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EDITORIAL
Πριν από λίγες ημέρες ο πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ,
Στέργιος Πιτσιόρλας, ήρθε στη Θεσσαλονίκη
μεταφέροντας στις αποσκευές του ένα μεγάλο
¨πακέτο¨ εξαγγελιών για κρίσιμα θέματα που
αφορούν την πόλη. Τι είπε; Πως τον Απρίλιο
αναμένεται να ανοίξουν οι δεσμευτικές
προσφορές για το λιμάνι (το οποίο μάλιστα έχει
προσελκύσει το ενδιαφέρον ακόμη περισσότερων
επενδυτών, σε σχέση με τους οκτώ που είχαν
περάσει στη δεύτερη φάση του διαγωνισμού).
Πως το αεροδρόμιο ¨Μακεδονία¨ θα αποκτήσει
-στο πλαίσιο της σύμβασης με τη Fraportπρόσθετους χώρους υποδοχής και εξυπηρέτησης
κοινού 35.000 τ.μ (γεμίζοντας το κενό που άφησε
το ναυάγιο του προτεινόμενου στο master plan
του αερολιμένα έργου επέκτασης του επιβατικού
σταθμού). Kαι πως στις αρχές του 2016 θα γίνουν
μια σειρά από εξαγγελίες σχετικές με ζητήματα
που θα δώσουν ανάσα στη Θεσσαλονίκη και
αφορούν μεταξύ άλλων την παραλία και ακίνητα
όπως η στοά Μοδιάνο. Εμείς από την πλευρά μας,
θεωρούμε σκόπιμο να επισημάνουμε το εξής: όλα
αυτά τα ζητήματα πρέπει να ευοδωθούν όχι απλά
εντός χρονοδιαγραμμάτων, όχι απλά σήμερα,
αλλά ...χτες. Περιθώρια για άλλες καθυστερήσεις
δεν υπάρχουν. Οποιαδήποτε κωλυσιεργία από
εδώ και πέρα -είτε αυτή ενδέχεται να οφείλεται σε
αλλαγή των προσώπων που διαχειρίζονται αυτά
τα θέματα είτε σε πιθανή ασυνέχεια πολιτικήςθα είναι εξαιρετικά επιζήμια. Σύμφωνα με τον
Ηράκλειτο, δεν μπορείς να μπεις δύο φορές στο
ίδιο ποτάμι. Και η πρακτική του παρελθόντος,
με τις υποσχέσεις για μεγαλόπνοα σχέδια, που
έμεναν χωρίς αντίκρυσμα, που ναυαγούσαν για
να ικανοποιηθούν συντεχνιακά συμφέροντα ή ο
παράλογος ενίοτε συνδικαλισμός, δεν έχουν πια
θέση στην Ελλάδα.

Μέρες προσφοράς και αγάπης
Μία «ανάσα» πριν από τα Χριστούγεννα και σχεδόν μία εβδομάδα πριν από τη Πρωτοχρονιά, το μυαλό των
ανθρώπων είναι σε όσους έχουν ανάγκη. Η συντροφικότητα και έκφραση της έμπρακτης συμπαράστασης
προς τον συνάνθρωπο είναι –ίσως- το μοναδικό «θετικό» που έχει υιοθετήσει η ελληνική κοινωνία τα
τελευταία χρόνια. Η συντακτική ομάδα του newsletter παρουσιάζει φορείς, σωματεία και Μη Κυβερνητικές
Οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στην περιοχή της κεντρικής Μακεδονίας, με μοναδικό σκοπό να
απαλύνουν τον ανθρώπινο πόνο. Περισσότερες πληροφορίες για τους φορείς –καθώς και πώς μπορείτε
να βοηθήσετε έμπρακτα- βρίσκονται στο διαδίκτυο…
Είναι κοινωνική μη κυβερνητική οργάνωση που δραστηριοποιείται από το 1992 για
την υποστήριξη των παιδιών και των νέων και την προάσπιση των δικαιωμάτων
τους. Λειτουργεί με κέντρα στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, το Βόλο, την Κοζάνη και την
Αλεξανδρούπολη, ενώ έχει αναπτύξει δραστηριότητες και σε πολλές άλλες πόλεις.
Το όραμα της ΑΡΣΙΣ είναι μία κοινωνία με ίσες ευκαιρίες για όλους τους νέους και
σεβασμό στα δικαιώματά τους, όπως αυτά αναφέρονται στην ελληνική και διεθνή
νομοθεσία, ιδίως τη Διεθνή Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού.
Είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που, από το 1919, επικεντρώνει το
ενδιαφέρον του στη σωστή κάλυψη των βασικών αναγκών (στέγαση, σίτιση, ανάπαυση
κ.λ.π) και στη συνεχή βελτίωση της διαπαιδαγώγησης παιδιών εργαζομένων γονέων,
βρεφικής, νηπιακής, προσχολικής και σχολικής ηλικίας στην ευρύτερη περιοχή της
Θεσσαλονίκης. Συνέχεια στη σελίδα 2...
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...συνέχεια από σελίδα 1

Μέρες προσφοράς και αγάπης
Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, με αντικείμενο την
παιδική προστασία για κορίτσια. Είναι μια μεγάλη καρδιά
και μια ζεστή αγκαλιά. Μια αγκαλιά που κλείνει μέσα της
τα παιδιά εκείνα που ξέχασαν να χαμογελούν, τα παιδιά
που είναι τρομαγμένα, τα παιδιά που είναι μόνα. Είναι το
σπιτικό που προσφέρει φροντίδα και προστασία σε παιδιά
που από πολύ τρυφερή ηλικία τα στερήθηκαν. Είναι ο φορέας που ιδρύθηκε
και λειτουργεί αδιάλειπτα από το 1921, και δίνει καθημερινό αγώνα για να
συνεχίσει να στέκεται δίπλα στα παιδιά εκείνα που τον έχουν ανάγκη.

Ιδρύθηκε από 22 οικογένειες το 1990. Είναι η πρώτη
οργανωμένη ομάδα γονέων με παιδιά με σύνδρομο Down
στη χώρα. Πρόκειται για φορέα Παροχής Υπηρεσιών
Κοινωνικής Φροντίδας Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα,
εγγεγραμμένο στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και εποπτευόμενο από αυτό. Όραμα του
Συλλόγου είναι μια κοινωνία, όπου θα παρέχονται ίσες ευκαιρίες διαβίωσης
και συμμετοχής σε όλους τους πολίτες. Για το σκοπό αυτό οι αρχές των ίσων
ευκαιριών και της ισότητας των ανθρώπων διέπουν τη λειτουργία του φορέα.

Ξεκίνησε από το 1983, βραβεύθηκε δύο φορές από την Ακαδημία Αθηνών από
το Υπουργείο Μακεδονίας – Θράκης, από τη Νομαρχία, τον Δήμο Θεσ/νίκης, από
την εταιρία Μακεδονικών Σπουδών, από τους Rotary και καταξιώθηκε από την
κοινωνία της Θεσσαλονίκης. Από την εποχή της τουρκοκρατίας, η Φιλόπτωχος
Αδελφότης Κυρίων Θεσ/νίκης, επιτέλεσε έργο εθνικό, φιλανθρωπικό,
κοινωνικό, πολιτιστικό.

Είναι αναγνωρισμένο Σωματείο μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Είναι ανεξάρτητο
από Διεθνείς Οργανισμούς και φορείς, δεν έχει ιδρυματικό
χαρακτήρα και είναι το πρώτο Ελληνικό Παιδικό Χωριό.
Λίγα μόλις χιλιόμετρα από την πόλη της Θεσσαλονίκης,
πάνω στην κορυφή του Φιλύρου, σ’ ένα τόπο ξερό, πετρώδη και κακοτράχηλο,
όμως με μια υπέροχη θέα, «φύτρωσε» ξαφνικά μια μικρή, χρωματιστή πολιτεία:
Το πρώτο «Ελληνικό Παιδικό Χωριό». Τα οχτώ πρώτα σπίτια, ένα κτίριο
διοικήσεως, μια εκκλησία. Αλλά και χιλιάδες δέντρα που άλλαξαν το τοπίο, που
με τα μεγάλα του βράχια είναι κάτι μοναδικό.

Έχει περισσότερα από 10.000 οικογένειες-μέλη στο νομό Θεσσαλονίκης.
Προασπίζεται το θεσμό της οικογένειας και αγωνίζεται για τη διατήρηση των
ελληνικών παραδόσεων, τη διάδοση των αρχών του Ελληνοχριστιανικού
Πολιτισμού, καθώς και για την αφύπνιση όλων των δυνάμεων της χώρας, για
την επίλυση του Δημογραφικού προβλήματος.
Είναι ένας μη κερδοσκοπικός κοινωνικός φορέας που
δημιουργήθηκε από ορισμένους εξειδικευμένους
επιστήμονες και το Σωματείο γονέων παιδιών με
αναπηρία «Σωματείο Αποκατάστασης και Ειδικής
Αγωγής Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες ο ΣΩΤΗΡ».
Συστήθηκε από αδήριτη ανάγκη, προκειμένου να
δοθεί διέξοδος στο δικαίωμα της συνέχισης της επιμόρφωσης και κατάρτισης
των παιδιών – Α.με.Α, καθώς επίσης και στην αυτόνομη διαβίωση τους , αφού
άλλη εναλλακτική λύση δεν υπήρχε στη Θεσσαλονίκη, η οποία μάλιστα είναι
ιδιαίτερη ελλειμματική σε τέτοιου είδους δομές παροχής κοινωνικής φροντίδας.

Αποτελεί ειδικά αναγνωρισμένο φιλανθρωπικό
σωματείο το οποίο έχει στόχο να παρέχει
υπηρεσίες σε άτομα με ειδικές ανάγκες και τις οικογένειές τους και επίσης
να συντελέσει στη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για την ισότιμη
ένταξη των αναπήρων στην κοινωνία. Ξεκίνησε το 1970 στη Θεσσαλονίκη ως
Σύλλογος Γονέων. Μετατράπηκε σε Εταιρεία το 1980 και από τότε μπορούν να
γίνουν μέλη της, εκτός από τους γονείς, τα ίδια τα άτομα με ειδικές ανάγκες ή οι
συγγενείς τους μέχρι β΄ βαθμού, ακόμα και απλοί φίλοι!
Αποτελείται από γονείς και φίλους παιδιών
που μαζί με διαταραχές όρασης (μερική ή
ολική απώλεια όρασης) έχουν και πρόσθετες
αναπηρίες (νοητική υστέρηση, αυτισμό,
εγκεφαλική παράλυση κ.ά.) Στόχος είναι η ισότιμη εκπαίδευση και κοινωνική
ένταξη των παιδιών με τη συγκεκριμένη σύνθετη αναπηρία και των οικογενειών
τους. Ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 2007 με έδρα την Καλαμαριά .

Το Κέντρο Προστασίας Ανηλίκων “ΡΟΜ” είναι φορέας
έμπρακτης αγάπης προς τα εξαρτημένα παιδιά που
καθημερινά εγκλωβίζονται στο παιχνίδι του θανάτου καθώς
και προς τα παιδιά των ΡOM που τόσο βίαια και πρόωρα
Δημιουργεί οικογένειες για παιδιά που βρίσκονται χάνουν την παιδική αθωότητα τους εξυπηρετώντας
σε ανάγκη, τα βοηθά να διαμορφώσουν το δικό τους απάνθρωπα συμφέροντα. Ανήκει στην ΙΜ Νεαπόλεως – Σταυρουπόλεως και
μέλλον και συμμετέχουν στην ανάπτυξη των κοινοτήτων «ψυχή» του είναι ο αρχιμανδρίτης Αθηναγόρας Λουκατάρης.
που ανήκουν. Δημιουργούν εγκαταστάσεις και προγράμματα πρόληψης, που
έχουν στόχο την ενίσχυση οικογενειών για την αποφυγή της εγκατάλειψης των
παιδιών. Ενώνουν τις προσπάθειές τους, με μέλη της κοινότητας για την παροχή
εκπαίδευσης και υγειονομικής περίθαλψης, καθώς και για ανταπόκριση σε
καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.
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Εγκρίθηκε από την ΠΚΜ το τελικό σχέδιο του
περιφερειακού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού και
αειφόρου ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας
«Καθοδόν» για το υπουργείο Περιβάλλοντος βρίσκεται το τελικό σχέδιο του
περιφερειακού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης, το
οποίο εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία από το Περιφερειακό Συμβούλιο. Προβλέπει
αρκετές παρεμβάσεις όπως νέο σιδηροδρομικό άξονα για τη σύνδεση Θεσσαλονίκης,
Αμφίπολης, Καβάλας και Ξάνθης, οδικές συνδέσεις με το λιμάνι της Θεσσαλονίκης,
εκσυγχρονισμό των μεγάλων επιχειρήσεων όπως τα ΕΛΠΕ, λειτουργία τελωνείου
στην Πέλλα και την Ημαθία και κατασκευή αεροδρομίου στην Αλεξάνδρεια.
Το σχέδιο θα σταλεί με τις παρατηρήσεις που έγιναν από τις αρμόδιες υπηρεσίες
στο υπουργείο Περιβάλλοντος. Οι παρατηρήσεις επί του αρχικού σχεδίου ήταν
αναγκαίες καθώς σύμφωνα με τον αντιπεριφερειάρχη Χωροταξικού Σχεδιασμού
Γιάννη Μωυσιάδη, υπάρχουν σοβαρές μεταβολές στις δραστηριότητες και τις
ανάγκες σε κάθε έναν από τους επτά νομούς. Εξήγησε ακόμα ότι μετά και το
τελευταίο στάδιο του χωροταξικού σχεδίου απομένει πλέον η θεσμοθέτηση του
από το υπουργείο Περιβάλλοντος, παρά την πολυετή καθυστέρηση με ευθύνη των
προηγούμενων κυβερνήσεων.
Υπενθυμίζεται πως το ΤΕΕ/ΤΚΜ είχε έγκαιρα καταθέσει τις απόψεις και τις
προτάσεις του προς την Περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας. Την 1η Απριλίου 2015,
με έγγραφό του προς τον γενικό διευθυντή Αναπτυξιακού Προγραμματισμού,
Περιβάλλοντος και Υποδομών της ΚΜ, ο πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ, Πάρις Μπίλλιας,
απέστειλε τη δέσμη των παρατηρήσεων και των προτάσεων του τμήματος σε ότι
αφορά το περιφερειακό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης.
Οι θέσεις του Τμήματος είχαν παρουσιαστεί στο Newsletter No4 ενώ στοιχεία του
υπάρχουν ΕΔΩ
Το κείμενο του σχεδίου που εγκρίθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο προβλέπει
για το λιμάνι της Θεσσαλονίκης και στο πλαίσιο της αναβάθμισής του «να εξεταστεί,
και ενδεχομένως να προωθηθεί εκ νέου, η απευθείας σιδηροδρομική σύνδεση
του λιμένα της Θεσσαλονίκης με το βουλγαρικό ποτάμιο λιμένα Lorn, με σκοπό τη
συνδυασμένη μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων από και προς τη Δυτική Ευρώπη
μέσω ποτάμιων μεταφορών». Αναφορά γίνεται και στον προαστιακό σιδηρόδρομο,
ενώ θεωρείται σκόπιμη η δημιουργία νέου σιδηροδρομικού άξονα για τη σύνδεση
Θεσσαλονίκης – Αμφίπολης - Καβάλας - Ξάνθης καθώς και η διερεύνηση
της σκοπιμότητας επέκτασης και αναβάθμισης των υφιστάμενων υπηρεσιών
σιδηρόδρομου προαστιακού τύπου».
Σε ότι αφορά στις εξορυκτικές - μεταλλευτικές και ενεργειακές δραστηριότητες στο
σχέδιο του χωροταξικού αναφέρεται ότι προκρίνεται η προσέλκυση επενδύσεων
εθνικής και περιφερειακής κλίμακας κατά την υπερκείμενη νομοθεσία. Η
περιφέρεια κάνει λόγο για «οριζόντιου τύπου ρύθμιση που δεν αναφέρει σε ποιες
περιοχές και έναντι ποιων άλλων επιλογών “προκρίνεται” η προσέλκυση των
συγκεκριμένων επενδύσεων».
Στο κείμενο επιχειρείται η… «εξίσωση» της Θεσσαλονίκης με την Αθήνα.
Συγκεκριμένα, η Θεσσαλονίκη αναφέρεται ως μητρόπολη και θεωρείται ιδίου
επιπέδου αστικό κέντρο με την πρωτεύουσα. Ως μέτρο για την εξισορρόπηση
προτείνεται η μετεγκατάσταση από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη των ιδρυμάτων και
οργανισμών εθνικής εμβέλειας (όπως αυτά που αφορούν συνεργασία και σχέσεις
με τις βαλκανικές, τις παρευξείνιες χώρες και τη Ρωσία), για τα οποία η Θεσσαλονίκη
εμφανίζει συγκριτικά πλεονεκτήματα. Ταυτόχρονα, με βάση και τις παρατηρήσεις
που έγιναν, θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα για τη μείωση της αστικής πυκνότητας
της Θεσσαλονίκης και την αποτροπή της υπερσυγκέντρωσης με συγκράτηση του
πληθυσμού των μικρών και λήψη μέτρων για την ενίσχυση των μεσαίων
οικισμών, με παράλληλη βελτίωση των τοπικών οδικών δικτύων και των
κοινωνικών υποδομών και υπηρεσιών.

Για τις δραστηριότητες του πρωτογενούς τομέα οι παρατηρήσεις της
περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας αφορούν τις ζώνες γεωργίας και
κτηνοτροφίας, από τις οποίες παραλείπονται η περιοχή του Κιλκίς και η Ανατολική
Χαλκιδική.
Σε ό,τι αφορά τις επιχειρήσεις μεγάλου μεγέθους, όπως τα ΕΛΠΕ, που η
μετεγκατάσταση είναι πρακτικά αδύνατη και έχει επιπτώσεις στην εθνική
οικονομία, η περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας προ τείνει να γίνει υποχρεωτικός ο
εκσυγχρονισμός τους, ώστε καταρχήν να απομειώνονται οι υφιστάμενοι παράμετροι
επικινδυνότητας της εγκατάστασης, με τελικό πάντως στόχο την απομάκρυνση τους
σε χρονικό ορίζοντα το πολύ τριακονταετίας.
Για τις περιοχές της Πέλλας και της Ημαθίας προτείνονται χωροθέτηση ΒΙΠΕ και
τελωνείο, σιδηροδρομικές και οδικές συνδέσεις με το λιμάνι της Θεσσαλονίκης,
ακόμη και για τη διερεύνηση του ενδεχομένου λειτουργίας αεροδρομίου στην
Αλεξάνδρεια.

Σύμφωνο συνεργασίας για την ανάπτυξη του ανθρώπινου
δυναμικού στα τεχνικά επαγγέλματα υπέγραψαν ΤΕΕ, ΓΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ
Το ΤΕΕ, η ΓΣΕΕ και η ΓΣΕΒΕΕ,
συνενώνοντας τις δυνάμεις, την
εμπειρία και την τεχνογνωσία τους
προχώρησαν στη σύναψη συμφωνίας
για μεταξύ τους συνεργασία με σκοπό
την υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης
και εξειδικευμένης παρέμβασης για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού.
Το σύμφωνο υπέγραψαν εκ μέρους του ΤΕΕ ο Πρόεδρος Γιώργος Στασινός, εκ
μέρους της ΓΣΕΕ ο Πρόεδρος Γιάννης Παναγόπουλος και ο Γενικός Γραμματέας
Νίκος Κιουτσούκης και εκ μέρους της ΓΣΕΒΕΕ ο Πρόεδρος Γιώργος Καβαθάς
και ο Γενικός Γραμματέας Γιώργος Κουράσης.
Οι τρεις φορείς, διατηρώντας τη δική τους επιμέρους στόχευση και προσέγγιση,
συνενώνουν τις δυνάμεις τους και την τεχνογνωσία τους για την εκπόνηση μια
δέσμης ενεργειών με στρατηγικές επιδιώξεις την ανάκαμψη, τη δημιουργία
νέων και μακροπρόθεσμα βιώσιμων θέσεων εργασίας, τη βελτίωση της
παραγωγικότητας, την ενδυνάμωση του πλέγματος προστασίας, την πιστοποίηση
προσόντων ανθρώπινου δυναμικού, την ενθάρρυνση της επαγγελματικής
κινητικότητας, την επένδυση στην έρευνα και την καινοτομία, τη διασφάλιση
της αξιοπιστίας και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών του τεχνικού
κλάδου.
Η πρωτοβουλία των τριών φορέων αφορά εργαζόμενους, αυτοαπασχολούμενους
και ανέργους του κλάδου των τεχνικών επαγγελμάτων σε όλα τα επίπεδα αυτών,
με επίκεντρο την προώθηση και την ενίσχυση της πρόσβασης στην κλαδική
αγορά εργασίας, την καταπολέμηση της κλαδικής ανεργίας, την αναβάθμιση των
δεξιοτήτων στην κατεύθυνση και των νέων επαγγελματικών περιγραμμάτων,
την ανάπτυξη νέων ειδικοτήτων και προσόντων απασχόλησης συμβατών με τον
προσανατολισμό του νέου παραγωγικού υποδείγματος. Περισσότερα

Δημόσια Διαβούλευση για την επικαιροποίηση εγκεκριμένων
τεχνικών προδιαγραφών που αφορούν κτιριακές υποδομές
Σύμφωνα με έγγραφο της Διεύθυνσης Κτιριακών Υποδομών της Γενικής
Γραμματείας Υποδομών του ΥΠΟΜΕΔΙ προς το ΤΕΕ, έχει ξεκινήσει ήδη η
διαβούλευση για δώδεκα τεχνικές προδιαγραφές που αφορούν κτιριακές
υποδομές. Μέχρι τις 15/01/2016 µπορείτε να στέλνετε τις παρατηρήσεις σας
στην ηλεκτρονική διεύθυνση: dky.ggy@gmail.com συµπληρώνοντας το σχετικό
έντυπο. Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2106427887 και 2103303485.
Δείτε ΕΔΩ ποιες τεχνικές προδιαγραφές βρίσκονται σε διαβούλευση.
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Νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες από την ΕΚΧΑ ΑΕ

Στη διεύρυνση των ηλεκτρονικών της υπηρεσιών προς τους επαγγελματίες και
ειδικότερα προς τους συμβολαιογράφους προχώρησε η «Εθνικό Κτηματολόγιο
& Χαρτογράφηση ΑΕ». Συγκεκριμένα, στις περιοχές που δεν λειτουργεί ακόμα
ο θεσμός του Κτηματολογίου, οι συμβολαιογράφοι θα μπορούν να αποστέλλουν
ηλεκτρονικά, αντίγραφα των συμβολαίων που συντάσσουν (αφού μεταγραφούν),
συμπληρώνοντας πληροφορίες για το είδος των ακινήτων και τις συναλλαγές.
Εντός του 2016, θα ακολουθήσει η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής των
τοπογραφικών διαγραμμάτων που συνοδεύουν τις συμβολαιογραφικές πράξεις,
ενώ για τις περιοχές που λειτουργεί Κτηματολόγιο, θα δοθεί η δυνατότητα
ηλεκτρονικής υποβολής των συμβολαίων στα Κτηματολογικά Γραφεία καθώς
επίσης η δυνατότητα απομακρυσμένης έρευνας στα κτηματολογικά στοιχεία,
και η ηλεκτρονική αίτηση και χορήγηση των σχετικών πιστοποιητικών. Οι
συμβολαιογράφοι, για ειδικότερες πληροφορίες, όπως για χορήγηση κωδικών
πρόσβασης χρήστη θα πρέπει να απευθύνονται στους κατά τόπους συλλόγους
τους, ενώ για γενικότερες πληροφορίες που αφορούν τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες «Αποκάλυψη» νέου σύγχρονου σχολικού κτιρίου
της ΕΚΧΑ ΑΕ, λειτουργεί ο τετραψήφιος τηλεφωνικός αριθμός 1015.
Την ανάγκη κατασκευής ενός νέου σύγχρονου βιοκλιματικού σχολείου, που
Περισσότερα
θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τις απαιτήσεις της εκπαίδευσης, έρχεται να
καταγράψει και να επιβεβαιώσει η ολοκλήρωση του Πανελληνίου Αρχιτεκτονικού
ΑΚΜ Attica Bank
Διαγωνισμού για το 1ο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Παύλου Θεσσαλονίκης. Ο δήμος
Υπερκαλύφθηκε μέχρι τις 18 Δεκεμβρίου 2015 σε μετρητά, όχι μόνο το βασικό προωθεί την αντικατάσταση του υπάρχοντος σχολείου με ένα νέο μεγάλο, σύγχρονο
σενάριο της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της ATTICA BANK, αλλά και ένα σημαντικό βιοκλιματικό εκπαιδευτικό-πολιτιστικό-αθλητικό κέντρο, με τον προϋπολογισμό
τμήμα του δυσμενούς σεναρίου, ενώ εκκρεμούν και επιπλέον ενδιαφέροντα για του να φθάνει στα 4,5 εκατ. ευρώ. Αυτό προβλέπεται να αποτελείται από 12
συμμετοχή σε μετρητά στην τρέχουσα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Για το λόγο αίθουσες διδασκαλίας, τέσσερα εργαστήρια πληροφορικής-χημείας-φυσικής,
αυτόν, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας ανέβαλε για την 29η Δεκεμβρίου την ηλεκτρονική βιβλιοθήκη, γυμναστήριο αγωνιστικών προδιαγραφών και χώρους
καταληκτική ημερομηνία για την οριστική ανακοίνωση της έκβασης της αύξησης καλλιτεχνικών δράσεων, θεάτρου και μουσικής. Ο Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός
του μετοχικού κεφαλαίου και την πιστοποίηση της ολικής ή μερικής ολοκλήρωσής Διαγωνισμός έχει ήδη ολοκληρωθεί και έχουν επιλεγεί οι καλύτερες ιδέεςτης, σε συνεννόηση και με την εποπτική αρχή. Με το συνολικό ποσό που έχει ήδη προτάσεις που υποβλήθηκαν από συνολικά 27 αρχιτεκτονικά γραφεία και
κατατεθεί, ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας της ATTICA BANK έχει εκτοξευθεί στο ειδικούς επιστήμονες. Σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη
23% περίπου. Έτσι η ATTICA BANK θα να είναι η μόνη Ελληνική Τράπεζα που θα έχει 16 Δεκεμβρίου 2015, στο Κλειστό Δημοτικό Θέατρο Νεάπολης (Ελ. Βενιζέλου
ανακεφαλαιοποιηθεί αποκλειστικά με ιδιωτικά κεφάλαια από το εσωτερικό και το 125, δημοτικό κατάστημα Νεάπολης, περιοχή Στρεμπενιώτη) έγινε η πρώτη
εξωτερικό, και συνεχίζει να παραμένει αυτόνομη και ανεξάρτητη ώστε να διαθέσει παρουσίαση και απονομή των βραβείων, με τους μελετητές να παρουσιάζουν
τα κεφάλαιά της απερίσπαστα στην χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας.
αναλυτικά τις προτάσεις τους.
Το πρώτο βραβείο απέσπασαν η ομάδα αρχιτεκτόνων Θοδώρα Μπαλτά και Λουϊζα
Πρεμιέρα για τον Ο.Π.Ε.Μ.Ε.Δ.
Πολυζωγοπούλου.
Με βασικό χαρακτηριστικό και στρατηγικό πλεονέκτηµα τη συμμετοχή όλων Αναλυτικά τα αποτελέσματα του διαγωνισμού ΕΔΩ
των Κοινωνικών Εταίρων και των σηµαντικότερων Θεσµικών Εκπροσώπων
22ο ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ με τίτλο: «Επισκευές και
της οικονοµικής ζωής, της Αυτοδιοίκησης και της Επιστηµονικής Κοινότητας,
Ενισχύσεις Κατασκευών 2016» διοργανώνουν το
ο Οργανισµός Προώθησης Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών
Πανεπιστήμιο Πατρών και το ΤΕΕ Τμήμα Δυτικής Ελλάδος.
δηµιουργήθηκε στα τέλη του 2015 για να συµβάλει αποφασιστικά στη διάδοση
Στις 9 και 10 Φεβρουαρίου 2016. Πληρ.: 2610 996539
και εµπέδωση της Διαµεσολάβησης στην Ελλάδα. Αναγνωρίζοντας τη δυναµική
και τις προοπτικές που παρουσιάζει στη χώρα µας η εναλλακτική επίλυση των
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ με τίτλο «3rd GREEK INNOVAδιαφορών, 15 από τους σπουδαιότερους και πλέον δραστήριους Φορείς –μεταξύ
TION FORUM – 3rd GIF Research, Design, Technology»
των οποίων και το ΤΕΕ- συνέταξαν τις δυνάµεις τους.
διοργανώνουν το MONEY SHOW και το Τεχνολογικό Portal
«ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» στο πλαίσιο του MONEY SHOW ATHENS
Κεντρικός στόχος του πρωτοπόρου αυτού εγχειρήματος είναι η οργανωµένη
2016, από 8 έως 10 Ιανουαρίου 2016 - ξενοδοχείο Hilton
προώθηση της Διαµεσολάβησης, καθώς και όλων των υπόλοιπων εναλλακτικών
Athens. Πληροφορίες
µεθόδων επίλυσης των διαφορών στην Ελλάδα. Μέσα από µια ευρεία δέσµη
σύγχρονων δράσεων προβολής και ευρείας προώθησης, ο Οργανισµός
16ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ της Ένωσης Ελλήνων
φιλοδοξεί να καταστήσει τη Διαµεσολάβηση «χειροπιαστή» πραγµατικότητα για
Φυσικών με θέμα: «Σύγχρονη Φυσική και Κοινωνία:
κάθε πολίτη και επιχείρηση στην Ελλάδα. Με στοχευμένα μηνύματα, διαδραστικά
Επιτεύγματα – Τεχνολογία – Έρευνα» συνδιοργανώνεται με
σεµινάρια και χρήση των νέων τεχνολογιών, η Κοινωνία έρχεται σε άμεση και
τη Περιφέρεια Αττικής, τον Δήμο Αίγινας και τη Διεύθυνση
συνεχή επαφή με τις σύγχρονες εξωδικαστικές µεθόδους διευθέτησης των
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά, υποστηρίζεται
διαφορών, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, τα πλεονεκτήµατά τους και την
από το τμήμα Φυσικής του ΕΚΠΑ και το Πανεπιστήμιο
Πειραιά και τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας,
προστιθέμενη αξία που μπορούν να προσφέρουν στην κοινωνική και οικονοµική
Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού. Από 10 έως 13
ζωή. Υπενθυμίζεται ότι στις 3 Ιουνίου 2015 το ΤΕΕ/ΤΚΜ είχε διοργανώσει
Μαρτίου 2016, Αίγινα. Πληροφορίες
ημερίδα με αντικείμενο τη διαμεσολάβηση και τους μηχανικούς. Περισσότερα
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ΤΑ ΝΕΑ 22/12/2015

Μόνο οι Κινέζοι της Cosco κατέθεσαν προσφορά για τον ΟΛΠ

Μόνο οι Κινέζοι της Cosco, κατέθεσαν όπως όλα δείχνουν προσφορά στον διαγωνισμό για τον ΟΛΠ. Αφήνοντας το γήπεδο εντελώς ελεύθερο στους Κινέζους,
ούτε η δανέζικη APM Terminals (θυγατρική της Maersk), που εμφανιζόταν μέχρι και την τελευταία στιγμή ότι θα «χτυπήσει» τον διαγωνισμό και θα κοντραριστεί
με τη Cosco, ούτε η φιλιππινέζικη ICTS υπέβαλαν τελικά προσφορές με την εκπνοή τη Δευτέρα της διορίας στον πολυθρύλητο διαγωνισμό για το λιμάνι του
Πειραιά. Από την πλευρά του το ΤΑΙΠΕΔ, με λιτή ανακοίνωση γνωστοποίησε ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία για την απόκτηση του πλειοψηφικού πακέτου
μετοχών του ΟΛΠ (61%) και ότι οι σχετικές ανακοινώσεις θα γίνουν στις 12 Ιανουαρίου 2016, με το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών.

Στην Qatar National Bank η Finansbank έναντι 2,75 δις

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 22/12/2015

Την πώληση του 99,81% των μετοχών της Finansbank, θυγατρικής του ομίλου της Εθνικής Τράπεζας στη Τουρκία, στην Εθνική Τράπεζα του Κατάρ (QNB) έναντι
2,75 δις. ευρώ ανακοίνωσε η ΕΤΕ. Σύμφωνα με την διοίκηση της ΕΤΕ η QNB θα προχωρήσει επίσης στην αποπληρωμή, με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, του
χρέος μειωμένης εξασφάλισης ύψους 910 εκατ. δολαρίων, της Finansbank προς την ΕΤΕ, αυξάνοντας έτσι τη ρευστότητα του Ομίλου ΕΤΕ κατά περίπου €3,5 δισ.
συνολικά. Μετά την ολοκλήρωση της Συναλλαγής, ο pro forma δείκτης CET1 της ΕΤΕ για το 3ο τρίμηνο του 2015 θα αυξηθεί κατά περίπου 600 μονάδες βάσης
σε 19,6% μη συμπεριλαμβανομένων των μετατρέψιμων ομολογιών (CoCos). Μαζί με τα CoCos θα ανέρχεται σε 24,6%.

Παράταση στη δήλωση διακοπής εργασιών σε επαγγελματίες και επιχειρήσεις

ΕΘΝΟΣ 22/12/2015

Νέα παράταση μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2016 δίνει το υπουργείο Οικονομικών στους ελεύθερους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις να υποβάλουν χωρίς
πρόστιμο εκπρόθεσμη δήλωση διακοπής εργασιών για να απαλλαγούν από την υποχρέωση καταβολής του τέλους επιτηδεύματος. Η προθεσμία έληγε στις 31
Δεκεμβρίου και η παράταση δίνεται με απόφαση του αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων Γιάννη Μπάκα. Το τέλος ως γνωστόν ανέρχεται από
650-1.000 ευρώ. Στην απόφαση ορίζεται ότι τα φυσικά και νομικά πρόσωπα μπορούν, για τη διακοπή των εργασιών τους, να υποβάλουν στον υπάλληλο του
τμήματος ή γραφείου της Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της ΔΟΥ, που βρίσκεται η έδρα της επιχείρησης, τη δήλωση διακοπής επιχειρηματικής
δραστηριότητας (έντυπο Μ4) στο πλαίσιο της νέας προθεσμίας.

25 χρόνια από την πρώτη ιστοσελίδα στο ίντερνετ - Ποιο ήταν το περιεχόμενό της

Iefimerida.gr 22/12/2015

Ποιος να το φανταζόταν πριν από 25 χρόνια πως θα ερχόταν μια μέρα όπου τα πάντα θα διαδραματίζονταν γύρω από το ίντερνετ... Στις 20 Δεκεμβρίου του
1990 ανέβηκε στον αέρα του διαδικτύου η πρώτη ιστοσελίδα, από τον Τιμ Μπέρνερς-Λι, που εξηγούσε τι σημαίνουν τα 3W, που έχουν γίνει πλέον μέρος της
καθημερινότητάς μας. Πέρασαν 25 χρόνια από την ημέρα που δημιουργήθηκε στο ίντερνετ η πρώτη ιστοσελίδα, την οποία μπορούσαν να επισκέπτονται οι
χρήστες του διαδικτύου. Έχοντας απλές πληροφορίες όπως την εξήγηση του www (World, Wide, Web) αλλά και την έννοια του online, η οποία έμπαινε για πρώτη
φορά στα σπίτια όλου του κόσμου. Το πρώτο website από την CERN εξηγούσε τι είναι το ίντερνετ, πως μπορεί να χρησιμοποιηθεί και συμπεριελάμβανε κάποια
ενεργά λινκς σε άλλες ιστοσελίδες.

Voria.gr 21/12/2015

ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ: Ο δήμος θα πληρώσει τα χρέη του

Υπόμνημα στην οικονομική επιθεωρήτρια Μαρία Θεοδωροπούλου κατέθεσε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Γιάννης Μπουτάρης, κατά τη διάρκεια συνάντησης που
είχε μαζί της για το θέμα της νέας «τρύπας» 6,9 εκατ. ευρώ στα ταμεία του δήμου. Πρόκειται για εισφορές υπαλλήλων οι οποίες παρακρατήθηκαν αλλά δεν
αποδόθηκαν ποτέ στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και αφορούν την περίοδο 1999-2008. Στο συγκεκριμένο ποσό των 7 εκατ. δεν υπολογίζονται τα πρόστιμα
και οι προσαυξήσεις, που αναμένεται να εκτινάξουν το χρέος. Από το βήμα του δημοτικού συμβουλίου ο κ. Μπουτάρης ξεκαθάρισε ότι ο δήμος θα πληρώσει το
ποσό που οφείλει. Σημείωσε, όμως, ότι θα ζητήσει η αποπληρωμή να γίνει σε μεγάλο χρονικό διάστημα και χωρίς πρόστιμα και προσαυξήσεις.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΚΜ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΚΜ
Πάρις Μπίλλιας

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Αλεξάνδρα Γούτα
Άγγελος Αγγελίδης
Χρύσα Λασκαρίδου
Κυριακή Διαβολίτση

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
CAN studio

E-MAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
infotkm@central.tee.gr
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