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EDITORIAL
H απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας
για διεξαγωγή πρότυπης δίκης επί της
αντισυνταγματικότητας ή μη των αναδρομικών
εισφορών που έχει επιβάλλει ο ΕΦΚΑ στους
μηχανικούς, προστίθεται σε μια αλυσίδα
εξελίξεων που καταδεικνύουν την προχειρότητα
με την οποία επιχειρήθηκε η τελευταία
ασφαλιστική μεταρρύθμιση.
Η συντονισμένη από το ΤΕΕ προσφυγή δεκάδων
μηχανικών, όπως τόνισε και ο επικεφαλής
του επιμελητηρίου Γ. Στασινός, δείχνει την
εμπιστοσύνη προς την ελληνική Δικαιοσύνη, ως
τελευταίο αποκούμπι όσων πλήττονται από την
κρατική αυθαιρεσία.
Οι προσφεύγοντες μηχανικοί ζητούν
την ακύρωση, άλλως τροποποίηση των
προσβαλλομένων ειδοποιήσεων πληρωμής
εισφορών ασφάλισης εξαμήνου με τις οποίες
καλούνται να καταβάλουν τα αναγραφόμενα σε
αυτές ποσά, έναντι διαφορών εισφορών, για το
δεύτερο εξάμηνο του έτους 2012.
Το ιδανικό φυσικά, θα ήταν, η Πολιτεία να
συνδιαλέγεται εγκαίρως με τους φορείς
εκπροσώπησης των παραγωγικών τάξεων
σε μια προσπάθεια ορθολογικής συμμετοχής
στην εθνική δημοσιονομική προσπάθεια. Και
όχι να τους συναντά ως αντιδίκους, αφού
έχει επιβαρύνει με παράλογες αποφάσεις την
πραγματική οικονομία και την προσπάθεια
επιβίωσης σε συνθήκες κρίσης, που παραμένει
εντονότατη και στα εργασιακά αντικείμενα
των μηχανικών. Δυστυχώς, όμως, σε πολλές
περιπτώσεις, η Δικαιοσύνη παραμένει η μόνη
γραμμή άμυνας της κοινής λογικής, έναντι
ενός κρατικού εισπρακτικού παραλογισμού
που μετατρέπει ολόκληρους επαγγελματικούς
κλάδους σε “δεξαμενές” κάλυψης λογιστικών
κενών. Έχουμε βάσιμες ελπίδες δικαίωσης των
μηχανικών έναντι αυτής της άδικης τακτικής.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ Η ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΜΕ ΤΟΝ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (GDPR)
Η έναρξη εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR),
εισάγει νέες παραμέτρους και στον κλάδο των μηχανικών, γεγονός που καθιστά ιδιαίτερα σημαντική,
ακόμα και για την αυτοπροστασία των ιδίων των μηχανικών από «κακοτοπιές», τη σχετική ημερίδα που
συνδιοργανώνουν το ΤΕΕ/ΤΚΜ, ο ΣΕΠΒΕ και η ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ στις 2 Μαΐου και ώρα 17:30, στο αμφιθέατρο
του Επιμελητηρίου, Λεωφ. Μεγάλου Αλεξάνδρου 49.
Στόχοι της ημερίδας είναι : •η παροχή εξειδικευμένης ενημέρωσης για την εφαρμογή του κανονισμού
στον κόσμο των μηχανικών, πως σχετίζεται με την επαγγελματική τους δραστηριότητα, πως επηρεάζονται
και πως πρέπει να ενεργούν κατά περίπτωση.
•η ενημέρωσή τους για την νομική και κανονιστική συμμόρφωση του ΤΕΕ, δεδομένων αφενός της
σχέσης Οργανισμού – Μέλους αλλά και της σύνδεσης μέσω της λειτουργίας των πληροφοριακών
συστημάτων.
•η ενημέρωση των μηχανικών ως πολιτών και τι σημαίνει η εφαρμογή του κανονισμού για την
καθημερινότητά τους.
Παράλληλα με τη διεξαγωγή της ημερίδας, θα πραγματοποιηθούν συναντήσεις Β2Β μεταξύ εταιρειών
- προμηθευτών υπηρεσιών GDPR και ενδιαφερόμενων, ώστε οι μηχανικοί να έχουν την ευκαιρία να
συζητήσουν τα θέματα εφαρμογής του κανονισμού στην δική τους περίπτωση και επαγγελματική
δραστηριότητα. Οι συναντήσεις θα γίνουν στον χώρο του φουαγιέ κατά τις ώρες 15:00 έως 21:00
To πρόγραμμα της εκδήλωσης, που θα πραγματοποιηθεί από 17:30 έως 21:00 περιλαμβάνει τις
παρακάτω εισηγήσεις:
«Η εφαρμογή του GDPR στον κλάδο των Μηχανικών», Μαργαρίτα Γκαϊτατζή, Δικηγόρος Παρ’Εφέταις
Δ.Σ. Θεσσαλονίκης, Ειδική Σύμβουλος σε θέματα εναρμόνισης με τον GDPR και πιστοποιημένη Υπεύθυνη
Προστασίας Δεδομένων (DPO)
«Η νομική συμμόρφωση του ΤΕΕ με τον GDPR & η εφαρμογή και ο καθορισμός των διοικητικών
προστίμων σύμφωνα με αυτόν», Χαρά Ζέρβα, Δικηγόρος, Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια, Διαχειρίστρια
Εταίρος της δικηγορικής εταιρείας «Νικόλας Κανελλόπουλος – Χαρά Ζέρβα & Συνεργάτες»
«Επόμενα βήματα προς τη συμμόρφωση του ΤΕΕ - Κανονιστική συμμόρφωση και πληροφοριακά
συστήματα», Γιάννης Δρακούλης, Associate Partner, στο τμήμα Επιχειρηματικής Ακεραιότητας και
Εταιρικής Συμμόρφωσης της ΕΥ Ελλάδος.
«Ένα πρακτικό παράδειγμα: H εφαρμογή του GDPR στη Μασούτης», Σάββας Τορτοπίδης, Δντης
Πληροφορικής
Θα ακολουθήσουν 8λεπτες παρουσιάσεις των εξειδικευμένων εταιριών παροχής υπηρεσιών και
λύσεων GDPR, με τις οποίες θα γίνονται και οι Β2Β συναντήσεις στο φουαγιέ: DOTSOFT AE, LANCOM
ΕΠΕ, MOTIVE CONSULTING, SPACE HELLAS AE.
Την εκδήλωση θα χαιρετίσουν ο πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ, Πάρις Μπίλλιας και ο πρόεδρος του ΣΕΠΒΕ,
Κωστής Καγγελίδης ενώ θα συντονίσει ο Θεόφιλος Μυλωνά, συντονιστής της διαρκούς ΟΕ ΤΠΕ του
ΤΕΕ/ΤΚΜ και αντιπρόεδρος του ΣΕΠΒΕ.
Περισσότερες πληροφορίες : www.tkm.tee.gr, κ. Ερμίνα Στόλη, τηλ. 2310 883104
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ΣΥΝΩΣΤΙΣΜΟΣ… ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΤΕΕ/ΤΚΜ
Υπερβαίνει την χωρητικότητα του Newsletter το πλούσιο και ενδιαφέρον
ενημερωτικό υλικό που προκύπτει από την πληθώρα των εκδηλώσεων
που πραγματοποιούνται αυτό το διάστημα στο ΤΕΕ/ΤΚΜ. Την ώρα
που γράφονταν αυτές οι γραμμές, στο Αμφιθέατρο του επιμελητηρίου
βρισκόταν σε εξέλιξη, η ημερίδα με θέμα «Γεωγραφικά Δεδομένα και
νέο Γεωευρετήριο ΓΥΣ: δυνατότητες και τρόπος χρήσης» με ομιλητές το
Διοικητή ΓΥΣ Συνταγματάρχη Β.Καγιαδάκη Αγρ. ΤΜ και το Λοχαγό (ΓΥΣ)
Γ.Πισπιδίκη Αγρ.ΤΜ.
Καθώς η νέα υπηρεσία της ΓΥΣ προσφέρει τη δυνατότητα εύρεσης και
παραγγελίας γεωγραφικών υλικών που παράγει και διαχειρίζεται η ΓΥΣ σε
ψηφιακή και αναλογική μορφή, με αναβαθμισμένες δυνατότητες αναζήτησης,
ταξινόμησης και προεπισκόπησης των προϊόντων, αντιλαμβάνεστε ότι
θα υπάρξει τις επόμενες μέρες σημαντικό πληροφοριακό υλικό που θα
αναρτηθεί στον ιστότοπο του TEE/TKM
Ομοίως, χρήσιμο ενημερωτικό υλικό θα αναρτηθεί σύντομα, σχετικά
με το σεμινάριο που πραγματοποιήθηκε προ ημερών με θέμα τις
«χρήσεις και εφαρμογές των drones στο επάγγελμα του μηχανικού»,
καθώς τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, αποδεικνύονται ιδιαίτερα
χρήσιμα σε διαδικασίες όπως η επιθεώρηση παγίων, αποτυπώσεις,
κτηματογραφήσεις, ογκομετρήσεις, 3D μοντελοποίηση, περιβαλλοντικές
μελέτες, παρακολούθηση εξέλιξης έργων κλπ.
Μην ξεχνάτε λοιπόν να επισκέπτεστε τον ιστότοπο του ΤΕΕ/ΤΚΜ καθώς οι
εκδηλώσεις δεν τελειώνουν… στις εκδηλώσεις.

Η ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΡΟ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ

Σε δυναμική εκδήλωση εμπέδωσης της σημασίας του ρόλου του
Ελεγκτή Δόμησης στις σύγχρονα δημόσια και ιδιωτικά έργα, εξελίχθηκε
το ενημερωτικό σεμινάριο που οργάνωσε το ΤΕΕ/ΤΚΜ σε συνεργασία
με το Τμήμα Επιθεώρησης Δόμησης και κατεδαφίσεων του Σώματος
Επιθεώρησης Β. Ελλάδας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας
και θέμα: «Ο ρόλος του Ελεγκτή δόμησης κατά την διαδικασία ελέγχου
Οικοδομικής άδειας. Διαπιστώσεις – Προβλήματα και Τρόποι
επίλυσης».

Εισηγήτριες στο σεμινάριο, από την πλευρά του Τμήματος
Επιθεώρησης Δόμησης και κατεδαφίσεων του
Σώματος
Επιθεώρησης Βορείου Ελλάδας ήταν η κ. Μπρόζου Αικατερίνη και η κ.
Παπαλιούρα Β. Ευδοξία, Επιθεωρήτριες Δόμησης και Κατεδαφίσεων, οι
οποίες αναφέρθηκαν με λεπτομέρειες στις διαδικασίες ελέγχου δόμησης
και τις προβλεπόμενες κατά περίπτωση ενέργειες των εμπλεκόμενων
μηχανικών και υπηρεσιών (Επιβλέποντες Μηχανικοί, Ελεγκτές Δόμησης,
ΥΔΟΜ, ΤΕΕ, ΤΕΔΚ). Συνέχεια στη σελίδα 4...

ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΠΡΩΗΝ ΟΡΥΧΕΙΑ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
Τον δρόμο για «πράσινες» παρεμβάσεις αποκατάστασης τοπίου
μεγάλης κλίμακας, που μπορούν να «επανεντάξουν» εκτάσεις βαρέων
εκμεταλλεύσεων στον κοινωνικό ιστό, έδειξε η εκδήλωση του ΤΕΕ/ΤΚΜ με
θέμα «Ανάπλαση και Επανάχρηση πρώην Εξορυκτικών Περιοχών Λιγνίτη
στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας».
Η ημερίδα που οργάνωσε η Μόνιμη Επιτροπή Αρχιτεκτονικών Θεμάτων
του ΤΕΕ/ΤΚΜ είχε ως αντικείμενο τον πρώτο εν Ελλάδι αρχιτεκτονικό
διαγωνισμό, που αναζήτησε εργαλεία και στρατηγικές σχεδιασμού για την
ανάπλαση έκτασης 1800 στρεμμάτων και συγκεκριμένα στην επιμήκη ζώνη
μήκους 3,5 χιλιομέτρων και πλάτους 250 - 850 μέτρων, ανάμεσα στους
οικισμούς Καρυοχωρίου και Αγίου Χριστοφόρου στην Πτολεμαΐδα.
Συνέχεια στη σελίδα 3...

MARKETING ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ
Σεμινάριο μικρής διάρκειας με τίτλο «Θέματα Marketing για
μηχανικούς» διοργανώνει το ΤΕΕ/ΤΚΜ με πρωτοβουλία της ΜΕ
Ανταγωνιστικότητας-Επιχειρηματικότητας-Καινοτομίας, σε συνεργασία
με το Εργαστήριο MARLAB του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης
Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
Το σεμινάριο διαρκείας 20 ωρών θα διεξαχθεί στις 17/5, 18/5, 21/5,
22/5 και 23/5/2018 και ώρες 5:00μ.μ-9:00μ.μ. στο Αμφιθέατρο του
ΤΕΕ/ΤΚΜ (Μ. Αλεξάνδρου 49 - Ισόγειο) στη Θεσσαλονίκη.
Απευθύνεται σε μηχανικούς μέλη του ΤΕΕ/ΤΚΜ, όλων των ειδικοτήτων,
προκειμένου να τους εκπαιδεύσει σε θέματα βασικών αρχών Marketing, κατάρτισης ενός πλάνου marketing plan, επικοινωνίας και
προβολής τους με χρήση κατάλληλων εργαλείων ψηφιακού και
συμβατικού marketing, προσέλκυσης και υποστήριξης πελατών,
ανάπτυξης και τεχνικών πωλήσεων προϊόντων και υπηρεσιών.
Το κόστος συμμετοχής για τους μηχανικούς μέλη του ΤΕΕ/ΤΚΜ
ανέρχεται σε 100 ευρώ.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση και να
καταβάλουν το αντίτιμο συμμετοχής στο Ταμείο του ΤΕΕ/ΤΚΜ (Μ.
Αλεξάνδρου 49, 1ος όροφος) έως την Πέμπτη 10/05/2018. Ο αριθμός
των συμμετεχόντων θα είναι 30 άτομα το μέγιστο και θα τηρηθεί σειρά
προτεραιότητας. Περισσότερα ΕΔΩ
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ΑΝΑΒΟΛΗ Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ
ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΝΟΨΕΙ ΕΚΔΙΚΑΣΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΤΟ ΣτΕ ΖΗΤΑΕΙ
ΤΟ ΤΕΕ.
Επείγουσα επιστολή προς τη διοίκηση του ΕΦΚΑ απέστειλε ο
Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός με την οποία ζητά παράταση
ή αναβολή της διαδικασίας είσπραξης αναδρομικών εισφορών
του Β΄ εξαμήνου 2012 καθώς και των ετών 2013-2014 των
ασφαλισμένων του Τομέα Μηχανικών και ΕΔΕ του πρώην ΕΤΑΑ –
ΤΣΜΕΔΕ. Η επιστολή στάλθηκε σε συνέχεια της απόφασης του ΣτΕ
την προηγούμενη εβδομάδα για διεξαγωγή πρότυπης δίκης για την
αντισυνταγματικότητα ή μη των αναδρομικών εισφορών.
Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός μεταξύ άλλων, σημείωσε:
«Κατόπιν της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας για τη
διεξαγωγή πρότυπης δίκης ενωπίων του για τις αναδρομικές εισφορές
που έχουν επιβληθεί στους Έλληνες Μηχανικούς, ζητούμε από τη
Διοίκηση και τον ΕΦΚΑ να αναμένουν την απόφαση του ανωτάτου
ακυρωτικού δικαστηρίου της χώρας και να μην προχωρήσουν
σε είσπραξη των οφειλών που ζητούν από τον τεχνικό κόσμο της
χώρας. Οι διατάξεις με βάση τις οποίες μας επιβλήθηκαν αυτές οι
εισφορές πιστεύουμε ότι είναι αντισυνταγματικές και άδικες και θα το
αποδείξουμε ενώπιων της δικαιοσύνης. Εν αναμονή των αποφάσεων
του Συμβουλίου της Επικρατείας ζητάμε από τη Διοίκηση και τον ΕΦΚΑ
να σταματήσει να επιβαρύνει, με αμφιβόλου νομιμότητας εισφορές,
το παραγωγικό επιστημονικό δυναμικό της χώρας.»
...συνέχεια από τη σελίδα 2

ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΠΡΩΗΝ ΟΡΥΧΕΙΑ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
Ο
διαγωνισμός
προκηρύχτηκε από τη
ΔΕΗ και τη Διεύθυνση
Μελετών Λιγνιτικού
Κέντρου
Δυτικής
Μακεδονίας
και
αφορά μια περιοχή
που αποτέλεσε επί σειρά ετών σημείο εξορυκτικής δραστηριότητας
λιγνίτη και χώρο απόθεσης υλικών από τα ορυχεία. Η περιοχή έχει
αποκατασταθεί σύμφωνα με τις συμβατικές υποχρεώσεις της ΔΕΗ,
που όμως δεν περιορίστηκε στα πεπραγμένα, αλλά αναζήτησε και τις
δυνατότητες περαιτέρω ανάπλασης, κατά τρόπο που θα μπορούσε να
μετατρέψει τα πρώην ορυχεία σε ένα ελκυστικό σημείο αναφοράς της
τοπικής κοινωνίας και των επισκεπτών της περιοχής.
Η μελέτη που απέσπασε το 1ο βραβείο του διαγωνισμού και
παρουσιάστηκε από την αρχιτέκτονα Πανίτα Καραμανέα, επίκουρη
καθηγήτρια του Πολυτεχνείου Κρήτης, προτείνει μια σειρά
οικολογικών διαδρομών - τις eco διαδρομές - διαφορετικών

χαρακτήρων και ποιοτήτων, που εμπεριέχουν χρήσεις πολιτισμού,
αναψυχής, αθλητικών δραστηριοτήτων και καλλιεργειών.
Ομοίως, στην διαδραστικότητα του ανθρώπου με το παραγόμενο τοπίο,
βασίζεται και η πρόταση που απέσπασε το 2ο βραβείο του διαγωνισμού,
περιλαμβάνοντας και μια ενότητα παρεμβάσεων αφιερωμένων στη
«βιομηχανική μνήμη» της περιοχής με πολιτιστική διάσταση. Την
πρόταση παρουσίασαν οι αρχιτέκτονες μηχανικοί του ΑΠΘ Αναστασία
Παπαδοπούλου, και Βενετία Τσακαλίδου.
Δύο από τα τρία ισότιμα 3α Βραβεία παρουσίασαν οι Επταμηνιτάκη
Λαφίνα, Μιμίκου Ευδοκία και Παπαργύρη Βασιλική, αρχιτέκτονες
μηχανικοί και η Ντόκα Ροδόπη - Ήριννα, αρχιτέκτων μηχανικός ΕΜΠ.
Στην εκδήλωση συμμετείχαν και στελέχη του αγωνοθέτη (Δημόσια
Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. / Διεύθυνση Μελετών Λιγνιτικού Κέντρου
Δυτικής Μακεδονίας), εκ μέρους του οποίου η κα Σ. Ανδρεάδου Π.Μ.,
παρουσίασε συνοπτικά το σκεπτικό του διαγωνισμού, την απρόσμενα
μεγάλη ανταπόκριση εκ μέρους των αρχιτεκτόνων (56 συμμετοχές
από Ελλάδα, Ευρώπη και μία από τη Χιλή!) και την πρόθεση της ΔΕΗ
να υλοποιήσει το 1ο Βραβείο παρά τη δυσμενή οικονομική κατάσταση.
Δείτε περισσότερα στο site του ΤΕΕ/ΤΚΜ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ
ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ
Στο πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ του ελληνικού τμήματος της UIA
(International Union of Architects), του ΤΕΕ-/ΤΚΜ, του Εργαστηρίου
Βιομηχανικού Σχεδιασμού (Τμήμα Εικαστικών & Εφαρμοσμένων
Τεχνών ΑΠΘ) και της εταιρείας ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. (Νέα Σάντα,
Κιλκίς), προκηρύσσεται αρχιτεκτονικός διαγωνισμός με θεματολογία:
«Σχεδιασμός σύνθετης κατασκευής παιχνιδιού εξωτερικού χώρου για
παιδική χαρά» με ημερομηνία έναρξης τη 10η Μαΐου.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν: α) Διπλωματούχοι σχολών
Αρχιτεκτονικής, Καλών τεχνών, Βιομηχανικού Σχεδιασμού και
σχολών συναφούς αντικειμένου, ατομικά είτε σε ομάδες. β) Φοιτητές
σχολών Αρχιτεκτονικής, Καλών τεχνών, Βιομηχανικού Σχεδιασμού
και σχολών συναφούς αντικειμένου, ατομικά είτε σε ομάδες. Στις
ομάδες θα μπορούν να συμμετέχουν φοιτητές ή διπλωματούχοι
άλλων ειδικοτήτων (π.χ. μηχανολόγοι, μηχανικοί αυτοματισμού, κτλ).
Οι συμμετέχοντες καλούνται το αργότερο έως την Τρίτη 10 Ιουλίου
2018 να καταθέσουν την πρότασή τους σε ηλεκτρονική μορφή στο
email
Θα απονεμηθούν 3 βραβεία ανά κατηγορία συμμετεχόντων:
(α) Διπλωματούχοι: 1ο 1.500 ευρώ - 2ο 1.000 ευρώ – 3o 500 ευρώ
(β) Φοιτητές: 3 Βραβεία των 300€ έκαστο.
Το 1ο Βραβείο της κατηγορίας των διπλωματούχων θα κατασκευαστεί
από τον Αγωνοθέτη ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. σε κλίμακα 1:1 σε
συνεργασία με τον νικητή, η μορφή της οποίας θα καθοριστεί μετά
την ολοκλήρωση της διαδικασίας.
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...συνέχεια από τη σελίδα 2

«ΤΡΕΧΟΥΝ» ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΜΕ
300.000.000 ΕΥΡΩ. ΚΑΘ` ΟΔΟΝ ΆΛΛΑ ΔΥΟ ΜΕ 200.000.000 Η ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΡΟ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ
Εντός του Μαΐου, θα προκηρυχθούν τα δύο νέα προγράμματα - ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ
καθεστώτα «Συνέργειες και Δικτυώσεις» και «Ενισχύσεις Καινοτομικού
Χαρακτήρα για ΜμΕ» του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016. Αυτό
ανακοίνωσε χθες ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης
κ. Χαρίτσης. Ο προϋπολογισμός των δύο αυτών προγραμμάτων
ανέρχεται στα 200 εκατ. ευρώ, και όπως ανέφερε ο κ. Χαρίτσης, για
πρώτη φορά στο πλαίσιο ενός αναπτυξιακού νόμου, υπάρχει πρόνοια
για την ενίσχυση και την ίδρυση καινοτόμων επιχειρήσεων, αλλά και
των δικτυώσεων και των clusters.
Στο μεταξύ , ήδη «τρέχουν» οι προκηρύξεις για άλλα δύο
προγράμματα-καθεστώτα του Αναπτυξιακού Νόμου.
Α) Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ
Η ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων υπαγωγής
επενδυτικών σχεδίων στο παρόν καθεστώς είναι η 4η Απριλίου 2018.
Ημερομηνία λήξης του κύκλου υποβολών ορίζεται η 30η Ιουνίου
2018. Ο συνολικός προϋπολογισμός του παρόντος καθεστώτος
ανέρχεται σε 150 εκατομμύρια ευρώ. Δικαιούχοι του καθεστώτος
είναι υπό σύσταση και νέες επιχειρήσεις όλων των τύπων (ατομική,
Ο.Ε, Ε.Ε, Ε.Π.Ε, Ι.Κ.Ε, Α.Ε, συνεταιρισμοί κλπ) που λειτουργούν έως 7
έτη.
Επιλέξιμες δαπάνες:
- Κτιριακές εγκαταστάσεις - Έργα διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου
- Μηχανολογικός εξοπλισμός - τεχνικές (ειδικές) εγκαταστάσειςΛοιπός εξοπλισμός- Μεταφορικά μέσα- Αγορά πάγιων στοιχείων
ενεργητικού μονάδας που έχει παύσει την λειτουργία της - Άυλα
στοιχεία ενεργητικού- Μισθολογικό κόστος νέων θέσεων εργασίας Δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες (μόνο για νέες ΜΜΕ)
Β) Ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού
Η ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων υπαγωγής
επενδυτικών σχεδίων στο παρόν καθεστώς είναι η 4η Απριλίου
2018. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής
επενδυτικών σχεδίων ορίζεται η 15η Δεκεμβρίου 2018 εφόσον δεν
εξαντληθεί νωρίτερα ο προϋπολογισμός του παρόντος καθεστώτος.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του παρόντος καθεστώτος ανέρχεται
σε 150.000.000 ευρώ και αφορά το είδος ενίσχυσης της φορολογικής
απαλλαγής.
Δικαιούχοι του καθεστώτος είναι υπό σύσταση και νέες επιχειρήσεις
όλων των τύπων (ατομική, Ο.Ε, Ε.Ε, Ε.Π.Ε, Ι.Κ.Ε, Α.Ε, συνεταιρισμοί
κλπ) που λειτουργούν έως 7 έτη.
Επιλέξιμες δαπάνες: - Μηχανολογικός εξοπλισμός - Μεταφορικά
μέσα - Αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού μονάδας που έχει παύσει
την λειτουργία της.
Προτάσεις χρηματοδοτούνται κατά σειρά προτεραιότητας και μέχρι
εξαντλήσεως του προϋπολογισθέντος ποσού.

Από την πλευρά του ΤΕΕ εισηγητές
ήταν ο κ. Παναγιωτόπουλος Νικόλαος,
Προϊστάμενος
της
Διεύθυνσης
Επαγγελματικής Δραστηριότητας και η
κ. Δήμα Κλαίρη, στέλεχος του ΤΕΕ, που
αναφέρθηκαν στις διαδικασίες και στις
ενέργειες που πραγματοποιούνται μέσα
από το Ειδικό Πληροφοριακό σύστημα
ηλεκτρονικής υποβολής, έγκρισης και
επιλογής ελεγκτή δόμησης και διαχείρισης των πορισμάτων ελέγχου.
Ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ/ΤΚΜ κ. Πάρις Μπίλλιας,
τόνισε ότι η επιτυχία του θεσμού, αποτελεί έναυσμα για την ενεργοποίηση
αντίστοιχων μητρώων ελεγκτών μηχανικών και σε άλλους τομείς με την
μεταφορά στον ιδιωτικό τομέα μέρους των ελεγκτικών αρμοδιοτήτων
που περιλαμβάνονται σε αδειοδοτικές λειτουργίες του Δημοσίου.
Ο ίδιος σημείωσε ότι δεν λείπουν οι ατέλειες και σ` αυτόν τον
επιτυχημένο θεσμό. Χαρακτηριστικά ανέφερε το γεγονός, ότι καθυστερεί
η ανανέωση του μητρώου των Ελεγκτών Δόμησης, που μπορούν
να έχουν διάρκεια δραστηριότητας δύο ετών, με αποτέλεσμα να
παρατηρείται έλλειψη ελεγκτών, ιδιαίτερα σε μικρές περιφέρειες.
«Τα προβλήματα έχουν επισημανθεί από πλευράς ΤΕΕ/ΤΚΜ και
αναμένουμε την ανταπόκριση του υπουργείου, ενώ έχουμε επισημάνει
και τη δυνατότητα συνδρομής των ιδιωτών μηχανικών στο πεδίο της
τακτοποίησης αυθαιρέτων, με ελέγχους της στατικής επάρκειας και τον
καθορισμό των προδιαγραφών, όπου απαιτούνται μελέτες», επισήμανε
ο κ. Μπίλλιας
O κ. Παναγιωτόπουλος από την πλευρά του, τόνισε ότι η εισαγωγή του
Θεσμού του Ιδιώτη Ελεγκτή Δόμησης και η ανάπτυξη και λειτουργία
από το ΤΕΕ του Ειδικού Πληροφοριακού συστήματος ηλεκτρονικής
υποβολής, έγκρισης και επιλογής ελεγκτή δόμησης και διαχείρισης
των πορισμάτων ελέγχου είναι ένα γεγονός που έχει αφήσει ήδη
θετικό αποτύπωμα στο δομημένο περιβάλλον και την αντιμετώπιση
της αυθαίρετης δόμησης ενώ επιπλέον συμβάλει στη δημιουργία ενός
υγιούς περιβάλλοντος άσκησης του επαγγέλματος και διαφυλάσσει
το κύρος των συναδέλφων μηχανικών που δραστηριοποιούνται στην
παραγωγή του τεχνικού έργου.
Υπογράμμισε επίσης ότι η συνεργασία του υπάρχοντος πληροφοριακού
συστήματος με το νέο πληροφοριακό σύστημα ηλεκτρονικής έκδοσης
αδειών και ταυτότητας κτιρίου που είναι ήδη έτοιμο από το ΤΕΕ, θα
συμπληρώσει κενά και ελλείψεις που σήμερα παρουσιάζονται και θα
εκσυγχρονίσει επιπλέον το περιβάλλον παραγωγής τεχνικού έργου στην
Ελλάδα. Διευκρίνισε δε, ότι η λειτουργία του καθυστερεί διότι εκκρεμούν
ακόμα οι απαραίτητες θεσμικές ρυθμίσεις.
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Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο για την πώληση μονάδων της ΔΕΗ.

Euro2day.gr 25/4/2018

Με 151 «ναι» πέρασε από τη Βουλή το νομοσχέδιο για την πώληση των λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ. Στην ονομαστική ψηφοφορία που ολοκληρώθηκε παρουσία
275 βουλευτών, κατά της ρύθμισης τάχθηκαν 124 βουλευτές ενώ κανείς δεν επέλεξε το «παρών». Το νομοσχέδιο ψηφίστηκε από τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ
και των ΑΝΕΛ και καταψήφισε η αντιπολίτευση. Από την ονομαστική ψηφοφορία που έγινε με πρωτοβουλία της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, απουσίαζαν 5
βουλευτές της συμπολίτευσης. Την αναστολή των απεργιακών κινητοποιήσεων που είχαν προκηρυχθεί αποφάσισε η ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ.

ΥΠΕΝ: Ως τις 29 Απριλίου ανοιχτό για οριστικοποίηση αιτήσεων το «εξοικονομώ ΙΙ»

4green.gr 25/4/2018

Οι ενδιαφερόμενοι λοιπόν από όλες τις Περιφέρειες της χώρας, θα έχουν τη δυνατότητα να ολοκληρώσουν και να υποβάλλουν οριστικά τις αιτήσεις τους. Ζητούμενο
είναι η διαδικασία να ολοκληρωθεί εντός χρονοδιαγράμματος, προκειμένου αμέσως μετά να ενεργοποιηθεί το επόμενο στάδιο (δήλωση επιλογής ή όχι λήψης
δανείου) για το σύνολο των αιτήσεων (πλην των ειδικών περιπτώσεων, όπως κάτοικοι εξωτερικού, πρόσφατη απόκτηση ακινήτου κλπ, για τις οποίες προβλέπεται
περαιτέρω έλεγχος από το Δικαιούχο του Προγράμματος – Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.).

Αρχιτεκτονική σε ανθρώπινη κλίμακα.

Εφημερίδα των Συντακτών 22/4/2018

Οι πολίτες και επισκέπτες της Θεσσαλονίκης τους ανακάλυψαν πριν από μερικά χρόνια μέσα από την πολυβραβευμένη Νέα Παραλία, την υποδειγματική παρέμβαση
στη στενή λωρίδα γης ανάμεσα στον Θερμαϊκό και την πολύβουη λεωφόρο Νίκης, έναν διαφορετικό περίπατο 3,5 χλμ που ξεκινά από τον Λευκό Πύργο και
γρήγορα έγινε το πιο trend σημείο της πόλης. Το αρχιτεκτονικό δίδυμο Πρόδρομου Νικηφορίδη και Μπερνάρ Κουόμο επέλεξαν, κάθε άλλο παρά τυχαία, φυσικά
υλικά και λιτές φόρμες για να διατυπώσουν μια πρόταση για τον δημόσιο χώρο σε ανθρώπινη κλίμακα…

Σταυροδρόμι για το Φυσικό Αέριο χαρακτηρίζει την Ελλάδα η νέα ιδιοκτησία του ΔΕΣΦΑ.

B2green.gr 20/4/2018

«Χάρη στη στρατηγική θέση της στη Μεσόγειο, η Ελλάδα θα μπορούσε να αναδειχθεί σε σημαντικό σταυροδρόμι για τη διαφοροποίηση του εφοδιασμού και το
άνοιγμα νέων δρόμων για το φυσικό αέριο στην Ευρώπη», επισημαίνει σε ανακοίνωσή της η Κοινοπραξία των εταιρειών Snam, Enagás και Fluxys, που προ
ολίγων ωρών ανακηρύχτηκε προτιμητέος επενδυτής στον διαγωνισμό για την πώληση του 66% των μετοχών του ΔΕΣΦΑ.

Κρίσιμη για οικονομία και σιδηρόδρομο η νέα γραμμή για Ειδομένη.

Voria.gr 20/4/2018

Η εντυπωσιακή αύξηση στη διακίνηση containers μέσω σιδηρόδρομου στο πρώτο τρίμηνο του 2018 και προς τα Δυτικά Βαλκάνια, πιέζει για να ολοκληρωθούν
ταχύτατα τα έργα στο τμήμα Πολύκαστρο – Ειδομένη, στον άξονα Θεσσαλονίκη- Πολύκαστρο- Ειδομένη, αλλά επιπλέον και να γίνει η ανάταξη της υποδομής και
της επιδομής του σιδηροδρόμου, σε μήκος περίπου 30 χλμ και μεταξύ της Γέφυρας και του Πολυκάστρου.

Οι τεχνικές εταιρείες θεμελίωσαν εκ νέου ρυθμούς ανάπτυξης.

Ναυτεμπορική 19/4/2018

Η συνολική αγορά των τεχνικών εταιρειών 5ης, 6ης και 7ης τάξης αυξήθηκε κατά 9,5% το 2016 σε σχέση με το 2015, ενώ για το 2017 εκτιμάται περαιτέρω αύξηση
της τάξης του 6%. Για την επόμενη διετία οι προοπτικές είναι θετικές, λόγω της αναμονής νέων μεγάλων έργων που προβλέπεται να δημοπρατηθούν εντός του
2018, με την προϋπόθεση ενός σταθερού οικονομικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Τα παραπάνω επισημαίνονται στην τελευταία έκδοση της Κλαδικής
Μελέτης που εκπονήθηκε από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group.

Διαβάστε στο blog του ΤΕΕ/ΤΚΜ
-Οι Ωκεάνιες Πόλεις χρειάζ
ονται «πράσινη»
μηχανική, πάνω και κάτω απ
ό την επιφάνεια
του νερού
-Σύνοδος πρυτάνεων στη

Θεσσαλονίκη

-Σ.Φάμελλος: 1,2 δις. Ευρώ
για έργα και
παρεμβάσεις κυκλικής οικον
ομίας.
-Ανοιχτή πρόσκληση συμμετο
χής εισηγητών
στο 3ο Συνέδριο Αρχιτ

Τουρισμού της Ρόδου

εκτονικής και

-Σταθμοί στις διαδρομές τω

ν ανθρώπων

-Οικοδομικές επιχειρήσεις:
Τα ιδιαίτερα

φορολογικά τους προβλήμα

τα
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ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1oς όροφος ΤΕΕ/ΤΚΜ, γραφείο ΝΟΚ

Περισσότερα

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

ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΚ
καθημερινά στο τηλέφωνο 2310 883152 και κάθε Τετάρτη με ειδική
συνεργάτιδα στο γραφείο του 1ου ορόφου

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΚΜ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΚΜ
Πάρις Μπίλλιας

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Βαγγέλης Μωυσής
Χρύσα Λασκαρίδου
Κυριακή Διαβολίτση
Κυριακή Πετρίδου

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
CAN studio

E-MAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
infotkm@central.tee.gr

ΤΕΕ / ΤΚΜ
Λεωφόρος Μ. Αλεξάνδρου 49
54643, Θεσσαλονίκη

www.tkm.tee.gr

