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EDITORIAL
Ό,τι δεν αναφέρεται ρητά ότι επιτρέπεται...
απαγορεύεται. Πού; Στην Ελλάδα φυσικά, όπου η
τήρηση “του γράμματος του νόμου” αποδεικνύεται
συχνά-πυκνά ανυπέρβλητο εμπόδιο όταν
ένας επενδυτής πασχίζει να δημιουργήσει κάτι
πρωτοποριακό (επειδή ο νομοθέτης δεν το έχει
διατυπώσει με συγκεκριμένους όρους, με τις
ακριβείς λέξεις).
Απλό παράδειγμα: η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών
σε μια ξενοδοχειακή μονάδα επιτρέπεται (και
...ευλογείται). Αν όμως πρόκειται για εύκαμπτα
φωτοβολταϊκά, που τοποθετούνται αντί παραθύρων,
τότε ο επενδυτής ενδεχομένως -αν όχι πιθανόταταθα έχει πρόβλημα.
Η ερμηνεία του νόμου άλλοτε γίνεται “λάστιχο”
μέσα στο οποίο χωράνε τα πάντα κι άλλοτε θηλιά
στον λαιμό των επιχειρηματιών, που αν δεν τα
παρατήσουν άμεσα, συχνά-πυκνά μπλέκουν σε
μακροχρόνιες δικαστικές διενέξεις για να βρουν το
δίκιο τους μετά από χρόνια κι ενώ τα αρχικά σχέδιά
τους δεν έχουν πια νόημα.
Θέλουμε ανάπτυξη. Θέλουμε επενδύσεις. Στο
έδαφος που έχουμε δημιουργήσει όμως, οι
επενδύσεις δεν ευδοκιμούν.
Και δεν είναι μόνο η υψηλή φορολογία, το ασταθές
περιβάλλον ή η ανασφάλεια για την προοπτική της
οικονομίας. Σε μια χώρα όπου οι νόμοι περισσεύουν
και η ορθή εφαρμογή τους υπολείπεται, σε μια χώρα
όπου η γραφειοκρατία υπερισχύει της δράσης “με
το έτσι θέλω”, οι μεγάλοι επενδυτές δεν θα βάλουν
τα λεφτά τους. Και οι μικροί επιχειρηματίες δεν θα
τολμήσουν ποτέ για να γίνουν κάποια μέρα μεγάλοι.
Αν σε αυτό προσθέσει κάποιος το καταστροφικό
σύνδρομο του “not in my backyard”, που
αποδέχεται κι ευλογεί κάθε είδους επενδύσεις, από
ανεμογεννήτριες μέχρι τουριστικές κατοικίες, αρκεί
“να είναι ...μακριά από εδώ”, το πρόβλημα γίνεται
ακόμη πιο εμφανές.
Την ίδια ώρα, οι χώρες της γεωγραφικής γειτονιάς
μας, με την ευνοϊκή φορολογία και τις ταχύτατες
διαδικασίες ίδρυσης επιχειρήσεων, αρχίζουν σιγάσιγά να ξεπερνούν τα δικά τους γραφειοκρατικά
συμπλέγματα και να σκαρφαλώνουν όλο και πιο
πάνω στις λίστες τύπου “Easiness of Doing Business”...
Προσοχή. Στα τρένα που φεύγουν.

Συνάντηση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ/ΤΚΜ, με τον πρόεδρο του ΤΕΕ
Γιώργο Στασινό
Συνάντηση με τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ/ΤΚΜ είχε την Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου ο
πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός. Κατά τη διάρκεια της, ενημέρωσε τα μέλη της ΔΕ για όλα τα μείζονα
ζητήματα που βρίσκονται σε εξέλιξη ενώ μίλησε εκ βαθέων για αυτά εκφέροντας και τις προσωπικές του
απόψεις.
Σε ότι αφορά το ασφαλιστικό, τόνισε ότι το ΤΕΕ θα συνεργαστεί στενά με όλους πλέον τους επιστημονικούς
κλάδους και ενημέρωσε για τα αποτελέσματα των συναντήσεων με κυβερνητικούς και πολιτικούς παράγοντες.
Ο κ. Στασινός προχώρησε σε παράθεση στοιχείων για τα ελλείμματα άλλων ταμείων και έδωσε στοιχεία για
το ΤΣΜΕΔΕ, τα οποία, αν και συγκριτικά είναι σαφώς καλύτερα, εξακολουθούν να «κινούνται» σε επικίνδυνα
επίπεδα. Τόνισε ότι το ΤΕΕ εμμένει με επιχειρήματα στην ανάγκη ξεχωριστού ταμείου, κάνοντας παράλληλα
αναφορά στα ζητήματα εγγυοδοσίας και της τράπεζας Αττικής, για την οποία –όπως είπε- εγείρονται ζητήματα
ανταγωνισμού.
Σχετικά με τα επαγγελματικά δικαιώματα, για τα οποία το ΤΕΕ/ΤΚΜ είχε διαμαρτυρηθεί για τη διαδικασία
διαβούλευσης, ο κ.Στασινός διαβεβαίωσε ότι η δομημένη πρόταση του ΤΕΕ/ΤΚΜ θα τεθεί ως κείμενο εργασίας,
μαζί με το κείμενο της ΟΕ και των ΕΕΕ, στο επόμενο στάδιο της διαβούλευσης. Επιπλέον, ζήτησε από τη ΔΕ του
ΤΕΕ/ΤΚΜ να συνεχίσει τη μακροχρόνια παράδοση του Τμήματος στην οργανωμένη ενασχόληση με τα θεσμικά
ζητήματα που άπτονται των Επαγγελματικών. Ο πρόεδρος του ΤΕΕ μίλησε για τη διεύρυνση των αρμοδιοτήτων
του Επιμελητηρίου στο πλαίσιο των πιστοποιήσεων σε συνεργασία με ΓΣΕΕ και ΓΣΕΒΕ, όπως τη διαπίστευση
του ΤΕΕ σε ότι αφορά την πιστοποίηση εκτιμητών ακινήτων και εκτιμητών Η/Μ εξοπλισμού βιομηχανικών
εγκαταστάσεων, για την οποία έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία. Ακολούθησε ενημέρωση για διάφορα ζητήματα
που σχετίζονται με το ΥΠΕΚΑ, όπως την ηλεκτρονική πολεοδομία και την ανάγκη αναθεώρησης ΚΕΝΑΚ.
Σχετικά με το αίτημα του ΤΕΕ/ΤΚΜ να έχει πρόσβαση (χωρίς δυνατότητα παρέμβασης) στο σύστημα
αυθαιρέτων και στο σύστημα αμοιβών, ο κ. Στασινός εμφανίστηκε θετικός όπως επίσης και στο να δοθεί στη
ΔΕ του Περιφερειακού Τμήματος η δυνατότητα έγκρισης διαγραφών. Σε ότι αφορά τη συνεργασία του ΤΕΕ με
τα Περιφερειακά Τμήματα, είπε ότι το έχει και θα έχει στενή επαφή με αυτά και ότι η συνάντηση με το ΤΕΕ/
ΤΚΜ είναι η πρώτη και θα ακολουθήσουν και άλλες. Σχετικά με την κοινή αντιμετώπιση των θεμάτων αλλά και
την ενημέρωση για διοικητικά θέματα, ετοιμάζεται πλατφόρμα ερωτημάτων - απαντήσεων. Για τα οικονομικά
προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα Περιφερειακά Τμήματα, υπογράμμισε ότι θα λυθούν κατά το δυνατόν.
Τέλος, εξέφρασε την προσωπική του άποψη για την ανάγκη αναθεώρησης του θεσμικού πλαισίου του ΤΕΕ,
δήλωσε το ειλικρινές ενδιαφέρον του για το ΤΕΕ και την πρόθεσή του να συνεχίσει και να είναι υποψήφιος
στις επόμενες εκλογές.
Παρόντες στη συνάντηση ήταν ο πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ Πάρις Μπίλλιας, ο αντιπρόεδρος Κώστας Λεονταρής,
ο γενικός γραμματέας Άνθιμος Αμανατίδης και τα μέλη της ΔΕ: Παύλος Βλάχος, Γιάννης Δαρδαμανέλης, Νίκος
Ζώκας, Δημήτρης Μήτρου, Γιάννης Νάνος, ο πρόεδρος της “Α” Βασίλης Γρηγοριάδης, η Βούλα Μασταγκά,
μέχρι πρότινος μέλος της ΔΕ, η Προϊστάμενη της Δ/νσης του ΤΕΕ/ΤΚΜ Χρύσα Λασκαρίδου και ο προϊστάμενος
του Τμήματος Επαγγελματικών Βασίλης Εβρένογλου.

1

Τ Ε ΥΧΟ Σ

46

ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΕ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

25 ΦΕΒ 2016

Εμμένουν στην αποχή από το διάλογο για το ασφαλιστικό
οι επιστημονικοί φορείς

Πρόταση ρυθμίσεων για την επανάχρηση
εγκαταλειμμένων ή κενών διατηρητέων κτιρίων

Έξω από το υπουργείο Δικαιοσύνης
διαμαρτυρήθηκαν σήμερα Πέμπτη
25 Φεβρουαρίου οι μηχανικοί και
οι υπόλοιποι επιστημονικοί κλάδοι,
ζητώντας
την
απόσυρση
του
προσχεδίου για το νέο ασφαλιστικό
νόμο. Είχε προηγηθεί την Τρίτη ανάλογη
συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από
το υπουργείο Οικονομικών και την
προηγούμενη εβδομάδα έξω από το υπουργείο Υποδομών.
Μετά το πέρας της νέας κοινής σύσκεψης των επικεφαλής τους, η οποία
πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου στα γραφεία της Ελληνικής
Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας, στην Αθήνα, οι επιστημονικοί φορείς εμμένουν στην
αποχή τους από το διάλογο με την κυβέρνηση σχετικά με το προσχέδιο για τον νέο
ασφαλιστικό νόμο και επισημαίνουν ότι η κυβέρνηση και ο υπουργός Εργασίας,
Γιώργος Κατρούγκαλος, δεν έχουν καταθέσει μέχρι σήμερα συγκεκριμένα στοιχεία,
όπως αναλογιστικές μελέτες, ποσοτικοποιήσεις κ.λπ.. Οι επιστημονικοί φορείς
θεωρούν ότι το παρόν προσχέδιο, ακόμη και υπό την εκδοχή των τροποποιήσεών
του, διατηρεί απροκάλυπτα τον φορολογικό και δημοσιονομικό του χαρακτήρα,
αγνοώντας τις αρχές του ασφαλιστικού δικαίου. Αυτό επιβεβαιώνεται, μάλιστα,
και από την παράλληλη συζήτηση στη Βουλή. Επαναλαμβάνουν ότι ο όποιος
διάλογος πρέπει να γίνει επί τη βάσει του ασφαλίστρου και της παροχής και όχι
επί φορολογικού χαρακτήρα ποσοστών επί του εισοδήματος. Ζητούν να μην
ενταχθούν στον ενιαίο φορέα ασφάλισης και επιφυλάσσονται, όταν θα έχουν
στα χέρια τους συγκεκριμένα ποσοτικά στοιχεία και μελέτες αναλογιστικές, να
προβούν και στην κατάθεση συγκεκριμένων προτάσεων.
«Μας ζητούν να δεχτούμε να αλλάξουν όλα στην ασφάλισή μας με μόνο
επιχείρημα μία δήθεν κοινωνική δικαιοσύνη, χωρίς όμως καν να δεσμεύονται,
με αριθμούς και στοιχεία, ότι αυτό που προτείνεται θα μπορεί να καλύπτει τους
ασφαλισμένους μετά από 10 και 20 χρόνια. Αυτό δεν μπορούμε να το δεχτούμε.
Και μας κάνουν να πιστεύουμε ότι οι προτάσεις για το ασφαλιστικό είναι απλώς
μία νέα δημοσιονομική προσαρμογή του Κράτους. Δημιουργούν δηλαδή μία νέα
εφορία, δίπλα στην κανονική εφορία, απλά για να εισπράττουν περισσότερα από
τους μηχανικούς και τους ελεύθερους επαγγελματίες. Χωρίς καμία αναλογιστική
μελέτη. Για αυτό ζητήσαμε συγκεκριμένα στοιχεία, αριθμούς και μελέτες», δήλωσε
ο πρόεδρος του ΤΕΕ, Γιώργος Στασινός.

Με επιστολή του προς τον πρόεδρο και την Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ, ο
πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ Πάρις Μπίλλιας τους ενημερώνει για την πρόταση
ρυθμίσεων επανάχρησης διατηρητέων αχρησιμοποίητων κτιρίων που έχει
συντάξει η Μόνιμη Επιτροπή Αρχιτεκτονικών Θεμάτων. Η πρόταση, η οποία
προβλέπει την ουσιαστική συμμετοχή του ΤΕΕ, παρέχει την δυνατότητα στους
ιδιοκτήτες ακινήτων που έχουν χαρακτηριστεί διατηρητέα και δεν τα χρησιμοποιούν
για λόγους που οφείλονται στην εν γένει κατάστασή τους, ανεξάρτητα από τους
λόγους ή αιτίες που οδηγήθηκαν σε αυτή, να κάνουν χρήση των ρυθμίσεων, με
σκοπό απόκτηση μερικής οικονομικής και ολοκληρωτικής τεχνικής παροχής για
την αποκατάστασή τους.
Αναλυτικότερα όλη η πρόταση της ΜΕ Αρχιτεκτονικών Θεμάτων στο blog του
ΤΕΕ/ΤΚΜ

Νέο μέλος στην ΔΕ και την «Α» του ΤΕΕ/ΤΚΜ
Η Όλγα (Όλια) Ζηκοπούλου και η Κωνσταντινιά Κρύου πήραν τη θέση της
Παρασκευής Μασταγκά, η οποία συνταξιοδοτήθηκε, στην Διοικούσα Επιτροπή και
την Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ/ΤΚΜ, αντίστοιχα.
Πιο συγκεκριμένα, στην «Α» η κ. Μασταγκά αντικαταστάθηκε από την
εκλεγμένη πρώτη αναπληρωματική Κωνσταντινιά Κρύου Α.Μ. του συνδυασμού
«Ριζοσπαστική Πρωτοβουλία Μηχανικών Θεσσαλονίκης».
Όμως, επειδή το ψηφοδέλτιο με τον οποίο η κ. Μασταγκά είχε εκλεγεί στη
Διοικούσα Επιτροπή περιλάμβανε μόνο τον κ.Σωκράτη Φάμελλο (ο οποίος έχει
παραιτηθεί από την «Α») και την ίδια, η Αντιπροσωπεία πραγματοποίησε το
απόγευμα της Πέμπτης 18 Φεβρουαρίου ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα
την εκλογή νέου μέλους στην ΔΕ. Κατά τη διάρκεια της ειδικής συνεδρίασης
εξελέγη μέλος της ΔΕ η κ. Όλγα (Όλια) Ζηκοπούλου.

Νέα υπηρεσία από το ΤΣΜΕΔΕ

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Προέδρου της Διοικούσας
Επιτροπής Κωνσταντίνου Μακέδου, ο Τομέας Μηχανικών
και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων του Ε.Τ.Α.Α. ξεκίνησε
να παρέχει μια νέα υπηρεσία στους μηχανικούς και
όλους τους ασφαλισμένους του από την Δευτέρα 22
Φεβρουαρίου 2016. Συγκεκριμένα πρόκειται για:
- Τηλεφωνική εξυπηρέτηση από τις 09:00 το πρωί
μέχρι τις 02:00 το μεσημέρι, σε καθημερινή βάση (εργάσιμες ημέρες), μέσω των
τηλεφωνικών γραμμών 2103740272 και 2103740273.
- Ηλεκτρονική εξυπηρέτηση μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης helpdesk@
Νέα διοίκηση στην Εγνατία Οδός ΑΕ
tsmede.gr. Οι απαντήσεις στα ερωτήματα που θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά θα
Συγκροτείται σε σώμα το νέο διοικητικό συμβούλιο της «Εγνατία Οδός ΑΕ», γίνεται προσπάθεια να δίνονται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.
σχεδόν ένα μήνα μετά από τη λήξη της θητείας του προηγούμενου διοικητικού
συμβουλίου. Ο λόγος της καθυστέρησης αφορούσε την διαφωνία μεταξύ του
Νέα υφυπουργός Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων
υπουργείου Υποδομών και του ΤΑΙΠΕΔ. Η εταιρεία πραγματοποίησε έκτακτη
γενική συνέλευση, που αποδέσμευσε τα μέλη του προηγούμενου διοικητικού
Η μέχρι πρόσφατα εκπρόσωπος Τύπου των Ανεξάρτητων
συμβουλίου και το νέο δ.σ. αναμένεται να συγκροτηθεί άμεσα σε σώμα.
Ελλήνων Μαρίνα Χρυσοβελώνη ανέλαβε καθήκοντα
Τα μέλη του νέου δ.σ. της Εγνατίας Οδού Α.Ε. είναι: Απόστολος Αντωνούδης,
υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
τοπογράφος μηχανικός (πρόεδρος), Ρία Καλφακάκου, καθ. της Πολυτεχνικής
Ορκίστηκε το μεσημέρι της Τετάρτης 24 Φεβρουαρίου
του ΑΠΘ (δ/νουσα σύμβουλος), Γεώργιος Κολλιόπουλος, συγκοινωνιολόγος
ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας Προκόπη
(εντεταλμένος σύμβουλος και μέχρι πρότινος διευθύνων σύμβουλος της Εγνατία
Παυλόπουλου και παρουσία του Αλέξη Τσίπρα και του Πάνου
Οδός ΑΕ), -Μυρτώ Παυλούδη, αρχιτέκτων, Ιωάννης Ιωακειμίδης, πολιτικός Καμμένου. Υπενθυμίζεται ότι ο πρωθυπουργός έκανε δεκτή την παραίτηση που
μηχανικός, Αθανάσιος Ζιάγκας, μηχανικός, και Ηλίας Τσιτλακίδης, πολιτικός έθεσε στη διάθεσή του ο μέχρι πρότινος υφυπουργός Μεταφορών, Υποδομών και
μηχανικός. Να σημειωθεί ότι για πρώτη φορά στο επταμελές διοικητικό συμβούλιο Δικτύων Παναγιώτης Σγουρίδης, μετά το θόρυβο που προκάλεσαν οι δηλώσεις
δεν μετέχει εκπρόσωπος των εργαζομένων στην εταιρεία.
του περί παραπλάνησης των αγροτών από τον Αλέξη Τσίπρα.
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Έρευνα για τις αξιακές, πολιτικές και πολιτισμικές
πεποιθήσεις των ελλήνων, μετά από πέντε χρόνια κρίση
Καθώς η χώρα περνά μια από τις πιο δραματικές της περιόδους, οι Έλληνες
πολίτες κλήθηκαν να αξιολογήσουν, να επεξεργαστούν και να διαχειριστούν
καταστάσεις και συνθήκες πρωτόγνωρες. Η διαΝΕΟσις διεξήγαγε μια μεγάλη
πανελλήνια δημοσκόπηση, διερευνώντας τα αξιακά πιστεύω των ελλήνων
πολιτών κάθε ηλικίας, μόρφωσης και κοινωνικής τάξης.
Στο πλαίσιο της έρευνας, οι πολίτες να πουν τη γνώμη τους για τη συμμετοχή
της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τον Απρίλιο, το 69% των ερωτηθέντων
είπαν ότι τη θεωρούν είτε “θετική” είτε “μάλλον θετική”, και ένα 31% πως τη
βλέπει είτε “αρνητική” είτε “μάλλον αρνητική”, ένα αποτέλεσμα λίγο-πολύ
αναμενόμενο και συνεπές με τα αποτελέσματα προγενέστερων ερευνών. Το
Νοέμβριο, βεβαίως, τα ποσοστά είχαν αλλάξει σημαντικά, σε 60% και 39%
αντίστοιχα.
Τόσο οι φιλοευρωπαίοι, όσο και οι αντιευρωπαίοι απαντούν σε παρόμοια
πλειοψηφικά ποσοστά ότι η Ελλάδα είναι μια μοντέρνα χώρα, που ξεχωρίζει
για τον πολιτισμό της και έχει πολλά να προσφέρει στο σύγχρονο κόσμο.
Θεωρούν, μάλιστα, ότι έχει προσφέρει περισσότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση
από όσα έχει λάβει από αυτήν, κάτι που έμμεσα υπονοεί μια αίσθηση ιστορικής
συνέχειας και μια αντίληψη της έννοιας “Ελλάδα” σε υπερχιλιετή χρονικό
άξονα. Και μάλιστα οι γνώμες εδώ είναι καθολικές. Έχει ενδιαφέρον ότι το 84%
των αγροτών πιστεύει ότι η Ευρώπη έχει ωφεληθεί περισσότερο από εμάς στα
θέματα της οικονομίας.
Εξίσου σημαντική είναι και η διαπίστωση ότι οι Έλληνες πολίτες εξακολουθούν
στην πλειοψηφία τους να απορρίπτουν το κρατικιστικό μοντέλο για την
οικονομία της χώρας τους και να εκφράζουν κυρίως -μέχρι ένα βαθμόφιλελεύθερες απόψεις στα θέματα της οικονομικής κουλτούρας. Περίπου
69% των ερωτηθέντων, για παράδειγμα, θεωρούν ότι η κρίση οφείλεται στο
ελληνικό σύστημα και τις αδυναμίες του, και όχι σε άλλες, εξωγενείς αιτίες.
Από την άλλη, οι Έλληνες παρουσιάζουν ένα προφίλ πολιτισμικού
συντηρητισμού, που εκφράζεται κυρίως με τις εξαιρετικά αρνητικές απόψεις
για την παρουσία μεταναστών και μια πολύ ισχυρή μειοψηφία που επιθυμεί την
επαναφορά της θανατικής ποινής. Για πρώτη φορά καταγράφεται μια σαφής
πλειοψηφία που συμφωνεί με την επέκταση του συμφώνου συμβίωσης και
στα ομόφυλα ζευγάρια
Η διαΝΕΟσις είναι ένας ανεξάρτητος, μη-κερδοσκοπικός ερευνητικός
οργανισμός που παράγει μελέτες και ερευνητικό έργο πάνω στα σημαντικά
θέματα της εποχής μας, διενεργεί σε βάθος δημοσιογραφικές έρευνες δίνοντας
έμφαση στην τεκμηριωμένη ανάλυση και την ολοκληρωμένη πληροφόρηση και
αναπτύσσει εργαλεία και πρωτοβουλίες στον χώρο των ανοιχτών δημοσίων
δεδομένων, με στόχο τη συλλογή, επεξεργασία και δημοσίευσή τους.
Αναλυτικά τα στοιχεία της έρευνας ΕΔΩ

Ο “Ιωάννης της Κλίμακος” πήρε τον φακό του κι έφυγε
Τον αποκαλούσαν “Ιωάννη της Κλίμακος” για τη
συνήθειά του να μεταφέρει μαζί του μια σκάλα,
πάνω από την οποία φωτογράφιζε επί επτά
δεκαετίες την ιστορία, στέκοντας “ένα κεφάλι πιο
ψηλά” απ’ τα πρόσωπα που τη δημιουργούσαν.
Κοινοί θνητοί, αστέρια της εγχώριας σόου μπιζ
και σταρ διεθνούς βεληνεκούς, επιχειρηματίες, μουσικοί και επιστήμονες, τοπικοί
άρχοντες, πολιτικοί αρχηγοί και βασιλείς, παρέλασαν επί επτά δεκαετίες μπροστά
από τον φακό του. Πόσες και πόσες φορές πολιτικοί που είχαν ήδη
ανταλλάξει τις χειραψίες τους, έκαναν ένα βήμα πίσω και τις επανέλαβαν,

μόνο και μόνο για να “πιάσει” εκείνος το στιγμιότυπο που ήθελε!
Ο λόγος για τον επίμονο και ιδιόρρυθμο φωτογράφο, τον θρυλικό
Γιάννη Κυριακίδη. “Ο Κυριακίδης πιστεύω ότι δημιούργησε τον εαυτό του
στο φωτορεπορτάζ. Πήρε ένα επάγγελμα που το έκαναν κι άλλοι και το ‘κανε
...’Γιάννης Κυριακίδης’”, έχει πει η μία από τις δύο κόρες του, η σκηνογράφος Τίτη
Κυριακίδη.
Κατά την άλλη κόρη του, τη φωτογράφο Αθηνά, ο πατέρας της δεν έφερε ποτέ
τα “άσχημα” του “έξω κόσμου” στο σπίτι τους. “Δεν μιλούσε ποτέ, π.χ., για τη
Μακρόνησο και την περιπέτειά του εκεί”, λέει (σ.σ. το 1945 έκανε τη “θητεία” του
στη Mακρόνησο με το πρώτο του φωτογραφικό στούντιο να προορίζεται για τις
ανάγκες των εξόριστων κρατουμένων).
Σε συνέντευξη που είχε δώσει στον Κώστα Μπλιάτκα, ο Γιάννης Κυριακίδης
είχε αποκαλύψει ένα σημαντικό “δάνειο” που δέχτηκε στην αρχή της καριέρας
του, νεαρός άντρας τότε. Συγκεκριμένα, διηγήθηκε πώς φορώντας αμπέχονο και
άρβυλα είχε μπει στο κατάστημα φωτογραφικών ειδών του Σαλβαδόρ Κούνιο
στη Θεσσαλονίκη, “φλερτάροντας” με μια φωτογραφική μηχανή. Είχε πάνω του
κάτι παραπάνω από 100 δραχμές. ‘Οταν ρώτησε πόσο στοιχίζει η μηχανή του
είπαν 3.500 δρχ και απογοητευμένος γύρισε να φύγει.
Εκείνη την ώρα εμφανίστηκε ο Κούνιο και, χωρίς δεύτερη κουβέντα, είπε:
“Βίκτωρ, κάν’ την πακέτο και δώσ’ την στο παιδί”. ‘Οταν ο Γιάννης Κυριακίδης
κατόρθωσε να συγκεντρώσει τα υπόλοιπα χρήματα κι εμφανίστηκε στο μαγαζί
για να τα δώσει, ρώτησε τον Κούνιο πώς και γιατί τον εμπιστεύτηκε. Η απάντηση;
“Σε διάβασα στα μάτια”.

Τα σχέδια της ΔΕΗ για την μονάδα «Μελίτη ΙΙ»
Τα επενδυτικά σχέδια της ΔΕΗ για την
επόμενη εικοσαετία σε ότι αφορά τους
λιγνίτες και τους σταθμούς παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας, ανακοίνωσε ο
πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ
Μ. Παναγιωτάκης, μιλώντας στο συνέδριο
για την «Επιχειρηματική επανεκκίνηση» που
πραγματοποιήθηκε στην Κοζάνη.
Σε ότι αφορά το θέμα του ΑΔΜΗΕ είπε ότι θεωρεί «εντελώς αδικαιολόγητη
την απόρριψη από τους δανειστές του εναλλακτικού σχεδίου» το οποίο είχε
επεξεργαστεί από κοινού με το αρμόδιο υπουργείο, το περασμένο καλοκαίρι.
«Θεωρούμε ωστόσο εξαιρετικά θετικό το γεγονός, ότι ύστερα από επίπονες και
σκληρές διαπραγματεύσεις ο ΑΔΜΗΕ, έστω κι αν αποχωρίζεται ιδιοκτησιακά από
τη ΔΕΗ, παραμένει στον έλεγχο του κράτους. Βέβαια δεν εφησυχάζουμε», είπε
Σε ότι αφορά την προοπτική της λιγνιτικής παραγωγής ανέφερε: «Το 2015
κλείσαμε με συμμετοχή του λιγνίτη στο 38% της συνολικής παραγωγής στην
ηπειρωτική χώρα. Το 2016 οι προβλέψεις κάνουν λόγο για λίγο πάνω από το 30%.
Αιτία η –συγκυριακά έστω- μειωμένη τιμή του ΦΑ, ο μη συνυπολογισμός στο
μεταβλητό κόστος των μονάδων ΦΑ του ειδικού φόρου καυσίμου, σε αντίθεση
με το λιγνίτη που υπολογίζεται το CO2 και όλες οι επιβαρύνσεις, και τέλος οι
εισαγωγές. Πρέπει να αρθούν οι στρεβλώσεις της αγοράς. Πρέπει να ενταθούν
οι προσπάθειες για χορήγηση και στη χώρα μας δωρεάν πιστοποιητικών CO2.
Στρατηγικός στόχος είναι η λιγνιτική παραγωγή τις επόμενες δύο δεκαετίες να
είναι τουλάχιστον 35%. Αυτό, πέρα από την Πτολεμαΐδα V η κατασκευή της οποίας
ξεκίνησε και προχωρά κανονικά, καθώς και την περιβαλλοντική αναβάθμιση του
Αγ. Δημητρίου συνεπάγεται την κατασκευή του ΑΗΣ Μελίτης II, καθώς και την
εκτεταμένη αναβάθμιση του Αμυνταίου».
Τέλος, για την Μελίτη II, είπε ότι επιδιώκει «με σχεδιασμό αλλά και αποφασιστικότητα,
τη σύμπραξη με έγκριτο οίκο, που θα ανεγείρει τη μονάδα και θα γίνει συνεταίρος
στην εκμετάλλευση όλων των ΑΗΣ και των ορυχείων της Φλώρινας».
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Ανασύρθηκε το «λαβωμένο» φεγγάρι της παραλίας

Και πάλι στο εδώλιο για τα επικίνδυνα απόβλητα

Επιχείρηση ανέλκυσης του «φεγγαριού» της
παραλίας στήθηκε το πρωινό του Σαββάτου
20 Φεβρουαρίου. Συμμετείχαν στελέχη
της διεύθυνσης Ανακύκλωσης του δήμου
Θεσσαλονίκης και της Ελληνικής Ομάδας
Διάσωσης. Υπάλληλοι του δήμου μετέφεραν
το «φεγγάρι» στο αμαξοστάσιο. Σύμφωνα με
τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, Θανάση Παππά, θα
επισκευαστεί και στη συνέχεια σε συνεννόηση με τον δημιουργό του έργου θα
εξεταστεί σε ποιο μέρος θα τοποθετηθεί. «Θα συζητήσουμε με τον καλλιτέχνη και
σε συνεννόηση και με τον δήμαρχο θα δούμε τί θα κάνουμε» τόνισε ο κ. Παππάς,
ο οποίος ξεκαθάρισε ότι η αλλαγή στην τοποθεσία – εάν τελικά γίνει- δε θα
πραγματοποιηθεί λόγω των τελευταίων γεγονότων με τους βανδαλισμούς.

Επτά χρόνια μετά από την καταδίκη της στο ευρωδικαστήριο για τα επικίνδυνα
απόβλητα, η Ελλάδα δικάζεται εκ νέου την Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου από το ίδιο
δικαστήριο για το ίδιο θέμα!
Σύμφωνα με tanea.gr, αυτή τη φορά, αν η χώρα καταδικαστεί, η απόφαση θα
συνοδεύεται και από χρηματικό πρόστιμο, καθώς παρότι είχε καταδικαστεί
για πρώτη φορά το 2009, ακόμη δεν έχει εκτελέσει την απόφαση του ΔΕΕ (C286/08) και δεν είχε προβεί σε εγκατάσταση κατάλληλου δικτύου εγκαταστάσεων
διάθεσης επικίνδυνων αποβλήτων. Έτσι, η Κομισιόν, η οποία προσέφυγε εκ νέου
στο Δικαστήριο τον περασμένο Δεκέμβριο, ζητά από το Δικαστήριο να επιβάλει
στην Ελλάδα πρόστιμο τουλάχιστον 17,8 εκατ. ευρώ συν 72.864 ευρώ ανά μέρα
καθυστέρησης στην εκτέλεση της απόφασης του 2009, από την ημέρα που θα
εκδοθεί η απόφαση στην παρούσα υπόθεση μέχρι την ημέρα που θα έχει εκτελεστεί
η απόφαση του 2009.

Παγκόσμια αναγνώριση για δράσεις του ΑΠΘ

Παράταση αναστολής ισχύος του ν. 4281/2014

Η βιβλιοθήκη και κέντρο πληροφόρησης του ΑΠΘ κατατάχθηκε στις δέκα
καλύτερες θέσεις προβολής και προώθησης βιβλιοθηκών, στον 13ο διεθνή
διαγωνισμό “IFLA BibLibre International Library marketing award 2016”,
συμμετέχοντας με τη δράση «Εργαστήριο λημματογράφησης Wikipedia:
ένας λογοτεχνικός περίπατος στη Θεσσαλονίκη». Η δράση thesswiki είχε
πραγματοποιηθεί στις 11/12/2015 στο Επιστημονικό Αναγνωστήριο της ΒΚΠ. Ο
διαγωνισμός διοργανώνεται κάθε χρόνο από την IFLA (International Federation
of Library Associations – Section on Management & Marketing). Σύμφωνα
με τους διοργανωτές, στόχος του θεσμού είναι να τιμήσει βιβλιοθήκες και
οργανισμούς που υλοποιούν δημιουργικές δράσεις. Στον φετινό διαγωνισμό
συμμετείχαν 71 προτάσεις από 26 χώρες. Για πρώτη φορά υπήρξε αίτηση από
ελληνική βιβλιοθήκη, του ΑΠΘ, που κατάφερε παρά το σκληρό συναγωνισμό να
μπει στο top 10! Ο Χάρτης με τις υποψηφιότητες βρίσκεται ΕΔΩ.

Παρατείνεται η αναστολή ισχύος του νόμου για τις δημόσιες συμβάσεις (μέρος
β’ του ν. 4281/2014), έως τις 30 Απριλίου 2016, σύμφωνα με το άρθρο 93 του
νόμου 4368/21.02.2016 «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και
άλλες διατάξεις», όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης.
Η παράταση κρίθηκε αναγκαία για λόγους ασφάλειας δικαίου και αποφυγής
δημιουργίας νομοθετικού κενού, έως ότου ολοκληρωθεί το νέο θεσμικό πλαίσιο
για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών.

Νέο έργο Βαρώτσου στην Ιταλία

Το έργο «Ορίζοντας ΙΙ» του καθηγητή του τμήματος Αρχιτεκτόνων του ΑΠΘ, Κώστα
Βαρώτσου, εγκαινιάστηκε την Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου στο Πανεπιστήμιο του
Salerno, στην Ιταλία. Το μεγάλων διαστάσεων έργο «Ορίζοντας ΙΙ» βρίσκεται στην
είσοδο του κάμπους του Πανεπιστημίου του Salerno, στην Ιταλία. Τα υλικά του έργου
είναι το σίδερο και το γυαλί και οι διαστάσεις του είναι 34Χ9 μέτρα.
Το έργο του Κώστα Βαρώτσου είναι μια κυματοειδής ταινία χάλυβα, λεπτή και
καμπυλοειδής. Λωρίδες από γυαλί γεμίζουν τις καμπύλες του έργου που αγγίζουν
το έδαφος, όπως το νερό γεμίζει ένα δοχείο. Το νερό είναι μια σαφής αναφορά στη
γη, από την οποία κάθε δέντρο αντλεί τροφή. Το νερό συμβολίζει την «πνευματική
τροφή» και φτάνει στο ίδιο ύψος με τις δύο καμπύλες που δημιουργούν, για το μάτι,
μια ευθεία γραμμή, έναν ορίζοντα. Μέσα από μια άλλη οπτική το έργο προσφέρει
περισσότερους από έναν ορίζοντες.
Ο Κώστας Βαρώτσος έχει δημιουργήσει σημαντικό αριθμό έργων στην Ιταλία όπως
τη μνημειώδη παρέμβαση στο βουνό La Morgia στο Abruzzo, τον πέτρινο Ποιητή
στο δάσος της Casacalenda, το γυάλινο Ορίζοντα για την υπαίθρια έκθεση Fresco
Bosco στην Padula, το γλυπτό για την πλατεία Benefica στο Τορίνο, καθώς και την
επέμβαση Paesagio con Rovine στην πόλη της Gibellina.

Ανάθεση κυκλοφοριακής μελέτης για τις 40 Εκκλησιές
Η σύμβαση για την ανάθεση μελέτης με στόχο τη βελτίωση της κυκλοφορίας
και την οργάνωση της στάθμευσης στον οικισμό των 40 Εκκλησιών του Δήμου
Θεσσαλονίκης, υπογράφηκε την Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2016, ανάμεσα στον
αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, Περιβάλλοντος και Καθαριότητας Θανάση Παππά
και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρίας. Η μελέτη προϋποθέτει τη συλλογή
στοιχείων σχετικά με τα κυκλοφοριακά χαρακτηριστικά της περιοχής και τη
στάθμευση, την επαναξιολόγηση ρυθμίσεων και επεμβάσεων σε καθορισμένους
κόμβους και διασταυρώσεις καθώς και τη διατύπωση προτάσεων για τη βελτίωση
των συνθηκών κυκλοφορίας και την οργάνωση της στάθμευσης. Οι εργασίες
αναμένεται να ολοκληρωθούν σε επτά μήνες, με κόστος 27.570 ευρώ.
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ με θέμα: «Getting
from AEDGs to Zero-Energy Buildings» διοργανώνει το
Ελληνικό Παράρτημα της ASHRAE (Αμερικάνικης Ένωσης
Μηχανικών Θέρμανσης, Ψύξης και Κλιματισμού) στις 1
Μαρτίου 2016, ξενοδοχείο Divani Caravel, Αθήνα. Απαιτείται
ηλεκτρονική εγγραφή ΕΔΩ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ «Περίπατοι Κληρονομιάς στη
Θεσσαλονίκη» από τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, το Γενικό
Πρόξενο της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και
τον Πρόεδρο του Παραρτήματος Θεσσαλονίκης Ελληνικής
Εταιρείας Περιβάλλοντος & Πολιτισμού, την Παρασκευή 26
Φεβρουαρίου στις 7.00μ.μ, αίθουσα Συνεδρίων Κέντρου
Ιστορίας, Μέγαρο Μπίλλη, Πλ.Ιπποδρομίου, Θεσσαλονίκη
ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΜΔΥΔΑΣ/ΚΜ στις 16 Μαρτίου 2016, στα
γραφεία της ΔΤΕ/ΠΚΜ και υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης (τέως 3ης ΠΥΔΕ), Στρωμνίτσης 53, 1ος όροφος,
Θεσσαλονίκη. Η ψηφοφορία έχει έναρξη στις 10:00 π.μ. και
λήξη στις 18:00 μ.μ. Πληροφορίες ΕΔΩ
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Εκκρεμότητες κρατούν κλειστό το Taxis για τις φετινές δηλώσεις

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 24/2/2016

Δεν πρόκειται να ανοίξει το ηλεκτρονικό σύστημα Τaxisnet, εάν προηγουμένως δεν επιλυθούν εκκρεμή ζητήματα που σχετίζονται με τον αριθμό των δόσεων
και τους αυτοαπασχολούμενους. Αν και στόχος της ηγεσίας του υπουργείου Οικονομικών ήταν το σύστημα να ξεκινήσει να υποδέχεται τις φορολογικές δηλώσεις
στις αρχές Φεβρουαρίου, ωστόσο κάτι τέτοιο δεν κατέστη εφικτό, παρά το γεγονός ότι η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων είχε προετοιμάσει τα ηλεκτρονικά
συστήματα. Με βάση τα ανωτέρω, από τη ΓΓΔΕ επισημαίνουν ότι το σύστημα θα ανοίξει στις αρχές Μαρτίου. Αυτό σημαίνει ότι οι φορολογούμενοι θα πρέπει να
υποβάλουν τη δήλωσή τους εντός 60 ημερών, δηλαδή μέχρι τις 30 Απριλίου 2016.

«Ψαλίδι» στα εφάπαξ με απόφαση Κατρούγκαλου

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ 24/2/2016

Έγγραφο του υπουργού Εργασίας με το οποίο ζητείται η εκπόνηση αναλογιστικών μελετών από τα Ταμεία Πρόνοιας Δημοσίου, ΔΕΚΟ και Ιδιωτικού τομέα ανοίγει
τον δρόμο για νέες περικοπές στα εφάπαξ ως και 35% με 3 σενάρια υπολογισμού των παροχών. Στο εμπιστευτικό έγγραφο (με ημερομηνία 17 Φεβρουαρίου),
ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Γιώργος Κατρούγκαλος επικαλείται το άρθρο 71, παρ. 3 του ν. 2084/92, που αναφέρει ότι «αναλογιστικές
μελέτες καταρτίζονται σε κάθε περίπτωση που καθίσταται αναγκαία η μεταβολή των όρων χρηματοδότησης και παροχών των φορέων κοινωνικής ασφάλισης»
και ζητά από τα Ταμεία να μετρήσουν τι χρωστούν από καθυστερούμενα εφάπαξ και να υπολογίσουν το νέο ύψος της παροχής για όσους αποχώρησαν από τον
Σεπτέμβριο του 2013 και μετά στη βάση 3 σεναρίων

Ηλιακή ενέργεια για φτωχά νοικοκυριά

ΕΘΝΟΣ 24/2/2016

Χάρη στις δωρεές χιλιάδων ανθρώπων θα απολαμβάνουν πλέον δωρεάν ηλεκτρικό ρεύμα από τον ήλιο. Είναι επτά οικογένειες της Ρόδου με σοβαρά οικονομικά
προβλήματα, στα σπίτια των οποίων η περιβαλλοντική οργάνωση Greenpeace τοποθετεί φωτοβολταϊκά συστήματα αγορασμένα μέσω εκστρατείας crowdfunding. Με τη βοήθεια μαθητών του νησιού έχει ήδη προχωρήσει η εγκατάσταση σε δύο οικίες, στις περιοχές Παραδείσι και Ψίνθος. Eνα μικρό πείραμα για το πώς
μπορεί η ηλιακή ενέργεια να αλλάξει την Ελλάδα συντελείται στα Δωδεκάνησα...

Σύγκλιση των απόψεών τους θα επιχειρήσουν οι δανειστές

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ 24/2/2016

Τη γεφύρωση των θέσεων μεταξύ του ΔΝΤ και των Ευρωπαίων θα επιδιώξουν οι θεσμοί μέσω των τεχνικών ομάδων που βρίσκονται ήδη στην Αθήνα,
αναμένοντας την επιστροφή και του κουαρτέτου -των επικεφαλής των θεσμών-, ώστε να επιτευχθεί μία ενιαία θέση στις διαπραγματεύσεις με την ελληνική
κυβέρνηση, ιδίως στο δημοσιονομικό, όπου υπάρχουν σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ δανειστών-εταίρων. Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διευκρίνισε
ότι έχει αρχίσει η σταδιακή επιστροφή τεχνικών ομάδων στην Αθήνα για τη συνέχιση των συζητήσεων με την ελληνική κυβέρνηση. Πρόκειται για ένα σημαντικό
βήμα για την εξέλιξη της κατάστασης στο άμεσο μέλλον σε σχέση με την αξιολόγηση, είπε η Ανικα Μπράινχαρντ, η οποία δεν θέλησε να προχωρήσει σε
λεπτομέρειες...

Στη Θεσσαλονίκη το καλύτερο Think Tank στη ΝΑ Ευρώπη

Voria.gr 24/2/2016

Μία μεγάλη διάκριση κέρδισε το Kέντρο Ερευνών Ν.Α. Ευρώπης, το γνωστό ως SEERC, αλλά και η Ελλάδα, στο World Business Angels Investmen Forum, που
πραγματοποιήθηκε στην Κωνσταντινούπολη, 21-23 Φεβρουαρίου. Το SEERC, βραβεύτηκε σαν η καλύτερη δεξαμενή σκέψης (think tank) στη Ν.Α. Ευρώπη, στον
τομέα ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας και υποστήριξης των νεοφυών επιχειρήσεων(start ups). Η διάκριση για το SEERC αλλά και για την Ελλάδα είναι πολύ
σημαντική, όπως τόνισε ο πρόεδρος του Κέντρου καθ. Παναγιώτης Κετικίδης, καθώς από τις επτά υποψηφιότητες επιλέχθηκε το SEERC. Η διάκριση του SEERC
ήταν πολύ τιμητική καθώς έγινε στο πλαίσιο μίας διεθνούς διοργάνωσης, στην οποία συμμετείχαν 450 άτομα εκπροσωπώντας τις πλέον δυναμικές Ευρωπαϊκές
μικρομεσαίες επιχειρήσεις αλλά και φορείς που ασχολούνται με τη χρηματοδότηση των ΜΜΕ και των start ups, όπως και τη συνεργασία μεταξύ τους.
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Το ΤΕΕ/ΤΚΜ για τα μέλη του και τους πολίτες

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

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ
κάθε Τρίτη 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

