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Νέα απόφαση με έντονη φρασεολογία και δέσμευση στη συνέχιση του αγώνα «με κάθε νόμιμο μέσο» κατά 
του νέου ασφαλιστικού και φορολογικού νόμου έλαβε η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ στη συνεδρίασή της, 
στις 10 Μαΐου. Σύμφωνα με την απόφαση: «Η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ τονίζει ότι ο νέος ασφαλιστικός και 
φορολογικός νόμος ψηφίσθηκε από την κοινοβουλευτική πλειοψηφία σε αντίθεση με την κοινωνία, τη λογική 
και το κοινό περί δικαίου αίσθημα. Αν εφαρμοστεί θα αποτελέσει τον νεκροθάφτη του ελληνικού παραγωγικού 
δυναμικού, θα καταστρέψει τον κλάδο των μηχανικών και την οικονομία της χώρας. Ως εκ τούτου αποτελεί 
υποχρέωση όλων των μηχανικών, όπου και αν βρίσκονται, να αγωνιστούν για την ανατροπή του. Η Διοικούσα 
Επιτροπή, τα όργανα διοίκησης και συνολικά το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος θα εξαντλήσουν άμεσα κάθε 
νόμιμο μέσο, ώστε αυτός ο νόμος να κριθεί τελεσίδικα αντισυνταγματικός και να ακυρωθούν οι καταστροφικές 
προβλέψεις του». Σχετικά με το θέμα, ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός δήλωσε: «Όποιος μηχανικός έχει 
ασκήσει το επάγγελμα αντιλαμβάνεται γιατί αυτός ο νόμος καταστρέφει τον κλάδο. Οι ασφαλιστικές εισφορές 
και η φορολογία οδηγούν εκτός Ελλάδος ή εκτός επαγγέλματος τους μηχανικούς. Θα κάνουμε κάθε τι δυνατό 
ώστε αυτός ο νόμος να ακυρωθεί». Υπενθυμίζεται ότι στα πλαίσιο του αγώνα αυτού του τεχνικού κόσμου και 
των αποφάσεων των οργάνων διοίκησης του ΤΕΕ συνεχίζεται η Απεργία – Αποχή όλων των Διπλωματούχων 
Μηχανικών από την συμμετοχή τους σε Τεχνικά Συμβούλια Έργων και Μελετών καθώς και από το σύνολο των 
Επιτροπών με τεχνικό αντικείμενο (π.χ. Επιτροπές Αρχιτεκτονικού Ελέγχου, Αυθαιρέτων κλπ.), μέχρι και την 
Παρασκευή 13/05/2016. Στην Απεργία- Αποχή συμπεριλαμβάνονται και οι Επιτροπές Δημοπρασιών Έργων 
και Μελετών.

Περισσότερα ΕΔΩ 

«Νεκροθάφτης» ο ασφαλιστικός και φορολογικός νόμος

‘O,τι γίνει δεν ξεγίνεται, δυστυχώς. Και ο νέος νόμος 
για το ασφαλιστικό είναι πλέον πραγματικότητα. Δεν 
χρειάζεται να εξηγήσουμε ξανά γιατί τα προβλήματα 
που θα δημιουργήσει είναι πολύ περισσότερα από 
αυτά που θα λύσει. Το γεγονός είναι ένα: τίποτα δεν 
είναι τόσο ακαταμάχητο στην επιχειρηματολογία του 
όσο η πράξη. Και η πράξη -η εφαρμογή τού νόμου 
δηλαδή- πιθανότατα θα δικαιώσει όσους τόσα 
χρόνια φωνάζουν “όχι”. Μακάρι να βγούμε ψεύτες 
όσοι καταγγέλλουμε επίμονα τον πρόχειρο και 
αποσπασματικό χαρακτήρα αυτής της “λύσης”. 
Το πιθανότερο είναι όμως ότι δεν θα βγούμε 
ψεύτες. Αν κάτι έχει αξία ακριβώς αυτή τη χρονική 
στιγμή είναι ν΄ αναλογιστούμε τις ευθύνες και 
τα λάθη μας για την καταλήστευση και τελικά το 
γονάτισμα του κάποτε κραταιού ΤΣΜΕΔΕ, για το 
πώς φτάσαμε στον Εθνικό Φορέα Κοινωνικής 
Ασφάλισης (ΕΦΚΑ). Γιατί μπορεί τα γεγονότα να 
τρέχουν με καταιγιστικό ρυθμό -προς την αντίθετη 
κατεύθυνση από αυτή που θα θέλαμε να κινηθούν- 
αλλά όσο γρήγορα και αν τρέχουν, η μνήμη πρέπει να 
αποδίδει τις ευθύνες και να συγκρατεί τις αστοχίες. 
Κι είναι νωπές οι μνήμες από τις μαξιμαλιστικές 
κορώνες των κάποτε συνδικαλιστών και σήμερα 
βουλευτών ή υπουργών, οι οποίοι κάποτε 
στύλωσαν τα πόδια ενάντια στην πρόταση για 
την ίδρυση επαγγελματικού ταμείου. Άνθρωποι 
που ανέκρουσαν πρύμναν (με δεύτερες σκέψεις 
ή χωρίς). Το γάλα χύθηκε, συνάδελφοι. Ας μην 
καθόμαστε να κλαίμε πάνω από την καρδάρα όμως. 
Ας δούμε τους τρόπους με τους οποίους το ταμείο 
εγγυοδοσίας και πιστοδοσίας ασφαλισμένων, 
που προβλέπεται στο νομοσχέδιο, θα μπορούσε 
να λειτουργήσει με τέτοιο τρόπο, ώστε να δώσει 
μια ευκαιρία επιβίωσης στους επαγγελματίες, 
τους εργολήπτες, τις ΜΜΕ. Κι ας εκπονηθεί άμεσα 
μια αναλογιστική μελέτη για το ΤΣΜΕΔΕ, για να 
μάθουμε ξανά -και καθαρά- το πού βρισκόμαστε 
και τι πρέπει να περιμένουμε από εδώ και πέρα. 
Λέγεται ότι ο αυτοκράτορας των μεγαλομανών 
Ναπολέων είχε πει κάποτε ότι η ιστορία είναι 
απλώς ένας κοινά συμφωνημένος μύθος. Ας το 
σκεφτούμε σοβαρά -όλοι. Τι θα γράψει η ιστορία 
αύριο για όσα συμβαίνουν σήμερα; 

EDITORIAL

Εκδήλωση για το Κ.Π «Σταύρος Νιάρχος»
Τη Δευτέρα 23 Μαΐου, στις 19:00, 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. Ο αρχιτέκτων Γιάννης Βεντουράκης θα κάνει εισήγηση με τίτλο: «Από τη σύλληψη 
της ιδέας στην υλοποίηση» και ο δρ. Πολιτικός Μηχανικός Γρηγόρης Πενέλης εισήγηση με θέμα: «Προκλήσεις σε 
Δομοστατικούς. Η περίπτωση του ΚΠΙΣΝ» 
Το 2006, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος ανακοίνωσε τα σχέδιά του για τη χρηματοδότηση της δημιουργίας του 
ΚΠΙΣΝ, έργο που περιλαμβάνει την κατασκευή και τον πλήρη εξοπλισμό των νέων κτιριακών εγκαταστάσεων για 
την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος και την Εθνική Λυρική Σκηνή, καθώς και τη δημιουργία του Πάρκου Σταύρος 
Νιάρχος, συνολικής έκτασης 170.000 μ². Η αρχιτεκτονική μελέτη φέρει την υπογραφή του διεθνούς φήμης 
αρχιτέκτονα Renzo Piano, ο οποίος είχε και την γενική ευθύνη του συντονισμού ενός πλήθους ειδικευμένων 
μελετητικών γραφείων από την Ελλάδα και το εξωτερικό, που εργάστηκαν για την ολοκλήρωση των υπόλοιπων 
μελετών του πολυσύνθετου έργου. Από το αρχικό στάδιο των μελετών, η διεθνώς αναγνωρισμένη εταιρία 
τεχνικών συμβούλων Faithful+Gould ανέλαβε την γενική διαχείριση του έργου προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι 
η πολιτική και οι στόχοι του Ιδρύματος θα υλοποιηθούν με ακρίβεια στη πράξη.
Περισσότερα ΕΔΩ 

ΟΧΙ στο νόμο
που μας πετάει στο δρόμο

http://web.tee.gr/deltia-tupoy/09052016/ 
www.SNF.org
 http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teetkm/DRASTHRIOTHTES/EKDHLVSEIS/Idryma_Stavros_Niarchos
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ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΕ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Στις 9 και 10 Ιουνίου το Αναπτυξιακό Συνέδριο του ΤΕΕ/ΤΚΜ
Μετά από εξαγγελίες είκοσι χρόνων περί Μητρόπο-
λης των Βαλκανίων και πύλης της ΝΑ Ευρώπης, που 
δεν συνοδεύτηκαν ποτέ από αντίστοιχες δράσεις, 
πόρους και θεσμούς, η Θεσσαλονίκη αναζητά 
το ρόλο της στη νέα πραγματικότητα. Η κεντρική 
Μακεδονία, μία μικρογραφία της Ελλάδας, συγκε-
ντρώνει όλες τις οικονομικές δραστηριότητες και 
σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα σε όλους 
τους τομείς, συγκαταλέγεται πλέον στις λιγότερο 
ανεπτυγμένες περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης. Το ΤΕΕ/ΤΚΜ αναλαμβάνει πρωτοβουλία και 
διοργανώνει το διήμερο 9 και 10 Ιουνίου αναπτυ-
ξιακό συνέδριο με τίτλο «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Άμεσες Ενέργειες 

και Στρατηγικός Σχεδιασμός», με τη φιλοδοξία να αποτελέσει εφαλτήριο διαλόγου 
που θα οδηγήσει την κεντρική Μακεδονία και πάλι στις ράγες της ανάπτυξης. Στόχοι 
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). 
Περισσότερα ΕΔΩ EcothessWorkshop2016-Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος

From Brain Drain to Brain Gain: Πρεμιέρα για μια 
σημαντική πρωτοβουλία στο 3ο Technology Forum

Ένα νέο καινοτόμο Workshop πρόκειται να διεξαχθεί 
στην Θεσσαλονίκη στις 16-19 Μαΐου υπό την αιγίδα 
του ΤΕΕ/ΤΚΜ στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας 
Περιβάλλοντος στις 5 Ιουνίου. Το EcothessWork-
shop2016 στοχεύει στην επιμόρφωση και την διεύρυνση 
του επιστημονικού ορίζοντα νέων επιστημόνων 
σε θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης. Αρχικά 20-30 
συμμετέχοντες θα επιμορφωθούν σε διάφορους τομείς  
έτσι θα εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και θα κερδίσουν 
χρήσιμα εργαλεία για τη συνέχεια του Workshop. 

Παράλληλα θα χρειαστεί να αναπτύξουν δεξιότητες συνεργασίας και δημιουργίας 
ολοκληρωμένων προτάσεων αφού θα διαγωνιστούν ανά τρεις ομάδες για την 
κατάθεση της καλύτερης πρότασης για την ανάπλαση ενός χώρου με στόχο την 
αύξησή της συμβολής του στην βιωσιμότητα της πόλης. Τα όρια για τις κατασκευές 
που θα σχεδιάσουν είναι η φαντασία, ο χρόνος και οι συγκεκριμένοι πόροι που θα 
έχουν. Οι κατασκευές θα πρέπει να χαρακτηρίζονται από την καινοτομία και την 
καλαισθησία αφού θα πρέπει να παντρεύουν απλά υλικά με την τεχνολογία. Για 
περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ 

Συνέδριο της ASHRAE σε συνεργασία με το ΤΕΕ/ΤΚΜ

Υαλοπίνακες: Σύγχρονες Αρχιτεκτονικές Εφαρμογές

Το ελληνικό παράρτημα της ASHRAE διοργανώνει το 3ο Τεχνικό Συνέδριο “ΕΝΕΡΓΕΙΑ στα ΚΤΙΡΙΑ - ΒΟΡΕΙΟΣ ΕΛΛΑΔΑ”, το Σάββατο 14 
Μαΐου 2016 (09:00-19:00) στο αμφιθέατρο του ΤΕΕ/ΤΚΜ (Μεγ. Αλεξάνδρου 49). Δεν υπάρχει κόστος συμμετοχής αλλά απαιτείται εγγραφή, 
η οποία πρέπει να γίνει ηλεκτρονικά στην σελίδα του παραρτήματος.
Το ΤΕΕ/ΤΚΜ θα εκπροσωπήσει ο γενικός γραμματέας της Διοικούσας Επιτροπής, Άνθιμος Αμανατίδης, ενώ το Συνέδριο θα ολοκληρωθεί 
με ανοικτή συζήτηση με το πρώτο Φοιτητικό Παράρτημα ASHRAE στην Ελλάδα, του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας. Περισσότερες πληροφορίες 
είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου.

Υπό την αιγίδα του ΤΕΕ/ΤΚΜ, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών 
Υαλοπινάκων συνεχίζοντας την προσπάθεια ενημέρωσης των μηχανικών και 
των αρχιτεκτόνων ανά την Ελλάδα συνδιοργανώνει με το Σύνδεσμο Εμπόρων 
& Βιοτεχνών Υαλοπινάκων & Καθρεπτών Νομού Θεσσαλονίκης & Κεντρικής 
Μακεδονίας ημερίδα με τίτλο «Υαλοπίνακες: Σύγχρονες Αρχιτεκτονικές 
Εφαρμογές». Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 16 Μαΐου 2016 στις 
11:00 στο αμφιθέατρο του ΤΕΕ/ΤΚΜ (Μεγ. Αλεξάνδρου 49). Σκοπός της ημερίδας 
είναι η ενημέρωση των αρχιτεκτόνων και των μηχανικών για το κορυφαίο 
δομικό υλικό, τον υαλοπίνακα. Ο υαλοπίνακας διαθέτει όλα εκείνα τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά που μπορούν να συνεισφέρουν στην αναβάθμιση των κτιριακών 
εγκαταστάσεων. Το γυαλί πέρα από ένα πλήρως οικολογικό υλικό, εξοικονομεί 
πολύ μεγάλα ποσοστά ενέργειας και μπορεί να συμβάλει στην αισθητική, στη 
δημιουργία συνθηκών άνεσης και φυσικά ασφάλειας. Τις εργασίες της ημερίδας 
θα χαιρετήσει ο πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ, Πάρις Μπίλλιας. 
Περισσότερα ΕΔΩ

Η Αντιπροσωπεία του Τμήματος Κεντρικής Μακεδονίας του ΤΕΕ θα συνεδριάσει 
την Τετάρτη 18 Μαΐου 2016 και ώρα 18:00 στα γραφεία του Τμήματος (Μεγ. 
Αλεξάνδρου 49, ισόγειο), με θέματα Ημερήσιας Διάταξης τα εξής:

1. Ανακοινώσεις του Προεδρείου της Αντιπροσωπείας
2. Ενημέρωση της Αντιπροσωπείας για τις δραστηριότητες της Δ.Ε. :Συζήτηση
3. Έλεγχος – Ερωτήσεις – Επερωτήσεις προς τη Δ.Ε.
4. Έγκριση Απολογισμού, Ισολογισμού 2015 και Προϋπολογισμού 2016.
Η συνεδρίαση θα μεταδοθεί κανονικά μέσω live streaming.

Στις 18 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί το 3ο Technology Forum, που θα φέρει στη 
Θεσσαλονίκη στελέχη τόσο πολυεθνικών εταιρειών, (Microsoft, IBM, Cisco και Ora-
cle), όσο και καινοτόμων ελληνικών επιχειρήσεων, όπως για παράδειγμα η Lan-
com, που αποτελεί τη μοναδική 100% ελληνική εταιρεία παροχής υπηρεσιών cloud. 
Παρουσιάσεις θα πραγματοποιήσουν ακόμη η Enterprise Greece και η SΚGTech.

Το 3ο Technology Forum, που θα φιλοξενηθεί στις εγκαταστάσεις του ΚΕΔΕΑ στην 
πανεπιστημιούπολη, δίδει ιδιαίτερη έμφαση στις νέες συνεργασίες -κι αυτό γίνεται 
εμφανές και μέσω του θεσμού του διαγωνισμού “Συνεργάζομαι”, που το συνοδεύει.

Παράλληλα, έχει ειδικό ενδιαφέρον για το ΤΕΕ/ΤΚΜ και τους μηχανικούς. Κι αυτό 
διότι στη διάρκειά του θα παρουσιαστεί η κοινή πρωτοβουλία που αναλαμβάνουν 
το ΑΠΘ, το ΤΕΕ/ΤΚΜ και ο ΣΕΠΒΕ. Η πρωτοβουλία, με τίτλο “iGrow: From Brain 
Drain to Brain Gain”, έχει ώς στόχο τη θερμοκοίτιση καινοτόμων επιχειρήσεων, 
ώστε να αναστραφεί το φαινόμενο της μετανάστευσης Ελλήνων επιστημόνων στο 
εξωτερικό. Σχετική συνέντευξη Τύπου των τριών φορέων θα δοθεί στις 18 Μαΐου 
από τον πρύτανη του ΑΠΘ, Περικλή Μήτκα και τους προέδρους του ΤΕΕ/ΤΚΜ, Πάρι 
Μπίλλια και του ΣΕΠΒΕ, Κωνσταντίνο Καγγελίδη. 

Συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ/ΤΚΜ

http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teetkm/DRASTHRIOTHTES/EKDHLVSEIS/Programma.pdf
http://ecothess2016.wix.com/ecothess
http://ashrae.gr/REGISTRATION
www.ashrae.gr/estak-2016-may-14.php
http://www.poevy.gr/%CE%BD%CE%AD%CE%B1/20-%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B4%CE%B1-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CF%85%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CF%80%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%B7-%CE%B8%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%B7-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BC%CE%B5%CE%BB%CE%B7%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%B9%CE%BF-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B4%CE%B1%CF%83---%CF%84%CE%BC%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BA%CE%B5%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CF%83-%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%B1%CF%83.html
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ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΕ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Τη Δευτέρα 16 Μαΐου ολοκληρώνεται η διαβούλευση του νέου αναπτυξιακού 
νόμου από το υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού. Το ΤΕΕ/
ΤΚΜ συμμετείχε ενεργά στη διαβούλευση, καταθέτοντας έγκαιρα τις –πάντα 
επιστημονικά τεκμηριωμένες- παρατηρήσεις και προτάσεις του. 

Σε συνέντευξή του ο γενικός γραμματέας Στρατηγικών Επενδύσεων Λόης Λα-
μπριανίδης τόνισε ότι η κυβέρνηση σχεδιάζει να έχει ψηφιστεί ο νόμος έως το τέλος 
Μαΐου. Αναφερόμενος στο είδος και το ύψος των κινήτρων και των επιδοτήσεων, 
αλλά και τις κατηγορίες και τους κλάδους που περιλαμβάνονται στην πρόταση νόμου, 
ο κ. Λαμπριανίδης διευκρίνισε ότι η ενίσχυση που θα μπορούν να αναζητήσουν 
κάθε μεγέθους και μορφής εταιρίες έχει τις εξής διαφορετικές μορφές:

- Φοροαπαλλαγή ως 20%, ετησίως και επιμερισμό σε βάθος ως 15 ετών, με 
στόχο την ενίσχυση της απόδοσης.

- Δημόσια επιχορήγηση από 10% ως 45%, με κριτήρια γεωγραφικά, αλλά και 
ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης.

- Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης.
- Επιδότηση επιτοκίου. - Επιδότηση κόστους απασχόλησης.
- Σταθερό για 12 χρόνια φορολογικό πλαίσιο, για επενδύσεις άνω των 20 εκατ. 

ευρώ με δημιουργία τουλάχιστον δύο νέων θέσεων εργασίας ανά ένα εκατ. ευρώ 
επιλέξιμης δαπάνης.

- Χηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου, μέσω Ταμείου Συμμετοχών-fund, 
εγγυήσεις δανείων και κεφαλαιακές συμμετοχές.

«Ο νέος αναπτυξιακός νόμος περιλαμβάνει οκτώ καθεστώτα ενισχύσεων: 
Μηχανολογικού εξοπλισμού, γενικής επιχειρηματικότητας, νέων ανεξάρτητων 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων, επενδύσεων καινοτομικού χαρακτήρα, συνεργειών 
και δικτυώσεων, ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών-Ταμείων 
Συμμετοχών, ολοκληρωμένων χωρικών και κλαδικών σχεδίων και επενδύσεων 
μείζονος σημασίας» είπε ο ίδιος.

Το ελάχιστο ύψος των επενδυτικών σχεδίων, πρόσθεσε ο κ. Λαμπριανίδης, 
είναι κατ’ ανώτατο όριο 100.000 ευρώ για κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση 
(Κοιν.Σ.Επ.), 150.000 ευρώ για πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, 250.000 ευρώ 
για μεσαίες επιχειρήσεις και τους συνεργατικούς σχηματισμούς και 500.000 ευρώ 
για τις μεγάλες επιχειρήσεις. Το ύψος ενίσχυσης είναι μέχρι 5 εκατ. ευρώ ανά 
επενδυτικό σχέδιο, έως 10 εκατ. ευρώ ανά επιχείρηση και μέχρι 20 εκατ. ευρώ για 
το σύνολο των συνεργαζόμενων ή συνδεδεμένων επιχειρήσεων.

Δείτε ΕΔΩ τη διαβούλευση του νέου αναπτυξιακού νόμου και ΕΔΩ τη θέση που 
διατύπωσε το ΤΕΕ/ΤΚΜ

Στο τέλος Μαΐου η ψήφιση του αναπτυξιακού νόμου

Νέο Δ.Σ. της ΕΜΔΥΔΑΣ Κεντρικής Μακεδονίας 
Στις 24 Απριλίου 2016 έγινε η συγκρότηση του νέου ΔΣ της ΕΜΔΥΔΑΣ/ΚΜ που 
προέκυψε από τις πρόσφατες εκλογές. Η σύνθεση έχει ως εξής: πρόεδρος 
Γιάννης Τσιώνας, αντιπρόεδρος Κατερίνα Κουρούδη, γενική γραμματέας 
Κριστίνα Μακνέα, αναπληρωτής γενικός γραμματέας Νέστορας Τσουμαλάκος, 
ταμίας Αναστασία Φουτζίτζη και μέλη: Μαίρη Απέσσου, Κριστίνα Κωστοπούλου, 
Δημήτρης Ιωάννου και Γιάννης Χατζόπουλος. 

Την τήρηση της νομιμότητας ζητά από την ΥΔΟΜ Σερρών το 
ΤΕΕ/ΤΚΜ

Διευκρινήσεις για τις δηλώσεις κτηματολογίου
Με αφορμή την σύγχυση που έχει δημιουργηθεί μεταξύ των πολιτών σχετικά 
με τις δηλώσεις τους για το ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ, εξαιτίας διαφημίσεων σχετικών 
υπηρεσιών εξυπηρέτησης αγροτών και μάλιστα «από δέκα ευρώ», το ΤΕΕ/
ΤΚΜ έχει την υποχρέωση να επισημάνει, για μια ακόμα φορά, τα εξής:
• Οι πολίτες μπορούν να συμπληρώνουν και να υποβάλουν μόνοι τους τα 
έντυπα δηλώσεων του κτηματολογίου 
• Σε περιπτώσεις σύνθετων δηλώσεων ακινήτων, εάν επιθυμούν την παροχή 
σχετικών συμβουλών, θα πρέπει να αναζητήσουν την υπηρεσία αρμόδιων 
επαγγελματιών και όχι οποιωνδήποτε
• Ειδικοί στην παροχή συμβουλών για τη συμπλήρωση της δήλωσης 
κτηματολογίου για τεχνικά θέματα, είναι οι αρμόδιοι μηχανικοί.

Με επιστολή του το ΤΕΕ/ΤΚΜ ζητά από την Υπηρεσία Δόμησης του δήμου Σερρών να 
προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες για την αποκατάσταση της νομιμότητας, μετά 
από καταγγελία του τοπικού Συλλόγου Αρχιτεκτόνων για έγκριση και άδεια δόμησης 
πολυκατοικίας που υπογράφει πτυχιούχος μηχανικός Τεχνολογικής εκπαίδευσης. 
Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Νομού Σερρών ενημέρωσε το ΤΕΕ/ΤΚΜ  για το ζήτημα 
της υπ’ αριθ. 75/23-7-2013 έγκρισης Δόμησης και της υπ’ αριθ. 84/27-08-2013 
άδειας δόμησης για το έργο ανέγερσης εξαώροφης οικοδομής με πυλωτή, 
κατάστημα και υπόγειο στις Σέρρες βάσει αρχιτεκτονικής και στατικής μελέτης 
που υπογράφει Πτυχιούχος Μηχανικός Τεχνολογικής εκπαίδευσης ο οποίος στην 
αναγράφεται και ως επιβλέπων στατικού φορέα.
«Όπως προκύπτει από την συνημμένη στην επιστολή του ΣΑΝΣ εκτενή αλληλογραφία 
της υπηρεσία σας με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, παρότι έχετε πλήρη 
γνώση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των Πτυχιούχων Δομικών Έργων Τ.Ε. 
εξακολουθείτε να μην ασκείτε τις αρμοδιότητες σας σχετικά με την άμεση επιβολή 
διακοπής εργασιών ανέγερσης της σχετικής οικοδομής και την άμεση ανάκληση 
της έγκρισης Δόμησης και της άδειας δόμησης», αναφέρεται στην επιστολή.

Διεθνής αρχιτεκτονικός διαγωνισμός για το νέο Science City 
της Αιγύπτου 
Η «Bibliotheca Alexandrina», η Νέα Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας, σε 
συνεργασία με την UIA προκηρύσσει Διεθνή Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό με 
θέμα «Ολοκληρωμένο Ρυθμιστικό Σχέδιο και εννοιολογικός σχεδιασμός του 
Science City». Το νέο συγκρότημα «Science City» θα κατασκευαστεί δυτικά του 
Καΐρου, στην καρδιά της πόλης. Αυτό το νέο συγκρότημα, που θα κατασκευαστεί 
σε προνομιακή γη, καλεί για ένα εμπνευσμένο νέο ολοκληρωμένο ρυθμιστικό 
σχέδιο και εννοιολογικό σχεδιασμό που θα δημιουργήσει τελικά το πρώτο 
μουσείο του 21ου αιώνα για την επιστήμη, τη μάθηση και την έρευνα στην 
Αίγυπτο. Ο ανοιχτός, διεθνής αρχιτεκτονικός διαγωνισμός περιλαμβάνει 4 
βραβεία με υψηλή χρηματικό αντίκρισμα και τέσσερις τιμητικούς επαίνους. 
Η προθεσμία για την υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος ολοκληρώνεται 
στις 15 Μαΐου 2016 (με προθεσμία υποβολής αναλυτικών προτάσεων στις 17 
Αυγούστου). Πληροφορίες ΕΔΩ 

Νέες ρυθμίσεις στις χρεώσεις περιαγωγής εντός Ευρωπαϊκής 

Ένωσης ισχύουν, πλέον, από 30 Απριλίου. Πρόκειται για την 

τελευταία αλλαγή στις χρεώσεις roaming πριν από την οριστική 

κατάργηση τους εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον προσεχή Ιούνιο. 

Πλέον, οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, που δραστηριοποιούνται 

στην Ελλάδα, υποχρεούνται να χρεώνουν κάθε συνδρομητή, 

που ταξιδεύει σε χώρα της Ε.Ε., στο Λιχτενστάιν, στην Ισλανδία 

και τη Νορβηγία, με τις ίδιες χρεώσεις που ισχύουν στην Ελλάδα, 

προσαυξημένο ενδεχομένως με επιπλέον χρέωση.

Τη χειρότερη επίδοση στην ιστορία της είχε, το 1ο τρίμηνο του 2016, η 

παγκόσμια αγορά smartphones, με τις πωλήσεις να διατηρούνται 

στα επίπεδα της αντίστοιχης περσινής περιόδου. Μάλιστα, οι 

αναλυτές προβλέπουν ότι η στασιμότητα αυτή θα συνεχιστεί, με 

δεδομένο πλέον τον υψηλό βαθμό διείσδυσης των “έξυπνων” 

κινητών σε μια σειρά από αγορές του πλανήτη.

post-its

http://www.opengov.gr/ypoian/?p=7464
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teetkm/THESEIS_TEETKM_2014_16/ANAPTYXIAKOS.pdf 
http://www.bibalex.org/sciencecity/
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ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ

ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ 2016, διοργανώνει το Γραφείο 
Διασύνδεσης του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου 
Θεσσαλονίκης, προσκαλεί τις επιχειρήσεις να συμμετάσχουν 
στην εκδήλωση που θα   πραγματοποιηθεί στις 16 και 17 Μαΐου 
2016, στο Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων 
(Κ.Ε.Δ.Ε.Α.), ΑΠΘ. Πληροφορίες ΕΔΩ

6ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ από την Ελληνική 
Ένωση Εργαστηρίων (HELLAS LAB) σε συνεργασία με το 
Τμήμα Φαρμακευτικής του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ). Στις 13 και 14 Μαϊου 2016, 
Πολεμικό Μουσείο Αθηνών. Πληροφορίες ΕΔΩ

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

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 2310 886436

9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ 
(ΣΕΤΝ 2016) διοργανώνει η Ελληνική Εταιρεία Τεχνητής 
Νοημοσύνης (ΕΕΤΝ) σε συνεργασία με το Τμήμα 
Πληροφορικής του ΑΠΘ από 18 έως 20 Μαΐου 2016, 
Θεσσαλονίκη. Πληροφορίες ΕΔΩ

Στη Θεσσαλονίκη η ελληνική «πρεμιέρα» του Σχεδίου Γιούνκερ
Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΕ) και ο όμιλος ProCredit υπέγραψαν 
τη Δευτέρα 9 Μαΐου στη Θεσσαλονίκη συμφωνία εγγυήσεων για την αύξηση 
του δανεισμού προς καινοτόμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις και προς μικρές 
επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης στην Ελλάδα. Η συμφωνία έχει την 
υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), 
πυρήνα του Επενδυτικού Σχεδίου Γιούνκερ για την Ευρώπη.
Βάσει της νέας συμφωνίας, ο όμιλος ProCredit θα χορηγήσει 20 εκατ. ευρώ 
ως δάνεια σε καινοτόμες εταιρείες στην Ελλάδα κατά τα επόμενα δύο έτη. Τα 
δάνεια θα συνοδεύονται από εγγύηση του ΕΤΕ, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας 
«Χρηματοδότηση ΕΕ InnovFin για την καινοτομία», με χρηματοδοτική στήριξη 
από το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η συμφωνία 
που υπεγράφη θα επιτρέψει στον όμιλο ProCredit να προσφέρει πρόσθετη 
χρηματοδότηση με ευνοϊκούς όρους στις καινοτόμες εταιρείες.
Σε εξέλιξη βρίσκονται διαπραγματεύσεις και με ελληνικές τράπεζες, 
προκειμένου να ενεργοποιηθούν ως χρηματοοικονομικοί ενδιάμεσοι οποια-
δήποτε στιγμή έως το τέλος του 2018 οπότε οι συνολικές χορηγήσεις προς 
ελληνικές επιχειρήσεις δεν αποκλείεται να αυξηθούν στο επόμενο διάστημα.
“Χωρίς υπερβολή [η συμφωνία αυτή] είναι ένα πρώτο αισιόδοξο σήμα 
ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας και φυσικά συμπίπτει με ένα πολύ 
σημαντικό Eurogroup” σημείωσε ο κ.Αβραμόπουλος και πρόσθεσε ότι η 
Ελλάδα χρειάζεται να συνεχίσει τη μεταρρυθμιστική της προσπάθεια. Ο 
διευθύνων σύμβουλος του  Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (ΕΤΕ), Πιέρ 
Λουίτζι Τζίλιμπερτ, σημείωσε ότι τα δάνεια που θα δοθούν, ύψους 25.000 
ευρώ έως 7,5 εκατ. ευρώ ανά επιχείρηση, ουσιαστικά “βοηθούν τους 
επενδυτές να μοιραστούν το ρίσκο με την Κομισιόν, την ProCredit και το ΕΤΕ”. 
Για να χρηματοδοτηθούν από το InnovFin, οι επιχειρηματίες θα πρέπει να 
πληρούν τουλάχιστον ένα από 10-12 κριτήρια και τα δάνεια θα χορηγούνται 
με χαμηλότερο επιτόκιο και με μεγαλύτερη διάρκεια αποπληρωμής, ενώ δεν 
θα προβάλουν υψηλές απαιτήσεις για cash collateral.
Ο δρ Κλάους-Πέτερ Τσάιτινγκερ πρόεδρος του εποπτικού συμβουλίου του 
ομίλου ProCredit, δήλωσε ότι μέχρι το τέλος του 2015 η τράπεζα φιλοδοξεί 
να έχει στο χαρτοφυλάκιό της δάνεια ύψους 50 εκατ. ευρώ προς επιχειρήσεις 
της Θεσσαλονίκης (όχι μόνο μέσω InnovFin) και καταθέσεις της τάξης των 
20-30 εκατ. ευρώ.

Νέα διοίκηση στην ΕΥΑΘ ΑΕ
Ο καθηγητής της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ 
Γιάννης Κρεστενίτης, αναλαμβάνει πρόεδρος και 
διευθύνων σύμβουλος της ΕΥΑΘ Α.Ε. στο νέο διοικητικό 
συμβούλιο της εταιρείας που συγκροτήθηκε σε σώμα 
μετά τη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων στο 
Χρηματιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης. Αντιπρόεδρος 
α’ αναλαμβάνει ο Γιάννης Παπαϊωάννου, γεωπόνος, 
και αντιπρόεδρος β’ η Στέλλα Βαλάνη, δικηγόρος. 
Τα υπόλοιπα μέλη της διοίκησης είναι: Στεφανία Τανιμανίδου, οικονομολόγος, 
ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, Γιάννης Αντωνιάδης, δικηγόρος, 
ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, Εύδοξος Πετρίδης, πολιτικός μηχανικός, μη 
εκτελεστικό μέλος, Λάτσιου - Χρυσάφη Ολυμπία, δικηγόρος, μη εκτελεστικό 
μέλος, Τσιωνάς Ιωάννης, αγρονόμος τοπογράφος, μη εκτελεστικό μέλος, 
Ελευθερία Καραχάλιου - εκπρόσωπος ΤΑΙΠΕΔ, μη εκτελεστικό μέλος. Οι 
δύο εκπρόσωποι των εργαζομένων που συμμετέχουν στο δ.σ. είναι ο Γ. 
Αρχοντόπουλος και ο Τ. Σαχινίδης.
Ο Γιάννης Κρεστενίτης είναι καθηγητής Παράκτιας Τεχνικής και Ωκεανογραφίας 
στον Τομέα Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος ΑΠΘ, διδάκτορας του 
Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ (1987) και διπλωματούχος αγρονόμος 
τοπογράφος μηχανικός ΕΜΠ (1974). Διετέλεσε επί πολλές θητείες μέλος 
της ΜΕ Περιβάλλοντος του ΤΕΕ/ΤΚΜ και πρόεδρός της και μέλος πολλών 
και σημαντικών ΟΕ του ΤΕΕ (όπως πχ της ΟΕ για τον φορέα διαχείρισης του 
Θερμαϊκού). Στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εντάσσονται οι υποβρύχιοι 
αγωγοί και τα παράκτια τεχνικά έργα, η παράκτια μηχανική, η φυσική 
ωκεανογραφία, η μεταφορά φερτών υλών και η δορυφορική ωκεανογραφία. 

Αρχίζουν και πάλι οι εργασίες στις Σκουριές
Την επανέναρξη των κατασκευαστικών δραστηριοτήτων στο εργοτάξιο στις 
Σκουριές ανακοίνωσε η Eldorado Gold, μετά την έγκριση της τεχνικής μελέτης 
της «Ελληνικός Χρυσός» από το υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος. Οι 
εργασίες στο εργοτάξιο στις Σκουριές, είχαν ανασταλεί από τον Ιανουάριο 
του 2016, κατόπιν απόφασης του υπουργείου. «Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι 
με τη λήψη της έγκρισης αυτής και πολύ ενθαρρυμένοι από τη συνεχή 
επικοινωνία μεταξύ της «Ελληνικός Χρυσός» και του υπουργείου και των 
τεχνικών υπηρεσιών του. Αυτή η εποικοδομητική εργασία συνέβαλε σε άλλες 
πρόσφατες εγκρίσεις, συμπεριλαμβανομένης της άδειας για τις κατασκευές 
στις Σκουριές (Φεβρουάριος του 2016) και την άδεια για τις εγκαταστάσεις στην 
Ολυμπιάδα (Μάρτιος 2016). Πιστεύω ότι τώρα υπάρχει μία πολύ βελτιωμένη 
κοινή αντίληψη, εκτίμηση και ευθυγράμμιση μεταξύ της εταιρείας και του 
υπουργείου όσον αφορά στα σημαντικά οφέλη που μπορεί να έχει η ελληνική 
κοινωνία και οικονομία από τη συνεργασία για την αξιοποίηση με υπευθυνότητα 
των ορυκτών πόρων στην Ελλάδα. Προσβλέπουμε στη συνεργασία με το 
υπουργείο για να προωθήσουμε τα έργα στις Σκουριές και την Ολυμπιάδα για 
το όφελος όλων των ενδιαφερόμενων», δήλωσε ο πρόεδρος και διευθύνων 
σύμβουλος της Eldorado, Πολ Ράιτ.

www.dasta.auth.gr/jobfair.aspx
http://metrologia2016.pharm.uoa.gr/
http://diaviou.auth.gr/viable_arch
http://setn2016.csd.auth.gr/ 
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ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

Ίδια πρόστιμα για την νομιμοποίηση αυθαιρέτων θα πληρώσουν οι ιδιοκτήτες παρά τη μείωση των αντικειμενικών αξιών μετά από σχετική απόφαση του 
υπουργείου Περιβάλοντος. Στην απόφαση αυτή οδηγήθηκε έπειτα από γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, το οποίο έκρινε ότι πρέπει να 
συνεχίσουν να χρησιμοποιούνται ως βάση για τον υπολογισμό των προστίμων οι αντικειμενικές αξίες και οι τιμές ζώνης που ίσχυαν στις 28 Ιουλίου 2011, 
ημερομηνία που έχει τεθεί ως «κόκκινη γραμμή» για την ένταξη ενός αυθαιρέτου στη ρύθμιση.

Τη σύνδεση της αποπληρωμής των τόκων με την πορεία της ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας προτείνει με άρθρο του στο περιοδικό «Der Spiegel» ο 
επικεφαλής του Γερμανικού Ινστιτούτου Οικονομικών Eρευνών του Βερολίνου, Μάρτσελ Φράτσερ. Ο θεωρούμενος και άτυπος σύμβουλος της Άνγκελα Μέρκελ 
επισημαίνει επίσης ότι «η Ευρώπη δεν φαίνεται να έμαθε ακόμα τίποτα από την ελληνική κρίση και επαναλαμβάνει τα παλιά λάθη. Αυτό αποδεικνύεται τόσο με 
τα “προληπτικά μέτρα” που απαιτούν οι δανειστές όσο και στο θέμα «της ελάφρυνσης του χρέους».

Περισσότερα από 500 εγκαταλειμμένα κτήρια, κυριολεκτικά ρημάδια, έχουν καταμετρηθεί στη Θεσσαλονίκη από το Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας του Τεχνικού 
Επιμελητηρίου Ελλάδας, όπως και περισσότερα από 200 διατηρητέα και υπό διατήρηση κτήρια, τα οποία έχουν εγκαταλειφθεί στο έλεος της φθοράς του χρόνου, 
καθώς δε δίνονται κίνητρα αποκατάστασης στους ιδιοκτήτες τους. Ένα μεγάλο μέρος του κτηριακού αποθέματος της Θεσσαλονίκης κινδυνεύει να χαθεί, επειδή 
επί τουλάχιστον τρεις δεκαετίες συζητείται η θέσπιση κινήτρων αποκατάστασης, αναπαλαίωσης, αναστύλωσης κτλ., πλην όμως τίποτα δε γίνεται. Συνεχώς οι 
πολεοδομίες εκδίδουν πρωτόκολλα κατεδάφισης για κτήρια που καθίστανται ετοιμόρροπα, παρά το γεγονός ότι πολλά από αυτά αξίζουν να σωθούν και να 
αποκατασταθούν ακόμη και ως επενδύσεις.

Ένας στους δύο συνταξιούχους και συνολικά 7 στους 10 ασφαλισμένους και συνταξιούχους καλούνται, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ειδικών, να 
πληρώσουν τον λογαριασμό του νέου ασφαλιστικού, που από χθες αποτελεί νόμο του κράτους. Στο πεδίο των εισφορών, μεγάλοι χαμένοι θεωρούνται κυρίως 
οι αυτοαπασχολούμενοι με υψηλά εισοδήματα, οι διπλά απασχολούμενοι ανεξάρτητα από το εισόδημά τους, αλλά και οι δημόσιοι υπάλληλοι – κυρίως στα 
ειδικά μισθολόγια, καθώς καλούνται να καταβάλλουν έως και εξαπλάσιες ασφαλιστικές εισφορές σε σχέση με αυτές που καταβάλλουν σήμερα. Πλέον όλοι οι 
ασφαλισμένοι θα πληρώνουν ασφαλιστικές εισφορές επί του συνολικού εισοδήματός τους, 20% για την κύρια ασφάλιση, 7% για την επικουρική ασφάλιση, 6,95% 
για ασθένεια κι επιπλέον 4% εφόσον έχουν παρακράτηση για εφάπαξ. Συνολική επιβάρυνση 37,95% επί του συνολικού εισοδήματος.

Το νέο θεσμικό πλαίσιο με πέντε βασικές παρεμβάσεις ώστε να «τρέξουν» γρήγορα και αποτελεσματικά οι ρυθμίσεις όλων των «κόκκινων» οφειλών επιχειρήσεων 
και νοικοκυριών ετοιμάζει η κυβέρνηση. Ο οδικός αυτός χάρτης που στόχο έχει να περιορίσει το «βουνό» των καθυστερούμενων δανείων περιλαμβάνεται 
στο τεχνικό κείμενο (draft) της συμφωνίας με τους δανειστές και προβλέπει ενέργειες -που θα πρέπει να έχουν θεσμοθετηθεί μέχρι το τέλος του έτους- σε 
επίπεδο φορολογικό και δικαστικό, αλλά και «αμνηστεύει» στελέχη τραπεζών, εφοριών και ταμείων που είναι επιφορτισμένα με τις αναδιαρθρώσεις των 
καθυστερούμενων οφειλών, ώστε να ξεμπλοκάρει το σύστημα και να «τρέξουν» οι ρυθμίσεις-πακέτο.

Μειώθηκαν οι αντικειμενικές, αλλά τα πρόστιμα για τα αυθαίρετα παραμένουν ίδια

«Παράλογος ο αυτόματος μηχανισμός περικοπής δαπανών»

Ρημάζουν 700 εγκαταλειμμένα και διατηρητέα κτήρια της Θεσσαλονίκης

Οι μεγάλοι χαμένοι του νέου ασφαλιστικού

Ο οδικός χάρτης για τα «κόκκινα» δάνεια

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ 10/5/2016

Voria.gr 10/5/2016

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ 10/5/2016

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 10/5/2016

ΕΘΝΟΣ 10/5/2016

http://www.eleftherostypos.gr/ellada/4484-meiwthikan-oi-antikeimenikes-alla-ta-prostima/
http://www.voria.gr/article/kanena-kinitro-gia-700-ktiria-tis-thessalonikis-pou-zitoun-apokatastasi
http://www.efsyn.gr/arthro/paralogos-o-aytomatos-mihanismos-perikopis-dapanon
http://www.kathimerini.gr/859106/article/oikonomia/ellhnikh-oikonomia/oi-megaloi-xamenoi-toy-neoy-asfalistikoy
http://www.ethnos.gr/oikonomia/arthro/o_odikos_xartis_gia_ta_kokkina_daneia-64373339/
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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

19/05, 26/05, 02/06, 16/06, 30/06, 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

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

