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Οι δυνατότητες χρηματοδότησης σε πτυχιούχους μηχανικούς 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και σε νεοφυείς επιχειρήσεις μέσω 
τεσσάρων νέων προγραμμάτων ΕΣΠΑ παρουσιάστηκαν το απόγευμα 
της Τετάρτης 16 Μαρτίου στο αμφιθέατρο του ΤΕΕ/ΤΚΜ, στο πλαίσιο 
ειδικής ενημερωτικής εκδήλωσης. Στον σύντομο χαιρετισμό του ο 
πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ Πάρις Μπίλλιας αναφέρθηκε στις δυνατότητες 
του ΕΣΠΑ και κάλεσε τους συναδέλφους μηχανικούς να εκμεταλλευτούν όλες τις πτυχές των νέων 
τεσσάρων προγραμμάτων. Τόνισε ότι το ΤΕΕ/ΤΚΜ θα ενημερώνει τα μέλη του για όλες τις δράσεις που τους 
αφορούν, πρόσθεσε ότι το ΕΣΠΑ είναι το μόνο χρηματοδοτικό εργαλείο και προειδοποίησε τους μηχανικούς 
να κρατούν «μικρό καλάθι», καθώς αναμένεται να είναι λίγοι οι ωφελούμενοι του κλάδου. Επίσης, τους 
συνέστησε να μην προβούν σε μεγάλα έξοδα για τη σύνταξη της πρότασης, υπογραμμίζοντας ότι υπάρχουν 
σοβαρά προβλήματα στη διαδικασία αξιολόγησης, τα οποία το ΤΕΕ/ΤΚΜ καταγράφει και θα ενημερώσει 
τους αρμοδίους με σχετικό έγγραφο. 

Εισηγητές ήταν ο Γιάννης Τσιτσόπουλος ΑΤΜ, ειδικός σε θέματα διαχείρισης προγραμμάτων και μέλος της 
ΜΕ Ανταγωνιστικότητας και Καινοτομίας του ΤΕΕ/ΤΚΜ και η Δήμητρα Κυριακοπούλου ΜΧΠΠΑ συνεργάτης 
του ΤΕΕ/ΤΚΜ σε θέματα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, οι οποίοι παρουσίασαν τους βασικούς άξονες, 
ανέπτυξαν τις προϋποθέσεις και απάντησαν σε ερωτήσεις και απορίες των συμμετεχόντων στην εκδήλωση. 
Τα τέσσερα νέα προγράμματα ΕΣΠΑ είναι:

“Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης”, 
“Ενίσχυση τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική 

αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών”, 
“Νεοφυής Επιχειρηματικότητα”, 
“Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους 

στις νέες αγορές”

Στο ισόγειο του ΤΕΕ/ΤΚΜ (Μεγ.Αλεξάνδρου 49) συνεχίζεται 
–μέχρι την Δευτέρα 28 Μαρτίου- η συγκέντρωση ειδών 
πρώτης ανάγκης για τους πρόσφυγες. Ήδη η ανταπόκριση των 
συναδέλφων μηχανικών είναι πολύ μεγάλη, αλλά οι ανάγκες 
παραμένουν τεράστιες. Τα είδη που συγκεντρώνονται είναι:

Βρεφικά είδη: Βρεφικές πάνες, μωρομάντηλα, κρέμες 
συγκάματος, ταλκ, βρεφικό γάλα πρώτης και δεύτερης ηλικίας, 
κρέμες σε σκόνη και έτοιμες βρεφικές τροφές σε βαζάκια κλπ, 

Τρόφιμα: Ατομικοί χυμοί, γάλα μακράς διάρκειας, μπισκότα, 
μπάρες δημητριακών κλπ, 

Είδη προσωπικής υγιεινής, 
Φάρμακα: αντιβηχικά και αντιπυρετικά

Η συγκέντρωση των αγαθών γίνεται κάθε εργάσιμη μέρα μέχρι τη Δευτέρα 28 Μαρτίου και ώρες 11:00 - 
18:00. Πληροφορίες:  κ. Ελ. Λειβαδιώτη, 2310883170  κ. Σ. Αθανασιάδου, 2310883107

Παράταση εξόφλησης ειδοποιητηρίων ασφαλιστικών εισφορών των μηχανικών Β’ Εξαμήνου 2015 μέχρι 
31 Μαρτίου. Πληροφορίες ΕΔΩ

Ευκαιρίες για τους μηχανικούς από τα νέα προγράμματα ΕΣΠΑ 

Συνεχίζεται μέχρι τις 28 Μαρτίου η συγκέντρωση βοήθειας για τους 
πρόσφυγες

Νέα παράταση εξόφλησης ειδοποιητηρίων ασφαλιστικών εισφορών των 
μηχανικών Β’ Εξαμήνου 

Η ανάπτυξη μας τελείωσε, ζήτω η ανάπτυξη! Και 
vice versa.
Στη φράση αυτή θα μπορούσε να συνοψιστεί η 
λογική του παραλόγου, που έχει αντικαταστήσει 
την κοινή λογική στην Ελλάδα, σε ό,τι αφορά την 
ανάπτυξη. Τη θέλουμε με πάθος. Όταν έρθει η 
ώρα να την εφαρμόσουμε όμως, το πάθος γίνεται 
...λάθος.
Ας δούμε τον κατασκευαστικό τομέα. Η κρίση τον 
έριξε στα γόνατα. ΟΚ όμως, αυτή είναι η κατάσταση. 
Δεν ωφελεί η γκρίνια. Πράξεις χρειάζονται. Έχουμε 
πει και ξαναπεί ότι το αντικείμενο που έχασαν 
οι τεχνικές εταιρείες θα μπορούσαν να το 
αναπληρώσουν εν μέρει από τα προγράμματα 
ενεργειακής αναβάθμισης δημόσιων και 
ιδιωτικών κτηρίων. Ναι, αυτά θα μπορούσαν να 
“ζεστάνουν” την αγορά. Αν δεν ήταν παγωμένα. 
Και γιατί είναι παγωμένα; Μα η Ελλάδα δεν έχει 
ακόμη εναρμονιστεί με την ευρωπαϊκή οδηγία 
περί κτηρίων μηδενικής κατανάλωσης! Οι αρμόδιοι 
αναλώνονται σε μεταξύ τους αντιδικίες τύπου “το 
αβγό έκανε την κότα ή η κότα το αβγό” κι έτσι η 
αναμόρφωση του ΚΕΝΑΚ, που χρόνια συζητάμε, 
στην καλύτερη περίπτωση προβλέπεται να 
ολοκληρωθεί το φθινόπωρο. Κι ακόμη και γι’ αυτό 
το τραβηγμένο από τα μαλλιά χρονοδιάγραμμα 
έχουμε τις αμφιβολίες μας σε σχέση με το αν θα 
τηρηθεί...
Εντάξει. Είπαμε, η γκρίνια δεν ωφελεί. Ας είμαστε 
θετικοί. Έχουμε τον τουρισμό. Μια χαρά πηγαίνει. 
Και φέτος αναμένεται να ωφεληθεί περαιτέρω 
από εξελίξεις όπως η κόντρα Ρωσίας-Τουρκίας, 
που εκτιμάται ότι μπορεί να εκτρέψει προς άλλους 
προορισμούς 3,5 εκατ. Ρώσους ταξιδιώτες, 
φανατικούς φίλους των τουρκικών θέρετρων. 
Αυξημένος τουρισμός σημαίνει επενδύσεις σε 
ξενοδοχεία. Επενδύσεις στα ξενοδοχεία σημαίνουν 
έργο για τις τεχνικές εταιρείες. Απλή εξίσωση αν δεν 
υπήρχε μια μεταβλητή: δεν έχουμε χωροταξικό! 
Η Χωροταξική και Πολεοδομική Μεταρρύθμιση 
ψηφίστηκε πρόπερσι. Μέχρι σήμερα όμως, 
υπάρχει μόνο στα λόγια, ενώ ακούγεται ότι η 
κυβέρνηση επιδιώκει την εκ νέου τροποποίηση 
του θεσμικού πλαισίου. Στα λόγια παραμένει κι ο 
αναπτυξιακός. Να γελάσουμε ή να κλάψουμε;

Συνέχεια στη σελίδα 2...
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Οι μηχανικοί για τους πρόσφυγες

http://www.tsmede.gr/
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...συνέχεια από σελίδα 1

Ευκαιρίες για τους μηχανικούς από τα νέα προγράμματα ΕΣΠΑ

Εκδήλωση για τα προγράμματα ΕΣΠΑ και στη Βέροια

ειδικότητά τους. Επιδοτούνται με 5.000 έως 25.000 ευρώ  στην περίπτωση 
ατόμου που ανοίγει ατομική επιχείρηση. Έως 40.000 ευρώ  για συνεργατικά 

σχήματα δύο ατόμων και έως 50.000 ευρώ για συνεργασίες τριών ή περισσοτέρων 
ατόμων.  

Ηλεκτρονική υποβολή στο www.ependyseis.gr από 08/03/2016 έως 
15/04/2016. Η διάρκεια υλοποίησης είναι έως  24 μήνες από την ημερομηνία 
απόφασης ένταξής τους. Έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών από 8 Μαρτίου 2016

Περισσότερες λεπτομέρειες ΕΔΩ
Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική 

αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών
Ο συνολικός προϋπολογισμός του 

προγράμματος είναι 70 εκατομμύρια 
ευρώ, εκ των οποίων τα 28,7 θα διατεθούν 
στις περιφέρειες κεντρικής Μακεδονίας, 
ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, 
Θεσσαλίας, Ηπείρου και δυτικής Ελλάδας. 
Τα 50 εκατομμύρια ευρώ αφορούν στα 

καταλύματα (10 εκατομμύρια ευρώ  σε νέες επιχειρήσεις και τα υπόλοιπα σε 
υφιστάμενες επιχειρήσεις που έχουν κλείσει δύο  διαχειριστικές χρήσεις 2014-
15) και τα 20 εκατομμύρια ευρώ αφορούν σε λοιπές τουριστικές επιχειρήσεις 
(5 εκατομμύρια ευρώ  σε νέες επιχειρήσεις και τα υπόλοιπα σε υφιστάμενες 
επιχειρήσεις που έχουν κλείσει δύο διαχειριστικές χρήσεις 2014-15).

Δυνητικοί δικαιούχοι είναι υφιστάμενες & νέες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό, υφιστάμενες επιχειρήσεις που 
τηρούν βιβλία Β΄ και Γ’ κατηγορίας, οι οποίες μέχρι 31.12.2015 έχουν κλεισμένες 
δύο ή περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις και νέες επιχειρήσεις που δεν εμπίπτουν 
στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων και έχουν συσταθεί μέχρι 31.12.2015

Επιδοτούνται με ποσό 15.000 έως 150.000 ευρώ με την προϋπόθεση να μην 
υπερβαίνει το συνολικό κύκλο εργασιών του 2015. Η χρηματοδότηση καλύπτει 
το 40% των επιλέξιμων δαπανών. Προσαύξηση 10%, φτάνοντας στο 50%, στην 
περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού. Η διάρκεια υλοποίησης είναι έως  24 
μήνες από την ημερομηνία απόφασης ένταξής τους.

Περισσότερες λεπτομέρειες ΕΔΩ
Να σημειωθεί ότι η εκδήλωση βιντεοσκοπήθηκε και θα αναρτηθεί στην 

ιστοσελίδα του ΤΕΕ/ΤΚΜ
Παράλληλα, ξεκινά στο ΤΕΕ μία νέα υπηρεσία προς τα μέλη του, η παροχή 
πληροφοριών και βοήθειας για αξιοποίηση των προγραμμάτων. Η νέα υπηρεσία 
θα παρέχεται κατ΄αρχήν μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων σε αυτή τη διεύθυνση

Νεοφυής Επιχειρηματικότητα 
Ο συνολικός προϋπολογισμός του 

προγράμματος είναι 120 εκατομμύρια 
ευρώ και ο προϋπολογισμός του Α’ κύκλου 
72 εκατομμύρια ευρώ. Για την κεντρική 
Μακεδονία, την ανατολική Μακεδονία-Θράκη, 
την Ήπειρο, την δυτική Ελλάδα και τη Θεσσαλία 
προβλέπονται 43,4 εκατομμύρια ευρώ. Δικαιούχοι είναι οι άνεργοι εγγεγραμμένοι 
στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης. Επίσης, ατομικοί 
επιχειρηματίες παροχής υπηρεσιών οι οποίοι είναι ενεργοί επιτηδευματίες χωρίς 
να έχουν σχέση μισθωτής εργασίας και δεν λαμβάνουν σύνταξη γήρατος κατά την 
ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης για την ίδρυση επιχείρησης (ατομική, ΟΕ, 
ΕΠΕ, ΕΕ, ΙΚΕ, Συν. Επιχ/ση, ΚοινΣεπ) στους οκτώ τομείς στρατηγικής προτεραιότητας 
του ΕΠΑνΕΚ. Δεν είναι επιλέξιμοι οι ατομικοί επιχειρηματίες που ασκούν εμπορική 
δραστηριότητα. Οι δικαιούχοι πρέπει να κάνουν την έναρξη στο διάστημα υποβολής 
της πρότασης έως και την ημερομηνία προσκόμισης των δικαιολογητικών ένταξης. 

Η χρηματοδότηση καλύπτει το 100% των επιλέξιμων δαπανών. Δυνατότητα 
χορήγησης προκαταβολής 40% με χρήση εγγυητικής προκαταβολής μέσω 
αναγνωρισμένου Πιστωτικού Ιδρύματος/ Δυνατότητα χρήσης χρηματοδοτικών 
μέσων ή χρήση «Ανοικτών Καταπιστευτικών Λογαριασμών» όταν υπάρξει 
θεσμοθετημένο πλαίσιο. Ενισχύονται επιχειρηματικά σχέδια  από 15.000 έως 60.000 
ευρώ. Η διάρκεια υλοποίησης είναι 24 μήνες μετά την απόφαση ένταξης. Οι αιτήσεις 
χρηματοδότησης υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω του δικτυακού τόπου 
(ιστοσελίδα), www.ependyseis.gr. Η έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής θα είναι 
στις 17.03.2016 και θα παραμείνει ανοικτή μέχρι τις 27.04.2016. 

Περισσότερες λεπτομέρειες ΕΔΩ
Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των 

ικανοτήτων τους στις νέες αγορές
Δικαιούχοι είναι υφιστάμενες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται στους οκτώ στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας και τηρούν 
βιβλία Β΄ και Γ’ κατηγορίας, οι οποίες μέχρι 31.12.2015 έχουν κλεισμένες 
δύο ή περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις. Επίσης, νέες επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται στους οκτώ στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας και δεν 
εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων και έχουν συσταθεί μέχρι 
31.12.2015. Ο προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης Α’ κύκλου είναι 78 εκατομμύρια 
ευρώ (10% θα διατεθούν για νέες και 90% για υφιστάμενες), εκ των οποίων 48,4 
εκατομμύρια ευρώ στις περιφέρειες κεντρικής Μακεδονίας, ανατολικής Μακεδονίας 
Θράκης, Θεσσαλίας, Ηπείρου και δυτικής Ελλάδας. Ο συνολικός προϋπολογισμός 
του προγράμματος είναι 130 εκατομμύρια ευρώ. Το ποσοστό επιχορήγησης είναι 
40% των επιλέξιμων δαπανών και προσαυξάνεται σε 50% σε περίπτωση πρόσληψης 
νέου προσωπικού. Προκαταβολή 40% της ενίσχυσης με εγγυητική προκαταβολής. 
Η έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής θα είναι στις 7.04.2016 και θα παραμείνει 
ανοικτή μέχρι τις 20.05.2016. 

Περισσότερες λεπτομέρειες ΕΔΩ 
Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 50 εκατομμύρια ευρώ και 

κατανέμεται σε δύο κύκλους. Οι δυνητικοί δικαιούχοι είναι οπωσδήποτε πτυχιούχοι 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ΟΑΕΔ (κατά την 
ημερομηνία υποβολής της πρότασης), φυσικά πρόσωπα που ασκούν συναφή με 
την ειδικότητα επαγγελμ. δραστηριότητα (κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της 
πρόσκλησης). Επιτρέπονται συνεργασίες μεταξύ δικαιούχων. Το ατομικό εισόδημα 
κατά το έτος 2015 ≤ 20.000 ευρώ και το οικογενειακό κατά το έτος 2015 ≤ 35.000 
ευρώ.  Επιδοτούνται για τη δημιουργία, οργάνωση, υποστήριξη και λειτουργία 
νέoυή υφιστάμενου αυτοτελούς επαγγελματικού χώρου συναφούς με την 

 Ενημερωτική εκδήλωση με θέμα 
«Προγράμματα ΕΣΠΑ – Νέες ευκαιρίες 
για μηχανικούς» διοργανώνει το ΤΕΕ/
ΤΚΜ στις 21 Μαρτίου, στις 17:00 στην 
Αντωνιάδειο Στέγη Γραμμάτων και 
Τεχνών στην Βέροια. Αντικείμενο 
της εκδήλωσης είναι τα τέσσερα 
νέα προγράμματα του ΕΣΠΑ και οι 
δυνατότητες χρηματοδότησης σε 
πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
και σε νεοφυείς επιχειρήσεις. Εισηγητές 
στην εκδήλωση θα είναι ο Γιάννης 
Τσιτσόπουλος ΑΤΜ, ειδικός σε θέματα 
διαχείρισης προγραμμάτων και μέλος 
της ΜΕ Ανταγωνιστικότητας και 
Καινοτομίας του ΤΕΕ/ΤΚΜ και η Δήμητρα Κυριακοπούλου ΜΧΠΠΑ συνεργάτης 
του ΤΕΕ/ΤΚΜ σε θέματα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. Περισσότερα ΕΔΩ. 

www.ependyseis.gr
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=2782
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=2784
www.tkm.tee.gr
mailto:progtkm%40central.tee.gr?subject=
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=2783
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=2649
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teetkm/DRASTHRIOTHTES/EKDHLVSEIS/Beroia.pdf
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Ανοιχτό ενημερωτικό σεμινάριο με θέμα: «Φορολογία Μηχανικών Ε.Ε. – Δήλωση 
φόρου εισοδήματος Οικονομικού έτους 2016», θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 31 
Μαρτίου 2016, 6:00 μ.μ. στο αμφιθέατρο του ΤΕΕ/ΤΚΜ (Μ. Αλεξάνδρου 49- Ισόγειο). 
Βασικός ομιλητής της εκδήλωσης θα είναι ο μόνιμος συνεργάτης του ΤΕΕ/ΤΚΜ σε 
φορολογικά θέματα κ. Νίκος Κολυδάς, Οικονομολόγος – Λογιστής. Θα ενημερώσει 
τους συναδέλφους για το νέο καθεστώς φορολόγησης των εισοδημάτων των 
Ε.Ε. μηχανικών από άσκηση ελευθερίου επαγγέλματος και θα αναφερθεί στον 
τρόπο συμπλήρωσης των σχετικών εντύπων που πρέπει κατά περίπτωση να 
συνυποβάλλουν οι μηχανικοί κατά την υποβολή της φορολογικής του δήλωσης. 
Περισσότερα ΕΔΩ 

Εγκρίθηκε από τη Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ/ΤΚΜ η πραγματοποίηση 
ενημερωτικών σεμιναρίων διά των Νομαρχιακών Επιτροπών Σερρών και 
Κιλκίς, με στόχο τη συνέχιση του προγράμματος επιμόρφωσης των μηχανικών 
(ελεύθερων επαγγελματιών και υπαλλήλων στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα). 
Πρόκειται για δύο σεμινάρια: 

• Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων – Μελέτες 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων στις Σέρρες 4-6/4/2016 – (Τρεις Ημέρες)

• Κτηνοτροφικές μονάδες, κατασκευή, αδειοδότηση και άδεια λειτουργίας στο 
Κιλκίς τον Απρίλιο σε ημερομηνία που θα οριστεί (Μία Ημέρα)

Απευθύνονται σε συναδέλφους μηχανικούς και θα πραγματοποιηθούν σε 
αίθουσες που θα καθοριστούν από τις Ν.Ε. Οι συνάδελφοι που ενδιαφέρονται να το 
παρακολουθήσουν, θα υποβάλουν την συνημμένη αίτηση δήλωσης συμμετοχής 
στα γραφεία των Νομαρχιακών Επιτροπών. Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου 
θα χορηγηθεί σε όσους το παρακολουθήσουν ανελλιπώς (υποχρεωτική παρουσία 
τουλάχιστον στο 90% της διάρκειάς τους) σχετική βεβαίωση παρακολούθησης. 
Περισσότερες λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν σύντομα. 

Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων για την Ποιότητα και την Ανάπτυξη των Κατασκευών 
(ΣΕΠΑΚ) διοργανώνει την  Δευτέρα  21 Μαρτίου στις 17:00,  στο ξενοδοχείο ΗΥΑΤΤ 
εκδήλωση με θέμα: “Κίνητρα ανάπτυξης του κλάδου των κατασκευών, σήμερα”

Θα είναι μία ανοιχτή συζήτηση με καλεσμένους συνομιλητές:
• Τον κ. Κώστα Καραμανλή – Βουλευτή Σερρών και Τομεάρχη Υποδομών 

Μεταφορών και Δικτύων της Ν.Δ.
• Τον κ. Νικόλαο Καραβίτη –  Καθηγητή Δημόσιας Διοίκησης Πάντειο Πανεπιστήμιο
• Τον κ. Πάρι Μπίλλια – Πρόεδρο ΤΕΕ/ΤΚΜ 

Στη  συζήτηση  αυτή  θα  επιχειρηθεί να καταγραφούν ενδιαφέρουσες  ιδέες  και 
προτάσεις  για  τη  διαμόρφωση  καινοτόμων αλλά  και  ρεαλιστικών  κινήτρων,  
δεδομένης  της σημερινής  οικονομικής  κατάστασης, που  θα  μπορούσαν  να  
προκαλέσουν  επανεκκίνηση  του κλάδου των κατασκευών.

Ενημερωτικό σεμινάριο για τη φορολογία των μηχανικών 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ & ΔΡΑΣΕΙΣ με σύνθημα «Μπες στο κλίμα κι 
εσύ» διοργανώνει ο Δήμος Θεσσαλονίκης στις 29 Μαρτίου 
στο πλαίσιο των εγκαινίων των αναπλασμένων πλατειών 
Χρηματιστηρίου και Εμπορίου στο κέντρο της πόλης. Πληρ.

ΕΚΘΕΣΗ με τίτλο   “Ο κόσμος του Οδυσσέα Ελύτη. Ποίηση 
και ζωγραφική” από την Παρασκευή 18 Μαρτίου, (εγκαίνεια 
19:00), Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών Α.Π.Θ. Αγίου Δημητρίου 
159, Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΛΕΞΗ του Πέτρου Μαρτινίδη, ομότιμου καθηγητή 
Αρχιτεκτονικής Α.Π.Θ. με τίτλο «Η μνήμη των μνημείων», 
διοργανώνεται από το Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης 
στο πλαίσιο της δράσης  “Γαλλοφωνία 2016” στις 23 
Μαρτίου 2016, 19.00, Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης. 
Πληρ.2313310201

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ, με τίτλο «Energy Market: Unlocking Greece’s 
Economic Potential» διοργανώνουν το Τεχνικό Επιμελητήριο 
Ελλάδας (ΤΕΕ), σε συνεργασία με τη δεξαμενή σκέψης 
Hellenic Association for Energy Economics (www.HAEE.
gr) με την υποστήριξη του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
στην Eλλάδα και του World Energy Council στην Αθήνα,  στις 
22 Μαρτίου 2016, ξενοδοχείο Athenaeum Intercontinental. 
Πληρ.

Συνάντηση πρόεδρου ΤΕΕ/ΤΚΜ με την ηγεσία της Αττικό 
Μετρό ΑΕ 

Σεμινάρια μικρής διάρκειας σε Σέρρες και Κιλκίς

Εκδήλωση με θέμα «Κίνητρα ανάπτυξης του κλάδου των 
κατασκευών, σήμερα»

Η πορεία κατασκευής του Μετρό 
Θεσσαλονίκης εξετάστηκε κατά 
τη συνάντηση του προέδρου του 
ΤΕΕ/ΤΚΜ Πάρι Μπίλλια με τον 
πρόεδρο και τον διευθύνοντα 
σύμβουλο της Αττικό Μετρό ΑΕ, 
Γιάννη Μυλόπουλο και Θεόδωρο 
Παπαδόπουλο, αντίστοιχα. Ο κ. Μπίλλιας μετέβη την Τρίτη 15 Μαρτίου στα γραφεία 
της εταιρίας στη Θεσσαλονίκη, ενημερώθηκε για την πορεία των εργασιών 
κατασκευής και παρουσίασε με σαφήνεια τις θέσεις του ΤΕΕ/ΤΚΜ επί του 
συγκεκριμένου θέματος. Ο πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ μετέφερε την αδιαπραγμάτευτη 
θέση ότι ο σταθμός της Βενιζέλου πρέπει να γίνει και επανέλαβε την πάγια θέση 
ότι το έργο δεν μπορεί να «τηλεδιοικείται» από την Αθήνα. Τα υψηλόβαθμα στελέχη 
της εταιρίας αποκάλυψαν ότι ετοιμάζεται μελέτη για το ζήτημα του σταθμού της 
Βενιζέλου, στο πλαίσιο που έχει θέσει το ΚΑΣ. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν για 
στενή συνεργασία. Ο κ. Μπίλλιας παρέδωσε στον πρόεδρο και τον διευθύνοντα 
σύμβουλο της Αττικό Μετρό από έναν αφαιρούμενο δίσκο με τα πορίσματα, τις 
θέσεις και τις προτάσεις του Τμήματος σχετικά με το έργο.
Στο μεταξύ, μελωδίες του Γιόχαν Σεμπάστιαν Μπαχ θα «πλημμυρίσουν» το εργοτάξιο 
της στάσης «Πανεπιστήμιο» του Μετρό Θεσσαλονίκης, δίπλα στη Φοιτητική Λέσχη, 
τη Δευτέρα, 21 Μαρτίου 2016, από τους μουσικούς και τα όργανα της Ορχήστρας 
Εγχόρδων του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας.
Η εκδήλωση εντάσσεται σε μια διεθνή πρωτοβουλία με τίτλο «Ο Μπαχ στο Μετρό» 
(Bach in the subways), στόχος της οποίας είναι να καταστήσει γνωστότερο το έργο 
του μεγάλου συνθέτη στο ευρύ κοινό. Για το λόγο αυτόν η είσοδος θα είναι ελεύθερη, 
όμως οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσέλθουν εγκαίρως στο σημείο, καθώς ο 
αριθμός των θέσεων θα είναι περιορισμένος. Για περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ 

To Σάββατο 2 Απριλίου 2016 στο αμφιθέατρο του ΤΕΕ/ΤΚΜ (Μεγ.Αλεξάνδρου 
49) θα πραγματοποιηθεί ημερίδα με θέμα “Τhe function of the professional as-
sociations today and how it helps in the practice of the profession” η οποία 
διοργανώνεται από το EGOS (European Group of Surveyors).

Κατά τη διάρκεια των εργασιών της, θα παρουσιαστούν εισηγήσεις από ξένους 
ομιλητές σχετικά με την λειτουργία των αντιστοίχων επαγγελματικών συλλόγων 
τους καθώς και το Ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των συλλόγων. 
Εισηγήσεις θα παρουσιασθούν επίσης και από τον ΠΣΔΑΤΜ. Η γλώσσα της 
ημερίδας θα είναι η αγγλική. Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Αναλυτικό πρόγραμμα θα αναρτηθεί αργότερα στην ιστοσελίδα του ΠΣΔΑΤΜ 
καθώς και του ΕGOS 

Ευρωπαϊκή ημερίδα του EGOS στη Θεσσαλονίκη για την 
λειτουργία των επαγγελματικών συλλόγων των ΑΤΜ

http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teetkm/Forologia_Seminario_2016.pdf
http://www.thessaloniki.gr
http://gasandpower2016.eventsadmin.com
http://bachinthesubways.org/performance/bach-thessalonicas-sub-construction-way-2016/
http://europeansurveyors.org/events/icalrepeat.detail/2016/04/02/41/-/egos-workshop-2016


4

ΤΕΥΧΟΣ

49
17 ΜΑΡ 2016

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ

Γνωμοδότηση για τα σχέδια ΠΔ «μορφολογικών κανόνων 
δόμησης και αρχιτεκτονικής» Χαλκιδικής
Η παρουσίαση των μελετών των «μορφολογικών κανόνων δόμησης και αρχιτεκτονικής» 
που αφορούν την περιφερειακή ενότητα Χαλκιδικής, πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 
9 Μαρτίου στον Πολύγυρο. Εκτός από τον πρόεδρο της ΝΕ Χαλκιδικής του ΤΕΕ, Ηλία 
Καρανάσιο, τα μέλη της ΝΕ και τους μηχανικούς του νομού, συμμετείχαν ο πρόεδρος 
της Μόνιμης Επιτροπής Αρχιτεκτονικών Θεμάτων του ΤΕΕ/ΤΚΜ Τάκης Δούμας και το 
μέλος της ίδιας ΜΕ Βούλα Μασταγκά.
Το πρόγραμμα μελετών μορφολογικών κανόνων δόμησης και αρχιτεκτονικής είναι 
μέρος ενός συνολικού θεσμικού πλαισίου που ολοκληρώνει το ν.4067/11. Μετά την 
κατάργηση των ΕΠΑΕ και την αντικατάστασή τους με τα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής όπως 
ορίζονται με το  ν.4067/11 ο έλεγχος της δόμησης από πλευράς αρμοδιοτήτων τους 
περιορίστηκε μόνο στα εκτός κατοικίας κτίρια στις εντός ή εκτός σχεδίου περιοχές των 
οικισμών κάτω των 2.000 κατοίκων. Μετά τη θεσμοθέτηση με ΠΔ των μορφολογικών 
κανόνων τα κτίρια κατοικίας θα ελέγχονται μόνο για την απόκλιση τους από αυτούς. 
Από την προκήρυξη των μελετών -το 2010- έχουν εκφραστεί σημαντικές αντιρρήσεις 
για το περιεχόμενο και τις στοχεύσεις του μελετητικού προγράμματος διότι ακυρώνουν 
την Αρχιτεκτονική Πράξη και τελικά βλάπτουν το δημόσιο συμφέρον. Τα σχέδια των 
τριών ΠΔ που αφορούν την Π.Ε. Χαλκιδικής έχουν ακριβώς τα ίδια χαρακτηριστικά με 
τις υπόλοιπες μελέτες των άλλων Περιφερειακών Ενοτήτων διότι η σύνταξή τους έχει 
τις ίδιες κατευθύνσεις και προδιαγραφές όπως αυτές δόθηκαν στους μελετητές και 
εξειδικεύτηκαν από το Γραφείο Συμβούλου Παρακολούθησης τους.
•	 Το 1ο Π.Δ. αφορά τους Παραδοσιακούς Οικισμούς Παλαιοκάστρου και Παρθενώνα 
•	 Το 2ο Π.Π. αφορά το χαρακτηρισμένο Παραδοσιακό Τομέα του οικισμού Αθύτου
•	 Το 3ο Π.Δ. αφορά τους υπόλοιπους οικισμούς της Π.Ε. Χαλκιδικής.
Επικεντρώνοντας στο 3ο ΠΔ που αφορά 22 οικισμούς που τους κατηγοριοποιεί ως 
ενδιαφέροντες, 15 οικισμούς ως αδιάφορους υποκατηγορίας Αδ1 και 50 οικισμούς 
υποκατηγορίας Αδ2 διαπιστώθηκαν ότι:
•	Με το άρθρο ΙΙΙ προσδιορίζονται μορφολογικοί κανόνες σε όλους τους οικισμούς και 

στην πέριξ αυτών περιοχή
•	Με το άρθρο ΙV επιβάλλονται Γενικοί Μορφολογικοί Κανόνες πλέον αυτών του 

άρθρου ΙΙΙ  στους ενδιαφέροντες οικισμούς και σους αδιάφορους της υποκατηγορίας 
Αδ1 και στην πέριξ περιοχή όλων των οικισμών

Ζητήματα που αφορούν τόσο την ένταξη νέας δόμησης όσο και τη διαχείριση της 
υφιστάμενης στους οικισμούς της χώρας, παραδοσιακούς ή μη, απαιτούν Αρχιτεκτονική 
παιδεία και επιστημονική αλλά και επαγγελματική επάρκεια στο ανάλογο γνωστικό 
πεδίο και όχι στενά κανονιστικό περιβάλλον με όρους και ρυθμίσεις που η θεσμοθέτησή 
τους με ΠΔ θα καθιστά αδύνατη την όποια στο μέλλον τροποποίησή τους. Τα στελέχη 
του ΤΕΕ/ΤΚΜ πιστεύουν ότι η μη θεσμοθέτηση των μορφολογικών κανόνων θα 
προστατεύσει πραγματικά τους οικισμούς και το περιβάλλον τους και δεν θα χρεωθεί 
στη χώρα μια ακόμη αντιεπιστημονική προσέγγιση επίλυσης ζητημάτων έξω από κάθε 
συνθήκη σύγχρονου Ευρωπαϊκού κράτους και κοινωνίας.
Δείτε ΕΔΩ την μελέτη μορφολογικών κανόνων δόμησης και αρχιτεκτονικής, στις 
περιοχές εντός και εκτός οικισμών μέχρι 2.000 κατοίκων, της περιφερειακής ενότητας 
Χαλκιδικής .
Να σημειωθεί ότι αντίστοιχες παρουσιάσεις έγιναν και για τις Π.Ε. Πιερίας και Πέλλας. 
Την Παρασκευή 18 Μαρτίου, στις 11:30 γίνεται ανάλογη εκδήλωση στις Σέρρες (αίθουσα 
συνεδριάσεων της ΠΕ Σερρών ‘Κων. Καραμανλής’)

Με ικανοποιητική συμμετοχή πραγματοποιήθηκαν οι εκλογές για την ανάδειξη νέων 
μελών στα όργανα της Ένωσης Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων 
Ανωτάτων Σχολών Κεντρικής Μακεδονίας. Πραγματοποιήθηκαν την Τετάρτη 16 Μαρτίου 
στα γραφεία της ΔΤΕ/ΠΚΜ και υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (τέως 3ης 
ΠΥΔΕ) που βρίσκονται στη οδό Στρωμνίτσης. Οι εκλογές αφορούσαν στην ανάδειξη 
μελών των εξής οργάνων :α) Διοικητικό Συμβούλιο ΕΜΔΥΔΑΣ Κεντρικής Μακεδονίας 
β) Ελεγκτική Επιτροπή γ) Αντιπρόσωποι Πανελλήνιας Ομοσπονδίας (ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ)

Για το Διοικητικό Συμβούλιο βρέθηκαν 278 έγκυρα ψηφοδέλτια. Η παράταξη ΑΣΜΗ 
έλαβε 51,8% και εξέλεξε πέντε μέλη (Ιωάννης Τσιώνας, Κριστίνα Μακνέα, Νέστορας 
Τσουμαλάκος, Χριστίνα Κωστοπούλου και Αναστασία Φουτζιτζή), η παράταξη 
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ 25,9% και δύο μέλη (Γιώργος Χρίστογλου και Μαρία Απέσου) και 
η παράταξη ΔΚΜ 17,6% και δύο μέλη (Κατερίνα Κουρούδη και Δημήτρης Ιωάννου). 
Για την ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ βρέθηκαν 272 έγκυρα ψηφοδέλτια. Η παράταξη ΑΣΜΗ έλαβε 
52,1% εκλέγοντας έξι αντιπροσώπους (Ιωάννης Τσιώνας, Κριστίνα Μακνέα, Νέστορας 
Τσουμαλάκος, Κωνσταντίνα Κρυού, Όλγα Ζηκοπούλου και Χρήστος Μπέκος), η 
παράταξη ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ 26,8% και τρεις αντιπροσώπους  (Γιώργος Χρίστογλου, 
Μαρία Απέσου και Ευαγγελία Λιάκου) και η παράταξη ΔΚΜ 15% και δύο αντιπροσώπους 
(Κατερίνα Κουρούδη και Δημήτρης Ιωάννου).  Αναλυτικά τα αποτελέσματα ΕΔΩ 

Αποτελέσματα εκλογών Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. / Κ.Μ.

όπως και το σύνολο του τεχνικού επιστημονικού κόσμου, ιδιώτες μηχανικούς και 
στελέχη των δημόσιων τεχνικών υπηρεσιών, και ζητά να συμμετάσχουν ενεργά 
και να καταθέσουν τις προτάσεις και παρατηρήσεις τους στη διαβούλευση επί του 
νομοσχεδίου. Το υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων σε συνεργασία με 
το υπουργείο Οικονομίας, Ναυτιλίας και Τουρισμού έθεσαν από την Παρασκευή 11 
Μαρτίου 2016 σε δημόσια διαβούλευση το πρώτο μέρος του νέου σχεδίου νόμου για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις για την προσαρμογή στην οδηγία 2014/24/ ΕΕ, που αφορά 
στις διαδικασίες ανάθεσης, σύναψης και εκτέλεσης συμβάσεων έργων, μελετών, 
παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών και προμηθειών. 

Σε εφαρμογή του Ν.4336/2015 και του από 26-10-2015 σχεδίου δράσης που 
συμφωνήθηκε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το υπό διαβούλευση σ/ν κινείται στις 
εξής κατευθύνσεις:

•Αύξηση της αποτελεσματικότητας και της διαφάνειας του ελληνικού συστήματος 
δημοσίων συμβάσεων.

•Ενοποιημένο, ολοκληρωμένο και απλουστευμένο νομοθετικό πλαίσιο, που 
ενσωματώνει πρωτογενές και δευτερογενές δίκαιο.

•Υιοθέτηση ενιαίων κανόνων (εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας) στον τομέα της 
ανάθεσης των συμβάσεων έργων, μελετών και προμηθειών.

Η διαβούλευση επί του συγκεκριμένου νομοσχεδίου θα διαρκέσει μέχρι τις 28 
Μαρτίου 2016. Θα ακολουθήσουν τις επόμενες ημέρες το Μέρος ΙΙ (προσαρμογή 
στην Οδηγία 2014/25/ΕΕ) του παραπάνω νομοσχεδίου, και εν συνεχεία το Μέρος ΙΙΙ 
(ηλεκτρονική διακυβέρνηση) και Μέρος ΙV (έννομη προστασία). Περισσότερα ΕΔΩ 

Στο μεταξύ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε διαβούλευση με στόχο τη 
συγκέντρωση προτάσεων και ιδεών για την ίδρυση ενός Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
Καινοτομίας (European Innovation Council-EIC), αντίστοιχου του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου Έρευνας (European Research Council-ERC). Η Γενική Γραμματεία 
Έρευνας και Τεχνολογίας ζητά από την ελληνική επιστημονική και επιχειρηματική 
κοινότητα να συμμετάσχει στη διαβούλευση, καταθέτοντας σχετικές προτάσεις και 
ιδέες. Τα αποτελέσματα της διαβούλευσης, η οποία θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τις 
29 Απριλίου, θα δημοσιοποιηθούν τον Ιούνιο και θα συμβάλουν στη διαμόρφωση 
της νέας πρωτοβουλίας/δράσης. Η ιστοσελίδα της διαβούλευσης βρίσκεται στη 
διεύθυνση: http://ec.europa.eu/research/eic/index.cfm και έχουν ήδη αναρτηθεί 
οι απόψεις διαφόρων φορέων. Για τη διαμόρφωση της εθνικής θέσης της Ελλάδας, 
εν όψει της συζήτησης του θέματος στο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας στις 27 
Μαΐου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις προτάσεις τους στην αρμόδια 
Διεύθυνση Διεθνούς Ε&Τ Συνεργασίας/Τμήμα Ε. Ένωσης της ΓΓΕΤ (e-mails για 
αποστολή σχολίων-θέσεων: vkar@gsrt.gr, a.pappa@gsrt.gr).

Να πάρουν μέρος στη διαβούλευση επί του νομοσχεδίου για την αναμόρφωση 
του θεσμικού πλαισίου δημοσίων συμβάσεων καλεί όλους τους φορείς του 
τεχνικού κλάδου το υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Συγκεκριμένα, 
ο υπουργός Χρήστος Σπίρτζης απευθύνεται στους τεχνικούς, επιστημονικούς, 
επαγγελματικούς και παραγωγικούς φορείς όλων των κλάδων και ειδικοτήτων 

Διαβουλεύσεις για δημόσιες συμβάσεις και Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο Καινοτομίας

http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=906&sni[1339]=4040&language=el-GR
http://emdydaskm.blogspot.gr/
http://www.opengov.gr/ypoian/?p=6339 
mailto:vkar%40gsrt.gr?subject=
mailto:a.pappa%40gsrt.gr?subject=
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Αυξήσεις-φωτιά στους φόρους εισοδήματος για όλα τα φυσικά πρόσωπα που δηλώνουν ετήσια εισοδήματα άνω των 7.000 ευρώ από μισθούς ή συντάξεις ή 
μηναία ποσά μισθών άνω των 500 ευρώ και μηνιαίες συντάξεις άνω των 580 ευρώ, καθώς επίσης και για όσους φορολογούμενους εμφανίζουν στην Εφορία 
καθαρά κέρδη άνω των 35.000 ευρώ από την ατομική άσκηση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων αναμένεται να προκύψουν από τις φορολογικές κλίμακες των 
εισοδημάτων του 2016 τις οποίες επιδιώκουν να επιβάλουν οι εκπρόσωποι των δανειστών στις διαπραγματεύσεις με την ελληνική κυβέρνηση.

Αυτό προβλέπει τροπολογία που κατέθεσε ο υπουργός Οικονομικών, Ευκλείδης Τσακαλώτος στο νομοσχέδιο με τίτλο «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας 
στην Οδηγία 2013/50/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2013 και στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και άλλες διατάξεις», το οποίο αναμένεται να ψηφιστεί από την Ολομέλεια την επόμενη εβδομάδα. 
Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, η παράταση δίνεται προκειμένου να μην υπάρξει ρυθμιστικό κενό, έως ότου καθοριστεί το νέο βελτιωμένο πλαίσιο για τη 
ρύθμιση χρεών μικρών επιχειρήσεων και επαγγελματιών προς χρηματοδοτικούς φορείς.

Η EKT μείωσε κατά 100 εκατ. ευρώ το όριο παροχής έκτακτης ρευστότητας μέσω του ELA προς τις ελληνικές τράπεζες στα 71,3 δισ. ευρώ, ανακοίνωσε την 
Πέμπτη η Τράπεζα της Ελλάδας (ΤτΕ). Το όριο αυτό ισχύει έως και τις 6 Απριλίου. «Η μείωση του ανώτατου ορίου κατά 0,1 δισ. ευρώ αντανακλά τη βελτίωση της 
ρευστότητας των ελληνικών τραπεζών, στο πλαίσιο της υποχώρησης της αβεβαιότητας και της σταθεροποίησης των ροών καταθέσεων του ιδιωτικού τομέα» 
αναφέρει η ΤτΕ.

Με προίκα ακόμα ένα χαρτοφυλάκιο που θα περιλαμβάνει αποκλειστικά τις εταιρείες κοινής ωφέλειας, δηλαδή ΔΕΗ, ΕΛΤΑ, ΕΥΔΑΠ, ΔΕΠΑ, κ.ά. θα ριχτεί στη 
μάχη για την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας το νέο Ταμείο Πλούτου το δεύτερο εξάμηνο του έτους. Η αξιοποίηση θα γίνει με βάση το γαλλικό μοντέλο, 
σύμφωνα με το οποίο η θέση του κράτους είναι ισχυρή. Οι αποφάσεις για τις αποκρατικοποιήσεις λαμβάνονται σε κεντρικό επίπεδο, έχοντας υπόψη τον συνολικό 
σχεδιασμό της οικονομίας. Ο εκάστοτε υπουργός Οικονομικών θα είναι το πρόσωπο που θα εισηγείται τις επικείμενες ιδιωτικοποιήσεις. Η περιουσία των ΔΕΚΟ, 
το νέο χαρτοφυλάκιο που δημιουργείται, θα αποτελέσει ουσιαστικά την τέταρτη θυγατρική του νέου Υπερταμείου.

Χαράτσια-σοκ σε όσους δηλώνουν πάνω από 7.000 €

ΥΠΟΙΚ: Παράταση μέχρι 3/5 για ρύθμιση χρεών μικρών επιχειρήσεων

Μειώθηκε κατά 100 εκατ. ευρώ ο ELA προς τις ελληνικές τράπεζες

Με προίκα το νέο Ταμείο Πλούτου

Περαιτέρω απελευθέρωση των capital controls

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ 16/3/2016

ΤΑ ΝΕΑ 17/3/2016

ΕΘΝΟΣ 16/3/2016

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ 16/3/2016

 Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 16/3/2016

Αυξάνεται στα 1.000 ευρώ το μήνα - από 500 ευρώ που ισχύει σήμερα - το όριο για τη μεταφορά χρημάτων στο εξωτερικό, ενώ απελευθερώνεται η δυνατότητα 
λήξης των προθεσμιακών καταθέσεων. Αυτό ορίζει η υπουργική απόφαση του υπουργείου Οικονομικών που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ, βάσει της οποίας επέρχεται 
περαιτέρω απελευθέρωση ορισμένων τραπεζικών συναλλαγών. Συγκεκριμένα εκτός από την αύξηση του ορίου για τη μεταφορά χρημάτων στο εξωτερικό, 
επιτρέπεται η μερική αποπληρωμή δανείου έως του 50% του ανεξόφλητου κεφαλαίου του δανείου σε πιστωτικό ίδρυμα, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί στις 
11/3/2016. Προς διευκόλυνση των επιχειρήσεων και των επιτηδευματιών αυξάνεται επίσης το όριο των συναλλαγών που διεκπεραιώνονται απευθείας από τα 
τραπεζικά ιδρύματα και το οποίο ορίζεται πλέον στα 10.000 ευρώ. Με την ίδια απόφαση επιτρέπεται το άνοιγμα λογαριασμών

Συμπληρώσαμε πλέον έναν χρόνο «ζωής». 

Στις 13 Μαρτίου 2015 έγινε η αποστολή του πρώτου newsletter του ΤΕΕ/

ΤΚΜ και σχεδόν ταυτόχρονα ξεκίνησε τη λειτουργία του και το Blog www.

teetkm.gr. Το Τμήμα υιοθέτησε νέες μορφές επικοινωνίας με τα μέλη 

του, σύμφωνα με τις επιταγές της σύγχρονης εποχής, αναστέλλοντας 

-μετά από πολλά χρόνια- την έκδοση του δεκαπενθήμερου περιοδικού 

«ΤΕΧΝΟΓΡΑΦΗΜΑ». Τόσο το newsletter όσο και το blog του ΤΕΕ/ΤΚΜ 

www.teetkm.gr έγιναν αποδεκτά με θέρμη από τους μηχανικούς της 

κεντρικής Μακεδονίας. Αποτελούν πλέον τους κύριους εκφραστές 

των πρωτοβουλιών του Τμήματος και τους «πομπούς» για την 

μεταλαμπάδευση των θέσεων και των προτάσεων του. Όπως κάθε 

αρχή, ήταν δύσκολη και με αρκετές παραλείψεις. Όμως, γρήγορα και οι 

δύο δίαυλοι βρήκαν τον βηματισμό τους. Στην οθόνη σας βλέπετε το 49ο 

«τεύχος» του newsletter… Αποτελεί δέσμευση της διοίκησης του ΤΕΕ/

ΤΚΜ και της συντακτικής ομάδας για συνέχιση του newsletter και του 

blog ως βασικών μέσων ενημέρωσης των μηχανικών της κεντρικής 

Μακεδονίας… Χρόνια Πολλά!

post-its

http://www.e-typos.com/gr/oikonomia/article/168401/haratsia-sok-se-osous-dilonoun-pano-apo-7000-/
http://www.tanea.gr/news/economy/article/5343486/meiwthhke-kata-100-ekat-eyrw-o-ela-pros-tis-ellhnikes-trapezes/
http://www.ethnos.gr/oikonomia/arthro/ypoik_paratasi_mexri_3_5_gia_rythmisi_xreon_mikron_epixeiriseon-64347236/
http://www.efsyn.gr/arthro/me-proika-neo-tameio-ploytoy
http://www.kathimerini.gr/853112/article/oikonomia/ellhnikh-oikonomia/peraiterw-apeley8erwsh-twn-capital-controls 
www.teetkm.gr


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

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

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ

Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση 

progtkm@central.tee.gr

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ

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

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

www.canstudio.gr
www.tkm.tee.gr
www.tkm.tee.gr
mailto:progtkm%40central.tee.gr?subject=
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teetkm/TEETKM.pdf

