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EDITORIAL
Οι νέοι άνθρωποι στη χώρα και μεταξύ τους και
οι νέοι μηχανικοί βρίσκονται σε απόγνωση. Και η
απόγνωση γεννά αμφισβήτηση και τελικά οργή.
Οι νέοι γυρίζουν πλάτη στα θεσμικά όργανα,
αμφισβητούν τον τρόπο με τον οποίο αυτά
διαχειρίστηκαν και διαχειρίζονται τα πράγματα.
Πολλοί επιλέγουν να απέχουν από τα κοινά -η
κόπωση από τα λόγια σε μια χώρα που χρειάζεται
επειγόντως έργα είναι μεγάλη, βλέπετε. Οι νέοι
χρειάζονται από τη φύση τους τη δράση και τη
δημιουργία. Και αν τα στερηθούν, ξεμένουν στο
μηδέν.
Τον φετινό Νοέμβριο, στις 20 του μηνός
συγκεκριμένα, ολοκληρώνεται η θητεία της
τρέχουσας διοίκησης του ΤΕΕ. Μια θητεία που
συνέπεσε με τις μεγαλύτερες αναταράξεις στη
χώρα μετά τη δικτατορία: κλειστές τράπεζες,
capital controls, δημοψηφίσματα, εκλογές επί
εκλογών, καθυστερήσεις, πισωγυρίσματα σε
μεταρρυθμίσεις, νεκρά εργοτάξια, ένα κράτος με
ανισόρροπες και επικίνδυνες επιλογές, φόβος για
το μέλλον.
Κάναμε όσα μπορούσαμε σε σε αυτή τη θητεία,
που οπωσδήποτε δεν ήταν όσα θέλαμε και όσα
σχεδιάσαμε γιατί οι συνθήκες σε μια χώρα που
παραπαίει δεν αφήνουν πολλά περιθώρια για δράση
σε έναν φορέα που είναι ο τεχνικός σύμβουλος της
πολιτείας. Εστιάσαμε στην επιμόρφωση και στην
αντιμετώπιση των επειγόντων θεμάτων, όπως το
ασφαλιστικό, ο αναπτυξιακός, το Μετρό. Το ζήτημα
είναι ότι χρειάζεται να γίνουν πολύ περισσότερα.
Και για να τα πετύχουμε, χρειαζόμαστε στο πλάι
μας τους ανθρώπους που δικαιολογούν την ίδια
την ύπαρξή μας: εσάς. Οι μονάδες μπορούν να
εμπνευστούν και να εμπνεύσουν, αλλά ποτέ δεν
θα πετύχουν από μόνες τους έναν μεγάλο στόχο.
Η απομόνωση δεν είναι καλός σύμβουλος. Όσο
περισσότεροι, τόσο ισχυρότεροι.

ΟΛΟΙ

Πέμπτη, 4 Φεβρουαρίου

Κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του ΤΕΕ/ΤΚΜ
Υπό την «σκιά» των δυσμενών εξελίξεων στο «μέτωπο» του ασφαλιστικού και με διάθεση για συνέχιση του
αγώνα μέχρι την τελική δικαίωση, πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Παρασκευής 29 Ιανουαρίου η κοπή
της πρωτοχρονιάτικης πίτας του ΤΕΕ/ΤΚΜ. Η εκδήλωση φιλοξενήθηκε στο αμφιθέατρο του Επιμελητηρίου και
παρόντες ήταν δεκάδες μέλη του Τμήματος καθώς και επίσημοι.
«Το κράτος που προετοιμάζει ειδικούς, με δύσκολες και ακριβές σπουδές για να τους αναθέσει το ρόλο του
άνεργου ή να τους στείλει να προσφέρουν τις γνώσεις τους εκτός της επικράτειάς του, είναι ανισόρροπο. Η
Πολιτεία που αδειάζει από μηχανικούς τα εργοτάξια –όσα υπάρχουν-, τα γραφεία, τις εταιρείες, τα εργοστάσια,
τις υπηρεσίες και τους βγάζει στο δρόμο, είναι επικίνδυνη», τόνισε στην ομιλία του ο πρόεδρος της Διοικούσας
Επιτροπής του ΤΕΕ/ΤΚΜ, Πάρις Μπίλλιας περιγράφοντας την κατάσταση που έχει περιέλθει η χώρα, αναφορικά
με το επάγγελμα του μηχανικού. Όπως ήταν φυσικά, έκανε αναφορά στις εξελίξεις στο ασφαλιστικό, το οποίο
έχει θέσει τις τελευταίες εβδομάδες σε αγωνιστική εγρήγορση τους επιστήμονες της χώρας. «Υπάρχουν
διαδικασίες και τρόποι συμβατοί με την αξιοπρέπεια, τη δημοκρατία και τις αρχές της σύγχρονης κοινωνίας
για τον επίλυση του ασφαλιστικού, για τον εξορθολογισμό του επαγγέλματος. Και είμαστε έτοιμοι να τους
συζητήσουμε με την κυβέρνηση. Η φυσική εξόντωση ή ο εξοστρακισμός των επαγγελματιών δεν είναι
ανάμεσά τους», είπε.
Συνέχεια στη σελίδα 2...

Παράταση της προθεσμίας υπαγωγής στον Ν.4178/2013
Παρατείνεται μέχρι και τις 8 Οκτωβρίου 2016 η προθεσμία υπαγωγής στις διατάξεις του Ν.4178/2013
«Αντιμετώπιση Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις», για συγκεκριμένες
κατηγορίες του άρθρου 9 του νόμου. Πρακτικά η παράταση αφορά την προθεσμία υπαγωγής για το σύνολο
των κατηγοριών που αφορά ο Ν.4178. Ειδικότερα, σύμφωνα με την κοινή Υπουργική απόφαση, η παράταση
αφορά τις κατηγορίες 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 9. Υπενθυμίζεται ότι η κατηγορία 3, η οποία αφορά τις λεγόμενες
«μικροαυθαιρεσίες», δεν έχει καταληκτική ημερομηνία. Η παράταση δίνεται με Κοινή Υπουργική Απόφαση του
Υπουργού Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτου, του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Πάνου Σκουρλέτη
και του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιάννη Τσιρώνη, η οποία ήδη υπογράφηκε,
σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και πρόκειται σύντομα να δημοσιευτεί
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του πληροφοριακού συστήματος του ΤΕΕ, μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα είχαν
δηλωθεί περισσότερα από 980.000 ακίνητα με αυθαιρεσίες, ενώ είχαν εισπραχθεί από παράβολα και ειδικά
πρόστιμα του νόμου περισσότερα από 1,55 δις ευρώ. Δείτε ΕΔΩ την υπουργική απόφαση.

Προσυγκέντρωση Τσιμισκή και Αριστοτέλους στις 10:30
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...συνέχεια από σελίδα 1

Κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του ΤΕΕ/ΤΚΜ

Απευθυνόμενος στα μέλη του ΤΕΕ/ΤΚΜ αλλά και τους εκπροσώπους φορέων
με τους οποίους οι μηχανικοί δίνουν μαζί τον αγώνα για να μην ψηφιστεί το
ασφαλιστικό νομοσχέδιο, ο κ. Μπίλλιας είπε: «Με πολλούς από τους παρόντες
βρισκόμαστε συχνά τον τελευταίο καιρό και όπως φαίνεται θα συνεχίσουμε να
βρισκόμαστε, σε συναντήσεις στα γραφεία μας, σε συγκεντρώσεις στα αμφιθέατρα,
στις πλατείες και στους δρόμους. Δεν είναι αυτή η δουλειά μας. Δεν είναι αυτό
που σπουδάσαμε. Δεν είμαστε καλοί στο να διεκδικούμε στους δρόμους. Αλλού
επενδύσαμε χρήμα, χρόνο και γνώσεις και η εμπειρία μας είναι σε πράγματα πιο
χρήσιμα για τους ανθρώπους, την κοινωνία, τον τόπο και την πατρίδα από το να
διεκδικούμε τα αυτονόητα».
Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στη πορεία κατασκευής του Μετρό Θεσσαλονίκης.
«Έλεγα πέρυσι ότι δεν χρειάζεται να ανακαλύψουμε τον τροχό: 9,6 χιλιόμετρα δύο
σηράγγων μονής τροχιάς, με 13 σταθμούς είναι. Έ, λοιπόν φαίνεται ότι χρειάζεται.
Δεν εξηγείται αλλιώς γιατί έπρεπε να περιμένουμε ένα χρόνο για να ανακοινωθεί
από τον αρμόδιο υπουργό ότι οι αποφάσεις των διαιτητικών δικαστηρίων θα
γίνουν αμοιβαία αποδεκτές από Αττικό Μετρό και ανάδοχο του έργου. Ή γιατί,
μετά από τρία χρόνια – τον Απρίλιο του 2013 παρουσιάσαμε εδώ, σ’ αυτό το
αμφιθέατρο τη λύση για τις αρχαιότητες της Βενιζέλου, οι αρχαιότητες είναι
παρατημένες στην τύχη τους», είπε. Σε ότι αφορά το λιμάνι, εξέφρασε την ελπίδα
του να καταλήξει σύντομα και θετικά η διαδικασία για την ιδιωτικοποίηση του,
καθώς «δεν έχουμε πια την πολυτέλεια να αφήνουμε αναξιοποίητο κανένα από τα
βασικά αναπτυξιακά πλεονεκτήματα της πόλης και της περιοχής».
Ο κ. Μπίλλιας τόνισε ότι το ΕΣΠΑ ήταν και παραμένει το βασικό αν όχι το μοναδικό
χρηματοδοτικό εργαλείο για τη στοιχειώδη υποστήριξη των υποδομών και
γενικότερα της κατασκευής. Για τα εκατοντάδες ακίνητα στην ελληνική επικράτεια
πρότεινε να αξιοποιηθούν επωφελώς, για τον επενδυτή, για το ελληνικό δημόσιο,
για τις τοπικές κοινωνίες. Σε άλλο σημείο της ομιλίας του ζήτησε να τεθούν οι
βάσεις για μια ουσιαστική μεταρρύθμιση του συστήματος χωρικού σχεδιασμού
της χώρας και εξέφρασε την αποφασιστικότητα του ΤΕΕ/ΤΚΜ να επιτελέσει το
θεσμικό του ρόλο σε αυτή τη διαδικασία.
Τέλος, ο κ. Μπίλλιας υπενθύμισε ότι το 2016 είναι η τελευταία χρονιά της θητείας
της παρούσας διοίκησης καθώς στις 20 Νοεμβρίου θα γίνουν οι εκλογές για
την ανάδειξη των νέων οργάνων του ΤΕΕ. Με αυτήν την ευκαιρία κάλεσε τους
συναδέλφους να έλθουν και να μείνουν κοντά στον φορέα τους. «Είναι καιρός να
δουλέψουμε μεθοδικά και προσεκτικά τα ατομικά και τα εταιρικά μας σχέδια, να
βελτιώσουμε τις δεξιότητές μας, να υποστηρίξουμε και να προβάλλουμε το έργο
μας, να διευρύνουμε τους ορίζοντές μας, να ανοίξουμε τις συνεργασίες μας εντός
και εκτός συνόρων. Δεν είναι καιρός να αποσυρθούμε από το δημόσιο βίο γιατί
μαζί, έχουμε τον τρόπο, όλα ή κάποια από τα παραπάνω να τα περάσουμε από τον
μικρό κύκλο στον ευρύτερο, από την ιδιωτική σφαίρα στη δημόσια. Μαζί με
αυτά και μέσα από αυτά έχουμε τη δυνατότητα να στηρίξουμε την πατρίδα

μας και να ανακτήσουμε την αξιοπρέπειά μας, ιδιωτικώς και δημοσίως»,
είπε ολοκληρώνοντας την ομιλία του.
Χαιρετισμοί επισήμων και εκπροσώπων φορέων
Ακολούθησαν σύντομοι χαιρετισμοί από τους προσκεκλημένους. Η
περιφερειακή σύμβουλος κεντρικής Μακεδονίας, Γερακίνα Μπισμπίνα, η οποία
εκπροσώπησε τον περιφερειάρχη, ευχήθηκε «καλή και δημιουργική χρονιά»
με «πολλούς αγώνες» καθώς «το ΤΕΕ πάντα βγαίνει μπροστά». Από την πλευρά
της η αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης, Βούλα Πατουλίδου τόνισε ότι «το ΤΕΕ
ότι κι αν κάνει, όπου κι αν συμμετέχει, η ανταπόδοση προς τον πολίτη είναι
άμεση, γι’ αυτό και οι απαιτήσεις από τον τεχνικό σύμβουλο της Πολιτείας είναι
μεγάλες». Ο δημοτικός σύμβουλος Θεσσαλονίκης και πρώην πρόεδρος του
ΤΕΕ/ΤΚΜ, Ανδρέας Κουράκης εκπροσώπησε τον δήμαρχο της πόλης, Γιάννη
Μπουτάρη. Στον χαιρετισμό του υπογράμμισε την ανάγκη για «συνέργεια και
συνεργασία όλων των φορέων της πόλης». Η υπεύθυνη του τομέα Υποδομών
και Δικτύων της ΝΟΔΕ Θεσσαλονίκης της ΝΔ, Κορίνα Σοϊλεμετζίδου μετέφερε
την αποφασιστικότητα του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης «για
στενή συνεργασία με το ΤΕΕ με στόχο την αναμόρφωση του τεχνικού κλάδου».
Ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ Θεσσαλονίκης και Α’ αντιπρόεδρος του Δικηγορικού
Συλλόγου Θεσσαλονίκης Χρήστος Βάρδας αναφέρθηκε στο «μέτωπο» που
συγκρότησαν όλοι οι επιστημονικοί φορείς απέναντι στο ασφαλιστικό νομοσχέδιο
και ευχήθηκε να αποκτήσει η χώρα πολιτική και οικονομική σταθερότητα. Το
ΚΚΕ εκπροσωπήθηκε από τον ευρωβουλευτή Σωτήρη Ζαριανόπουλο, ο οποίος
στον χαιρετισμό του υπογράμμισε ότι «το ασφαλιστικό δεν είναι τωρινό ζήτημα
του μνημονίου, αλλά υπάρχει από το 1992» και εκτίμησε ότι «η κατεδάφισή του
δεν θα τελειώσει με το μνημόνιο καθώς είναι σε εξέλιξη σχέδιο απαξίωσης
και κατάργησης της κοινωνικής ασφάλισης». Ο εκπρόσωπος των ΑΝΕΛ, μέλος
του εθνικού συμβουλίου του κόμματος, Θεόδωρος Τοσουνίδης τόνισε ότι «στην
Ευρώπη θα πρέπει να προηγούνται οι άνθρωποι και όχι οι αριθμοί». Τέλος, η
εκπρόσωπος της Ένωσης Κεντρώων Αθηνά Χατζησυμεωνίδου ευχήθηκε «καλή
χρονιά» στους μηχανικούς, υπογραμμίζοντας ότι το κόμμα βρίσκεται στο πλευρό
τους. Ακολούθησε η κοπή της πίτας, το φλουρί της οποίας βρέθηκε στο κομμάτι
του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του ΑΠΘ και το παρέλαβε ο πρόεδρος του
Χρήστος Αναγνωστόπουλος. Παρόντες στην εκδήλωση ήταν εκπρόσωποι της
οικονομικής και επιστημονικής κοινότητας της πόλης, εκπρόσωποι συλλόγων
μηχανικών και δεκάδες μέλη του Επιμελητηρίου.
Αναλυτικό ρεπορτάζ στο blog του ΤΕΕ/ΤΚΜ.

Συνδιοργάνωση εκδήλωσης για την παρουσίαση του Β1 Σταδίου ΓΠΣ
Θεσσαλονίκης
Την Τρίτη 16 Φεβρουαρίου, στις 10:00, θα πραγματοποιηθεί κοινή ενημερωτική
εκδήλωση στο αμφιθέατρο του ΤΕΕ/ΤΚΜ στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης
του Σταδίου Β1 «Προκαταρκτική Πρόταση» της μελέτης του Γενικού Πολεοδομικού
Σχεδίου του Δήμου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργανώνεται από το ΤΕΕ/ΤΚΜ και
τον δήμο Θεσσαλονίκης. Αρχικά, η εκδήλωση είχε προγραμματιστεί για τις 4
Φεβρουαρίου, αλλά αναβλήθηκε καθώς συνέπεσε με την 24ωρη πανελλαδική
απεργία.
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Συνεχίζεται ο αγώνας ενάντια στο ασφαλιστικό νομοσχέδιο

Εκδήλωση για τους αγωγούς TAP και IGB

Δυναμική θα είναι η παρουσία και η συμμετοχή των μηχανικών στην απεργιακή
συγκέντρωση της Πέμπτης 4 Φεβρουαρίου. Το ΤΕΕ/ΤΚΜ και οι επιστημονικοί
φορείς της πόλης καλούν τα μέλη σε συγκέντρωση στη διασταύρωση των οδών
Τσιμισκή και Αριστοτέλους, στις 10:30 για να συμμετέχουν συντεταγμένα στην
κινητοποίηση.
Την Τετάρτη 27 Ιανουαρίου, αντιπροσωπεία των επιστημονικών φορέων
της Θεσσαλονίκης μετέβη στην Αθήνα, όπου είχε συναντήσεις με πολιτικούς
παράγοντες για το ασφαλιστικό. Το ΤΕΕ/ΤΚΜ εκπροσώπησε ο αντιπρόεδρος
της Διοικούσας Επιτροπής Κώστας Λεονταρής. Η αντιπροσωπεία συνάντησε τον
αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης Κυριάκο Μητσοτάκη στα γραφεία της
ΝΔ. Του παρουσίασαν τις θέσεις των φορέων για το ασφαλιστικό και στη συνέχεια
συναντήθηκαν με τον τομεάρχη του κόμματος για το ασφαλιστικό, Βασίλη
Οικονόμου. Αμέσως μετά, η αντιπροσωπεία συναντήθηκε στο Κοινοβούλιο με
τον Α’ αντιπρόεδρο της Βουλής και βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ,
Τάσο Κουράκη, τον οποίον ενημέρωσαν για τις θέσεις τους στο ασφαλιστικό.
Ο κ. Κουράκης δεσμεύτηκε να τις μεταφέρει στον υπουργό Εργασίας, Γιώργο
Κατρούγκαλο.
Στο μεταξύ, σε συνέχεια των
αποφάσεων των διοικήσεων του
ΤΕΕ, της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ και του
συνόλου των συνδικαλιστικών,
επιστημονικών, εργοληπτικών
και μελετητικών φορέων των
μηχανικών, με δεδομένη τη
συνέχεια των συζητήσεων για το νέο ασφαλιστικό που προτείνεται από την
κυβέρνηση και την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων που προωθείται τις επόμενες
ημέρες κατά των προβλεπόμενων ρυθμίσεων που προτείνονται, συνεχίζεται η
απεργία – αποχή όλων των διπλωματούχων μηχανικών από την συμμετοχή
τους σε Τεχνικά Συμβούλια Έργων και Μελετών καθώς και από το σύνολο των
Επιτροπών με τεχνικό αντικείμενο (π.χ. Επιτροπές Αρχιτεκτονικού Ελέγχου,
Αυθαιρέτων κλπ., περιλαμβανομένων και των Επιτροπών Δημοπράτησης), έως
5 Φεβρουαρίου 2016.
Οι διπλωματούχοι μηχανικοί συνεχίζουν τον αγώνα και τις κινητοποιήσεις
ενάντια στο σχέδιο του ασφαλιστικού που παρουσίασε το Υπουργείο Εργασίας,
δήλωσε ο πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός. Όπως είπε, οι μηχανικοί, το
ΤΕΕ και όλοι οι τεχνικοί φορείς συντονίζονται με όλους τους επιστημονικούς
φορείς της χώρας αλλά πλέον το μέτωπο ενάντια στο ασφαλιστικό συνεχώς
διευρύνεται.
Έκτακτη συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας ΤΕΕ
Ο πρόεδρος της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ Ιωάννης Κυριακόπουλος καλεί τα
μέλη σε έκτακτη συνεδρίαση της «Α», το Σάββατο 6 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα
10:00, στο ξενοδοχείο DIVANI CARAVEL με μοναδικό θέμα: «Ασφαλιστικό». Οι
εργασίες θα συνεχιστούν την Κυριακή 7 Φεβρουαρίου 2016 με ώρα έναρξης
10:00 και προβλέπεται να ολοκληρωθούν στις 14:30. Αν δεν επιτευχθεί απαρτία,
η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 13 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα
08:00 στην αίθουσα Εκδηλώσεων του ΤΕΕ και με την ίδια ημερήσια διάταξη.

Στην “αφετηρία” μπαίνουν
εντός των επόμενων μηνών
δύο μεγάλα ενεργειακά έργα
υπερτοπικού χαρακτήρα επί
ελληνικού εδάφους. Πρόκειται
για τον Διαδριατικό Αγωγό
(ΤΑP) και τον διασυνδετήριο αγωγό Ελλάδας - Βουλγαρίας (IGB: Interconnector
Greece- Bulgaria). Το έργο του IGB, ύψους επένδυσης 225 εκατ. ευρώ, αναμένεται
να ξεκινήσει τους επόμενους μήνες, ενώ εντός του ιδίου χρονοδιαγράμματος
υπολογίζεται ότι θα αρχίσει η κατασκευή και του ελληνικού τμήματος του ΤΑP,
μήκους 550 χλμ, ο οποίος θα μεταφέρει στην Ευρώπη αέριο από την περιοχή της
Κασπίας.
Τα δύο έργα βρέθηκαν στο επίκεντρο του “Ενεργειακού Βήματος Νοτιοανατολικής
Ευρώπης” εκδήλωσης που διοργάνωσαν στη Θεσσαλονίκη το Διεθνές
Πανεπιστήμιο Ελλάδας (ΔΙΠΑΕ) και η Εταιρεία Παροχής Αερίου (ΕΠΑ) της πόλης.
Χαιρετισμό στην εκδήλωση απηύθυνε ο Αμερικανός Γερουσιαστής του Rhode Island State, ο ελληνικής καταγωγής Λεωνίδας Ραπτάκης, ο οποίος επισήμανε ότι
εάν δημιουργηθεί ένα «fast track TAP», όπως χαρακτηριστικά το ανέφερε, θα
διαμορφωθούν νέες προοπτικές για την ανάπτυξη του επιχειρείν στην περιοχή.
Τη σημαντικότητα των αναπτυξιακών έργων στο επόμενο διάστημα εξήρε και
ο διευθύνων σύμβουλος του ΔΕΣΦΑ Κωνσταντίνος Ξιφαράς όπου τόνισε ότι
η Ελλάδα μπορεί να λειτουργήσει ως κόμβος διαπραγμάτευσης του φυσικού
αερίου, ενώ αναφέρθηκε στις προοπτικές της ενεργειακής σκηνής, στη δημιουργία
ελκυστικού επενδυτικού περιβάλλοντος, στην 2η αναβάθμιση του Τερματικού
σταθμού ΥΦΑ της Ρεβυθούσας, στο ρόλο του ΥΦΑ στο εθνικό σύστημα φυσικού
αερίου και στις πρωτοβουλίες ανάπτυξης Small Scale LNG. Εκ μέρους της ΔΕΠΑ
ο αντιπρόεδρος κύριος Δημήτριος Δημητριάδης, παρουσίασε τους στόχους για
επεκτάσεις δικτύου σε νέες περιοχές, τα πλάνα και τα έργα των επόμενων ετών. Ο
κύριος Αλέξανδρος Λαγάκος, πρόεδρος του Greek Energy Forum παρουσίασε τις
δράσεις του Forum αλλά και τις προϋποθέσεις για τη δημιουργία μιας εύρυθμης
αγοράς. Κατά την έναρξη του δεύτερου μέρους του συνεδρίου, ο καθηγητής κ. Αθ.
Καΐσης αναφέρθηκε στο νομικό πλαίσιο που διέπει την αγορά και στην απόσχιση
των εταιρειών. Για τις ρυθμιστικές, νομικές, οικονομικές και τεχνολογικές πτυχές
της Ελληνικής αγοράς ανέπτυξαν τις θέσεις τους, οι κύριοι Δρ. Θεόδωρος Πανάγος,
Δικηγόρος, καθηγητής σε θέματα δικαίου ενέργειας στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της
Ελλάδας, που ανέλυσε την αγορά, τη νομοθεσία καθώς και την επόμενη ημέρα
με το ρόλο των διαχειριστών των δικτύων διανομής, ο Γεώργιος Παλαιολόγος
Διευθυντής Πωλήσεων της ΕΠΑ Αττικής, ο οποίος αναφέρθηκε στην πορεία
της εταιρείας τα τελευταία χρόνια, στην ανάπτυξη του δικτύου, στη συμβολή του
προγράμματος επιδότησης, αλλά και στη συμμόρφωση με τη νομοθεσία αναφορικά
με την απελευθέρωση της αγοράς, καθώς και ο κύριος Federico Regola, Γενικός
Διευθυντής των ΕΠΑ Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας, που αναφέρθηκε στη διείσδυση
του φυσικού αερίου στις περιοχές της Θεσσαλονίκης και της Θεσσαλίας, στην
ανάπτυξη του δικτύου μέσω των σημαντικών επενδύσεων που πραγματοποιούνται,
αλλά και στην απελευθέρωση της αγοράς.
Το ΤΕΕ/ΤΚΜ εκπροσώπησε ο πρόεδρος της Μόνιμης Επιτροπής Ενέργειας και
Περιβάλλοντος, Γιώργος Μπανιάς, ο οποίος στην ομιλία του τόνισε ότι «σε μια
εποχή που οι τιμές των καυσίμων και ειδικά του φυσικού αερίου, βρίσκονται στα
χαμηλότερα πολλών ετών είναι ιστορικής σημασίας να ανταποκριθούμε με την
χάραξη μιας ενεργειακής στρατηγικής τέτοιας που μακροπρόθεσμα η χώρα μας θα
μπορέσει να αποτελέσει σημαντικό ενεργειακό κόμβο για το φυσικό αέριο όχι μόνο
για την περιοχή αλλά και για την Ευρώπη γενικά». Επίσης, ο κ. Μπανιάς ενημέρωσε
τους παραβρισκόμενους ότι η ΜΕ Ενέργειας και Περιβάλλοντος έχει εντάξει στον
προγραμματισμό δράσεών της σχετική ομάδα εργασίας όπου το πόρισμά της
αναμένεται να είναι διαθέσιμο στις αρχές του καλοκαιριού.
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Κάλεσμα – πλαίσιο ελληνικής συμμετοχής στην 15η BIENNALE
Αρχιτεκτονικής στη Βενετία

Με ανακοίνωσή του, ο
ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ καλεί όλες τις
ομάδες ή μεμονωμένους
αρχιτέκτονες,
που
επιθυμούν να συνεισφέρουν
από τώρα και μετά στο
συλλογικό εγχείρημα της
ελληνικής συμμετοχής στην
15η BIENNALE Αρχιτεκτονικής στη Βενετία να καταθέσουν εκ νέου προτάσεις
εφόσον το επιθυμούν, με το σκεπτικό της σύνθεσής τους στη θεματική -ως
έχει διατυπωθεί. Επίσης, να συμμετέχουν σε εργαστήριο συν-εργασίας με
την Επιστημονική Επιτροπή, το Σάββατο 6 Φεβρουαρίου 2016, 00-5.00 μ.μ.
στα γραφεία του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ και να καταθέσουν προτάσεις για τον εξωτερικό
χώρο του περιπτέρου όσες ομάδες προτείνουν την χρησιμοποίησή του, και να
προχωρήσουν σε άμεση συγκρότηση συνεργασίας καταθέτοντας συνολική
πρόταση -συσχετισμένη τεκμηριωμένα με τη θεματική-, με χρονοδιάγραμμα,
εκτίμηση κόστους υλοποίησης, και τεχνική τεκμηρίωση μεταφρασμένη και στην
αγγλική. Οι συνολικές προτάσεις θα κατατεθούν, στα γραφεία του Συλλόγου έως
και την Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου 2016, και ώρα 3.00μ.μ.
Ο ΣΕΔΑΣ-ΠΕΑ τονίζει ότι το προτεινόμενο θέμα της Ελληνικής συμμετοχής:
«Επινοώντας στο εργοτάξιο της κρίσης», ορίζει το πλαίσιο του συλλογικού
εγχειρήματος της Ελληνικής εκπροσώπησης και προκύπτει ως προϊόν συνθετικής
συν-εργασίας και συνεισφοράς όλων των συμμετεχόντων.
Περισσότερες λεπτομέρειες ΕΔΩ

Έρευνα ΕΒΕΘ: Οπισθεν… ολοταχώς στην ανάπτυξη
Έντονος προβληματισμός και μεγάλη απαισιοδοξία διακατέχουν τις επιχειρήσεις
της Θεσσαλονίκης τη χρονιά που μόλις ξεκίνησε, ανατρέποντας το θετικό κλίμα
που φαινόταν να δημιουργείται πριν από μερικούς μήνες. Το συμπέρασμα αυτό
προκύπτει από τα αποτελέσματα της τελευταίας έρευνας που διενήργησε το
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης καταγράφοντας την
εικόνα του επιχειρηματικού τοπίο κατά το 2015, αλλά και τις εκτιμήσεις των
επιχειρήσεων για το 2016. Η έρευνα διενεργήθηκε κατά το χρονικό διάστημα από
18 έως 25 Ιανουαρίου 2016, μέσω ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου με τη μέθοδο
PrimoQ από την Palmos Analysis για λογαριασμό του ΕΒΕΘ και έλαβαν μέρος
165 επιχειρήσεις –μέλη του Επιμελητηρίου.
Σύμφωνα με την έρευνα, το 51% δηλώνει ότι το 2015 μειώθηκε ο τζίρος, ενώ
ένα χρόνο πριν την ίδια απάντηση έδινε το 45% με αντίστοιχη μείωση (22% το
2015 από 32% το 2014) αυτών που δηλώνουν αύξηση των ετήσιων πωλήσεών
τους. Ανάλογη είναι η εικόνα και στην απασχόληση: ενώ το 2014 το 21% δήλωνε
μείωση των θέσεων εργασίας, το ποσοστό αυτό αυξήθηκε στο 27% για το 2015.
Το 2014 το 31% του δείγματος δήλωνε βελτίωση της εξαγωγικής δραστηριότητας
σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, το ποσοστό αυτό μειώθηκε πέρυσι σε
19%. Επιπρόσθετα αυξήθηκε στο 59% (από 44% το 2014) των ποσοστών των
εξαγωγικών επιχειρήσεων που το 2015 δεν είχε εξαγωγική δραστηριότητα!
Σύμφωνα με την ίδια έρευνα, δραματικές ήταν για τις επιχειρήσεις οι επιπτώσεις
από τους περιορισμούς στη διακίνηση κεφαλαίων που επιβλήθηκαν το καλοκαίρι
του 2015: το 48% δηλώνει ότι επηρεάστηκε πολύ από τα capital controls, το 33%
αρκετά, το 17% λίγο και μόλις το 2% καθόλου. Επίσης, μια στις τρεις επιχειρήσεις
(33%) δηλώνει ότι έχει κάποιες ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το δημόσιο με τους
περισσότερους να χρωστούν τον ΟΑΕΕ (74%) και την Εφορία (64% για διάφορους
φόρους πλην ΦΠΑ και 54% για τον ΦΠΑ). Το 41% έχει οφειλές προς το ΙΚΑ και το
19% σε άλλα Ταμεία.

Εκδήλωση για το Ολοκαύτωμα
Την
μνήμη
50.000
Θεσσαλονικέων Εβραίων που
θανατώθηκαν στα ναζιστικά
στρατόπεδα συγκέντρωσης,
κατά τη διάρκεια του Β’
Παγκοσμίου Πολέμου, τίμησε
την Κυριακή 31 Ιανουαρίου
η Θεσσαλονίκη. Τελέστηκε
επιμνημόσυνη Δέηση (Ασκαβά) στο μνημείο του Ολοκαυτώματος, στην πλατεία
Ελευθερίας, ενώ ακολούθησε κατάθεση στεφάνων. Παρόντες ήταν εκπρόσωποι
αρχών της πόλης, βουλευτές, δήμαρχοι και μέλη της Ισραηλιτικής Κοινότητας. Ο
δήμαρχος Θεσσαλονίκης Γιάννης Μπουτάρης, εμφανίστηκε για ακόμη μια χρονιά
φορώντας κιπά, το παραδοσιακό εβραϊκό καπελάκι.
Μετά την τελετή, υπεγράφη σύμφωνο συνεργασίας μεταξύ της Ισραηλιτικής
Κοινότητας Θεσσαλονίκης και του οργανισμού του Μνημείου του Ολοκαυτώματος
στο Παρίσι (Mémorial de la Shoah). Tο υπέγραψαν ο Πρόεδρος της Ισραηλιτικής
Κοινότητας Θεσσαλονίκης, Δαυίδ Σαλτιέλ και ο Διευθυντής του Mémorial de la
Shoah, Jacques Fredj, παρουσία του Γιάννη Μπουτάρη και του Γενικού Προξένου
της Γαλλίας και Διευθυντή του Γαλλικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης, Christophe
Le Rigoleur. Μέσω της συνεργασίας, ο οργανισμός του Mémorial de la Shoah,
αναμένεται να συνεισφέρει μέσω της εμπειρίας που διαθέτει στο σχεδιασμό
του Μουσείου Ολοκαυτώματος και Εκπαιδευτικού Κέντρου για τα Ανθρώπινα
Δικαιώματα στη Θεσσαλονίκη. Ο Δαυίδ Σαλτιέλ έκανε λόγο για ένα καθοριστικό
βήμα προς την υλοποίηση και ολοκλήρωση του Μουσείου στη Θεσσαλονίκη,
καθώς ο οργανισμός του Mémorial de la Shoah στο Παρίσι κατέχει την
απαραίτητη εμπειρία και τεχνογνωσία για τον τρόπο λειτουργίας ενός ιδρύματος
που θα αποκαλύπτει όλη την αλήθεια για το Ολοκαύτωμα και θα προάγει την αξία
των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Επίσης, εκτίμησε ότι η συνεργασία με το γαλλικό
οργανισμό θα κάνει γνωστό το Μουσείο της Θεσσαλονίκης, τόσο σε ευρωπαϊκό,
όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, ως ένα χώρο που θα εκπέμπει πολιτισμό,
ανθρωπιά και γνώση. Υπενθυμίζεται ότι η πρωτοβουλία για τη δημιουργία του
Μουσείου Ολοκαυτώματος και Εκπαιδευτικού Κέντρου της Ελλάδας για τα
Ανθρώπινα Δικαιώματα στην περιοχή του Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού,
υλοποιείται με τη διαρκή συνεργασία της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης,
του Δήμου Θεσσαλονίκης και της ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε
ΗΜΕΡΙΔΑ με θέμα : “Συντήρηση ή Κατεδάφιση;” διοργανώνεται
από το ΚΕΜ (Κοινωνικό Εργαστήριο Μηχανικών), στο πλαίσιο
των εκδηλώσεων του ΙΕΚΕΜ/ΤΕΕ στις 18 Φεβρουαρίου
και ώρα 6 μ.μ., στο Αμφιθέατρο Εκδηλώσεων του Τεχνικού
Επιμελητηρίου, Νίκης 4, Σύνταγμα, 1ος όροφος
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ βασικών γνώσεων GIS με πιστοποίηση από τον
ΣΔΑΤΜΒΕ, από 8 έως 24 Φεβρουαρίου 2015, Πλ.Ιπποδρομίου
12, Θεσσαλονίκη. Πληρ. : 2310 886436
ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ μελών της
Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ./Κ.Μ. (2η επαναληπτική) στις 11 Φεβρουαρίου
2016 και ώρα 10:30 π.μ. στην αίθουσα συνελεύσεων 1ος
όροφος της τέως 3ης ΠΥΔΕ – Στρωμνίτσης 53 Θεσσαλονίκη.
ΣΕΙΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ για την τέχνη και τον πολιτισμό
διοργανώνει το Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης.
Κάθε Πέμπτη 19.00-21.00, Αμφιθέατρο ΜΜΣΤ. Πληροφορίες
2310 240002 και ΕΔΩ
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Δημοσιονομικά και Ασφαλιστικό στο μενού αυτής της εβδομάδας με τους θεσμούς

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ 1/2/2016

Τα θέματα που θα συζητηθούν κατά τη διάρκεια της εβδομάδος προσδιορίστηκαν κατά την πρώτη συνάντηση του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης με
επικεφαλής τον υπουργό Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτο με τους εκπροσώπους των θεσμών. Οι επικεφαλής των θεσμών θα αναχωρήσουν από την Αθήνα
στο τέλος της εβδομάδος, κλείνοντας με την επίσκεψή τους αυτή, την πρώτη φάση της αξιολόγησης. Θα υπάρξει ένα διάλειμμα 7-10 ημερών και θα επανέλθουν
προκειμένου να παραμείνουν για άλλες δύο εβδομάδες καθώς ο στόχος είναι να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση ως το τέλος Φεβρουαρίου

«Κούρεμα» ομολόγων 46% ζήτησε το Πουέρτο Ρίκο από πιστωτές του

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 2/2/2016

Αναδιάρθρωση του χρέους του που προβλέπει την κατά 46% μείωσή του μέσω ανταλλαγής ομολόγων προτείνει τώρα στους πιστωτές του το Πουέρτο Ρίκο. Τους
υπόσχεται, μάλιστα, ότι, βάσει του σχεδίου που τους παρουσίασε, θα μπορούν να ανακτήσουν το αρχικό ποσό της επένδυσής τους. Δημοσιοποίησε τη σχετική
πρόταση που αφορά μείωση του χρέους της υπεράκτιας κτήσης των ΗΠΑ στα 26,5 δισ. δολάρια από τα 49,2 δισ. δολάρια και περιορισμό των ετήσιων πληρωμών
του στο 15% των εσόδων της κυβέρνησης. Παράλληλα, όμως, καθιστά κατά κάποιον τρόπο τους πιστωτές του μετόχους στην όποια ανάπτυξή του με ομόλογα
συνδεδεμένα με αυτήν.

«Τέλος εποχής» για τον Λ. Ρακιντζή

ΕΘΝΟΣ 2/2/2016

Μόλις... 10 λεπτά διήρκεσε το ραντεβού του Λ. Ρακιντζή με τον υπουργό Εσωτερικών Π. Κουρουμπλή, ο οποίος του ανακοίνωσε την απόφαση της κυβέρνησης
να τοποθετήσει νέο πρόσωπο στη θέση του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης. Ο Π. Κουρουμπλής ανακοίνωσε στον Λ. Ρακιντζή ότι θα αντικατασταθεί
και του γνωστοποίησε ότι η πρότασή του προς τον πρωθυπουργό για την αντικαταστάτριά του θα είναι η πρώην εφέτης και πρώην Περιφερειακή Συνήγορος του
Δημότη και της Επιχείρησης (κατά τη θητεία του Γ. Σγουρού στην Περιφέρεια Αττικής), Μάρη Ζεντέλη-Παπασπύρου. Ο Λ. Ρακιντζής ευχαρίστησε τον υπουργό για
τη συνεργασία και αποχώρησε από το γραφείο του. Εξάλλου, η αντικατάστασή του ακουγόταν εδώ και μέρες, ενώ στα ονόματα που είχαν κυκλοφορήσει ήταν
και εκείνο του πρώην υπουργού για θέματα διαφθοράς Π. Νικολούδη.

Κλείσιμο και συγχωνεύσεις καναλιών «έδειξε» ο Βούτσης

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ 2/2/2016

Άκαρπη για δεύτερη φορά απέβη η Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής για τη σύσταση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Η αντιπολίτευση μπλόκαρε
και πάλι τη συγκρότηση του απαιτούμενου αριθμού των 4/5 που προβλέπει το Σύνταγμα. Ο πρόεδρος της Βουλής Νίκος Βούτσης έκανε λόγο για προσπάθεια
πολιτικής θολούρας και τόνισε ότι το θέμα που πρέπει από όλους να εξεταστεί είναι η βιωσιμότητα των τηλεοπτικών καναλιών. Διέψευσε κατηγορηματικά ότι η
κυβέρνηση συζητά ήδη με ορισμένους που ενδιαφέρονται να πάρουν τηλεοπτική άδεια αλλά και ότι έχει υποσχεθεί ήδη σε Τούρκο επιχειρηματία.

Εγνατία Οδός: Με διοίκηση και… χωρίς διοίκηση η εταιρεία

Voria.gr 2/2/2016

Το διοικητικό θέμα της Εγνατίας Οδού Α.Ε. παραμένει προς επίλυση, παρότι στις 29 Ιανουρίου 2016 έληξε η θητεία του διοικητικού συμβουλίου που είχε προ
τριετίας οριστεί από τη γενική συνέλευση. Ακόμη και σήμερα, χρέη προέδρου και διευθύνοντος ασκούν οι κ.κ. Ρούτος και Κολλιόπουλος, όταν η αρμόδια
επιτροπή της Βουλής ενέκρινε για τις θέσεις αυτές τον κ. Απ. Αντωνούδη και την κ. Ρία Καλφακάκου αντίστοιχα. Πάντοτε σύμφωνα με πληροφορίες, έγκυρες,
είναι θέμα ημερών να συγκληθεί έκτακτη γενική συνέλευση, για τον ορισμό των μέλων του νέου διοικητικού συμβουλίου το οποίο αμέσως μετά θα συγκροτηθεί
σε σώμα.
η οποία σπάνια
κα ταφρόνητ η αγορά,
ευ
υ
λο
διό
μία
ς, εξελίσσεται
Σε
φώτα της δημοσιότητα
τα
ς
τη
νω
πά
ι
νε
ώ
ορά αυτή
συ γκεν τρ
tphones. Το 2016, η αγ
ar
sm
ν
νω
μέ
ισ
ιρ
χε
15 οι
αυτή των με τα
ρίων ΗΠΑ, ενώ το 20
λα
δο
δις
17
τα
ει
γίξ
εκ τιμάται ότι θα αγ
ητών απέφεραν
σμένων “έξυπνων” κιν
ιρι
χε
τα
με
ίες
ησ
ωλ
τρέχον έτος,
αγοραπ
γκεκ ριμένα, κα τά το
Συ
.
δις
11
υς
το
υς
χο
άξουν
στους κα τό
υλ ήσουν ή θα αν τα λλ
πο
θα
ς
τέ
λω
να
τα
κα
οι
υπολογίζε ται ότι
tphones.
με ταχειρισμένα smar
ρια
μύ
ομ
ατ
εκ
0
12
ου
περίπ
ες από
κο και υποκινούμεν
όγ
σε
ς
ρε
τε
λύ
γα
με
Πιο σύνθετες,
επιθέσεις. Το 2015,
πλέον, οι ψηφιακές
ι,
τα
ον
γίν
,
ρα
ητ
κίν
το 56% των
άλ λα
νθετων επιθέσεων, με
σύ
ν
τω
ση
ξη
αύ
κε
θη
των από
παρατηρή
ταυτόχρονων πλ ηγμά
ά
τικ
τα
ρισ
πε
ει
έρ
αφ
εταιρειών να αν
εφαρμογές και τις
στόχο τις υποδομές, τις
με
ίς
ρε
φο
ύς
λο
απ
πολλ
αυξημέ νο κα τά
ό αυτό, μά λισ τα, είναι
στ
σο
πο
Το
.
υς
το
ίες
υπηρεσ
14.
14% σε σχέση με το 20
po st -i ts

5

Το ΤΕΕ/ΤΚΜ για τα μέλη του και τους πολίτες

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
11/02, 25/02, 10/03, 24/03, 12:00 - 14:30
1oς όροφος ΤΕΕ/ΤΚΜ, γραφείο ΝΟΚ

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

ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΚ
κάθε Τετάρτη 10:30 - 14:30 με ειδική συνεργάτιδα, 1ος όροφος
καθημερινά στο τηλέφωνο 2310 883152 και στο γραφείο του 1ου ορόφου

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΣΤΕ ΤΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΑΣ
ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΚΜ
περισσότερα

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

ΤΕΕ / ΤΚΜ
Λεωφόρος Μ. Αλεξάνδρου 49
54643, Θεσσαλονίκη
www.tkm.tee.gr

