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‘Αμεση απόσυρση των νέων αυξήσεων στις εισφορές διεκδικούν οι μηχανικοί 
με δυναμικές κινητοποιήσεις

Ουδέν καλύτερον και αγαθότερον για έναν 
υπουργό από το ν́ αναμετράται με ένα πολυετές 
κατεστημένο προς όφελος του πολίτη. Υπό 
αυτή την έννοια, η προσπάθεια του υπουργού 
Μεταφορών και Υποδομών, Χρήστου Σπίρτζη, 
να νοικοκυρέψει τις αστικές συγκοινωνίες της 
Θεσσαλονίκης, ξεμπλέκοντας το κουβάρι ενός 
(ουσιαστικά) μονοπωλίου δεκαετιών, υπήρξε 
και απαραίτητη και αξιέπαινη. Δυστυχώς οι 
χειρισμοί του συναδέλφου –και επί χρόνια 
προέδρου του ΤΕΕ- δεν ήταν το ίδιο εύστοχοι σε 
ό,τι αφορά την επικοινωνία του με τους φορείς 
της πόλης, της οποίας το συγκοινωνιακό 
πρόβλημα προσπαθεί να θεραπεύσει. Παρότι 
δήλωσε ότι προσέρχεται στον διάλογο με τους 
φορείς–στον οποίο συμμετείχε και το ΤΕΕ/
ΤΚΜ- με ανοιχτά χαρτιά, παρότι δεσμεύτηκε 
ότι θα αποστείλει άμεσα σε όλους τους 
δημάρχους και τα επιμελητήρια  το σχέδιο 
νόμου, προκειμένου αυτοί να καταθέσουν τις 
προτάσεις τους πριν το καταθέσει στη Βουλή, 
εκ των υστέρων αποδείχτηκε ότι όλα ήταν ήδη 
δρομολογημένα. Πολύ απλά είχε ήδη στείλει 
στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους άλλο σχέδιο 
νόμου, το οποίο ουδέποτε είχε συζητήσει με 
τους φορείς. Προφανώς, σε μια πόλη που θα 
έμενε για ακόμη μια φορά δίχως λεωφορεία, 
ο Χρήστος Σπίρτζης πιεζόταν για άμεσες 
λύσεις. Κατανοητό. Σε μια δημοκρατική χώρα, 
όμως, ο ουσιαστικός –κι όχι προσχηματικός- 
διάλογος είναι sine qua non προϋπόθεση για 
την επιβίωση της δημοκρατίας. Ή αποφασίζεις 
ότι δεν τον κάνεις καθόλου  ή όταν τον κάνεις, 
προσέρχεσαι όντως με ανοιχτά χαρτιά και 
διάθεση να ακούσεις. 

EDITORIAL

Να αποκατασταθούν άμεσα οι αστικές συγκοινωνίες ζήτησαν οι φορείς σε 
σύσκεψη της ΠΚΜ και της ΠΕΔ-ΚΜ
H άμεση αποκατάσταση της κυκλοφορίας των λεωφορείων στη Θεσσαλονίκη, αλλά και το μέλλον 
των αστικών συγκοινωνιών της πόλης μεσομακροπρόθεσμα, μέσω της επιλογής ενός νέου 
μοντέλου λειτουργίας, σχεδιασμού και ελέγχου, βρέθηκαν στο επίκεντρο χτεσινής σύσκεψης της 
Περιφέρειας και της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΔ-ΚΜ).
Συνέχεια στη σελίδα 2...

Την άμεση απόσυρση των σχεδίων της κυβέρνησης για νέες αυξήσεις, έως και 61%, των 
ασφαλιστικών εισφορών χιλιάδων  επαγγελματιών, αλλά και ευρύτερα των καταστροφικών 
ρυθμίσεων του πολυνομοσχεδίου, που τίθεται σήμερα προς ψήφιση στη Βουλή, διεκδίκησαν 
οι μηχανικοί της Θεσσαλονίκης και της Κεντρικής Μακεδονίας, που συμμετείχαν στη χτεσινή 
απεργιακή κινητοποίηση. Οι μηχανικοί της Κεντρικής Μακεδονίας, με επικεφαλής τα μέλη της 
ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΚΜ, συμμετείχαν στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο 
Θεσσαλονίκης και στην πορεία προς το υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης.
Εξάλλου, σήμερα, ημέρα συζήτησης και ψήφισης στη Βουλή του πολυνομοσχεδίου, οι συνάδελφοι 
στην Αθήνα συγκεντρώνονται στην Πλατεία Συντάγματος στις 19.00, διατρανώνοντας την αντίθεσή 
τους στα απαράδεκτα νέα μέτρα, που αναγκάζουν, π.χ., έναν μηχανικό με καθαρό φορολογητέο 
εισόδημα 12.000 ευρώ το προηγούμενο έτος, να καταβάλει ...7.339 ευρώ για εισφορές.
Η θέση των οργάνων εκπροσώπησης των Ελλήνων μηχανικών, αλλά και των υπόλοιπων 
επαγγελματικών και επιστημονικών φορέων της χώρας, είναι μία και ενιαία: όσοι πολιτικοί 
χειρίστηκαν το ασφαλιστικό, αλλά και όσοι θα ψηφίσουν τα νέα καταστροφικά μέτρα, έχουν και θα 
έχουν προσωπική ευθύνη για την αφαίμαξη του συνόλου της ελληνικής οικονομίας μέσα από το 
ασφαλιστικό.
Υπενθυμίζεται ότι οι νέες αυξήσεις έρχονται λίγους μήνες μετά από εκείνες που προηγήθηκαν 
μέσω του ΕΦΚΑ και είναι βέβαιο ότι θα αποτελέσουν «θηλιά στον λαιμό» όσων επιστημόνων 
ελεύθερων επαγγελματιών επιμένουν να παραμένουν στην Ελλάδα, αλλά και γενικότερα των 
εργαζομένων με χαμηλά και μεσαία εισοδήματα. Οποιοσδήποτε εφησυχασμός των θιγόμενων 
ισοδυναμεί πλέον με αδιαμαρτύρητη αποδοχή και προσυπογραφή των μέτρων που θα 
αποδεκατίσουν τον επιστημονικό και παραγωγικό ιστό της Ελλάδας. 
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...Συνέχεια από τη σελίδα 1

Να αποκατασταθούν άμεσα οι αστικές συγκοινωνίες 
ζήτησαν οι φορείς σε σύσκεψη της ΠΚΜ και της ΠΕΔ-ΚΜ

Οι στόχοι της Αντιπροσωπείας για το 2017-2019

Ψηφίσματα της «Α» για εισφορές, πλειστηριασμούς και POS
Στην έκδοση και ομόφωνη έγκριση τριών ψηφισμάτων, τα οποία αφορούν 

αντίστοιχα τις νέες επιβαρύνσεις στις ασφαλιστικές εισφορές, την ένταξη 
των μηχανικών στην υποχρέωση χρήσης POS  και τους πλειστηριασμούς 
ακινήτων, προχώρησε η Αντιπροσωπεία («Α») του ΤΕΕ/ΤΚΜ, κατά τη 
δεύτερη τακτική συνεδρίασή της στις 10 Μαΐου. Αναλυτικότερα:

*Να μην τροποποιήσει τον τρόπο υπολογισμού του καθαρού 
φορολογητέου αποτελέσματος των ελευθέρων επαγγελματιών 
μηχανικών, καλεί την κυβέρνηση η «Α», η οποία στο ψήφισμά της 
επισημαίνει ότι η επιπλέον αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών επιτείνει 
το δημευτικό αποτέλεσμα του νέου ασφαλιστικού συστήματος και 
υπονομεύει την βιωσιμότητα του συστήματος, διότι έχει αποδειχθεί ότι η 
αύξηση εισφορών οδηγεί σε μείωση της εισπραξιμότητάς τους. Μπορείτε 
να διαβάσετε το ψήφισμα ΕΔΩ

*Για τη χρήση POS επισημαίνεται ότι οι αμοιβές των μηχανικών 
κατατίθενται σε Ειδικό Λογαριασμό στην Ε.Τ.Ε., οπότε είναι πλήρως 
διαθέσιμες για έλεγχο από το Αρμόδιο Υπουργείο Οικονομικών, άρα 
δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος να ενταχθεί ο κλάδος στην 
υποχρέωση για χρήση POS. Διαβάστε όλο το ψήφισμα ΕΔΩ

*Σε ό,τι αφορά τους πλειστηριασμούς, τέλος, η «Α» ζητά την άμεση 
απόσυρση του σχετικού νόμου, τη νομοθέτηση του ακατάσχετου της 
πρώτης κατοικίας στη βάση κριτηρίων και την ευρεία και γενναία, στη 
βάση κριτηρίων, ρύθμιση χρεών. Διαβάστε όλο το ψήφισμα ΕΔΩ

Στη σύσκεψη, στην οποία μετείχε και ο πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ, Πάρις 
Μπίλλιας, ο περιφερειάρχης Κ.Μακεδονίας, Απόστολος Τζιτζικώστας, 
ανέφερε ότι ζήτησε από τον αρμόδιο υπουργό να προχωρήσουν οι 
διαδικασίες και έλαβε διαβεβαίωση για ταχεία πληρωμή τμήματος των 
χρημάτων που χρωστά το κράτος στον ΟΑΣΘ. Επιπλέον, επισήμανε 
ότι έλαβε τη δέσμευση του ΟΑΣΘ ότι θα αποπληρωθούν άμεσα οι δύο 
μισθοί των εργαζομένων και ζήτησε από τους εργαζόμενους στον ΟΑΣΘ 
να κάνουν ένα βήμα καλής θέλησης, να λύσουν τα χειρόφρενα και να 
βγουν τα λεωφορεία στους δρόμους να εξυπηρετήσουν τους πολίτες. 

Ο πρόεδρος της ΠΕΔ-ΚΜ, Λάζαρος Κυρίζογλου είπε ότι μέχρι να 
οριστικοποιηθεί οποιοδήποτε σενάριο για τις αστικές συγκοινωνίες, 
αυτές πρέπει να λειτουργούν αδιατάρακτα και οι πολίτες να μην 
ταλαιπωρούνται. Από την πλευρά του ο πρόεδρος του Δ.Σ. του 
Συνδικάτου Εργαζομένων του ΟΑΣΘ Δημήτρης Τσερμενίδης, ανέφερε 
ότι θα μπορούσαν οι εργαζόμενοι να σταματήσουν τις κινητοποιήσεις 
αν υπήρχε δείγμα καλής θέλησης από το Δ.Σ. του ΟΑΣΘ που, όπως 
είπε, αφήνει τους εργαζόμενους ως πρόβατα προς σφαγή. O γενικός 
διευθυντής του ΟΑΣΘ, Ανδρέας Ζερβούλιας, επισήμανε ότι γίνεται κάθε 
δυνατή προσπάθεια να πληρωθούν οι εργαζόμενοι και γνωστοποίησε 
ότι στη συνάντηση που είχε χθες με τον αρμόδιο υπουργό ο πρόεδρος 
του ΟΑΣΘ, ορίστηκε χρονικό διάστημα πέντε ημερών ώστε να δοθούν 
στον υπουργό οι προτάσεις του οργανισμού για τις συγκοινωνίες της 
Θεσσαλονίκης. 

Μιλώντας στο Newsletter του ΤΕΕ/ΤΚΜ, ο πρόεδρος του Τήματος 
Πάρις Μπίλλιας, επισήμανε την ανάγκη να δοθεί άμεσα λύση στο 
πρόβλημα ομηρίας της πόλης, για τη δημιουργία του οποίου φέρει 
τεράστια ευθύνη ο υπουργός, καθώς δεν έσπευσε ευθύς εξαρχής 
να ξεκαθαρίσει ότι ο ΟΑΣΘ δεν μπορεί να είναι κάτι διαφορετικό από 
τον ΟΟΣΑ και να επαναδιαπραγματευτεί εγκαίρως με τον Οργανισμό. 
Πρόσθεσε ότι επιβάλλεται να συσταθεί άμεσα ο νέος φορέας για τις 
αστικές συγκοινωνίες και να αναλάβει τη μελέτη για το συγκοινωνιακό 
έργο, ώστε μετά να προχωρήσει η διενέργεια διεθνούς διαγωνισμού.  
Ο ίδιος γνωστοποίησε ότι η ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΚΜ αποφάσισε τη σύσταση 
ομάδας εργασίας με αντικείμενο τη συγκρότηση τεκμηριωμένων 
προτάσεων για τις αστικές συγκοινωνίες της μητροπολιτικής περιοχής, 
η οποία αναμένεται να ολοκληρώσει το έργο της στο τέλος Αυγούστου.

Στη σύσκεψη μετείχαν ακόμη το Επαγγελματικό Επιμελητήριο 
Θεσσαλονίκης, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, 
το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο, ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος, 
ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος και ο Εμπορικός Σύλλογος 
Θεσσαλονίκης. 

Στην αναβάθμιση του ρόλου της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ/ΤΚΜ και στην 
ενεργοποίηση, κατά το δυνατόν, μεγάλης πλειονότητας μηχανικών, ώστε 
να συμμετέχουν και να παράγουν προστιθέμενη αξία, στοχεύει –μεταξύ 
άλλων- ο προγραμματισμός του οργάνου για τη θητεία 2017-2019, που 
εγκρίθηκε στις 10 Μαΐου. Η «Α» προτείνει ακόμη την ανάπτυξη διαλόγου 
με στόχο τη διαμόρφωση πρότασης για τα επαγγελματικά δικαιώματα 
και πιστοποιήσεις του συνόλου των ειδικοτήτων του τεχνικού κόσμου, 
ενώ αναλαμβάνει πρωτοβουλία για τη δημιουργία «Επιτροπών Εργασίας 
Αντιπροσώπων» με στόχο μεταξύ άλλων τη μεγαλύτερη παραγωγή 
τεχνικού έργου. 

Μεταξύ των πρωτοβουλιών που αναλαμβάνει το σώμα με τη νέα 
σύνθεσή του είναι και η ενίσχυση της εξωστρέφειάς του, αξιοποιώντας 
το εργαλείο του δημόσιου διαλόγου με καθορισμένη θεματολογία και 
με όλα τα μέσα (έντυπα του επιμελητηρίου, διαδίκτυο, μέσα μαζικής 
ενημέρωσης, εκδηλώσεις), ώστε να καταλήξει εντός της θητείας σε 
τεκμηριωμένες προτάσεις και θέσεις  με αποτελεσματική διάχυση στην 
κοινωνία. 

Διαβάστε ΕΔΩ  το πλήρες κείμενο του προγραμματισμού της «Α» για τη 
θητεία 2017-2019.

https://tinyurl.com/mmlet6d
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teetkm/PROFIL_TEE-TKM/ANTIPROSWPEIA_07_09/Tab4/psifisma_2h_pos.pdf
https://tinyurl.com/mmdymrk
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teetkm/PROFIL_TEE-TKM/ANTIPROSWPEIA_07_09/Tab4/%D0%F1%EF%E3%F1%E1%EC%EC%E1%F4%E9%F3%EC%FC%F2%20%C1%202017-2019_%D4%C5%CB%C9%CA%CF.pdf
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Στις 12-13/6 επανάληψη του σεμιναρίου για την 
εφαρμογή του Ν.4412 στις δημόσιες συμβάσεις

To σεμινάριο μικρής διάρκειας με θέμα την «εφαρμογή του ν. 
4412/2016 στην ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων 
μελετών/υπηρεσιών» επαναλαμβάνει στις 12-13 Ιουνίου 2017 το 
ΤΕΕ/ΤΚΜ. Το σεμινάριο, που θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις 
του Τμήματος, κατά τις ώρες 16.00-22.00, απευθύνεται στους 
συναδέλφους που δεν μπόρεσαν να παρακολουθήσουν το αντίστοιχο 
του Απριλίου και έχει στόχο την ενημέρωση των εμπλεκομένων στη 
διαδικασία των δημοσίων συμβάσεων (μελετητές, εργολήπτες, τεχνικό 
και διοικητικό προσωπικό αναθετουσών Αρχών) για τις διατάξεις του 
νέου θεσμικού πλαισίου και τις διαφοροποιήσεις με το προηγούμενο. 
Δεν θα γίνει συνολική παρουσίαση του νόμου, αλλά θα αναπτυχθούν 
συγκεκριμένα θέματα σύμφωνα με το πρόγραμμα. Το σεμινάριο θα 
παρακολουθήσουν 60 άτομα και έχει κόστος παρακολούθησης  20€ 
για τους κάτω των 30 ετών και  40€ για τους άνω των 30 ετών. Σχετικά 
με την επιλογή των συμμετεχόντων θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. 
Η αίτηση συμμετοχής είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ/ΤΚΜ. 
Οι συνάδελφοι που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν καλούνται να 
υποβάλουν αίτηση συμμετοχής  και το σχετικό κόστος α) στα γραφεία 
του ΤΕΕ/ΤΚΜ (1ος όροφος, Ταμείο) ή β) με αποδεικτικό κατάθεσης 
στην Τράπεζα της Ελλάδος ( ΙΒΑΝ: GR7101011210000000000026017) 
στο protocol-tkm@central.tee.gr. Μετά την ολοκλήρωση του 
σεμιναρίου θα χορηγηθεί σε όσους το παρακολουθήσουν ανελλιπώς 
(επιτρεπόμενη απουσία μέχρι 10% της διάρκειάς του) σχετική 
βεβαίωση παρακολούθησης.  

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα του σεμιναρίου ΕΔΩ 

Η Ελλάδα που παράγει στο Technology Forum & ThessWeek

Εξαιρετικά ενδιαφέρουσες υπηρεσίες και προϊόντα, “καρποί” του 
διανοητικού κεφαλαίου και των καινοτόμων εταιρειών της Βόρειας 
Ελλάδας, παρουσιάστηκαν στο  4ο Thessaloniki Forum, που 
πραγματοποιήθηκε χτες Τετάρτη στις εγκαταστάσεις του ΤΕΕ/ΤΚΜ, 
αποδεικνύοντας επί του πρακτέου ότι η Κεντρική Μακεδονία “γεννάει” 
ιδέες και παράγει καινοτομία.

Απευθύνοντας χαιρετισμό στην εκδήλωση, ο πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ, 
Πάρις Μπίλλιας, εξέφρασε την ευχή η διοργάνωση να φιλοξενηθεί ξανά 
και ξανά στο αμφιθέατρο του Τμήματος, ενώ υπενθύμισε την πρωτοβουλία 
που έχει αναλάβει το ΤΕΕ/ΤΚΜ, από κοινού με το ΑΠΘ και τον ΣΕΠΒΕ, για 
την ανάσχεση του φαινομένου του brain drain (Θυμηθείτε την ΕΔΩ).

 Στο συνέδριο και τη συνέντευξη Τύπου που το συνόδεψε παρουσιάστηκε 
και η μεγάλη ανάγκη του κλάδου για εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό. 
“Ρευστότητα μπορείς να βρεις, πόροι μοχλεύονται. Το ανθρώπινο 
δυναμικό όμως, είναι πρόβλημα για εμάς. Αυτό που πρέπει να δούμε 
είναι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που αναρωτιούνται, γιατί να ξεκινήσω από 
μια εταιρεία εδώ και να μην πάω στο εξωτερικό ή γιατί να μη δουλεύω  
μακρόθεν για μια εταιρεία στο εξωτερικό. Το μήνυμά μας είναι ότι εμείς 
είμαστε εδώ και θα δώσουμε τη μάχη” παρατήρησε ο πρόεδρος του 
ΣΕΠΒΕ, Κωστής Καγγελίδης.

Ο πρόεδρος της ΑΖΚ, Παντελής Αγγελίδης, επισήμανε ότι η πρόσφατη 
μελέτη ψηφιακής στρατηγικής του ΣΕΒ ανέδειξε ότι η Ελλάδα είναι 
ουραγός σε όλους τους δείκτες, παλεύοντας με τις βαλκανικές χώρες, με 
μόνη εξαίρεση την ποιότητα του ανθρώπινου δυναμικού, “έναν δείκτη στον 
οποίο πάμε καλά. Εδώ πάνω πρέπει να χτίσουμε [...] Είναι πολύ σημαντικό 
να βγούμε προς τα έξω και να πούμε χωρίς φόβο, αλλά με θράσος, ότι 
είμαστε πάρα πολύ καλοί σε αυτό”. Κατά τον κ.Αγγελίδη, «στον κλάδο 
έχουμε αυτό που θα έλεγα “αρνητική ανεργία’’, δηλαδή οι ανάγκες δεν 
καλύπτονται, και επειδή δημιουργούνται πολλές νέες θέσεις εργασίας και 
επειδή πολλοί (εξειδικευμένοι εργαζόμενοι) έφυγαν εκτός. Έχουμε 
πάρα πολλές καινούργιες εταιρείες που προσλαμβάνουν».

Ο αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, Κώστας 
Γιουτίκας, υπενθύμισε ότι η Περιφέρεια σχεδιάζει τη δημιουργία 

ενός Περιφερειακού Ταμείου Επιχειρηματικότητας, το οποίο θα αξιοποιεί 
κονδύλια του ΕΣΠΑ και κεφάλαια από ιδιωτικά funds για να χρηματοδοτεί 
νεοφυείς επιχειρήσεις και ώριμα επιχειρηματικά σχέδια. Στόχος είναι, 
όπως είπε, από το 2018 να αρχίσει να “τρέχει” η χρηματοδότηση. 

Η ThessWeek, μια πρωτοβουλία που αναπτύσσεται στο πλαίσιο 
συνεργασίας των 15 φορέων-συνδιοργανωτών του 4ου Technology 
Forum της Θεσσαλονίκης, ολοκληρώνεται την Κυριακή. Δείτε όλο το 
πρόγραμμα εκδηλώσεων ΕΔΩ και τους 15 διοργανωτές φορείς ΕΔΩ

www.tkm.tee.gr
Http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teetkm/DRASTHRIOTHTES/SEMINARIA/Seminar_N_4412-2016_12-13062017/Tab1
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teetkm/GRAFEIO_TYPOY/DELTIA_TYPOY/Tab10/1597_2016.pdf
http://www.thessweek.gr/events.php
http://www.thessweek.gr/foreis.php
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Για το Κτηματολόγιο, τις περιβαλλοντικές μελέτες, την επένδυση της 
«Ελληνικός Χρυσός» στη Χαλκιδική, αλλά και για ευρύτερα θέματα 
δομημένου περιβάλλοντος, πολεοδομίας και χωροταξίας, μίλησε ο 
υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης, σε συνέντευξή 
του στην εφημερίδα «Αυγή». Αναφερόμενος στο νομοσχέδιο για τον έλεγχο 
και την προστασία του δομημένου περιβάλλοντος, είπε ότι αυτό επίκειται 
να νομοθετηθεί με διαφορές σε σχέση με το αρχικό, που είχε δοθεί για 
διαβούλευση τον περσινό Σεπτέμβριο. Αναλυτικότερα: 

Σε σχέση με το Κτηματολόγιο, 
ο υπουργός διευκρίνισε ότι 
στόχος είναι να ολοκληρωθεί τον 
Σεπτέμβριο το θεσμικό πλαίσιο για 
τη συγκρότηση του Ενιαίου Φορέα 
του Κτηματολογίου, ο οποίος θα 
ενσωματώσει τα Υποθηκοφυλακεία 
και την Κτηματολόγιο Α.Ε., ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου 
(ΝΠΔΔ). “Η κυβέρνηση προχώρησε στην  προκήρυξη των μελετών για 
την κτηματογράφηση του υπόλοιπου 67% της Επικράτεια. Για τις 28 από 
τις 32 μελέτες δεν είχαμε ενστάσεις και η διαγωνιστική διαδικασία βαίνει 
προς ολοκλήρωση επιτυχώς» επισήμανε. Όσον αφορά  τις περιβαλλοντικές 
μελέτες γνωστοποίησε ότι «η προκήρυξη της μελέτης για την αναθεώρηση 
του χωροταξικού για τον τουρισμό, μαζί με τις προδιαγραφές, επίκειται, 
είναι θέμα ημερών. Δρομολογούμε βελτιωτικές ρυθμίσεις στο χωροταξικό 
των ΑΠΕ ώστε να απαντήσουμε στα προβλήματα που έχουν δημιουργήσει 
οι αδειοδοτήσεις του παρελθόντος εις βάρος του περιβάλλοντος. Η βασική 
μας κατεύθυνση -και θα συνεργαστούμε επ’ αυτού με τη ΡΑΕ- είναι να 
εισάγουμε τη συνολική  εκτίμηση  περιβαλλοντικών  επιπτώσεων».

Για την επένδυση της «Ελληνικός Χρυσός» στη Χαλκιδική, είπε ότι «το 
υπουργείο, κινούμενο απόλυτα εντός του πλαισίου του νόμου και των 
θεσμικών ρυθμίσεων, προετοιμάζει τη διαδικασία διαιτησίας ανάμεσα 
στο Ελληνικό Δημόσιο και την εταιρεία προκειμένου αυτή να αποφανθεί 
για θέματα τα οποία εκπορεύονται από τη σύμβαση του ελληνικού 
κράτους με την εταιρεία και τα οποία έχουν αποτελέσει στο παρελθόν 
αντικείμενο διαμάχης. Αυτή η μέθοδος, αυτή η νομική διαδικασία είναι 
οι προσφορότερες προκειμένου να υπάρξει μια απάντηση στα “επίδικα” 
θέματα για τη συγκεκριμένη επένδυση». 

Σχετικά τέλος με τους ελέγχους στο δομημένο περιβάλλον, τόνισε: 
«προσπαθούμε να βελτιώσουμε και να ενισχύσουμε την ποιότητα των 
ελέγχων σε στενή συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία Σε αυτή την 
κατεύθυνση, η νέα διακριτή δομή που συγκροτούμε, το Παρατηρητήριο 
Δομημένου Περιβάλλοντος, καλείται να παίξει καθοριστικό ρόλο. Η νέα 
υπηρεσία θα έχει ενισχυμένες αρμοδιότητες σε επίπεδο αιρετής περιφέρειας 
και σε τοπικό, περιφερειακής ενότητας (πρώην νομαρχίες). Η τελευταία θα 
ενεργοποιεί τους ελεγκτές δόμησης. Το Κεντρικό Παρατηρητήριο στο ΥΠΕΝ 
θα  έχει επιτελικές αρμοδιότητες».

Τον Σεπτέμβριο έτοιμο το θεσμικό πλαίσιο για τον ενιαίο 
φορέα Κτηματολογίου

Την πεποίθηση ότι η 
αδυναμία της Πολιτείας να 
περιορίσει τις προσφορές 
κάτω του κόστους στα 
δημόσια έργα και να 
διασφαλίσει ότι δεν 
εφαρμόζονται πρακτικές 
αθέμιτου ανταγωνισμού, θα 

δημιουργήσει νέα γενιά πτωχευμένων εργοληπτικών επιχειρήσεων, 
εκφράζει  ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τεχνικών Εταιρειών (ΣΑΤΕ), με 
επιστολή του προς τον αρμόδιο υπουργό, Χρήστο Σπίρτζη.

Στην επιστολή υπογραμμίζεται ότι «η κατάσταση που επικρατεί επί 
οκτώ και πλέον μήνες στις δημοπρασίες των έργων, χαρακτηρίζεται 
από το φαινόμενο μειοδότριες προσφορές να αναδεικνύονται από 
15 έως και 20 ποσοστιαίες μονάδες κάτω του κόστους, γεγονός που 
συνεπάγεται χρονοβόρες διαδικασίες αποπεράτωσης και αμφιλεγόμενη 
ποιότητα κατασκευής των έργων, που είναι οι συνέπειες της ανάθεσης 
των έργων σε προσφορές κάτω του κόστους, φαινόμενο που τελικώς 
αποβαίνει εις βάρος του κοινωνικού συνόλου και των χρηστών των 
έργων».

 Ταυτόχρονα, τονίζεται, αυτό το φαινόμενο θα οδηγήσει με μαθηματική 
ακρίβεια σε κατάρρευση των υγιών επιχειρήσεων, οι οποίες δεν 
μπορούν να ανταγωνιστούν προσφορές κάτω του κόστους και μοιραία 
είτε θα έχουν μηδενικό κύκλο εργασιών και απόλυση απασχολούμενου 
προσωπικού είτε θα αναγκαστούν να εμπλακούν σε μία διαδικασία 
ζημιο- γόνων προσφορών που και πάλι θα τις οδηγήσει σε κλείσιμο. 
Διαβάστε ΕΔΩ όλη την επιστολή και γιατί ο ΣΑΤΕ ζητά συνάντηση με 
τον αρμόδιο υπουργό.

Φόβοι ΣΑΤΕ για νέα γενιά πτωχευμένων εταιριών λόγω 
μεγάλων εκπτώσεων στα δημόσια έργα

Αύριο αναμένεται το πρώτο πόρισμα για το δυστύχημα στο 
Αδενδρο
Έως αύριο Παρασκευή αναμένεται να έχει κατατεθεί το πρώτο πόρισμα 
της επιτροπής που συστάθηκε για να διερευνήσει τις συνθήκες και τα 
αίτια του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στο Άδενδρο Θεσσαλονίκης, 
στη διάρκεια του οποίου έχασαν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι, όπως 
δήλωσε στην ΕΡΤ ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ Κώστας Πετράκης. 
Το ΤΕΕ/ΤΚΜ αναμένει με ανυπομονησία το τεχνικό πόρισμα. Μέχρι τότε, 
κάθε υπόθεση για τα αίτια και κάθε σχόλιο, πέραν των συλλυπητηρίων 
στις οικογένειες των θυμάτων, περιττεύει. 

Πηγή: http://www.linnaeamallette.com/

http://www.sate.gr/nea/2017SATE-31254.pdf
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Τα 180 χρόνια από την ίδρυσή του 
γιορτάζει φέτος το Εθνικό Μετσόβιο 
Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), το μεγαλύτερο 
τεχνολογικό ίδρυμα της χώρας και με 
την ευκαιρία της επετείου, οργανώνει 
σειρά εκδηλώσεων.

Η αρχή έγινε ήδη στις 6 Μαΐου με 
εκδήλωση για τους μεταλλωρύχους 

του κόσμου, σε ανάμνηση του γεγονότος ότι το Πολυτεχνείο ξεκίνησε 
ως σχολείο μαστόρων και σε ένδειξη σεβασμού προς όλους τους 
εργαζομένους και ιδιαίτερα αυτούς που εργάζονται σε εξαιρετικά δύσκολες 
συνθήκες. Τον Ιούνιο, στο Μέτσοβο το ΕΜΠ θα τιμήσει τη μνήμη και την 
προσφορά των Μετσοβιτών ευεργετών του, ανακοινώνοντας παράλληλα 
τα νεότερα αποτελέσματα της διαρκούς ερευνητικής προσπάθειας για την 
αναστήλωση ενός ηπειρώτικου συμβόλου, του Γεφυριού της Πλάκας. Τον 
Ιούλιο θα οργανωθεί στο Πάρκο Λαυρίου 48ωρος διαγωνισμός φαντασίας, 
δημιουργικότητας και τεχνολογίας, καλώντας νέους να συμμετάσχουν στον 
σχεδιασμό video και board games, σε θέμα που θα «αποκαλυφθεί» κατά 
την έναρξη του διαγωνισμού.

Το Σεπτέμβριο, το ΕΜΠ θα ανοίξει για ένα τριήμερο στο κοινό, ενώ στο 
τέλος του χρόνου θα οργανωθεί έκθεση με έργα ζωγράφων που υπήρξαν 
καθηγητές της Αρχιτεκτονικής Σχολής, όπως ο Νίκος Χατζηκυριάκος 
- Γκίκας και ο Νίκος Εγγονόπουλος. Οι εορταστικές εκδηλώσεις θα 
ολοκληρωθούν με την κεντρική εκδήλωση στις 12 Δεκεμβρίου, η οποία θα 
είναι αφιερωμένη στο καθήκον του ΕΜΠ να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις 
του 21ου αιώνα.

180 χρόνια Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 

Αυτές οι δύο εταιρείες κατέθεσαν προσφορές για την ΕΛΒΟ

Στο Υπερταμείο και την ΕΔΗΣ τέσσερις επιχειρήσεις με 
έδρα τη Θεσσαλονίκη

Eντός του 2017 αναμένεται να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες πώλησης 
της Ελληνικής Βιομηχανίας Οχημάτων (ΕΛΒΟ). Πρόκειται για τη δεύτερη 
προσπάθεια ιδιωτικοποίησης της αμυντικής βιομηχανίας, με έδρα τη 
ΒΙΠΕ Σίνδου. Οπως ήδη ανακοινώθηκε, δύο προσφορές κατατέθηκαν 
για την αγορά του 85,49% της ΕΛΒΟ που ανήκει στο ελληνικό δημόσιο.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Voria.gr, το οποίο επικαλείται 
πληροφορίες, προσφορές κατέθεσαν o γερμανικός εξοπλιστικός όμιλος 
Krauss - Maffei Wegmann και ο νοτιοαφρικανικός όμιλος Paramount. 
Εκτιμάται ότι στο επόμενο διάστημα, θα ανοίξουν πρώτα οι φάκελοι με τα 
δικαιολογητικά των υποψηφίων αγοραστών και αφού αυτά ελεγχθούν 
θα ανοίξουν και οικονομικές προσφορές.

Υπενθυμίζεται ότι η τιμή εκκίνησης για τους ενδιαφερόμενους 
επενδυτές έχει οριστεί από το ελληνικό δημόσιο στα 10 εκατ. ευρώ. Με 
τη θέση της εταιρείας σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης είχε ξεκινήσει 
τον Οκτώβριο του 2014 η διαδικασία εξεύρεσης αγοραστή, η οποία όμως 
πάγωσε καθώς ζητήθηκε η τροποποίηση του υπομνήματος προσφοράς.

Τη φορά αυτή η ΕΛΒΟ πωλείται για το σύνολο του ενεργητικού της και 
θεωρείται ότι το ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε αφορά στην περίπτωση 
της Paramount την εξασφάλιση πιστοποιήσεων της ΕΕ ενώ στην άλλη 
περίπτωση του γερμανικού ομίλου υπάρχει από χρόνια συνεργασία για 
την παραγωγή των Leopards. Διαβάστε το θέμα της voria.gr ΕΔΩ 

Στη Θεσσαλονίκη εδρεύουν οι τέσσερις από τις επιχειρήσεις , οι μετοχές 
των οποίων μεταβιβάζονται στην ΕΔΗΣ και το Υπερταμείο. Πρόκειται 
για εταιρείες, που απασχολούν συνολικά περίπου  700 εργαζόμενους. 
Αντίθετα, όπως όλα δείχνουν, έχουν εξαιρεθεί από την αρχική  λίστα που 
συζητούσαν κυβέρνηση και δανειστές τρεις κρατικές επιχειρήσεις και 
συγκεκριμένα τα Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα (ΕΑΣ), η ΛΑΡΚΟ και η 
ΓΑΙΑΟΣΕ, για τις οποίες οι αρμόδιοι υπουργοί είχαν εκφράσει αντιρρήσεις, 
οι οποίες προφανώς έγιναν δεκτές. 

Αναλυτικότερα, μετά και την οριστικοποίηση της 3ης λίστας ΔΕΚΟ που 
μεταβιβάζεται στην ΕΔΗΣ, ο τελικός κατάλογος των επιχειρήσεων που 
μεταφέρονται σε αυτήν, μαζί με το προσωπικό τους, περιλαμβάνει τις εξής: 
ΕΛΒΟ (375 εργαζόμενοι), ΕΥΑΘ (51%, 224 εργαζόμενοι), Κεντρική Αγορά 
Θεσσαλονίκης (30 εργαζόμενοι) και ΔΕΘ-Helexpo (66 εργαζόμενοι).

Στη λίστα περιλαμβάνονται ακόμη: ΟΑΣΑ (ΣΤΑΣΥ-ΟΣΥ), 7.962 
εργαζόμενοι,  ΟΣΕ, 1.396 εργαζόμενοι, ΟΑΚΑ, 150 εργαζόμενοι, ΕΛΤΑ, 
7.027 εργαζόμενοι,  ΕΥΔΑΠ (50%), 2.600 εργαζόμενοι, Κτιριακές 

ΗΜΕΡΙΔΑ για τα Δέκα Έτη Λειτουργίας του ΠΜΣ στη Διοίκηση 
και Διαχείριση Τεχνικών Έργων του ΑΠΘ. Στις 26 Μαΐου 2017, 
από 12:00 έως 19:00, αμφιθέατρο ΤΕΕ/ΤΚΜ. Πληροφορίες

1ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ “Balkans & Black Sea Cooperation 
Forum” (BBSF), «Πολιτιστικός Τουρισμός, κλειδί για τη Βιώσιμη 
Ανάπτυξη», 25 και 26 Μαΐου 2017, Σέρρες. Πληροφορίες 

11ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΧΗΜΙΚΗΣ 
ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ, Μέγαρο Μουσικής, Θεσσαλονίκη, 25 έως 27 
Μαΐου 2017. Πληροφορίες

ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ : 
«ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΑΞΙΑ», στις 19 Μαΐου 2017, ώρα 9.00 π.μ., 
Porto Palace Hotel, Θεσσαλονίκη. Πληροφορίες 

ΣΥΝΕΔΡΙΟ «Το τοπίο στη νέα εποχή της ενεργειακής μετάβασης: 
Προκλήσεις, επενδυτικές  ευκαιρίες και τις τεχνολογικές 
καινοτομίες»,  από 18 έως 20 Μαΐου 2017, Μetropolitan Hotel, 
Αθήνα. Πληροφορίες

Υποδομές, 322 εργαζόμενοι, ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ, 438 εργαζόμενοι, ΔΕΗ 
(34%), 18.902 εργαζόμενοι, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (25%), 

620 εργαζόμενοι, Ελληνικές Αλυκές, 33 εργαζόμενοι, ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ, 29 
εργαζόμενοι, Διώρυγα Κορίνθου, ΟΚΑΑ, 132 εργαζόμενοι και KAE.

Οι μετοχές όλων των παραπάνω κρατικών επιχειρήσεων θα 
μεταβιβαστούν στην ΕΔΗΣ, από την επομένη της ημερομηνίας 
καταχώρησης του καταστατικού της στο ΓΕΜΗ.

Πηγή: https://www.flickr.com/photos/
127226743@N02/14922187577

http://www.voria.gr/article/afti-ine-i-dio-mnistires-gia-to-8549-tis-elvo
cmp.civil.auth.gr
http://balkansblackseaforum.org/
http://www.11pesxm.gr/
http://www.circulareconomy.gr/
haee2017.eventsadmin.com
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Iκανή και αναγκαία συνθήκη καθίσταται η συμμετοχή του ΔΝΤ στο ελληνικό πρόγραμμα, προκειμένου, όχι μόνο αυτό να προχωρήσει, όπως έχει συμφωνηθεί, αλλά 
ακόμα και για να εκταμιευθεί η επόμενη δόση της βοήθειας προς την Ελλάδα. Αυτό ξεκαθάρισε, σε δηλώσεις του υπό το καθεστώς της ανωνυμίας, αξιωματούχος 
της ευρωζώνης με γνώση των συνομιλιών, περιγράφοντας τα βήματα που έχουν γίνει έως τώρα, αλλά και το τι θα πρέπει να αναμένουμε στην κρίσιμη συνεδρίαση 
των υπουργών Οικονομικών της ευρωζώνης την προσεχή Δευτέρα, 22 Μαΐου -και προσδίδοντας, ασφαλώς, έναν «δραματικό» τόνο στις εξελίξεις.

Το Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης απέρριψε ως νόμω αβάσιμη την αίτηση της διοίκησης του ΟΑΣΘ για τη χορήγηση προσωρινής διαταγής, προκειμένου 
να σταματήσει η επίσχεση εργασίας των εργαζομένων στον Οργανισμό. Η διοίκηση του Οργανισμού είχε ζητήσει έκδοση προσωρινής διαταγής  για άρση της 
επίσχεσης εργασίας, στο πλαίσιο των ασφαλιστικών μέτρων σε βάρος 50 εργαζομένων. Η διοίκηση του ΟΑΣΘ είχε προσφύγει στη δικαιοσύνη, μετά την έναρξη 
των κινητοποιήσεων των εργαζομένων την περασμένη Δευτέρα. Η συζήτηση της κύριας αίτησης ασφαλιστικών μέτρων έχει προσδιοριστεί για τις 26 Σεπτεμβρίου 
του 2017. Παράλληλα, εκκρεμεί η αγωγή που έχει υποβάλει η διοίκηση της Οργανισμού κατά των εργαζομένων για οικονομική ζημιά, η οποία έχει προσδιοριστεί 
να συζητηθεί στις 6 Ιουνίου του 2017. 

Στο 25% του επίσημου ΑΕΠ υπολογίζεται ότι κινείται κατά μέσο όρο η σκιώδης οικονομία* στην Ελλάδα, η οποία εκτιμάται ότι έχει αυξηθεί, παρότι οι έμμεσες 
μετρήσεις την εμφανίζουν μειωμένη στο 23,5%-24% τα τελευταία χρόνια, για λόγους που σχετίζονται μεταξύ άλλων με στατιστικά σφάλματα ή/και ανακρίβειες των 
έμμεσων μεθόδων μέτρησης (για παράδειγμα, δεν λαμβάνεται υπόψη η επίδραση των μεταναστευτικών ροών). Τα παραπάνω υποστήριξε ο καθηγητής Βασίλης 
Βλάχος, διδάσκων του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, παρουσιάζοντας σε συνέντευξη Τύπου τα ευρήματα υπό 
εξέλιξη έρευνας του  Παρατηρητηρίου Σκιώδους Οικονομίας, που πραγματοποιήθηκε σε πανελλαδικό δείγμα 15.000 ατόμων, στο πλαίσιο έργου του ερευνητικού 
προγράμματος «Θαλής».

Βρετανοί μηχανικοί πληροφορικής εργάστηκαν όλη τη νύκτα για να αποκαταστήσουν τη λειτουργία των συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών των υπηρεσιών 
υγείας μετά το πλήγμα από τον ιό «ransomware» που υποχρέωσε δεκάδες νοσοκομεία να ματαιώσουν χειρουργικές επεμβάσεις και ιατρικές επισκέψεις, δήλωσε 
σήμερα ο υπουργός Ασφαλείας Μπεν Γουάλας. Εκμεταλλευόμενος τεχνικές παρακολούθησης που θεωρείται ότι αναπτύχθηκαν από την αμερικανική Υπηρεσία 
Εθνικής Ασφάλειας (NSA), ο ιός που ονομάζεται «WannaCry» «παρέλυσε» περισσότερους από 200.000 υπολογιστές σε ολόκληρο τον κόσμο ζητώντας λύτρα για 
να τους ξεκλειδώσει.

Δόση ...γιοκ χωρίς το ΔΝΤ στο πρόγραμμα διαμηνύει αξιωματούχος της ευρωζώνης

“Όχι” του δικαστηρίου στα ασφαλιστικά μέτρα του ΟΑΣΘ για την επίσχεση

ΠρΩΤΟ ΘΕμΑ 17/5/2017

voria.gr 17/5/2017

μΑκΕΔΟΝίΑ 17/5/2017

athina 984, 15/5/2017

Στο ¼ του ΑΕΠ η σκιώδης οικονομία στην Ελλάδα

Ο “WannaCry” έκανε και τους Βρετανούς μηχανικούς πληροφορικής να ...κλαίνε

- Η …αντιτρομοκρατική αρχιτεκτονική είναι εδώ
-Κτήρια από …πλαστικά μπουκάλια ή πώς ένα 
πρόβλημα μετατρέπεται σε ευκαιρία
-Λιγότερες κατά 4,2% σε σχέση με πέρυσι οι 
οικοδομικές άδειες τον Φεβρουάριο
-Ακροαματική διαδικασία ΕΟκΕ- ΕΣΘ για τις 
οικογενειακές και παραδοσιακές επιχειρήσεις 
ώς μοχλούς ανάπτυξης

-Το ΠΜΣ «Αστική Ανάπλαση & Ανάπτυξη» στην 
έκθεση “Spoudase 2017”

-Ο Warren Buffet συμβουλεύει…

Διαβάστε στο blog του ΤΕΕ/ΤΚΜ 

http://www.protothema.gr/economy/article/680244/axiomatouhos-eurozonis-dosi-giok-horis-to-dd-sto-programma/
http://voria.gr/article/dikastiko-ochi-ston-oasth-gia-tin-epischesi-ergasias-ton-ergazomenon
https://tinyurl.com/kb6m6cz
http://www.athina984.gr/2017/05/15/vretania-kyvernoepithesi-michaniki-pliroforikis-ergastikan-oli-ti-nykta-gia-na-apokatastisoun-tin-litourgia-ton-ypiresion-ygias/
http://www.teetkm.gr/archives/135142
http://www.teetkm.gr/archives/135146
http://www.teetkm.gr/archives/135150
http://www.teetkm.gr/archives/135153
http://www.teetkm.gr/archives/135156
http://www.teetkm.gr/archives/132273
http://www.teetkm.gr/archives/135164
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