ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΣ

πολύτιµος χρόνος
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΕ∆ΡΙΑΣ

ΝΕΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ∆ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ
Νέα ιστοσελίδα του ΤΕΕ
Νέα υπηρεσία υποστήριξης για θέµατα ιδιωτικών έργων
και µελετών προς τους µηχανικούς µέλη του ΤΕΕ
Νέα υπηρεσία φοροτεχνικής υποστήριξης προς
τους µηχανικούς µέλη του ΤΕΕ
Νέα υπηρεσία νοµικής υποστήριξης προς τους µηχανικούς
µέλη του ΤΕΕ
«Μηχανικού Εγχειρίδιο», ένα νέο ψηφιακό αποθετήριο
νοµοθεσίας για µηχανικούς
Info–thec, by TEE - υπηρεσία ενηµέρωσης µηχανικών
από το ΤΕΕ και την Attica Bank
Έναρξη λειτουργίας εφαρµογής συµψηφισµού προστίµων
Ν4178 για ενεργειακή αναβάθµιση και στατική επάρκεια
αυθαιρέτων
Άµεση προσαρµογή ηλεκτρονικών συστηµάτων δηλώσεων
αυθαιρέτων στις νέες προθεσµίες του ν. 4178
Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία για τα αυθαίρετα
από το ΤΕΕ
Ηλεκτρονική πληρωµή συνδροµών
και διακανονισµός οφειλών

ΑΛΛΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Νοµικές ενέργειες για τη διατήρηση της
επιλογής κατώτερης ασφαλιστικής κατηγορίας
(Ν.4337) από 20.000 µηχανικούς- Γνωµοδότηση ΝΣΚ
Εκπόνηση και παρουσίαση αναλογιστικής µελέτης
για τη βιωσιµότητα του ΤΣΜΕ∆Ε, που αποδεικνύει ότι
το υφιστάµενο καθεστώς διασφαλίζει τη βιωσιµότητα
για περισσότερα από 40 χρόνια, ενώ το προτεινόµενο
από την Κυβέρνηση τη µειώνει κατά 25%
Επί τετράµηνο (Ιανουάριος – Μάϊος) αποχή των
µηχανικών από τα Τεχνικά Συµβούλια και όλες τις
Επιτροπές του ∆ηµοσίου µε τεχνικό Αντικείµενο
Κλείσιµο της πρόσβασης στα ηλεκτρονικά του
συστήµατα του ΤΕΕ
Ενηµέρωση – ευαισθητοποίηση της κοινής γνώµης
µε άρθρα και δηµοσιεύµατα του ΤΕΕ µε παραδείγµατα
και στοιχεία, παρουσίες σε ΜΜΕ
Ενηµέρωση της κοινής γνώµης και των βουλευτών
για τις επιπτώσεις της ψήφισης του νέου ασφαλιστικού
νόµου και συγκροτηµένες παρεµβάσεις στις αρµόδιες
κοινοβουλευτικές επιτροπές
Κινητοποιήσεις ενάντια στις ρυθµίσεις του ασφαλιστικού
Συλλαλητήρια και πορείες στο κέντρο της Αθήνας
και σε όλες τις πόλεις της χώρας.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΤΕΕ

Υπογραφή µνηµονίου συνεργασίας στον τοµέα της
Ποιότητας µεταξύ Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και ΤΕΕ

∆ιεθνές Επιχειρηµατικό Συνέδριο
για την Ενέργεια

Υπογραφή πρωτοκόλλου συνεργασίας για την Ανάπτυξη
µεταξύ Επιστηµονικού Τεχνικού Επιµελητηρίου Κύπρου
(ΕΤΕΚ) και ΤΕΕ

Παρέµβαση για τους ∆ασικούς Χάρτες
και το Κτηµατολόγιο

Υπογραφή Συµφώνου Συνεργασίας µεταξύ Κεντρικής
Ένωσης ∆ήµων Ελλάδας (ΚΕ∆Ε) και ΤΕΕ
Σύσφιξη σχέσεων µε άλλες χώρες και προώθηση των
διµερών και τριµερών συνεργασιών µε χώρες και
περιοχές όπως Ισραήλ, Ρωσία, Υποσαχάρια Αφρική κλπ

Συνδιοργάνωση των συνεδρίων Athens Digital
Payment Summit για τις ψηφιακές πληρωµές
Εκδήλωση ΤΕΕ µε θέµα «Τελευταίες εξελίξεις
στον τοµέα της εξοικονόµησης ενέργειας»
Εκδήλωση διαβούλευσης του ΤΕΕ για τον νέο
Εθνικό Σχεδιασµό ∆ιαχείρισης Αποβλήτων

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑ ΤΑ CAPITAL CONTROL
Νέες υπηρεσίες και διευκολύνσεις από το ΤΕΕ και την ΕΤΕ για την αντιµετώπιση των επιπτώσεων
των περιορισµών κίνησης κεφαλαίων στους µηχανικούς
Παρέµβαση ΤΕΕ προς Υπηρεσίες ∆όµησης και Τράπεζες για την αντιµετώπιση των επιπτώσεων του περιορισµού κίνησης κεφαλαίων

Γιώργος Στασινός

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
1. Άµεση ενεργοποίηση νέων προγραµµάτων ΕΣΠΑ,

ιδίως όπως το «εξοικονοµώ» και άλλα εξοικονόµησης ενέργειας.

2. Νέα πρόσκληση για νεοφυείς επιχειρήσεις στην οποία να µπορούν

να ενταχθούν οι µηχανικοί, αφού στην πρόσφατη πρόσκληση δεν επιτρέπονταν.

3. Προσκλήσεις εντός του 2016 για ένταξη έργων για το 50% του προϋπολογισµού

του Νέου ΕΣΠΑ και ένταξη έργων που αντιστοιχούν στο 30% του προϋπολογισµού.

4. Άµεση λειτουργία της Ηλεκτρονικής Έκδοσης Οικοδοµικών Αδειών.
5. Άµεση λειτουργία του ηλεκτρονικού συστήµατος της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου

µε όλα τα στοιχεία και σχέδια κάθε οικοδοµής στην παρούσα πραγµατική τους κατάσταση
ώστε κάθε σχέδιο για την ανάπτυξη να βασίζεται σε πραγµατικά δεδοµένα.

6. Ηλεκτρονική αδειοδότηση καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος µε ευθύνη ελεύθερου
επαγγελµατία µηχανικού.

7. Ηλεκτρονική αδειοδότηση λειτουργίας τουριστικών, βιοτεχνικών και βιοµηχανικών
εγκαταστάσεων.

8. Κίνητρα σε πολίτες εκτός ΕΕ για αγορά κατοικίας όπως η χορήγηση visa, µε βάση το µοντέλο
της Πορτογαλίας.

9. Κίνητρα αγοράς κατοικίας από Έλληνες µετανάστες µε µηδενικό ή πολύ χαµηλό φόρο.
10. Εκχώρηση ρόλου ελεγκτή σε ελεύθερους επαγγελµατίες µηχανικούς για αδειοδοτήσεις
όπως περιβαλλοντικές και άλλες, κατά το πετυχηµένο πρότυπο των ελεγκτών δόµησης,
καταπολεµώντας έτσι τη γραφειοκρατία και τη διαφθορά.

11. Θεσµοθέτηση της Τράπεζας Γης, ενός θεσµού που µέσω ενός ηλεκτρονικού συστήµατος θα

µπορούν να γίνονται πράξεις όπως: η αγορά συντελεστή δόµησης για οριστική τακτοποίηση
αυθαιρέτων που τώρα προβλέπεται για 30 χρόνια, αγορά συντελεστή δόµησης σε
αντικειµενικά καθορισµένες ζώνες υποδοχής, ανταλλαγές εκτάσεων για τον απεγκλωβισµό
οικοδοµικών συνεταιρισµών, χρηµατοδότηση της αποκατάστασης των προσόψεων όλων των
διατηρητέων κτιρίων από τους πόρους της αγοράς συντελεστή των ίδιων των διατηρητέων.

12. Κίνητρα χρηµατοδότησης από επενδυτές των οικοδοµικών συνεταιρισµών που θα πρέπει
άµεσα να απεγκλωβιστούν στη βάση της πρόσφατης νοµοθεσίας του Ν.4280/2014. Έκδοση
κανονιστικών πράξεων για την εφαρµογή του Ν. 4280/2014 και εφαρµογή των διαδικασιών
µέσω ηλεκτρονικού συστήµατος.

13. Αλλαγή του θεσµικού πλαισίου ανάθεσης µελετών και δηµοσίων έργων µε περιορισµό

του ποσοστού έκπτωσης µε βάση δυναµικό αλγόριθµο, ώστε να µην µπορεί να προσδιοριστεί
εκ των προτέρων. Παράλληλα ενοποίηση των επιτρεποµένων σταδίων προσφυγών για
να µειωθεί ο χρόνος ανάθεσης.

14. Άµεση θεσµοθέτηση του Χωροταξικού Τουρισµού στη βάση αυτού του 2013.
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