισφορά στο 14% αντί για 20%.
3. Για τα επόμενα τρία χρόνια άσκησης επαγγέλματος: Εισφορά στο 17%, αντί για
20%
Β. ΑΝΕΡΓΟΙ
1. Απαλλαγή από υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών για όσους
βρίσκονται σε αναστολή άσκησης επαγγέλματος.
2. Οικονομική ενίσχυση ανέργων, μέσω ειδικού λογαριασμού που διαχειρίζεται ο
ΟΑΕΔ.
Γ. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΕ «ΜΠΛΟΚΑΚΙ»
Εισφορά 6% αντί για 20%. Το υπόλοιπο της εισφοράς θα καταβάλλεται από τον
εργοδότη.

Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΙΟ ΑΔΥΝΑΜΩΝ
1. Κλιμακωτή αύξηση των εισφορών για τα εισοδήματα από 12.000 ευρώ
και επάνω, ώστε οι μικροί και μεσαίοι επαγγελματίες να προστατεύονται από
υπερβολικές επιβαρύνσεις.
2. Για εισόδημα έως 12.000, οι εισφορές είναι ήδη χαμηλότερες σε σχέση με ό,τι
ισχύει σήμερα.
Μετά τη συνάντηση ο πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός δήλωσε: «Η συνάντηση
με τον πρωθυπουργό έγινε με καλή διάθεση. Του εξηγήσαμε ότι στο συλλαλητήριο
των επιστημόνων δεν υπήρχαν πλούσιοι μηχανικοί, γιατί απλά πλέον αυτοί δεν
υπάρχουν. Υπάρχουν μόνο μηχανικοί χωρίς δουλειά. Ο πρωθυπουργός έδειξε ότι
κατανοεί το πρόβλημα των υπερβολικών εισφορών και τις ιδιαιτερότητες του κλάδου
των μηχανικών. Παρόλα αυτά, υπάρχει τεράστια απόσταση από την κατανόηση του
προβλήματος μέχρι την επίλυση. Επειδή οι μηχανικοί δεν είναι φίλοι της ασάφειας,
δημιουργικής ή μη, περιμένουμε συγκεκριμένες λύσεις από το υπουργείο. Μέχρι
τότε συνεχίζουμε τον αγώνα».
Οι διπλωματούχοι μηχανικοί συνεχίζουν την απεργία – αποχή από την
συμμετοχή τους σε τεχνικά συμβούλια έργων και μελετών καθώς και από το
σύνολο των επιτροπών με τεχνικό αντικείμενο έως 29/1/2016. Σύμφωνα με το
ρεπορτάζ του ΑΜΠΕ, ο πρόεδρος του ΤΕΕ απέστειλε επιστολή, εκ μέρους όλων
των επιστημονικών φορέων, προς τους αρχηγούς όλων των πολιτικών κομμάτων
προκειμένου να ζητήσουν την αναλυτική ενημέρωση των πολιτικών αρχηγών για
τις θέσεις και τις προτάσεις των επιστημόνων. Εκτός από τον Αλέξη Τσίπρα, ο κ.
Στασινός συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Ένωσης Κεντρώων Βασίλη Λεβέντη και
τον επικεφαλής του κόμματος «ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ» Σταύρο Θεοδωράκη και ακολουθούν
συναντήσεις με τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς τις επόμενες ημέρες.
Την Τετάρτη 27 Ιανουαρίου, πραγματοποιήθηκε συνάντηση στο υπουργείο
Εργασίας, του γενικού γραμματέα Νίκου Φράγκου με τους εμπειρογνώμονες
των επιστημόνων. Στόχος είναι να βρεθεί μια κοινή γραμμή πλεύσης μεταξύ δύο
πλευρών πάνω στην ασφαλιστική μεταρρύθμιση που προωθεί η κυβέρνηση. Όπως
αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το υπουργείο είναι έτοιμο να συζητήσει με όλη
την ελληνική κοινωνία και όλες τις κοινωνικές ομάδες ώστε το νέο ασφαλιστικό να
λαμβάνει υπόψη όλες τις ιδιαιτερότητες τους.

ΚΙΛΚΙΣ
Στο μεταξύ, την Πέμπτη 21 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε στο Κιλκίς συγκέντρωση
και πορεία διαμαρτυρίας με την συμμετοχή όλων των επιστημόνων κατά του
ασφαλιστικού νομοσχεδίου. Εξέφρασαν την κατηγορηματική αντίθεσή τους με
το προσχέδιο του ασφαλιστικού, το οποίο οδηγεί αναπόδραστα στην οικονομική
και επαγγελματική εξόντωση της συντριπτικής πλειονότητας των ελευθέρων
επαγγελματιών και ζήτησαν την από μηδενική βάση συζήτηση επί του ασφαλιστικού.
ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΦΟΡΕΙΣ
Ψήφισμα συμπαράστασης ενάντια στα ασφαλιστικά και φορολογικά μέτρα που
προωθεί η κυβέρνηση εξέδωσε κατά πλειοψηφία, έπειτα από σχετική πρόταση του
περιφερειάρχη κεντρικής Μακεδονίας Απόστολου Τζιτζικώστα, το Περιφερειακό
Συμβούλιο κεντρικής Μακεδονίας. Ανακοίνωση εξέδωσε και το Εργατικό Κέντρο
Θεσσαλονίκης, το οποίο στήριξε την κινητοποίηση των επιστημονικών φορέων της
πόλης.
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Τιμητική εκδήλωση για 56 καθηγητές του ΑΠΘ
Πενήντα έξι καθηγητές του ΑΠΘ, που έλαβαν κατά το 2015 τον τίτλο του
ομότιμου, τιμήθηκαν σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι
της Πέμπτης 21 Ιανουαρίου στην αίθουσα τελετών του ΑΠΘ. Η εκδήλωση
συμβόλιζε την επιθυμία της πρυτανείας να τιμήσει τους καθηγητές που πέρασαν
από τα πανεπιστημιακά έδρανα, τα αμφιθέατρα και τα ερευνητικά εργαστήρια
του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου και συνέβαλαν στην πρόοδο και την ανάπτυξή
του.
Η εκδήλωση ξεκίνησε με την προσφώνηση των τιμώμενων από τον πρύτανη
του ΑΠΘ, καθηγητή Περικλή Μήτκα. Ακολούθησε αντιφώνηση από τον ομότιμο
καθηγητή του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του ΑΠΘ, ΚωνσταντίνοΔιονύσιο Μπουζάκη, με θέμα: «Αυτοί που φεύγουν γι’ αυτούς που μένουν».
Οι καθηγητές της Πολυτεχνικής Σχολής που τιμήθηκαν είναι: Αβδελάς
Ααρών-Άρης (Πολιτικών Μηχανικών), Δερμάνης Αθανάσιος (Αγρονόμων
και Τοπογράφων Μηχανικών), Κυπαρισσίδης Κωνσταντίνος (Χημικών
Μηχανικών), Λιβιεράτος Ευάγγελος (Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών),
Μάνος Γεώργιος (Πολιτικών Μηχανικών), Μητσοπούλου-Παπάζογλου
Ευθυμία (Πολιτικών Μηχανικών), Μπανιωτόπουλος Χαράλαμπος (Πολιτικών
Μηχανικών), Μπουζάκης Κωνσταντίνος-Διονύσιος (Μηχανολόγων Μηχανικών),
Σιδηρόπουλος Επαμεινώνδας (Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών),
Τεντοκάλη-Σκούρτη Ευαγγελία (Αρχιτεκτόνων Μηχανικών) και Τσιμπούκης
Θεόδωρος (Ηλεκτρολόγων Μηχ/κών κ Μηχ/κών Υπολογιστών).

Φραγμούς ΣτΕ στους επιδόξους καταπατητές δασών και
δασικών εκτάσεων
Το Συμβούλιο της Επικρατείας αναδιατύπωσε βασικά άρθρα του σχεδίου
Προεδρικού Διατάγματος με τα οποία προσδιορίζονται τα στοιχεία που πρέπει να
λαμβάνονται υπόψη για το χαρακτηρισμό μιας έκτασης ως δάσους ή δασικής,
σύμφωνα με το δασικό νόμο 998/1979.
Ειδικότερα, είχε κατατεθεί για νομοπαρασκευαστική επεξεργασία στο Ε΄ Τμήμα
του ΣτΕ το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για τον “Ορισμό συνεκτιμώμενων
στοιχείων και επιστημονικών κριτηρίων για την υπαγωγή των εκτάσεων στις
περιπτώσεις 1, 2 και 5 του άρθρου 3 του νόμου 998/1979 ως ισχύει”. Το Ε΄ Τμήμα
του ΣτΕ επεξεργάστηκαν το συγκεκριμένο σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος το
οποίο κρίθηκε μεν νόμιμο με την υπ’ αριθ. 26/2016 γνωμοδότηση - πρακτικό
του Ε΄ Τμήματος, άλλα έγιναν νομοτεχνικού περιεχομένου παρατηρήσεις,
ενώ αναδιατύπωσε ουσιαστικά άρθρα του διατάγματος. Σκοπός του επίμαχου
διατάγματος είναι ο καθορισμός των κριτηρίων δυνάμει των οποίων γίνεται ο
χαρακτηρισμός των εκτάσεων σύμφωνα με τους νόμους 998/1979 και 4280/2014.
Οι σύμβουλοι Επικρατείας, έκαναν ουσιαστικές παρεμβάσεις τόσο στον ορισμό
του δάσους και δασικής έκτασης, όσο και στις “οργανικές ενότητες” που για το
χαρακτηρισμό τους απαιτείται ως ελάχιστη έκταση τα 700 τ.μ. Δηλαδή, επιφάνεια
που οι δασικοί χάρτες θεωρούν ως ελάχιστη για την καταγραφή της έκτασης

στους χάρτες αυτούς. Ακόμη, παρέμβαση έκαναν οι δικαστές και ως προς τις
χορτολιβαδικές εκτάσεις. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την γνωμοδότησή του
ΣτΕ, δεν μπορούν να μην υπαχθούν στην προστασία της δασικής νομοθεσίας, δάση
και δασικές εκτάσεις οι οποίες σύμφωνα με τα κριτήρια της δασικής οικολογίας
(δασολογίας) έχουν δασικό χαρακτήρα. Επίσης, αναδιατύπωσαν το άρθρο που
αφορά τον εννοιολογικό προσδιορισμό των χορτολιβαδικών και βραχωδών
εκτάσεων, δίνοντας την αναγκαία σημασία στον ορισμό της ξυλώδους βλάστησης
(φρύγανα).

Ενημέρωση για πανεπιστημιακές σπουδές στην Ολλανδία στις 16/2
Την Τρίτη 16 Φεβρουαρίου πρόκειται να πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη
η έβδομη έκθεση ολλανδικών πανεπιστημίων, η οποία θα φιλοξενηθεί στις
εγκαταστάσεις του Κέντρου Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕΔΕΑ)
του ΑΠΘ από τις 9 το πρωί μέχρι τις 4 μετά το μεσημέρι.
Η εκδήλωση διοργανώνεται σε στενή συνεργασία της Διεύθυνσης Συντονισμού
Ακαδημαϊκών Μονάδων (Τμήμα Διασύνδεσης και Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων)
του ΑΠΘ με την Ολλανδική Πρεσβεία και το Ολλανδικό Ινστιτούτο Αθηνών.
Στην έκθεση παρέχονται όλες οι πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα
σπουδών σε προπτυχιακό και σε μεταπτυχιακό επίπεδο που προσφέρουν
τα Ολλανδικά Πανεπιστήμια. Η Ολλανδία είναι η μη αγγλόφωνη χώρα με τα
περισσότερα προγράμματα στα αγγλικά, που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα
επιλογών: μηχανολογία, επιχειρηματικές σπουδές, φυσικές επιστήμες,
γεωπονικές σπουδές, οικονομικές επιστήμες, ευρωπαϊκές σπουδές, δίκαιο,
κοινωνικές επιστήμες, σχολές καλών τεχνών, μουσικές ακαδημίες, και πολλά
άλλα.
Στην εκδήλωση, εκπρόσωποι οκτώ (8) ολλανδικών πανεπιστημίων και
πολυτεχνείων, καθώς και της Ολλανδικής Πρεσβείας και του Ολλανδικού
Ινστιτούτου Αθηνών θα προσφέρουν ενημέρωση στους φοιτητές και αποφοίτους
της Βόρειας Ελλάδας για τις δυνατότητες μεταπτυχιακών και περαιτέρω
σπουδών καθώς και έρευνας στις Κάτω Χώρες (Ολλανδία).
Οι εκπρόσωποι των πανεπιστημίων θα είναι εκεί για να απαντήσουν σε απορίες
και να βοηθήσουν τους ενδιαφερόμενους να πάρουν αποφάσεις. Η έκθεση
τελεί υπό την αιγίδα της Ολλανδικής Πρεσβείας και του Ολλανδικού Ινστιτούτου
Αθηνών.
Τα Πανεπιστήμια που συμμετέχουν είναι:
TU Eindhoven University of Technology, University of Twente, VU University
Amsterdam, Leiden University, Radboud University, Tilburg University, Maastricht University, Wageningen University.
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Σε ειδικό λογαριασμό η προκαταβολή έργων ΕΣΠΑ
Χωρίς να απαιτείται εγγυητική επιστολή θα μπορούν πλέον οι επιχειρήσεις
που θα εντάσσονται στα προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ να κάνουν χρήση της
προκαταβολής ώστε να διευκολύνεται η ρευστότητά τους, σύμφωνα με το
ΑΜΠΕ. Τα ποσά της προκαταβολής αυτής, ύψους έως 40%, θα κατατίθενται σε
λογαριασμό ο οποίος θα αποδεσμεύεται σταδιακά για πληρωμές που αφορούν
στην υλοποίηση του προγράμματος. Αυτά ανέφερε σε συνέντευξή του στην
εφημερίδα Αγορά ο υφυπουργός Οικονομίας αρμόδιος για το ΕΣΠΑ Αλέξης
Χαρίτσης, ενώ υπενθύμισε ότι οι προσκλήσεις 4 δράσεων του νέου ΕΣΠΑ για τις
οποίες έχει γίνει προδημοσίευση από τα μέσα Οκτωβρίου, θα ανακοινωθούν τις
επόμενες μέρες. Ο υφυπουργός εστίασε στη σημασία που δίνει το υπουργείο στην
απλοποίηση των διαδικασιών. Όπως εξήγησε, δεν θα απαιτείται η κατάθεση όλων
των δικαιολογητικών παρά μόνο εφόσον έχει εγκριθεί η ηλεκτρονική αίτηση ενώ
όπως είπε «δημιουργείται μηχανισμός ώστε να γίνεται χρήση της προκαταβολής
από τις επιχειρήσεις χωρίς να χρειάζεται εγγυητική επιστολή όπως στο παρελθόν.
Τα λεφτά της προκαταβολής ύψους 40% θα κατατίθενται σε λογαριασμό ο οποίος
θα αποδεσμεύεται σταδιακά αλλά μόνο για πληρωμές που αφορούν στην
υλοποίηση του προγράμματος».

Αποφάσεις για την εγκατάσταση και διαδρομή του αγωγού
φυσικού αερίου TAP
Με τις αντίστοιχες αποφάσεις που υπέγραψε ο υπουργός Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, Πάνος Σκουρλέτης, εγκρίθηκαν τα σχέδια για την εγκατάσταση και
διαδρομή του ελληνικού τμήματος του Διαδριατικού Αγωγού Φυσικού Αερίου
(TAP) σε 13 Περιφερειακές Ενότητες της χώρας. Τα σχέδια αποτελούν μέρος
της Πράξης Εγκατάστασης του αγωγού, η οποία και χορηγείται μέσω αυτής της
διαδικασίας στην εταιρεία Τrans Adriatic Pipeline AG. Οι αποφάσεις πρόκειται
να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ισχύουν από την
έναρξη ισχύος της Συμφωνίας Φιλοξενούσας Χώρας. Οι αποφάσεις αφορούν
στην εγκατάσταση και διαδρομή του TAP στις Περιφερειακές Ενότητες Έβρου,
Δράμας, Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης, Ημαθίας, Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Πέλλας,
Σερρών, Καστοριάς, Κοζάνης, Φλώρινας. Η χορήγηση της Πράξης Εγκατάστασης
αποτελεί ακόμη ένα σημαντικό βήμα στην εξέλιξη του αγωγού φυσικού αερίου
TAP, ο οποίος συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο με τα δέκα σημαντικότερα που
υλοποιούνται αυτή την περίοδο παγκοσμίως.

Πρεμιέρα για την διαβούλευση ΟΧΕ ΒΑΑ κεντρικής Μακεδονίας
Ξεκίνησε με πρωτοβουλία και ευθύνη της περιφέρειας κεντρικής Μακεδονίας η
δημόσια διαβούλευση για τις Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις για τη Βιώσιμη
Αστική Ανάπτυξη (ΟΧΕ ΒΑΑ), στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού
Προγράμματος Κεντρικής Μακεδονίας 2014 – 2020. Πρόκειται για σημαντικές
παρεμβάσεις στα αστικά κέντρα της κεντρικής Μακεδονίας συνολικού ύψους
περίπου 100 εκατομμυρίων ευρώ, που θα γίνουν στη νέα προγραμματική

περίοδο. Άρχισε η αποστολή των κατευθύνσεων σχεδιασμού των
Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων για τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη
από τη Διαχειριστική Αρχή του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας προς τους Δήμους
της Θεσσαλονίκης. Οι κατευθύνσεις περιλαμβάνουν ενημερωτικό σημείωμα και
ερωτηματολόγιο στη βάση του οποίου θα εντοπιστούν και θα επιλεγούν τελικά
οι δυνητικοί θύλακες επικέντρωσης των παρεμβάσεων. Οι Δήμοι στους οποίους
εστάλη η ενημέρωση και το ερωτηματολόγιο είναι: Αμπελοκήπων – Μενεμένης,
Δέλτα, Θεσσαλονίκης, Καλαμαριάς, Κορδελιού – Ευόσμου, Νεάπολης – Συκεών,
Παύλου Μελά και Πυλαίας – Χορτιάτη.
Στο «Ερωτηματολόγιο για τον εντοπισμό δυνητικών θυλάκων επικέντρωσης»,
ζητείται από τους Δήμους, η προκαταρκτική και ενδεικτική υπόδειξη εκείνων των
υποπεριοχών (θυλάκων επικέντρωσης) εντός των ορίων της ευρύτερης Περιοχής
Εφαρμογής της ΟΧΕ ΒΑΑ, όπου σε μεγαλύτερο βαθμό εμφανίζονται τα προβλήματα
στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που ορίζει ο Γενικός Κανονισμός των
ΕΔΕΤ (οικονομικές, κοινωνικές, δημογραφικές, περιβαλλοντικές και κλιματικής
αλλαγής), και οι οποίες, έπειτα από αξιολόγηση, ενδεχομένως να οριστούν ως
«θύλακες επικέντρωσης» εντός της Περιοχής Εφαρμογής. Οι Ολοκληρωμένες
Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ) αποτελούν εργαλείο ολοκληρωμένης χωρικής
ανάπτυξης για την εφαρμογή αναπτυξιακών στρατηγικών σε συγκεκριμένες
χωρικές ενότητες.
Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, μέσω της Διαχειριστικής Αρχής, στο
πλαίσιο του νέου ΕΣΠΑ (ΣΕΣ 2014 – 2020) άρχισε τη δημόσια διαβούλευση και την
εξειδίκευση των βασικών κατευθύνσεων για την εφαρμογή των Ολοκληρωμένων
Χωρικών Επενδύσεων στην περιοχή της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης,
και έως τα τέλη Φεβρουαρίου 2016, θα προσδιορίσει την περιοχή παρέμβασης
καθώς και τους φορείς που θα εμπλακούν στον σχεδιασμό και την εφαρμογή
της στρατηγικής ΟΧΕ και στην υλοποίηση των επιμέρους δράσεων - πράξεων.
Στη συνέχεια και έως τα τέλη Απριλίου 2016 θα εκδοθεί ο σχετικός Οδηγός
Εφαρμογής. Η Πρόσκληση για ένταξη στο ΠΕΠ προβλέπεται για το τέλος του
πρώτου εξαμήνου του 2016, της οποίας θα προηγηθεί εκτεταμένη διαβούλευση
με όλους τους δυνητικά εμπλεκόμενους φορείς.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ βασικών γνώσεων GIS με πιστοποίηση από τον
ΣΔΑΤΜΒΕ, από 8 έως 24 Φεβρουαρίου 2015, Πλ.Ιπποδρομίου
12, Θεσσαλονίκη. Πληρ. : 2310 886436
ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ μελών της
Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ./Κ.Μ στις 4 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 10:30
π.μ. στην αίθουσα συνελεύσεων 1ος όροφος της τέως 3ης
ΠΥΔΕ – Στρωμνίτσης 53 Θεσσαλονίκη. 2η επαναληπτική
λόγω μη απαρτίας στις 11 Φεβρουαρίου 2016 ίδια ώρα.
ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ υπό
την αιγίδα της UNESCO και την υποστήριξη του Εθνικού
Μετσόβιου Πολυτεχνείου διοργανώνεται στην Ξάνθη. Στις 31
Ιανουαρίου 2016, 12:30 μ.μ. έως 19:30 μ.μ. στο συνεδριακό
χώρο του ξενοδοχείου Elisso.
22ο ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ με τίτλο: «Επισκευές και
Ενισχύσεις Κατασκευών 2016» διοργανώνουν το
Πανεπιστήμιο Πατρών και το ΤΕΕ Τμήμα Δυτικής Ελλάδος.
Στις 9 και 10 Φεβρουαρίου 2016. Πληρ.: 2610 996539
ΞΕΝΑΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ με στόχο την
ενίσχυση του Παιδικού Χωριού SOS διοργανώνει η 1η
Δημοτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης, έως 30 Ιανουαρίου 2016.
Συμμετοχές ΕΔΩ
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ΕΘΝΟΣ 27/1/2016

Από τον Μάιο η πληρωμή του φόρου

Η «αυλαία» των φορολογικών δηλώσεων ανοίγει φέτος νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά, ενδεχομένως την επόμενη εβδομάδα, ενώ πιο γρήγορα, και
συγκεκριμένα μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου, το Δημόσιο θα έχει εισπράξει τον φόρο εισοδήματος που θα προκύψει από την εκκαθάριση των δηλώσεων για τα
εισοδήματα του 2015. Ηδη, στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων καταβάλλεται προσπάθεια και γίνονται
τεχνικές δοκιμές ώστε η ηλεκτρονική εφαρμογή του Taxisnet που θα υποδεχθεί τις νέες φορολογικές δηλώσεις να ενεργοποιηθεί στις αρχές Φεβρουαρίου,
χωρίς να αποκλείεται αυτό να γίνει και την ερχόμενη Δευτέρα 1η Φεβρουαρίου.

Συναντήσεις ξένων επενδυτών με τις διοικήσεις ελληνικών τραπεζών

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ 26/1/2016

Την Αθήνα επισκέπτονται εντός της εβδομάδας οι μεγαλοεπενδυτές Πρεμ Γουάτσα και Τζον Πόλσον προκειμένου σύμφωνα με πληροφορίες να έχουν συναντήσεις
με τις διοικήσεις εταιριών στις οποίες έχουν επενδύσει αλλά και με αρμόδια κυβερνητικά στελέχη, καθώς και με τον πρωθυπουργό Α.Τσίπρα. Η Fairfax του Πρεμ
Γουάτσα, διαθέτει συμμετοχή στην Eurobank, στην Grivalia, στην Praktiker Ελλάδος και στην Μυτιληναίος και πρόσφατα στην ασφαλιστικό όμιλο Eurolife, μετά
την υπογραφή συμφωνίας μεταξύ της Eurobank και της Fairfax, με βάση την οποία το 80% των μετοχών της Eurolife ERB Insurance Group Ανώνυμος Εταιρεία
Συμμετοχών θα μεταβιβαστεί από τη Eurobank στο νέο μέτοχο, (η Eurobank διατηρεί 20%).

Σύγκρουση ΤΑΙΠΕΔ και υπουργού Ναυτιλίας για ιδιωτικοποίηση ΟΛΠ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 27/1/2016

Νέο επεισόδιο στη σύγκρουση υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας (ΥΕΝ) και ΤΑΙΠΕΔ λόγω της αποκρατικοποίησης του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς, την οποία
ο υπουργός κ. Δρίτσας αρνείται ακόμη να αποδεχθεί παρά την ανακήρυξη της Cosco ως προτιμητέου επενδυτή. Αφορμή για τη νέα κόντρα αποτέλεσαν οι
δηλώσεις του κ. Δρίτσα, ο οποίος, μιλώντας σε ραδιοφωνικό σταθμό, άφησε να εννοηθεί ότι η συμφωνία ΤΑΙΠΕΔ - Cosco «έχει δρόμο μπροστά της» και άρα
περικλείει αβεβαιότητες και μπορεί και να μην ολοκληρωθεί. Ο κ. Δρίτσας, που είχε διαφωνήσει με την αποκρατικοποίηση, προφανώς βρίσκεται σε δύσκολη
θέση. Ωστόσο, οι δηλώσεις του που αμφισβητούν το αποτέλεσμα του διαγωνισμού δημιουργούν κλίμα αβεβαιότητας.

Ναυάγιο για το διαγωνισμό ιδιωτικοποίησης της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, προκηρύσσεται άμεσα νέος

ΤΑ ΝΕΑ 27/1/2016

Χρονικό ενός προαναγγελθέντος ναυαγίου αποτελεί η ακύρωση του υφιστάμενου διαγωνισμού αποκρατικοποίησης της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και η άμεση επαναπροκήρυξη
νέου. Στη σχετική αυτή ανακοίνωση αναμένεται να προχωρήσει πιθανώς και την επόμενη εβδομάδα το ΤΑΙΠΕΔ μπροστά στο χλιαρό ενδιαφέρον των τριών
υφιστάμενων διεκδικητών, δηλαδή των Ρώσων της RZD, των Γάλλων της SNCF, και του αμερικανο-ρουμανικού σχήματος Watco-Grup Feroviar. Στόχος της
επαναπροκήρυξης θα είναι αφενός να μπουν στο παιχνίδι νέοι παίκτες αφετέρου να ενταχθούν πιθανότατα και άλλα περιουσιακά στοιχεία που θα κάνουν πιο
ελκυστική την ΤΡΑΙΝΟΣΕ.

Καθοριστικό το 2016 για τον τουρισμό της Θεσσαλονίκης

Voria.gr 26/1/2016

Την εκτίμηση ότι υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης των οικονομικών μεγεθών για τα ξενοδοχεία που δέχθηκαν μεγάλες πιέσεις κατά την περσινή χρονιά, εξαιτίας
της αβεβαιότητας και των capital controls, εξέφρασε ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης Αριστοτέλης Θωμόπουλος, κατά τη διάρκεια της
καθιερωμένης εκδήλωσης για την κοπή της πίτας της ΕΞΘ. Πρόσθεσε ωστόσο, ότι πολλά θα εξαρτηθούν από την τάση που θα διαμορφωθεί στην παγκόσμια
τουριστική αγορά και το μερίδιο που θα κατορθώσει να απορροφήσει η Θεσσαλονίκη ως ένας ελκυστικός και ασφαλής προορισμός, αλλά και από τη θωράκισή
μας ως χώρα απέναντι στους ανταγωνιστές μας, καθώς, όπως σημειώνουν οι ξενοδόχοι της πόλης, δυστυχώς η υπερφορολόγηση και οι ασφυκτικές συνθήκες
μέσα στις οποίες λειτουργεί η επιχειρηματικότητα βάζουν εμπόδια στην πραγματοποίηση στόχων.
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Το ΤΕΕ/ΤΚΜ για τα μέλη του και τους πολίτες

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
11/02, 25/02, 10/03, 24/03, 12:00 - 14:30
1oς όροφος ΤΕΕ/ΤΚΜ, γραφείο ΝΟΚ

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

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

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΣΤΕ ΤΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΑΣ
ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΚΜ
περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΚΜ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΚΜ
Πάρις Μπίλλιας

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Αλεξάνδρα Γούτα
Άγγελος Αγγελίδης
Χρύσα Λασκαρίδου
Κυριακή Διαβολίτση

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
CAN studio

E-MAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
infotkm@central.tee.gr

ΤΕΕ / ΤΚΜ
Λεωφόρος Μ. Αλεξάνδρου 49
54643, Θεσσαλονίκη

www.tkm.tee.gr

