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EDITORIAL
Ζούμε την πιο παρατεταμένη εβδομάδα
των παθών. Όλοι οι βασικοί τομείς της
οικονομίας και της κοινωνίας βρίσκονται
ουσιαστικά σε αδράνεια. Η χώρα οδηγείται σε
διάλυση, αδυνατώντας μέχρι και να γεμίσει
τα ρεζερβουάρ των ασθενοφόρων της, και
η κυβέρνηση σπαταλά πολύτιμο χρόνο,
κυνηγώντας την ουρά της, επαναλαμβάνοντας
λάθη του παρελθόντος και ψάχνοντας λύσεις
μόνο κάτω από το φως του φανοστάτη
-ή αλλιώς εκεί που φτάνει το χέρι του
εισπρακτικού μηχανισμού. Πού δηλαδή; Κατά
την προσφιλή συνήθεια και των προηγούμενων
κυβερνήσεων, στα αποθεματικά των ταμείων.
Στα αποθεματικά που ήδη μειώθηκαν από
τα περίπου 19 δισ. στα ...4,2 δισ. ευρώ.
Για ορισμένους οι επιλογές αυτές μπορεί να
είναι οι μόνες πρόσφορες δεδομένων των
συνθηκών. Για κάποιους άλλους δεν διαφέρουν
από εκείνες του πνιγμένου που πιάνεται από
τα μαλλιά του. Και υπάρχουν κι εκείνοι που
πιστεύουν ότι όλα αυτά δεν γίνονται ανεξάρτητα
από τη σκοπιμότητα του πολιτικού παιγνίου.
Στους τελευταίους ανήκει -με βάση τη δική
μας τουλάχιστον ερμηνεία- και το Γραφείο
Προϋπολογισμού της Βουλής, που στην
τελευταία τριμηνιαία έκθεσή του ουσιαστικά
αναφέρει ότι η κυβέρνηση δεν κατόρθωσε να
σταθμίσει σωστά το δημοσιονομικό κόστος
της παρατεταμένης διαπραγμάτευσης έναντι
του «πολιτικού οφέλους». Το αποτέλεσμα;
Τα νέα φορολογικά μέτρα. Δεν χρειάζεται να
είναι κάποιος ειδήμων στα οικονομικά για να
καταλάβει ότι η χώρα οδηγείται ολοταχώς
στα βράχια. Αρκεί να γνωρίζει μπακαλίστικη
αριθμητική και να έχει έστω ελάχιστη εμπειρία
“πεζοδρομίου” για ν’ αντιληφθεί το αδιέξοδο.
Αστάθεια, κανένα ουσιαστικό αναπτυξιακό
μέτρο, ξόδεμα των “έτοιμων” και άσκηση
πίεσης σε ανθρώπους και επιχειρήσεις που
είναι εδώ και καιρό πεσμένοι στα γόνατα. Δεν
είναι η απαισιοδοξία όλο αυτό, συνάδελφοι,
αλλά ρεαλισμός. Σε κάθε περίπτωση, με αυτό
το “κουτσουρεμένο” λόγω απεργιών newsletter, θέλουμε να σας ευχηθούμε Καλή
Ανάσταση. Τη χρειαζόμαστε περισσότερο από
ποτέ, έτσι δεν είναι;

Καλό Πάσχα
Το ασφαλιστικό νομοσχέδιο θα αποτελέσει την ταφόπλακα του κλάδου των
μηχανικών. Αρνητικοί στο Σ/Ν και οι υπόλοιποι φορείς
Κόντρα σε όλους και έχοντας απέναντι το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ έχει
δρομολογήσει τη ψήφιση του ασφαλιστικού νομοσχεδίου. Την Μεγάλη Τετάρτη, πραγματοποιήθηκε κοινή
συνεδρίαση των Επιτροπών Κοινωνικών Υποθέσεων και Οικονομικών της Βουλής, όπου τόσο το Σχέδιο Νόμου
όσο και η κυβέρνηση δέχθηκαν τα πυρά όλων των εκπροσώπων φορέων που κλήθηκαν να εκφράσουν τις
απόψεις τους.
Ιδιαίτερα σφοδρή επίθεση στο περιεχόμενο του νομοσχεδίου έκανε με παρεμβάσεις του στην συνεδρίαση
ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός. Εκπροσωπώντας το σύνολο του τεχνικού κόσμου της χώρας,
ζήτησε ευθέως «να μας αφήσετε μόνους μας», τονίζοντας ότι η αναλογιστική μελέτη για τη βιωσιμότητα του
ΤΣΜΕΔΕ, την οποία το ΤΕΕ απέστειλε σε όλους τους Βουλευτές και την κατέθεσε στα πρακτικά της Βουλής,
αποδεικνύει ότι το Ταμείο των Μηχανικών είναι βιώσιμο για περισσότερα από σαράντα χρόνια. Και κατήγγειλε
ότι καταστρέφεται ένα υγιές ταμείο, χωρίς πραγματικό λόγο, καθώς τα αποθεματικά του, που διασφαλίζουν την
ύπαρξη ενός ανεξάρτητου ΤΣΜΕΔΕ, δεν επαρκούν για το συνολικό ασφαλιστικό σύστημα.
Ο Γιώργος Στασινός επέμεινε και στο θέμα της αύξησης των εισφορών, τονίζοντας ότι οδηγούν εκτός χώρας
και εκτός επαγγέλματος περισσότερους από 4.000 μηχανικούς το χρόνο, με αυξητικές τάσεις. Αναγνώρισε
ότι με το σχέδιο νόμου όσοι μηχανικοί έχουν έσοδα μέχρι 1.000 ευρώ το μήνα, μετά τις επιβαρύνσεις για
εισφορές και φορολογία θα πληρώνουν λιγότερα από όσα σήμερα αλλά αντέτεινε ότι αυτό δεν μπορεί να είναι
το μοντέλο ανάπτυξης που επιθυμούμε για τους νέους επιστήμονες, δηλαδή καθαρό εισόδημα κάτω των 500
ευρώ, χωρίς σπίτι και χωρίς στόχους για βελτίωση της ζωής του. Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ, παραθέτοντας και
επιπλέον παραδείγματα υπέρμετρης αύξησης των εισφορών για μηχανικούς με μεγαλύτερα εισοδήματα αλλά
και θέτοντας το πρόβλημα της επιβίωσης των τεχνικών εταιρειών λόγω της μη ύπαρξης αποθεματικών στο
ΤΣΜΕΔΕ για την εγγυοδοσία τους, κατέληξε ότι το ασφαλιστικό νομοσχέδιο «είναι πολύ πιθανόν να αποτελέσει
την ταφόπλακα του κλάδου των μηχανικών» και δήλωσε ότι θεωρεί αδιανόητο «να μην το καταλαβαίνουν οι
συνάδελφοι μηχανικοί βουλευτές».
δείτε ΕΔΩ το βίντεο από τις παρεμβάσεις του προέδρου του ΤΕΕ στη Βουλή.
Το ΤΕΕ «ρίχνει» τα ηλεκτρονικά του συστήματα
Το ΤΕΕ, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων ολόκληρου του τεχνικού κόσμου της χώρας ενάντια στο προτεινόμενο
Νέο Ασφαλιστικό, με απόφαση της διοικούσας Επιτροπής στις 18/4/2016, έχει αναστείλει από τη Μεγάλη
Δευτέρα 25 Απριλίου 2016 και για ολόκληρη την Μεγάλη Εβδομάδα τη λειτουργία του Ηλεκτρονικού Συστήματος
Υπολογισμού και Διαχείρισης Αμοιβών Μηχανικών, προκειμένου να εκφράσει εμπράκτως την αντίδραση των
Ελλήνων διπλωματούχων Μηχανικών στη σχεδιαζόμενη καταστροφή του Ταμείου των Μηχανικών και του
κλάδου συνολικά.
Η απόφαση πρακτικά σημαίνει, μεταξύ άλλων, ότι δεν γίνονται:
• Έκδοση Αδειών δόμησης, επομένως θα ανασταλούν οι νέες οικοδομικές εργασίες δηλώσεις Αυθαιρέτων
Ν.4178, επομένως θα ανασταλεί η υποβολή νέων δηλώσεων
• Έκδοση βεβαιώσεων μηχανικού του Ν.4178, επομένως θα ανασταλούν οι νέες μεταβιβάσεις ακινήτων
Συνέχεια στη σελίδα 2...

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ
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...συνέχεια από σελίδα 1

Το ασφαλιστικό νομοσχέδιο θα αποτελέσει την
ταφόπλακα του κλάδου των μηχανικών. Αρνητικοί στο
Σ/Ν και οι υπόλοιποι φορείς
• Έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΠΕΑ), επομένως
θα ανασταλούν όλες οι μεταβιβάσεις ή μισθώσεις ακινήτων που απαιτούν την
έκδοση ΠΕΑ.
• Έκδοση των απαραίτητων δικαιολογητικών αμοιβών μηχανικών για οποιαδήποτε
αδειοδότηση, επομένως θα ανασταλούν οι νέες αδειοδοτήσεις που απαιτούν
υπογραφή μηχανικού, κάθε είδους.
Αντίθετοι οι φορείς στο νομοσχέδιο του ασφαλιστικού
Τα πυρά όλων των εξωκοινοβουλευτικών φορέων που κλήθηκαν στην κοινή
συνεδρίαση των Επιτροπών Κοινωνικών Υποθέσεων και Οικονομικών να
εκφράσουν τις απόψεις τους, δέχθηκε το ασφαλιστικό-φορολογικό νομοσχέδιο του
υπουργείου Εργασίας. Οι φορείς έκαναν λόγο για απορρύθμιση του ασφαλιστικού
συστήματος, υποστήριξαν ότι διευρύνονται οι ανισότητες και οδηγούνται σε
περαιτέρω φτωχοποίηση οι συντάξεις και οι μισθοί, με ορισμένους να ζητούν την
απόσυρση του ενώ έμφαση δόθηκε και στην διατήρηση των Ασφαλιστικών τους
ταμείων ως ανεξάρτητα.
Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ: το νομοσχέδιο αναπαράγει διακρίσεις, αυξάνει τις
εισφορές, επιταχύνει την φτωχοποίηση των συνταξιούχων ενισχύει τον φαύλο
κύκλο της λιτότητας ενώ η βιωσιμότητα του αμφισβητείται.
ΑΔΕΔΥ: ο υπουργός Εργασίας χύνει κροκοδείλια δάκρυα όταν φέρνει ένα
νομοσχέδιο που νομιμοποιεί τις περικοπές, εκείνες που το ΣτΕ, έχει χαρακτηρίσει
αντισυνταγματικές και διαλύει ότι είχε απομείνει από τις συντάξεις.
ΓΣΕΒΕΕ: το νομοσχέδιο πετυχαίνει την πλήρη φτωχοποίηση. Βάζει ευθέως κατά
της επιχειρηματικότητας.
ΕΣΕΕ: λέμε ναι στο νοικοκύρεμα των συντάξεων, όχι όμως στις συντάξεις
επιδόματα, όχι στην ασφαλιστική απορρύθμιση που θα κατεδαφίσει εργασιακά
δικαιώματα.
ΔΣΑ: η Ολομέλεια των δικηγορικών συλλόγων διαπιστώνει ότι δεν μπορεί
να υπάρξει βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος γιατί διαπνέεται από
αφερεγγυότητα το νομοσχέδιο.
ΟΕΕ: το νομοσχέδιο σε καμία περίπτωση δεν είναι ασφαλιστικό αλλά φορολογικό.
Είναι επιβολή κεφαλικού φόρου στους επιστήμονες και τους ελεύθερους
επαγγελματίες. Δημιουργεί επαγγελματίες τριών ταχυτήτων. Προκλητικά ενισχύει
τα λουκέτα.
ΠΙΣ: δεν δημιουργεί το νομοσχέδιο αυτό προϋποθέσεις βιωσιμότητας
του ασφαλιστικού. Αντίθετα θα ενδυναμώσει την παραοικονομία και την
υπαλληλοποίηση του γιατρού. Είναι κοινωνικά άδικη και οικονομικά αδιέξοδη η
λογική της εξάλειψης κάθε στοιχείου αναλογικότητας.
ΕΑΑμεα: θα δημιουργήσουμε περισσότερη φτώχεια, διακρίσεις και εξαθλίωση
αν δεν το διορθώσουμε.
ΠΟΕΣΥ: διαφωνούμε με την ένταξη του ταμείου σε ένα εν τη γενέσει του
ελλειμματικό ταμείο. Υπάρχει ο κίνδυνος απώλειας της περιουσίας του.
ΕΣΗΕΑ: η διατήρηση του αγγελιόσημου, που είναι οιονεί εργοδοτική εισφορά
κατοχυρώνει την ανεξαρτησία και των ταμείων και των δημοσιογράφων. Η
κατάργηση του που προβλέπεται στο νομοσχέδιο οδηγεί σε αφανισμό το ταμείο
περίθαλψης και επικούρησης των εργαζομένων στον Τύπο και ακυρώνει βίαια
ένα ταμείο που δημιουργήθηκε από τον μόχθο των εργαζομένων εδώ και μισό
αιώνα και ακόμη και στα ύστερά του, αποτελεί πανευρωπαϊκό πρότυπο.
ΕΔΟΕΑΠ: με το πρόσχημα της κοινωνικής δικαιοσύνης επιχειρεί να υφαρπάξει
τα εναπομείναντα αποθεματικά.
ΠΣΕ Αγροτών: προχωράμε σε 48ωρη απεργία, πάμε στα 68 μπλόκα και
καλούμε όλο τον κόσμο να διαδηλώσει για να μην περάσει αυτός νόμος.

Αποσύρετε τον αλλιώς κανένας δεν θα μπορέσει να πατήσει στο χωριό του.
ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ: Πρόκειται για ασφαλιστική απορρύθμιση και όχι
μεταρρύθμιση. Το ότι δεν υπάρχει αναλογιστική μελέτη δείχνει ότι πάμε στα
τυφλά. Είναι μύθος ότι δεν κόβονται οι συντάξεις. Με τον τρόπο που γίνεται ο
υπολογισμός το ποσοστό αναπλήρωσης θα είναι μειωμένο σε κάποιες κατηγορίες
κοντά στο 40%. Είμαστε υπέρ της απόσυρσης του νομοσχεδίου.
Συνταξιούχοι ΙΚΑ: Το νομοσχέδιο σαρώνει ότι έχει απομείνει από την
κοινωνική ασφάλιση και τον κοινωνικό της χαρακτήρα. Ρίχνει στον Καιάδα
τους συνταξιούχους γιατί δεν τους χρειάζεται. Θέλει να πέσουν στο βωμό της
ανάπτυξης. Τίποτα καινούργιο δεν οικοδομείτε. Οικοδομείτε μόνο πάνω στο παλιό
με τα ίδια φοβικά προπαγανδιστικά επιχειρήματα.
Συνταξιούχοι ΟΑΕΕ: είναι προς το χειρότερο οι τροποποιήσεις του ασφαλιστικού.
Ανησυχούμε όχι μόνο για τις συντάξεις αλλά και για την διατήρηση όλου αυτού
του μηχανισμού που κατά κάποιοι τρόπο είχαμε προστασία υγείας.
ΠΟΑΣΥ: Το ασφαλιστικό νομοσχέδιο καταργεί κάθε έννοια δικαιοσύνης
διαρρηγνύει τον κοινωνικό ιστό. δεν θα περάσει γιατί υπάρχουμε.
Ομοσπονδία Στρατιωτικών: πλήττει ευθέως και πολλαπλώς τα στελέχη των
Ενόπλων δυνάμεων η ένταξη τους στον ενιαίο φορέα ασφάλισης. Δεν είναι
εταιρία οι ένοπλες δυνάμεις για να τις εντάξουμε.
Γιαννίτσης: χέρι – χέρι ασφαλιστικό και κρίση
Ο πρώην υπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης Αναστάσιος Γιαννίτσης, υπογράμμισε
μεταξύ άλλων ότι το ασφαλιστικό σύστημα με τα μεγάλα ελλείμματα του, είναι «ένα
γενεσιουργό, ένα θεμελιακό των αιτιών που οδήγησαν στην οικονομική κρίση».
«Το ασφαλιστικό πάει χέρι- χέρι με τη κρίση. Χαρακτηρίζεται από εκρηκτικές
καταστάσεις που δημιουργήθηκαν το 2008 -2015 με τους 550.000 νέους
συνταξιούχους που προστέθηκαν. Πως μπορεί αντιμετωπιστεί το πρόβλημα; Με
ορισμένες αρχές που πρέπει να κρατηθούν. Ναι στην αρχή της ισότητας μεταξύ
όλων των ασφαλισμένων όχι στην ισοπέδωση όμως», τόνισε μεταξύ άλλων ο κ.
Γιαννίτσης. Ακόμα, ο πρώην υπουργός επεσήμανε ότι το ασφαλιστικό σύστημα
δεν γίνεται βιώσιμο με επιμέρους λύσεις που κρατάνε ελάχιστα και δημιουργούν
αναστάτωση και αιφνιδιασμούς. Πρέπει οι αλλαγές να είναι διαρκείας. Σε άλλες
χώρες είναι πάνω από 25 χρόνια. Το ασφαλιστικό είναι τόσο κρίσιμο για τη χώρα
που είναι ανάγκη να συμπράξουν περισσότερες πολιτικές δυνάμεις. Ποιες θα
είναι αυτές, ποιος και με ποιο τρόπο θα συμπράξουν δεν είναι ο ρόλος μου να το
πω», κατέληξε ο κ. Γιαννίτσης.

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ
ΣΠΟΥΔΩΝ του Πολυτεχνείου Θεσσαλίας, α) Τμήματος
Πολιτικών Μηχανικών «Διαχείριση Έργων, Συγκοινωνιακός
και Χωρικός Σχεδιασμός». Υποβολή αιτήσεων έως 21 Ιουνίου
2016. Πληροφορίες 24210 74444 & β) Τμήματος ΜΧΠΠΑ &
Οικονομικών «Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Τουρισμού και
Πολιτισμού». Υποβολή αιτήσεων έως 27 Ιουνίου 2016.
Πληροφορίες 2421074494
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ GIS με πιστοποίηση
διοργανώνει ο Σύλλογος Διπλωματούχων Αγρονόμων
Τοπογράφων Μηχανικών Βορείου Ελλάδος από 16 Μαϊου
έως 1 Ιουνίου 2016. Πλατεία Ιπποδρομίου 12, Θεσσαλονίκη.
Πληροφορίες 2310886436
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ με τίτλο «Βιώσιμες
Αρχιτεκτονικές Υλοποιήσεις» θα υλοποιηθεί κατά το
ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, στο πλαίσιο της Δια Βίου
Μάθησης του Α.Π.Θ. Αιτήσεις έως 15 Μαϊου 2016 ηλεκτρονικά.
Πληροφορίες ΕΔΩ
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Απολογισμός των εκδηλώσεων του ΤΕΕ/ΤΚΜ για τα
προγράμματα του ΕΠΑΝΕΚ
Το ΤΕΕ/ΤΚΜ έχοντας ως στόχο την υποστήριξη των Μηχανικών για υποβολή
προτάσεων στα τέσσερα δημοσιευμένα Προγράμματα του ΕΠΑΝΕΚ:
1. Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης των Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
2. Νεοφυής Επιχειρηματικότητα
3. Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των
ικανοτήτων τους στις νέες αγορές»
4. «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική
αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών»
πραγματοποίησε ενημερωτικές εκδηλώσεις στη Θεσσαλονίκη (16 Μαρτίου), τη
Βέροια (21 Μαρτίου), την Κατερίνη (7 Απριλίου) και τις Σέρρες (11 Απριλίου).
Η εκδήλωση της Θεσσαλονίκης, έλαβε χώρα στο αμφιθέατρο του ΤΕΕ ΤΚΜ
και σημείωσε επιτυχία με σημαντική συμμετοχή των συναδέλφων μηχανικών.
Σημειώνεται ότι πρόκειται για την πρώτη εκδήλωση που έγινε στη Θεσσαλονίκη
σχετικά με τις προκηρύξεις ΕΣΠΑ που ενδιαφέρουν μηχανικούς, ενώ αργότερα έγινε
η αντίστοιχη εκδήλωση του υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού στη
ΔΕΘ ΗΕLEXPO, όπου παρευρέθησαν εκ νέου πολλοί συνάδελφοι μηχανικοί αλλά
και άλλες ειδικότητες.
Στην Κατερίνη η ενημερωτική εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της ΝΕ
Πιερίας του ΤΕΕ/ΤΚΜ και παρευρέθησαν περί τους 35 μηχανικούς, ενώ στις Σέρρες
η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο ELPIDA RESORT & SPA στην
Κοιλάδα Αγ. Αναργύρων με μεγαλύτερη συμμετοχή περί τους 60 συναδέλφους. Οι
μηχανικοί που παρακολούθησαν τις εκδηλώσεις παρουσιάστηκαν ενημερωμένοι
επί των όρων του Προγράμματος.
Οι ερωτήσεις που τέθηκαν στους ομιλητές αφορούσαν κυρίως το Πρόγραμμα
των Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και αυτό της Ενίσχυσης των
Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων. Επικεντρώθηκαν κυρίως στους όρους που ισχύουν
επί των ΚΑΔ, τη δέσμευση διατήρησης του προσλαμβανόμενου προσωπικού, τις
υποχρεώσεις διατήρησης της επιχείρησης και του επιχορηγηθέντος εξοπλισμού
μετά την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου, την περίπτωση συμμετοχής
μελετητικών πτυχίων σε εταιρικά σχήματα, ερωτήσεις επί των πεδίων της
ηλεκτρονικής υποβολής του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων,
τις δυνατότητες υποβολής αιτήσεων σε περισσότερα προγράμματα, τη διαδικασία
και τους χρόνους αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων, τον έλεγχο υλοποίησης
των σχεδίων και τη διαδικασία εκταμίευσης, τη δυνατότητα λήψης προκαταβολής
και κυρίως την εκτίμηση του αριθμού των πιθανών εγκεκριμένων επενδυτικών
σχεδίων. Σημειώνεται ότι οι μηχανικοί κατέθεσαν τον προβληματισμό τους σχετικά
με την βαθμολογική πρόκριση των ανέργων άνω του ενός έτους με μέτριο
επενδυτικό σχέδιο σε σχέση με ένα εξαιρετικό επενδυτικό σχέδιο ενός ατομικού
επιτηδευματία που έχει κάνει έναρξη προ του 2011.
Λιγότερες ερωτήσεις τέθηκαν για το Πρόγραμμα της Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας καθώς ο όρος που προστέθηκε μετά την πρώτη τροποποίηση του Προγράμματος περί υποχρεωτικής κατάργησης της υφιστάμενης ατομικής επιχείρησης σε
περίπτωση προένταξης της νεοφυούς επιχείρησης, η οποία υλοποιείται μόνο με
νέο ΑΦΜ και μόνο με ΚΑΔ εντελώς διαφορετικούς- σε πρωτοβάθμιο επίπεδο -από
αυτούς που είχε ο ατομικός επιτηδευματίας, αποτελούν ιδιαίτερα αποτρεπτικό και
αποθαρρυντικό παράγοντα για τους μηχανικούς.
Οι ομιλητές σε όλες τις ενημερωτικές εκδηλώσεις παρουσίασαν συνοπτικά στους
μηχανικούς και το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό
τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών», το οποίο τους
αφορά μόνο στην περίπτωση που διαθέτουν και κάποια τουριστική δραστηριότητα
(έχουν δλδ και ΚΑΔ Τουρισμού) αλλά και εμμέσως ως συμβούλους υποβολής
επενδυτικού σχεδίου ή και εργολάβους των τεχνικών έργων επί των καταλυμάτων και
των τουριστικών επιχειρήσεων, καθώς το Πρόγραμμα έχει μεταξύ άλλων επιλέξιμων
δαπανών και την κατηγορία δαπάνης «Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος».

Εκδήλωση για το Κ.Π «Σταύρος Νιάρχος»
Τη Δευτέρα 23 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί στο αμφιθέατρο του ΤΕΕ/ΤΚΜ (Μεγ.
Αλεξάνδρου 49) η παρουσίαση –από τεχνικής πλευράς- του Κέντρου Πολιτισμού
Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, το οποίο αποτελεί σταθμό στα πολιτιστικά δρώμενα της
χώρας. Για τους μηχανικούς είναι επιπλέον και ένα πολύπλοκο και σπουδαίο, από
κάθε άποψη, τεχνικό έργο. Στο μεταξύ, σε εξέλιξη βρίσκονται οι συνεννοήσεις για
ακόμα μία εκδήλωση μέσα στον Μάιο για την παρουσίαση των έργων του οδικού
τμήματος ΠΑΘΕ: Μαλλιακός - Κλειδί. Η ημερομηνία της εκδήλωσης θα ανακοινωθεί
σύντομα.

Η ανάπτυξη της κεντρικής Μακεδονίας στο επίκεντρο
συνεδρίου του ΤΕΕ/ΤΚΜ

Με στόχο και φιλοδοξία να αποτελέσει εφαλτήριο διαλόγου που θα οδηγήσει την
κεντρική Μακεδονία και πάλι στις ράγες της ανάπτυξης, το ΤΕΕ/ΤΚΜ διοργανώνει
το διήμερο 9 και 10 Ιουνίου αναπτυξιακό συνέδριο με τίτλο «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Άμεσες Ενέργειες και Στρατηγικός Σχεδιασμός». Η
κεντρική Μακεδονία, μία μικρογραφία της Ελλάδας, συγκεντρώνει όλες τις οικονομικές
δραστηριότητες και σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα σε όλους τους τομείς,
συγκαταλέγεται πλέον στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Η Θεσσαλονίκη, μετά από εξαγγελίες είκοσι χρόνων περί Μητρόπολης των
Βαλκανίων και πύλης της ΝΑ Ευρώπης, που δεν συνοδεύτηκαν ποτέ από αντίστοιχες
δράσεις, πόρους και θεσμούς, αναζητά το ρόλο της στη νέα πραγματικότητα.
Στόχος της διοργάνωσης είναι να:
• Διερευνηθεί ο νέος ρόλος της κεντρικής Μακεδονίας και της Θεσσαλονίκης
• Προσδιοριστεί το πρότυπο ανάπτυξης που επιδιώκεται
• Αναδειχθούν οι τομείς που μπορούν να στηρίξουν το νέο πρότυπο ανάπτυξης
• Να προταθούν η μέθοδος, οι διαδικασίες και τα μέσα για την επίτευξή του
Και κυρίως, κάθε φορέας που θα συμμετάσχει στο συνέδριο να προσδιορίσει τη
δική του παρέμβαση για τη βελτίωση της σημερινής κατάστασης, την ανάδειξη
των προοπτικών και την αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της πόλης
και της περιφέρειας και μέσω αυτών της χώρας. Οι εργασίες του συνεδρίου θα
πραγματοποιηθούν στο αμφιθέατρο του ΤΕΕ/ΤΚΜ (Μεγ. Αλεξάνδρου 49).

Σεμινάριο από το ΤΕΕ/ΤΚΜ
Σεμινάριο μικρής διάρκειας στη Θεσσαλονίκη με θέμα την «Αξιολόγηση οδικής
ασφάλειας υποδομών - Ευρωπαϊκή Οδηγία 2008/96/ΕΚ» διοργανώνει στο
αμφιθέατρο του το ΤΕΕ/ΤΚΜ στις 9-12 Μαΐου κατά τις απογευματινές ώρες. Μετά
την ολοκλήρωση του σεμιναρίου θα χορηγηθεί σε όσους το παρακολουθήσουν
ανελλιπώς (υποχρεωτική παρουσία τουλάχιστον στο 90% της διάρκειάς τους) σχετική
βεβαίωση παρακολούθησης. Περισσότερα ΕΔΩ

Πανελλήνιο Συνέδριο Σκυροδέματος
Μέχρι τις 15 Ιουνίου, όσοι ενδιαφέρονται να κάνουν εισήγηση στο Πανελλήνιο Συνέδριο Σκυροδέματος, θα πρέπει να έχουν αποστείλει ηλεκτρονικά τη περίληψή της.
Το τριήμερο Συνέδριο με τίτλο: «Κατασκευές από Σκυρόδεμα» θα συνδιοργανώσουν
στη Θεσσαλονίκη το ΤΕΕ/ΤΚΜ και η Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Ερευνών Σκυροδέματος. Η θεματολογία του είναι: Τεχνολογία Σκυροδέματος και Χάλυβα, Ανάλυση
Κατασκευών, Διαστασιολόγηση, Συμπεριφορά των Κατασκευών υπό Στατικές και
Δυναμικές Φορτίσεις, Συμπεριφορά των Κατασκευών στο Χρόνο, Σύνθετα Υλικά, Ενισχύσεις – Αποκαταστάσεις – Επισκευές, Αντισεισμικός Σχεδιασμός, Προκατασκευή,
Ειδικά Θέματα και Έργα.
Η κρίση των ανακοινώσεων θα γίνει από την Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου,
με βάση περιληπτικό κείμενο έκτασης δύο σελίδων. Η διάρκεια των ανακοινώσεων
στο ακροατήριο δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 15 λεπτά. Το Συνέδριο έχει προγραμματιστεί για τον Νοέμβριο. Η ακριβής ημερομηνία, ο χώρος διεξαγωγής του Συνεδρίου
και η επιστημονική επιτροπή θα ανακοινωθούν αργότερα. Περισσότερα ΕΔΩ
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Ξεκαθάρισμα λογαριασμών σε έκτακτη Σύνοδο Κορυφής

ΕΘΝΟΣ 27/4/2016

Είναι πασιφανές ότι παρότι οι ευρωπαϊκοί θεσμοί εξέφραζαν όλες τις τελευταίες ώρες την αισιοδοξία τους για το κλείδωμα της συμφωνίας από το αυριανό
Eurogroup, η επιμονή του ΔΝΤ να απαιτεί νομοθέτηση των προληπτικών μέτρων και ταυτοχρόνως η επιλογή της κυβέρνησης να μην αποδεχθεί το ασφυκτικό
πλαίσιο οδηγούν τουλάχιστον στο «πάγωμα» των διαπραγματεύσεων για τη σύνταξη του staff level agreement και την υπογραφή του από τους εκπροσώπους
των θεσμών. Εγκυρότατες πληροφορίες αποκαλύπτουν ότι ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας ζητά από τους Ευρωπαίους εταίρους έκτακτη Σύνοδο Κορυφής,
ακόμη και τις μέρες του ελληνικού Πάσχα, μέσω επιστολής προς τους κορυφαίους ηγέτες, θεωρώντας ότι η Ευρώπη πρέπει να αποφασίσει για την ολοκλήρωση
της αξιολόγησης του προγράμματος και την αλλαγή σελίδας χωρίς να φρενάρει από τις ακραίες φωνές του Ταμείου.

Αν δεν ολοκληρωθεί η αξιολόγηση θα βρεθούμε σύντομα με την πλάτη στον τοίχο

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ 27/4/2016

«Η κατάσταση δεν είναι ευχάριστη, αλλά δεν είναι τόσο δραματική όσο πέρυσι», δήλωσε στο Reuters κυβερνητικός αξιωματούχος, ο οποίος αρνήθηκε να
κατονομαστεί. «Ομως, όσο περισσότερο περνά ο καιρός χωρίς να καταλήγει η αξιολόγηση, θα μπορούσαμε να βρεθούμε με την πλάτη στον τοίχο», παραδέχθηκε
ο ίδιος. «Υπήρξαν σκαμπανεβάσματα από τα μέσα Απριλίου, αλλά η Ελλάδα μπορεί να τα καταφέρει και να μην χρεοκοπήσει μέχρι τα τέλη Μαΐου ή τις αρχές
Ιουνίου, χρησιμοποιώντας επίσης τα ταμειακά αποθέματα των ασφαλιστικών ταμείων και συσσωρεύοντας ληξιπρόθεσμες οφειλές αν χρειαστεί», ανέφερε
υψηλόβαθμος κυβερνητικός αξιωματούχος στο Reuters.

Γραφείο Προϋπολογισμού Βουλής: Η πολιτική αβεβαιότητα δεν ευνοεί την ανάκαμψη

Tanea.gr 26/4/2016

H οικονομία δεν πρόκειται να ανακάμψει εάν δεν εξαλειφθεί η πολιτική αβεβαιότητα, διαμηνύει το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής, στην τριμηνιαία
έκθεσή του για την πορεία της ελληνικής οικονομίας. Σύμφωνα με την έκθεση, παρότι η ολοκλήρωση της αξιολόγησης θα ωφελήσει σημαντικά την οικονομία,
η τελευταία δεν πρόκειται να ανακάμψει, «αν δεν εξαλειφθεί η αβεβαιότητα για την κατεύθυνση της πολιτικής στο μέλλον - και ειδικότερα, αν δεν αλλάξουν
οι κανόνες διακυβέρνησης της χώρας και δεν γίνουν οι απαραίτητες μεταρρυθμίσεις». Το Γραφείο Προϋπολογισμού επισημαίνει ότι η Ελλάδα δεν έχει άλλη
επιλογή από το να εφαρμόσει το τρίτο μνημόνιο και καθιστά σαφές ότι σ’ ένα περιβάλλον αστάθειας και αβεβαιοτήτων, η χώρα θα πρέπει να αποφύγει ό,τι θα
μπορούσε να προκαλέσει μεγαλύτερη σύγχυση.

Νέος γύρος λεηλασίας των αποθεματικών

902.gr 26/4/2016

Την πεπατημένη της λεηλασίας των αποθεματικών των ασφαλιστικών ταμείων και άλλων φορέων του δημοσίου ακολουθεί εκ νέου η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ
- ΑΝΕΛ, όπως έκανε και το καλοκαίρι του 2015. Ήδη έχουν μεταφερθεί στον ειδικό λογαριασμό της Τράπεζας της Ελλάδος ταμειακά διαθέσιμα της Βουλής, του
ΕΟΠΠΥ, του ΟΑΕΔ και νοσοκομείων.

Ειδομένη: Άνοιξε η σιδηροδρομική γραμμή, απομάκρυναν τις σκηνές οι πρόσφυγες

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 27/4/2016

Ανοιχτή είναι η σιδηροδρομική γραμμή στην Ειδομένη, μετά την απομάκρυνση των σκηνών από τους ίδιους τους πρόσφυγες και την τοποθέτησή τους παράλληλα
με τη γραμμή, σύμφωνα με την αστυνομία. Στο μεταξύ, η αστυνομία άρχισε τη διανομή φυλλαδίων τού υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης,
με τα οποία ενημερώνονται οι πρόσφυγες για τα σύνορα, τα κέντρα φιλοξενίας, αλλά και τη διαδικασία ασύλου και μετεγκατάστασης. Συγκεκριμένα, στα φυλλάδια
αναφέρεται -μεταξύ άλλων- ότι τα σύνορα είναι και θα παραμείνουν κλειστά και ότι ο καταυλισμός (στην Ειδομένη) δεν καλύπτει τις βασικές καθημερινές
ανάγκες των προσφύγων και θα τερματίσει τη λειτουργία του. Καλούνται οι πρόσφυγες να μετακινηθούν στα κέντρα προσωρινής φιλοξενίας με γρήγορο και
συντονισμένο τρόπο, υπό την ευθύνη των ελληνικών Αρχών, ενώ σημειώνεται πως μετά τη μεταφορά τους στα κέντρα φιλοξενίας θα τούς δοθούν πληροφορίες,
τόσο για τη διαδικασία απόκτησης ασύλου στην Ελλάδα όσο και για το πρόγραμμα μετεγκατάστασης, αλλά και για το πώς μπορούν να προχωρήσουν τη
διαδικασία οικογενειακής επανένωσης με συγγενικά τους πρόσωπα, που βρίσκονται ήδη σε κάποια χώρα-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης .
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Το ΤΕΕ/ΤΚΜ για τα μέλη του και τους πολίτες
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
05/05, 12/05, 19/05, 26/05, 02/06, 16/06, 30/06, 12:00 - 14:30
1oς όροφος ΤΕΕ/ΤΚΜ, γραφείο ΝΟΚ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ
κάθε Τρίτη 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

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ
Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση
progtkm@central.tee.gr

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

