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Συνάντηση ΤΕΕ/ΤΚΜ 

με κλιμάκιο της Ν.Δ. 
   

Το ΤΕΕ/ΤΚΜ επισκέφτηκε σήμερα κλιμάκιο της ΝΔ με επικεφαλής τον αναπληρωτή Τομεάρχη 
Πολιτικής Ευθύνης της Οικονομίας αρμόδιο για τη Φορολογία, βουλευτή Β� Θεσσαλονίκης κ. Θεόδωρο 
Καράογλου. Ο πρόεδρος και μέλη της Δ.Ε. του Τμήματος ανέπτυξαν στα στελέχη της αξιωματικής 

αντιπολίτευσης τις θέσεις του ΤΕΕ πάνω σε θέματα της αρμοδιότητάς του. 
Ο πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ κ. Τάσος Κονακλίδης ξεκαθάρισε πως οι μηχανικοί θα αντιδράσουν 

δυναμικά στις αλλαγές τις οποίες προωθεί η κυβέρνηση στο ασφαλιστικό των μηχανικών, καθώς 
«είναι καταστροφικές για τον κλάδο» και έκανε λόγο για «βομβαρδισμό φορολογικών μέτρων». Για 
το μετρό είπε ότι υπάρχουν καθυστερήσεις στην κατασκευή του, ζήτησε να ληφθούν μέτρα για να μην 

υπάρχουν προβλήματα στο κέντρο της πόλης και συμφώνησε με την αναμενόμενη μεταφορά στη 
Θεσσαλονίκη της υπηρεσίας που θα επιβλέπει το έργο. Αναφερόμενος στο Κτηματολόγιο, μετέφερε τη 
διαβεβαίωση της εταιρίας πως θα ολοκληρωθεί μέχρι το 2016. Ο κ. Κονακλίδης έκανε ιδιαίτερη 
αναφορά στις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στον κλάδο των μηχανικών, παρουσίασε τις θέσεις 
του ΤΕΕ/ΤΚΜ τόσο για το σχέδιο «Καλλικράτης» όσο και για τις ΣΔΙΤ και επανέλαβε την πρόταση 
για σύσταση Φορέα Διαχείρισης Θερμαϊκού Κόλπου. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συζητήθηκαν 

και αναπτύχθηκαν θέματα σχετικά με το πρόγραμμα Κανονισμού Ενεργειακής Αποδοτικότητας των 
Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ), τα κλειστά επαγγέλματα, τον ΦΠΑ στις κατασκευές, τον προαστιακό 
σιδηρόδρομο, τον χωροταξικό σχεδιασμό της πόλης, το κυκλοφοριακό, τη μετεγκατάσταση της 
ΔΕΘ, την αποβιομηχάνιση, τα έργα στο λιμάνι και την επέκταση της εξωτερικής περιφερειακής 
οδού. 

«Τα κόμματα, όταν ανεβαίνουν στην εξουσία πολλές φορές ξεχνούν τους φορείς με τους οποίους 
συνομιλούσαν τακτικά όσο καιρό ήταν στην αντιπολίτευση», σχολίασε ο κ. Κονακλίδης, με τον οποίον 
έσπευσε να συμφωνήσει ο κ. Καράογλου κάνοντας αυτοκριτική για την κυβέρνηση της ΝΔ. «Η 
κυβέρνηση πρέπει να ανακοινώσει συγκεκριμένο πρόγραμμα για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. 
Όλοι έχουμε καταλάβει πως η κυβέρνηση δεν διαθέτει σχέδιο αναπτυξιακού νόμου», τόνισε από την 
πλευρά του ο αναπληρωτής τομεάρχης της ΝΔ, ο οποίος δεσμεύτηκε πως θα κρατήσει ανοιχτό τον δίαυλο 
επικοινωνίας με το ΤΕΕ/ΤΚΜ. 

Από το ΤΕΕ/ΤΚΜ στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης ο γενικός γραμματέας της Δ.Ε. κ. Πάρης 
Μπίλιας και τα μέλη Δώρα Μάνου και Πέτυ Πέρκα, ενώ τον κ. Καράογλου συνόδευαν ο αναπληρωτής 
Γραμματέας Παραγωγικών Τομέων κ. Στράτος Σιμόπουλος και οι Συντονιστές των Κύκλων Πολιτικής 
Δράσης Οικονομικών Θεμάτων κ. Κωνσταντίνος Ταγγίρης, Ανάπτυξης κ. Νικόλαος Γκανίλας και 
Περιβάλλοντος, Έργων & Υποδομών κ. Δημήτριος Παπανικολάου. 

 


