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EDITORIAL
Από τη Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου ξημερώνει για τη
Θεσσαλονίκη μέρες βροχερές και… χωρίς λεωφορεία.
Και μάλιστα μόλις λίγα 24ωρα μετά τη λήξη της 81ης
ΔΕΘ -μιας ΔΕΘ πλούσιας σε πολιτικές εξαγγελίες,
πολυτελή τραπεζώματα και κουστουμαρισμένες
περιηγήσεις στα περίπτερα- η πόλη επέστρεψε στην
καθημερινότητά της. Μια φτωχή καθημερινότητα
υπογραμμισμένη από τη βροχή και την έλλειψη
λεωφορείων -θαρρείς και το ‘καναν επίτηδες
ο καιρός και οι εργαζόμενοι του ΟΑΣΘ, για να
προσθέσουν “δράμα” στην εικόνα εγκατάλειψης
μιας πόλης, που ζει έντονα τις ΔΕΘ της και τα
φεστιβάλ της και μετά επιστρέφει στο βάδην επί
τόπου, με λίγες, ελάχιστες διαχωριστικές γραμμές
από τη μιζέρια: την παλλόμενη νεολαία της και τη
Νέα Παραλία της, τη λαμπερή Αριστοτέλους της και
κομμάτια της Άνω Πόλης, τις δυναμικές νεοφυείς
επιχειρήσεις της και τους αναξιοποίητους ερευνητές
της, που εξακολουθούν πεισματικά να παλεύουν
με τα θεριά. Ολοένα περισσότεροι επισκέπτες της
Θεσσαλονίκης, Έλληνες και ξένοι, λένε τελευταία
ότι η αγαπημένη του Καββαδία έχει αρχίσει να
θυμίζει έντονα φτωχές πόλεις των Βαλκανίων. Με
τα κακοσυντηρημένα κτήρια κυρίως στην Εγνατία,
τα κλειστά μαγαζιά πίσω από τις λαμαρίνες του
Μετρό, που παρά τον προσωρινό χαρακτήρα τους
μοιάζουν φτιαγμένες για αιώνια ύπαρξη επί τόπου,
με τις υποσχέσεις να κρέμονται στον αέρα όπως οι
εφημερίδες στα περίπτερα, η Θεσσαλονίκη αναζητά
επειγόντως όραμα κι έμπνευση. Τίποτα από τα
δύο δεν της δόθηκε στη διάρκεια της ΔΕΘ. Τα
χιλιοειπωμένα ξανακούστηκαν, τα χρονοδιαγράμματα
μετατέθηκαν ξανά σε νέες προθεσμίες “με τη
βεβαιότητα ότι αυτή τη φορά θα τηρηθούν”, οι
γενικόλογες αναφορές “κούμπωσαν” σε προ πολλού
δεδηλωμένες κι ακόμη πιεστικές ανάγκες της πόλης κι
άπαντες αναχώρησαν ελαφρύτεροι για την Αθήνα. Εδώ
έμεινε και πάλι το αναπάντητο ερώτημα: πώς γίνεται
να απαξιώνεται έτσι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της
Ελλάδας, με τα πέντε πανεπιστήμια και ΤΕΙ, τα εννέα
ερευνητικά κέντρα, τους 150.000 προπτυχιακούς και
τους 20.000 μεταπτυχιακούς φοιτητές και τις τέσσερις
επιχειρηματικές θερμοκοιτίδες -από τις μεγαλύτερες
στην Ελλάδα; Απάντηση; Εύκολα...

Παρατηρήσεις και προτάσεις του ΤΕΕ/ΤΚΜ επί του νομοσχεδίου για τον έλεγχο
και την προστασία του δομημένου περιβάλλοντος
Το ΤΕΕ/ΤΚΜ προκειμένου να συμβάλει στην διαμόρφωση
των θέσεων και των προτάσεων του ΤΕΕ σχετικά με το σχέδιο
νόμου: «Νόμος για τον έλεγχο και την προστασία του δομημένου
περιβάλλοντος», το οποίο τέθηκε σε δημόσια ηλεκτρονική
διαβούλευση από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας μέχρι
και την 22/09/2016, συνέταξε σχετικό υπόμνημα παρατηρήσεων
και προτάσεων. Έχει ήδη αποσταλεί στον πρόεδρο και τη ΔΕ του
ΤΕΕ, καθώς οι προτάσεις του Επιμελητηρίου θα κατατεθούν ενιαία
και συντεταγμένα.
Στο υπόμνημα του ΤΕΕ/ΤΚΜ αναφέρεται ότι το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας επιλέγει να
προωθήσει προς ψήφιση ένα νέο νόμο, ο οποίος περιλαμβάνει διατάξεις που σε κάποιο βαθμό τροποποιούν
ή επαναλαμβάνουν διατάξεις προηγούμενων νόμων που αφορούσαν την ταυτότητα κτιρίου, την διαδικασία
υποβολής ελέγχου και χορήγησης οικοδομικών αδειών και εγκρίσεων εργασιών δόμησης, την Αντιμετώπιση
της Αυθαίρετης Δόμησης, το Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο. Η επιλογή της θεσμοθέτησης ενός καινούργιου νόμου
σε αντικατάσταση παλαιοτέρων που σε κάποια σημεία (ταυτότητα κτιρίου, ηλεκτρονική έκδοση αδειών
δόμησης) ουσιαστικά δεν εφαρμόστηκαν ποτέ, διότι δεν εκδόθηκαν οι απαραίτητες Υπουργικές ή Κοινές
Υπουργικές Αποφάσεις και Διατάγματα που προβλέπονταν, μπορεί να οδηγήσει σε επιπλέον καθυστερήσεις
στην εφαρμογή του νέου θεσμικού πλαισίου. Το ΤΕΕ/ΤΚΜ εκτιμά ότι θα ήταν πιθανόν αποτελεσματικότερη η
επιλογή της τροποποίησης ή συμπλήρωσης του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου στα σημεία που υπήρχαν
ασάφειες ή παρουσιάστηκαν ανεπάρκειες και προβλήματα στην εφαρμογή του παρά η εισαγωγή ενός νέου
νόμου που για να εφαρμοστεί στο σύνολό του προϋποθέτει την έκδοση νέων εφαρμοστικών διατάξεων.
Το υπόμνημα αναπτύσσεται σε τρία κεφάλαια. Το πρώτο αφορά τους μηχανισμούς και τα μέσα ελέγχου της
ποιότητας του δομημένου περιβάλλοντος. Το δεύτερο κεφάλαιο αναφέρεται στο πλαίσιο δόμησης και το τρίτο
στην αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης. Διαβάστε ΕΔΩ

Σε νέα αφετηρία η Attica Bank
Tη διαβεβαίωση ότι η νέα διοίκηση της Attica
bank θα συνεργαστεί πλήρως με τις εποπτικές
αρχές και, ειδικότερα, την Τράπεζα της Ελλάδος και
τον SSM, έδωσε ο νέος πρόεδρος της Attica Bank
Παναγιώτης Ρουμελιώτης, σε συνέντευξη Τύπου
που ακολούθησε της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης
της τράπεζας που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 20
Σεπτεμβρίου. Δείτε ΕΔΩ το νέο ΔΣ της τράπεζας
«Η νέα διοίκηση θα λειτουργήσει με πλήρη διαφάνεια ώστε να γίνουν όλες οι προσαρμογές που επισημαίνονται
στη σχετική έκθεση των εποπτικών αρχών» ανέφερε ο κ. Ρουμελιώτης. Τόνισε ότι θα πρέπει να γίνει σαφές προς
κάθε κατεύθυνση ότι η Attica Bank θα λειτουργήσει με αποκλειστικά τραπεζικά κριτήρια, τα συμφέροντα των
μετόχων και με στόχο την επαναφορά της στην κερδοφορία. «Δεν θα δεχθώ παρεμβάσεις από εξωθεσμικούς
παράγοντες και από κανέναν άλλο και, για το λόγο αυτό, έθεσα προκαταβολικά την παραίτησή μου στη διάθεση
της γενικής συνέλευσης σε περίπτωση που διαπιστωθεί οποιαδήποτε παρέκκλιση από καθαρά τραπεζικό
έργο», υπογράμμισε. Κατά την έκτακτη ΓΣ, ο νέος πρόεδρος της τραπέζης εξέφρασε τη λύπη του που τις
τελευταίες ημέρες δημιουργήθηκε ένας τόσος μεγάλος θόρυβος σχετικά με την νέα διοίκηση της τράπεζας.
«Δεν είμαι διατεθειμένος να παίξω κανένα πολιτικό παιχνίδι. Ως τεχνοκράτης και επαγγελματίας έχω στόχο
να συνεχιστεί απρόσκοπτα η λειτουργία της Attica Bank. Μην περιμένετε εκπτώσεις, συμβιβασμούς, ούτε
δεχόμαστε επιρροές από κανέναν», είπε. Συνέχεια στη σελίδα 2...
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...Συνέχεια από τη σελίδα 1

Σε νέα αφετηρία η Attica Bank
Ο νέος διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας Θεόδωρος Πανταλάκης,
αναφέρθηκε στο σχέδιο αναδιάρθρωσης της Attica Bank, που, μεταξύ άλλων,
θα προβλέπει τη συμπλήρωση των ιδίων κεφαλαίων, την αναδιάρθρωση των
μη εξυπηρετούμενων δανείων και την επίτευξη κερδοφορίας, επισημαίνοντας
κατηγορηματικά ότι οι καταθέσεις είναι πλήρως διασφαλισμένες. Είπε ότι θα
ανακοινωθεί πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου, καθώς και μειώσεις μισθών, όπως
έχει συμβεί και σε άλλες τράπεζες, καθώς το πόρισμα των εποπτικών αρχών
διαπιστώνει υψηλότερες αμοιβές στην Attica Bank. O κ. Πανταλάκης, μιλώντας
στη γενική συνέλευση, επεσήμανε ότι η μεγάλη ζημία στην τράπεζα έγινε από την
κρίση και όχι από παραλείψεις διοικήσεων, καθώς, όπως είπε χαρακτηριστικά,
δεν είναι εφικτό ένα άτομο να επηρεάσει την αγορά και να αλλάξει την πορεία της.
Ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος Αθανάσιος Τσάδαρης, απαντώντας
σε πολλές ερωτήσεις σχετικά με τις δανειοδοτήσεις στις εταιρείες του ομίλου
Καλογρίτσα, είπε ότι, εντός των εγκεκριμένων ορίων της τράπεζας, είναι ενήμερα,
εξυπηρετούνται κανονικά και έχουν δοθεί με συγκεκριμένα καλύμματα με τους
πιο αυστηρούς όρους. Η διοίκηση της Attica Bank ανακοίνωσε ότι εφεξής δεν θα
χορηγεί δάνεια σε εταιρείες μέσων ενημέρωσης.
Ανακοίνωση πρόεδρου ΔΕ ΤΣΜΕΔΕ
Μήνυμα ελπίδας και προοπτικής χαρακτήρισε την εκλογή νέου ΔΣ στην Attica
Bank, ο πρόεδρος της ΔΕ του ΤΣΜΕΔΕ, Κωνσταντίνος Μακέδος. Με ανακοίνωσή
του τονίζει ότι «το Ταμείο Μηχανικών που αποτελεί βασικό μέτοχο, αλλά και
διαχρονικό πυλώνα στήριξης της τράπεζας λειτούργησε για άλλη μία φορά
με σοβαρότητα, συνέπεια και υπευθυνότητα προτάσσοντας το συμφέρον της
Τράπεζας, την επιστροφή της στην κανονικότητα, αλλά το κυριότερο τη δυνατότητα
να κάνει μία νέα αρχή». Σχετικά με τη συνεχιζόμενη αρνητική δημοσιότητα
επισημαίνει ότι επιβάλλεται η πλήρης και ταχεία ολοκλήρωση των διαδικασιών
ελέγχου τόσο από την Τράπεζα της Ελλάδας που έχει εποπτικό ρόλο, όσο και από
τις αρμόδιες υπηρεσίες της Πολιτείας. «Θέλουμε να καταστήσουμε σαφές ότι δεν
θα επιτρέψουμε σε κανένα να υπονομεύσει τη μακροπρόθεσμη απόδοση της
στρατηγική μας επένδυσης στην ATTICA BANΚ», υπογραμμίζει. Διαβάστε ΕΔΩ όλη
την ανακοίνωση του κ. Μακέδου.
Eπιστολή του προέδρου του ΤΕΕ στον διοικητή της ΤτΕ.
Επιστολή στον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας Γιάννη Στουρνάρα για την Attica Bank απέστειλε ο πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός. Ζητά να σταματήσει
να υπάρχει κάθε σκιά στην επένδυση του ΤΣΜΕΔΕ στην Τράπεζα Αττικής,
ζητώντας από την ΤτΕ να ασκήσει το σύνολο των ελέγχων που προβλέπονται
από το νόμο και τους κανονισμούς. Επιπλέον, ζητά από την ΤτΕ να ενημερώσει
το ΤΕΕ και τους μηχανικούς, που στηρίζουν τόσα χρόνια την Attica Bank, για τα
ευρήματα των ελέγχων, ώστε να υπάρξει πλήρης διαφάνεια. Διαβάστε ΕΔΩ την
επιστολή.
«Για μένα, η Τράπεζα Αττικής είναι ένα μαύρο κουτί και η νέα διοίκηση του ΤΕΕ θα
αναζητήσει ευθύνες όπου κι αν υπάρχουν» ανέφερε ο πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος
Στασινός στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ. «Αν ο κ. Σπίρτζης, ως πρόεδρος του ΤΕΕ
γνώριζε πράγματα για την Τράπεζα Αττικής και δεν ζήτησε την παρέμβαση της
ΤτΕ, ενδεχομένως να έχει ευθύνες. Αν, όμως, ζήτησε την παρέμβαση της ΤτΕ,
αλλά αυτή δεν το έπραξε, τότε δεν έχει ευθύνες», πρόσθεσε. Τόνισε ότι το ΤΕΕ θα
προσφύγει στη Δικαιοσύνη, αν από τα πορίσματα προκύπτουν ευθύνες για μέλη
του, που εκπροσωπούσαν το ΤΣΜΕΔΕ στο ΔΣ της Τράπεζας Αττικής.
Την Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου ο πρόεδρος της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής
για τα δάνεια σε κόμματα και ΜΜΕ, Σωκράτης Φάμελλος, έκανε αποδεκτή την
πρόταση του Ανδρέα Λοβέρδου να πάει το πόρισμα της ΤτΕ για την Τράπεζα
Αττικής στην Βουλή, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα ανοίξουν ζήτημα σχετικά με
την κεφαλαιακή επάρκεια της τράπεζας Αττικής ή άλλων τραπεζών.

Τα σημεία με «τεχνικό» ενδιαφέρον από την παρουσία
του Κ.Μητσοτάκη στην 81η ΔΕΘ
Ιδιαίτερη
αναφορά
στον
χωροταξικό σχεδιασμό, τον
ΕΝΦΙΑ, την Attica Bank και την
ιδιωτικοποίηση του ΟΛΘ έκανε
ο πρόεδρος της ΝΔ, Κυριάκος
Μητσοτάκης, στην ομιλία του
προς τους παραγωγικούς φορείς
και τη συνέντευξη Τύπου που
παραχώρησε στο πλαίσιο της 81ης ΔΕΘ. «Ολοκληρώνουμε το χωροταξικό
σχεδιασμό σε όλα τα επίπεδα ώστε οι χρήσεις γης να μην επιδέχονται
αμφισβήτησης. Δεν νοείται βιώσιμη ανάπτυξη με σεβασμό στο περιβάλλον χωρίς
σύγχρονο χωροταξικό σχεδιασμό», είπε στην ομιλία του το βράδυ του Σαββάτου
17 Σεπτεμβρίου. Την αναγκαιότητα ολοκλήρωσης του χωροταξικού σχεδιασμού
είχαν επισημάνει ο πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ Πάρις Μπίλλιας και το μέλος της ΔΕ
Γιώργος Τσακούμης κατά τη διάρκεια της συνάντησης που είχε ο πρόεδρος της
ΝΔ με τους παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς της βόρειας Ελλάδας στο
πλαίσιο της προετοιμασίας της επίσκεψής του στη Θεσσαλονίκη.
Από το βήμα της ΔΕΘ ο κ. Μητσοτάκης εξήγγειλε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα
προχωρήσει σε μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 30% σε δύο χρόνια (20% τον πρώτο
χρόνο και 10% το δεύτερο). Εντός δύο ετών, θα μειωθεί ο φορολογικός
συντελεστής στις επιχειρήσεις στο 20% και η φορολόγηση στα μερίσματα από
15% στο 5%. Παράλληλα, θα αυξηθεί το όριο υπαγωγής στο ΦΠΑ από τις 10.000
ευρώ σε 25.000 ευρώ.
Σε ότι αφορά τις εξελίξεις στην Attica Bank, ο κ. Μητσοτάκης ζήτησε το πόρισμα
για την τράπεζα να δοθεί στη δημοσιότητα. «Όπως ζητώ ανταγωνισμό στους
τηλεοπτικούς σταθμούς, έτσι ζητώ ανταγωνισμό και στις τράπεζες. Πιστεύω ότι
θα πρέπει να υπάρχουν και μη συστημικές τράπεζες. Το πόρισμα για την Τράπεζα
Αττικής πρέπει να δοθεί στη δημοσιότητα», είπε.
Για το λιμάνι της Θεσσαλονίκης υπογράμμισε ότι καμία περαιτέρω καθυστέρηση
στη διαδικασία της ιδιωτικοποίησης δεν μπορεί να γίνει ανεκτή. Πρόσθεσε,
μάλιστα, ότι σημασία δεν έχει μόνο το τίμημα της πώλησης αλλά και η δέσμευση
του επενδυτή για πρόσθετες επενδύσεις. Ο κ.Μητσοτάκης αναφέρθηκε και
στην ανάγκη ενός ισχυρού «αναπτυξιακού σοκ» που θα κινητοποιήσει και θα
αξιοποιήσει τις παραγωγικές δυνάμεις της χώρας. Ο ίδιος τόνισε ότι η Ελλάδα
χρειάζεται μια επενδυτική έκρηξη ύψους 100 δις την επόμενη πενταετία για
να ξεφύγει από τον φαύλο κύκλο της στασιμοχρεοκοπίας. Δεσμεύτηκε για
θεσμικά μέτρα για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος εστιάζοντας
πρωτίστως στην απλοποίηση της διαδικασίας αδειοδότησης, ειδικά ως προς το
περιβαλλοντικό της σκέλος.

Το ΤΕΕ καλεί όλα τα τακτικά μέλη του να προσέλθουν την 20η Νοεμβρίου 2016 να
ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα, το οποίο είναι υποχρεωτικό για όλα τα Μέλη
του. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στις εκλογές ως υποψήφιοι, να υποβάλουν
δήλωση υποψηφιότητας μέχρι την 16:00 ώρα της 11ης Οκτωβρίου 2016.
Την επίσημη προκήρυξη και τα έντυπα υποβολής υποψηφιοτήτων μπορείτε να τα
βρείτε ΕΔΩ όπου θα δημοσιεύονται και όλα τα σχετικά επίσημα έγγραφα για την
εκλογική διαδικασία το επόμενο διάστημα. Περισσότερα
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Συμφωνία ΥΠΕΝ και ΤΕΕ στην ανάγκη μεταρρυθμίσεων
στις αγορές γης και ακινήτων

Συνάντηση αν.υπουργού Περιβάλλοντος με τον πρόεδρο
του ΤΕΕ/ΤΚΜ

Συμφωνία στην ανάγκη μεταρρυθμίσεων
σε μια πλειάδα πολιτικών για τα ακίνητα
και την αγορά γης προέκυψε κατά
την διάρκεια των εργασιών διεθνούς
συνεδρίου
μεταξύ
υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας και ΤΕΕ.
Συγκεκριμένα, κατά την έναρξη των εργασιών του διήμερου συνεδρίου με τίτλο:
«Βιώσιμες Αγορές Ακινήτων – Πολιτικό Πλαίσιο και Αναγκαίες Μεταρρυθμίσεις»,
που συνδιοργάνωσαν το ΤΕΕ, η Διεθνής Ομοσπονδία Τοπογράφων (FIG) και η
Παγκόσμια Τράπεζα, ο πρόεδρος του ΤΕΕ έκανε συγκεκριμένες προτάσεις για ένα
«αναπτυξιακό σοκ» της ελληνικής οικονομίας μέσα από τη γη και τα ακίνητα.
Συγκεκριμένα ο Γιώργος Στασινός, αφού αναφέρθηκε στην ανάγκη άμεσης
ολοκλήρωσης κτηματολογίου, δασικών χαρτών, αποτύπωσης των θεσμικών
γραμμών και των χρήσεων γης σε ένα ενιαίο ψηφιακό υπόβαθρο ως εμβληματικών
μεταρρυθμίσεων για τη λειτουργία της αγοράς, έκανε συγκεκριμένες προτάσεις
για να επανεκκινήσει η ατμομηχανή της ανάπτυξης: τα ακίνητα. Αναφέρθηκε
ενδελεχώς στην ανάγκη να προχωρήσει η ηλεκτρονική έκδοση οικοδομικών
αδειών και η ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου, να λειτουργήσει η Τράπεζα Γης και
να απεμπλακούν τα θέματα των οικοδομικών συνεταιρισμών και της ιδιωτικής
πολεοδόμησης. Έκανε μάλιστα συγκεκριμένες προτάσεις για τη λειτουργία και
εφαρμογή όλων αυτών των θεσμών. Από την πλευρά του ο αναπληρωτής
υπουργός ΠΕΝ Γιάννης Τσιρώνης συμφώνησε στην ανάγκη προώθησης των
απαραίτητων μεταρρυθμίσεων τονίζοντας ότι πολλά από αυτά «είναι πράγματα
τα οποία έπρεπε να έχουν γίνει εδώ και δεκαετίες αλλά δεν έγιναν επειδή δεν
υπήρχε πολιτική βούληση». Δήλωσε μάλιστα ιδιαίτερα ικανοποιημένος που το
ΤΕΕ πιέζει την κυβέρνηση να ολοκληρώσει όλα αυτά. Ο Γιάννης Τσιρώνης μίλησε
ιδιαίτερα τόσο για την ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου, όσο και για την Τράπεζα Γης,
τονίζοντας τις κατευθύνσεις του Υπουργείου σε αυτούς τους τομείς και αναφέρθηκε
ιδιαιτέρως στα προβλήματα αλλά και τις προοπτικές του θέματος των οικοδομικών
συνεταιρισμών σε συνδυασμό με την Τράπεζα Γης. Περισσότερα ΕΔΩ

Εκδήλωση της Ριζοσπαστικής Πρωτοβουλίας, η οποία πραγματοποιήθηκε στο κτίριο
του ΤΕΕ/ΤΚΜ, στάθηκε η αφορμή για τη συνάντηση του αναπληρωτή υπουργού
Περιβάλλοντος Γιάννη Τσιρώνη με τον πρόεδρο του Τμήματος, Πάρι Μπίλλια. Σε
αυτή συμμετείχαν τα μέλη της ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΚΜ Όλγα Ζηκοπούλου και Ευαγγελία
Παπαγιαννούλη, το μέλος της ΔΕ του ΤΕΕ Νίκος Ανδρεαδάκης και ο σύμβουλος του
αν.υπουργού Δαμιανός Αλεξίου, οι οποίοι συνόδευαν τον κ. Τσιρώνη καθώς και η
αν.προϊσταμένη της Δ/νσης του ΤΕΕ/ΤΚΜ Χρύσα Λασκαρίδου.
Τη συζήτηση σχεδόν μονοπώλησε το θέμα του σχεδίου νόμου: «για τον έλεγχο και
την προστασία του δομημένου περιβάλλοντος». Ο πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ τόνισε
ότι περιλαμβάνει διατάξεις που υπήρχαν και σε προγενέστερα νομοθετήματα
αλλά δεν υλοποιήθηκαν γιατί δεν εκδόθηκαν ποτέ τα απαραίτητα ΠΔ και οι ΥΑ
και υπογράμμισε τον κίνδυνο ανενεργών δομών λόγω αδυναμίας στελέχωσης.
Επίσης, συζητήθηκαν ζητήματα λειτουργίας των Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής
και των Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥΠΟΘΑ).
Συζήτηση έγινε για τον ΟΡΘ, τη συγκέντρωση αρμοδιοτήτων στο κέντρο και πως
αυτό δυσκολεύει τους μηχανικούς αλλά και πιθανούς επενδυτές.
Ο κ. Τσιρώνης υπερασπίστηκε το Σχέδιο Νόμου για τη δόμηση, ως θεσμικό εργαλείο
που αντιμετωπίζει σφαιρικά τα ζητήματα της δόμησης και όχι μεμονωμένα όπως
τα προηγούμενα ενώ –όπως είπε- απαντά και σε προβλήματα που κατέδειξε η
εφαρμογή των προηγούμενων. Επίσης, δεσμεύτηκε ότι στην επόμενη επίσκεψή
του στη Θεσσαλονίκη θα συναντηθεί θεσμικά και οργανωμένα με το ΤΕΕ/ΤΚΜ και
ότι ο ίδιος και τα στελέχη του είναι πρόθυμοι για συνεργασία.
Ο πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ ζήτησε συνάντηση προκειμένου να παρουσιάσει το
υπόμνημα για τον Πολεοδομικό και Χωροταξικό Σχεδιασμό, που έχει ετοιμάσει η ΟΕ
του ΤΕΕ/ΤΚΜ. Ο κ. Τσιρώνης δήλωσε αναρμόδιος, δεδομένου ότι τα συγκεκριμένα
ζητήματα τα χειρίζεται το γραφείο του υπουργού, όπως και τα ζητήματα του ΚΕΝΑΚ,
για τα οποία έκανε λόγο ο πρόεδρος.

ΤΑΙΠΕΔ: Η συζήτηση για το μοντέλο παραχώρησης της
Εγνατίας Οδού δεν έχει ακόμη αρχίσει
Στην κατηγορηματική διάψευση δημοσιευμάτων σχετικά με τους όρους
παραχώρησης της Εγνατίας Οδού προχώρησε το ΤΑΪΠΕΔ σημειώνοντας ότι
δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. «Το ΤΑΙΠΕΔ διαψεύδει με τον πλέον
κατηγορηματικό τρόπο το δημοσίευμα της Εφημερίδας των Συντακτών με
τίτλο ‘Έγκλημα στην… Εγνατία Οδό’. Οι ισχυρισμοί δεν ανταποκρίνονται στην
πραγματικότητα, καθώς η συζήτηση για το μοντέλο παραχώρησης της Εγνατίας
Οδού δεν έχει καν ξεκινήσει», αναφέρει με ανακοίνωσή του το Ταμείο.
Στο μεταξύ την εκτίμηση ότι αυτό που προέχει σήμερα σε ό,τι αφορά την
παραχώρηση του άξονα της Εγνατίας Οδού είναι να υπάρξει ένα «δίκαιο και εύλογο
τίμημα» και «σωστή αποτίμηση της αξίας πώλησης του δικαιώματος» διατύπωσε
μιλώντας στο «Πρακτορείο FM» ο πρόεδρος της ομώνυμης εταιρείας, Απόστολος
Αντωνούδης. Τόνισε ότι «όταν μιλάμε για Εγνατία Οδό δεν εννοούμε την εταιρεία,
δεν θα πουληθούν οι μετοχές. Η εταιρεία θα εξακολουθήσει να υπάρχει και
να παράγει το έργο που παράγει. Αυτό που θα παραχωρηθεί είναι ο άξονας της
Εγνατίας Οδού μαζί με τρεις κάθετους. Όταν λέμε παραχώρηση, λοιπόν, εννοούμε
το δικαίωμα, τη συντήρηση κι εκμετάλλευση του δρόμου». Πρόσθεσε ότι αυτό που
πρέπει να ενδιαφέρει πρώτα από όλα το ελληνικό Δημόσιο αλλά και την ελληνική
κοινωνία είναι να βρεθεί ένα δίκαιο εύλογο τίμημα, να γίνει σωστή αποτίμηση της
αξίας πώλησης αυτού του δικαιώματος.

Σε διαβούλευση το Σ/Ν για την απλοποίηση των
διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων
Την Τετάρτη 5 Οκτωβρίου θα ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική διαβούλευση του
σχεδίου νόμου του υπουργείου Οικονομίας «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης
επιχειρήσεων». Βασική καινοτομία που εισάγει, αφορά την ενοποίηση όλων
των απαιτούμενων διαδικασιών σε μια ηλεκτρονική πλατφόρμα, στην οποία ο
ενδιαφερόμενος θα έχει άμεση πρόσβαση. Συμμετέχετε στη διαβούλευση ΕΔΩ.
5ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ για τη Διαχείριση Βιομηχανικών και
Επικινδύνων Αποβλήτων διοργανώνεται από το Πολυτεχνείο Κρήτης,
το Πανεπιστήμιο Πάντοβας, το University of Technology Αμβούργου
και τη Διεθνή Ομάδα Εργασίας Αποβλήτων (IWWG), από 27 ως 30
Σεπτεμβρίου 2016, στα Χανιά Κρήτης. Πληροφορίες
2o ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ Global Oil & Gas South East Europe and
Mediterranean, πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με τη συνεργασία του ΙΕΝΕ – Ινστιτούτο
Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης, στις 28 και 29 Σεπτεμβρίου
2016, στο εκθεσιακό και συνεδριακό κέντρο Metropolitan Expo, στον
Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος». Πληροφορίες
ΒΡΑΔΙΑ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΗ με σύνθημα: «Γίνε κι εσύ ερευνητής»
θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα (στο ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος και στο
ΕΜΠ), καθώς και στη Θεσσαλονίκη, τη Ξάνθη, τη Λάρισα, την Πάτρα,
την Κόρινθο, την Πύλο και την Κρήτη, στις 30 Σεπτεμβρίου 2016.
Πληροφορίες
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Kαινοτόμες τεχνολογίες και λύσεις ολοκληρωμένης
διαχείρισης των απορριμμάτων
Ένα καινοτόμο σύστημα
διαχείρισης υπολείμματος των
απορριμμάτων παρουσιάστηκε
σε ημερίδα με θέμα:
«Παρουσίαση
Καινοτόμων
Τεχνολογιών - Λύσεων
για την Ολοκληρωμένη
Διαχείριση των Απορριμμάτων
στην Κ. Μακεδονία», στο
πλαίσιο της συμμετοχής
του Περιφερειακού Συνδέσμου ΦοΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας στην 81η ΔΕΘ.
Παρουσία εκπροσωπών της τοπικής αυτοδιοίκησης, μηχανολόγων-μηχανικών
και επιχειρηματιών, οι υπεύθυνοι μιας καναδογερμανικής εταιρείας εξήγησαν τους
τρόπους που «όλα γίνονται σε ένα σημείο» με το σύστημα τεχνολογίας μεγίστης
απόδοσης που συνδυάζει τη μηχανική, βιολογική και θερμική επεξεργασία με
πρωτοπόρες μεθόδους για ένα χαμηλότερο κόστος διαχείρισης απορριμμάτων.
Παρουσιάστηκαν στο κοινό τα πέντε στάδια που γίνεται η επεξεργασία των
απορριμμάτων και η θερμική τους αξιοποίηση με σκοπό να εξασφαλιστεί ηλεκτρική
ενέργεια, καύσιμες ύλες, οικονομικό όφελος - νέες θέσεις εργασίας αλλά και η
προστασία του περιβάλλοντος. Η βάση αξιοποίησης λειτουργεί σε μια έκταση στα
γαλλογερμανικά σύνορα όπου λειτουργούσε ένας ΧΥΤΑ. Με την αξιοποίηση του,
μετατράπηκε σε μια υπερσύγχρονη μονάδα βιολογικής επεξεργασίας, παραγωγής
βιοαέριου με σχεδόν μηδενικές εκπομπές ρύπων. «Με τη βιολογική ξήρανση,
το υλικό που παράγεται από τα απορρίμματα αποθηκεύεται για τρία χρόνια»,
υποστήριξαν οι υπεύθυνοι της εταιρείας. Τα δείγματα του υλικού βρίσκονταν σε
πλαστικά δοχεία και, μάλιστα, πολλοί από τους παρευρισκόμενους ενδιαφέρθηκαν
να ενημερωθούν για την ενεργειακή τους αξία. Ακόμη, η θερμική επεξεργασία
μετατρέπει απόβλητα που θα κατέληγαν στη χωματερή σε ενέργεια και αδρανή
προσμίγματα για οδοποιία. Με τη συγκεκριμένη μέθοδο γίνεται επανάκτηση του
νερού για χρήση άρδευσης, αλλά και υγρού λιπάσματος.
Στην εκδήλωση, στην οποία μεταξύ άλλων παραβρέθηκε και ο πρόεδρος του
ΤΕΕ/ΤΚΜ Πάρις Μπίλλιας, ο πρόεδρος του ΦΟΔΣΑ Μιχάλης Γεράνης τόνισε: «Είναι
επιτακτική ανάγκη πλέον να αντλούμε παραδείγματα από χρήσιμες και επιτυχημένες
πρακτικές, που ήδη υλοποιούνται σε προηγμένες χώρες του εξωτερικού (και) στον
τομέα της διαχείρισης απορριμμάτων».
Ο πρόεδρος της ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας Λάζαρος Κυρίζογλου ζήτησε από
την κυβέρνηση να ξεκαθαρίσει το συντομότερο δυνατόν τις προθέσεις της σε ότι
αφορά το νέο θεσμικό πλαίσιο για τη διαχείριση των απορριμμάτων, να προωθηθεί
ταχύτατα η κατασκευή της ολοκληρωμένης μονάδας διαχείρισης απορριμμάτων
που ετοιμάζει ο ΦοΔΣΑ για την Κ. Μακεδονία

Ανοίγει ο δρόμος για το Μουσείο Ολοκαυτώματος
Σάρκα και οστά θα αρχίσει να παίρνει από την επόμενη χρονιά το όραμα του
δήμου Θεσσαλονίκης και της Ισραηλιτικής Κοινότητας για τη δημιουργία στην πόλη
Μουσείου και Εκπαιδευτικού Κέντρου για το Ολοκαύτωμα.
Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας «Μακεδονία», ο δρόμος, για να
προχωρήσουν τα έργα για το Μουσείο Ολοκαυτώματος, άνοιξε με τη δέσμευση
που ανέλαβε ο γερμανός υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Μίχαελ Ροτ για τη
χρηματοδότηση του εγχειρήματος με το ποσό των 10 εκατ. ευρώ από το γερμανικό
δημόσιο. Η δέσμευση αυτή αναλήφθηκε ενώπιον του δημάρχου Γιάννη Μπουτάρη
και του προέδρου της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης Δαυίδ Σαλτιέλ, σε
συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο δημαρχιακό μέγαρο. Μέσα στο επόμενο
διάστημα το γερμανικό κοινοβούλιο θα εγκρίνει τη διάθεση του ποσού και τα πρώτα
πέντε εκατομμύρια ευρώ θα είναι διαθέσιμα μέσα στην επόμενη χρονιά για να
ακολουθήσει η εκταμίευση ανάλογου ποσού το 2018.
Εφόσον έχει εξασφαλιστεί η συμμετοχή του γερμανικού δημοσίου, εκτιμάται ότι
θα ξεκλειδώσουν και άλλες πηγές χρηματοδότησης, καθώς ο Γιάννης Μπουτάρης
βρίσκεται σε επαφές για το θέμα αυτό μεταξύ άλλων και με το ίδρυμα «Σταύρος
Νιάρχος». Το κτίριο θα ανεγερθεί σε μία έκταση, στην περιοχή του παλαιού
σιδηροδρομικού σταθμού, που παραχωρήθηκε για αυτό το σκοπό από τη
ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. Πρόκειται για έναν χώρο με βαρύ ιστορικό φορτίο, καθώς από αυτόν
αναχώρησαν το 1943 οι συνολικά δεκαοκτώ αποστολές των Ναζί, που μετέφεραν
τους 50.000 Εβραίους της Θεσσαλονίκης στα κολαστήρια του Άουσβιτς-Μπίρκεναου.

Ίδρυση Κέντρου UNESCΟ Κατηγορίας ΙΙ για τη Διαχείριση
Υδάτων στο ΑΠΘ

Παρουσία της αναπληρώτριας γενικής διευθύντριας της UNESCO για θέματα
Φυσικών Επιστημών, Flavia Schlegel, καθώς και των υφυπουργών Παιδείας
Θεοδόση Πελεγρίνη, Εξωτερικών, Ιωάννη Αμανατίδη, της προέδρου της Ελληνικής
Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO, Αικατερίνης Τζιτζικώστα, και του πρύτανη του
ΑΠΘ Περικλή Μήτκα, υπεγράφη -στο υπουργείο Εξωτερικών την Παρασκευή 16
Σεπτεμβρίου- το τελικό συμφωνητικό ίδρυσης του Κέντρου UNESCO Κατηγορίας ΙΙ
για τη Διαχείριση Υδάτων στο ΑΠΘ.
Πρόκειται για σημαντική εξέλιξη που αφενός, θα αναβαθμίσει το ρόλο του ΑΠΘ
στην παγκόσμια επιστημονική κοινότητα και αφετέρου, θα ενισχύσει τη θέση της
χώρας στην περιοχή της νοτιοανατολικής Ευρώπης. Πιο συγκεκριμένα, η ίδρυση
του αναδεικνύει το ΑΠΘ σε διεθνές επιστημονικό κέντρο με εμβέλεια στην
ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων
και της Μεσογείου. Επιπρόσθετα,
η λειτουργία του αναβαθμίζει
τη γεωστρατηγική θέση της
Μακεδονίας, καθώς γίνεται το
σημείο αναφοράς σε μια περιοχή με
ιδιαίτερα προβλήματα διαχείρισης
Πρόσκληση συμμετοχής για το βραβείο Mies van der Rohe υδάτινων πόρων, ήτοι ποιότητας
Το Βραβείο Mies van der Rohe απονέμεται ανά διετία από το 1988, σε υλοποιημένο και ποσότητας υδάτων.
αρχιτεκτονικό έργο ευρωπαίου αρχιτέκτονα ή ομάδας. Η διαδικασία διοργανώνεται
από το Ίδρυμα Mies van der Rohe στην Βαρκελώνη και υποστηρίζεται από την Νέα παράταση του διαγωνισμού για το Ποσείδι
Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάθε κράτος επιλέγει πέντε (ή κατά περίπτωση επτά) έργα και Την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας του διαγωνισμού για την πώληση
τα αποστέλλει στο Ίδρυμα Mies van der Rohe όπου σε συνδυασμό με τις προτάσεις έκτασης στο Ποσείδι Χαλκιδικής, ανακοίνωσε το ΤΑΙΠΕΔ. Σύμφωνα με το νέο
συσταθείσας Ομάδας Ανεξάρτητων Ειδικών Συμβούλων (Independent Experts) και χρονοδιάγραμμα, η ημερομηνία για την υποβολή ερωτήσεων παρατείνεται έως
Ειδικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής, γίνεται η τελική επιλογή. Ο ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνια τις 21 Νοεμβρίου και για την υποβολή προσφορών έως τις 28 Νοεμβρίου 2016.
Ένωση Αρχιτεκτόνων έχει αναλάβει να συγκεντρώσει τις συμμετοχές της χώρας Σημειώνεται ότι η προθεσμία για την κατάθεση προσφορών έληγε στις 3 Οκτωβρίου.
μας για το ως άνω Βραβείο, προτείνοντας πέντε έργα. Η επιλογή των έργων θα γίνει Πρόκειται για έκταση περίπου 160 στρμ., με θαλάσσιο μέτωπο μήκους 370 μ., στη
από Ειδική Επιστημονική Επιτροπή, που θα ορίσει ο ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ. Τα προς υποβολή χερσόνησο της Κασσάνδρας. Απέχει 105 χλμ από τη Θεσσαλονίκη και 95 χλμ από το
έργα θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως 31-12-2016. Περισσότερα ΕΔΩ
Διεθνή Αερολιμένα «Μακεδονία».
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6+1 αλλαγές στη σύσταση και λειτουργία των δασικών συνεταιρισμών

ΤΑ ΝΕΑ 21/9/2016

Οι αλλαγές προβλέπονται σε νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος - Δασικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις και άλλες διατάξεις- το οποίο αναμένεται να
ψηφιστεί στην Ολομέλεια της Βουλής. Ειδικότερα στο νέο σκηνικό που διαμορφώνεται και το οποίο αφορά άμεσα 34.000 επαγγελματίες σε όλη την Ελλάδα:
Προβλέπεται η αύξηση σε 25 –από 7 που είναι σήμερα- του αριθμού των μελών που απαιτείται για τη σύσταση και λειτουργία του δασικού συνεταιρισμού, ορίζεται
ρητά ότι η ιδιότητα του δασεργάτη αποτελεί προϋπόθεση για την απόκτηση της ιδιότητας μέλους Δασικού Συνεταιρισμού Εργασίας, προβλέπεται η πιστοποίηση του
επαγγέλματος του δασεργάτη και η εκπαίδευση των νεοεισερχόμενων στο επάγγελμα και καθιερώνεται η οικονομική ευθύνη μελών, γεγονός το οποίο τα καθιστά
πιο υπεύθυνα για την εν γένει λειτουργία του συνεταιρισμού.

Ποινές φυλάκισης έως και 20 ετών στους φοροφυγάδες

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ 21/9/2016

Ποινικές κυρώσεις που ξεκινούν από 3 μήνες φυλάκιση και φθάνουν μέχρι και τα 10 ή ακόμη και τα 20 χρόνια κάθειρξη προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία για τα
εγκλήματα φοροδιαφυγής, όπως διαμορφώθηκε μετά την ψήφιση του νόμου 4337/2015 τον Οκτώβριο του 2015 και κοινοποιήθηκε στις αρμόδιες φορολογικές αρχές
μόλις πριν από 5 μέρες με εγκύκλιο του γενικού γραμματέα Δημοσίων Εσόδων Γ. Πιτσιλή. Στην εγκύκλιο αναφέρεται ότι σε υποθέσεις εγκλημάτων φοροδιαφυγής
σε βαθμό πλημμελήματος το Δημόσιο θα πρέπει να παρίσταται στα ποινικά δικαστήρια ως πολιτική αγωγή και να διεκδικεί από τον κάθε κατηγορούμενο πρόσθετο
ποσό 10% επί των καταλογισθέντων φόρων και προστίμων ως χρηματική αποζημίωση για ηθική βλάβη.

Υπερκάλυψη του στόχου εσόδων ΦΠΑ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ 21/9/2016

Οι εισπράξεις από τα νησιά έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στις εισπράξεις του ΦΠΑ. Τα συνολικά έσοδα υπερέβησαν τον στόχο του προϋπολογισμού στο οκτάμηνο
Ιανουάριος - Αύγουστος. Ικανοποίηση επικρατεί στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων και στο υπουργείο Οικονομικών για την πορεία των εσόδων από τον
ΦΠΑ που υπερέβησαν το στόχο κατά 3,01%. Τα αναλυτικά στοιχεία των εσόδων που έχει επεξεργασθεί το υπουργείο Οικονομικών είναι χαρακτηριστικά για τις
επιδόσεις στις εισπράξεις του ΦΠΑ στα νησιά. Στη Μύκονο οι εισπράξεις από τον ΦΠΑ τον Αύγουστο υπερέβησαν κατά 170,1% τον μηνιαίο στόχο του προϋπολογισμού
ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στη Ρόδο είναι 165,6% και στη Σαντορίνη 114,4%. Στη Ζάκυνθο η υπέρβαση των εσόδων του ΦΠΑ από τον στόχο ανήλθε σε 91,2%, στην
Κέρκυρα 78,6%, στα Χανιά 53,7% , και στο Ηράκλειο 51,7%.

Υπερψηφίστηκε ο «συμβιβασμός» για το Ελληνικό

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 22/9/2016

Η σύμβαση παραχώρησης του Ελληνικού υπερψηφίστηκε με ευρύτατη πλειοψηφία στη Βουλή – την καταψήφισαν μόνο η Χρυσή Αυγή και το ΚΚΕ. Η συμφωνία
επί του νομοθετήματος, ωστόσο, δεν στάθηκε ικανή να αποτρέψει έναν ακόμα γύρο σφοδρών συγκρούσεων ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αντιπολίτευση,
ούτε έκρυψε το έντονο πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί εντός του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς τα στελέχη του, βουλευτές και υπουργοί, εκλήθησαν να υπερασπιστούν μια
επένδυση την οποία κατήγγειλαν σε όλους τους τόνους και «πολεμούσαν» πριν αναλάβουν κυβερνητικά καθήκοντα. Η υπερασπιστική γραμμή δεν ήταν ενιαία,
καθώς οι περισσότεροι προτίμησαν την απουσία και τη σιωπή, ενώ από τους παρόντες άλλοι μιλούσαν για επιτυχία και άλλοι για αναγκαστικό συμβιβασμό, ενώ
αίσθηση προκάλεσε η παρέμβαση του αναπληρωτή υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Ι. Τσιρώνη, σύμφωνα με την οποία η επένδυση του Ελληνικού
προκαλεί ανησυχία.

Ψήφο εμπιστοσύνης στη ΔΕΘ έδωσαν φέτος 210.000 άτομα

Voria.gr 20/9/2016

Περισσότεροι από 210.000 επισκέπτες έδωσαν «ψήφο» εμπιστοσύνης στην επετειακή 81η ΔΕΘ, που έριξε αυλαία την Κυριακή, ανανεώνοντας το «ραντεβού» της
με τον κόσμο για τον επόμενο Σεπτέμβριο. Ειδικότερα, 210.081 άτομα διάβηκαν τις πύλες της, «αγκαλιάζοντας» τη διοργάνωση, παρά τις δυσκολίες πρόσβασης
που αντιμετώπισαν το τελευταίο Σαββατοκύριακο και τις οποίες η ΔΕΘ-Helexpo προσπάθησε να ξεπεράσει, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλία. Ιδιαίτερα ενθαρρυντικό
στοιχείο της 81ης ΔΕΘ, που συμπίπτει με τα 90α γενέθλια του θεσμού, είναι πως μεγάλο μέρος των επισκεπτών ήταν νέοι, γεγονός που προδιαγράφει ένα ακόμα
καλύτερο μέλλον για την Έκθεση.
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ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
29/09/16, 13/10/16, 12:00 - 14:30
1oς όροφος ΤΕΕ/ΤΚΜ, γραφείο ΝΟΚ
περισσότερα

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

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΚΜ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΚΜ
Πάρις Μπίλλιας

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Αλεξάνδρα Γούτα
Άγγελος Αγγελίδης
Χρύσα Λασκαρίδου
Κυριακή Διαβολίτση
Κυριακή Πετρίδου

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
CAN studio

E-MAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
infotkm@central.tee.gr

ΤΕΕ / ΤΚΜ
Λεωφόρος Μ. Αλεξάνδρου 49
54643, Θεσσαλονίκη

www.tkm.tee.gr

