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EDITORIAL

Ψηφίστηκε το σχέδιο νόμου «Χωρικός Σχεδιασμός – Βιώσιμη Ανάπτυξη»

Σε αυτό το editorial, το τελευταίο πριν από τα
Χριστούγεννα, ο Βρετανός συγγραφέας Ντάγκλας
Ανταμς κάνει μια στάση στον Γαλαξία για να μας
πει (σε ελεύθερη μετάφραση): “Διάλεγα πάντα
τον δύσκολο δρόμο. Σπανίως κατέληγα εκεί που
ήθελα να πάω, αλλά πάντα βρισκόμουν εκεί που
έπρεπε να είμαι”. Συνήθως εμείς οι ίδιοι φέρνουμε
την αλλαγή που αποζητούμε, αρκεί να είμαστε έτοιμοι
να δοκιμαστούμε έξω από την πεπατημένη. Είναι
εξαιρετικά αμφίβολο αν ανάμεσα στους περίπου
11.000.000 ανθρώπους που κατοικούν σε αυτή τη
χώρα, υπάρχουν σήμερα έστω μερικές χιλιάδες,
που να μην ποθούν να αλλάξουν τα πράγματα στην
Ελλάδα. “Νιώθω αιχμάλωτος στην πατρίδα μου.
Μόλις μπορέσω θα πάω να βρω την αδερφή μου
στο ‘Αμστερνταμ” σχολίαζε τις προάλλες νεαρός έξω
από την Πολυτεχνική. ‘Ενα πολύ δυναμικό μέρος της
Ελλάδας βρίσκεται ήδη σε άλλη γη σε άλλα μέρη.
Από αυτούς που έχουν μείνει πίσω όμως, μπορεί
να έρθει μια αλλαγή. Όχι με επιλογές και αποφάσεις
εύκολες και ανώδυνες, αλλά με εκείνες τις άλλες,
τις δύσκολες, τις απαιτητικές, που για να γίνουν
πράξη χρειάζεται πρώτα από όλα να αλλάξεις τον
τρόπο που σκέφτεσαι, τη νοοτροπία σου. Η εποχή της
ασφάλειας στην εργασία έχει παρέλθει ανεπιστρεπτί
για τους Έλληνες και το χυμένο γάλα δεν επιστρέφει
στην καρδάρα. Χρειάζεται να αποκτήσουμε
την πολυτιμότερη δεξιότητα της εποχής μας:
τη δυνατότητα να ισορροπούμε σε τεντωμένο
σχοινί, να αναλαμβάνουμε λελογισμένο ρίσκο, να
προχωράμε πέρα από ό,τι μέχρι λίγα χρόνια πριν
θεωρούσαμε βεβαιότητα. Να δημιουργήσουμε
συνθήκες για να μπορέσουν οι νεότεροι να
αναγνωρίσουν ότι η ευκαιρία κατοικοεδρεύει στην
καρδιά της απόπειρας κι αν αποτύχουν να μην τους
τιμωρήσουμε, αλλά να τους εξασφαλίσουμε τη
δεύτερη ευκαιρία, να τους επιτρέψουμε αυτό που
οι Αμερικανοί βροντοφωνάζουν, fail fast, απότυχε
γρήγορα και ξαναπροσπάθησε αμέσως. Κι επίσης
να χαράξουμε πολιτικές και να προετοιμάσουμε το
έδαφος για αυτούς που θέλουν να επιστρέψουν
μια μέρα. Γιατί αν οι συνθήκες γίνουν φιλόξενες,
θα επιστρέψουν. Η λέξη νοσταλγία, όπως και αν
εκφέρεται στις γλώσσες του κόσμου είναι ελληνική.

Έντονη αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης
σημειώθηκε κατά τη διάρκεια συζήτησης του νομοσχεδίου
για το Χωρικό Σχεδιασμό, το οποίο ψηφίστηκε την Τετάρτη 21
Δεκεμβρίου. Η κυβέρνηση υπερασπίστηκε το νομοσχέδιο, ενώ
τα κόμματα της αντιπολίτευσης έκαναν λόγο για «προχειρότητα
και ιδεοληπτικές πολιτικές που αποθαρρύνουν τους
επενδυτές».
Την ανάγκη ευελιξίας στα επίπεδα και στον τρόπο σχεδιασμού
ανέδειξε ο πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός, μιλώντας
στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής για το
νομοσχέδιο «Χωρικός Σχεδιασμός – Βιώσιμη Ανάπτυξη». Κατά
την ακρόαση φορέων στη σχετική συνεδρίαση της Βουλής ο
Πρόεδρος του ΤΕΕ απευθυνόμενος στον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργο Σταθάκη σημείωσε
ότι το ΥΠΕΝ είναι περισσότερο αναπτυξιακό από το υπουργείο Ανάπτυξης καθώς θέτει τους κανόνες με
βάση τους οποίους μπορούν ή όχι, να υλοποιηθούν οι επενδύσεις, δίνοντας μάλιστα και συγκεκριμένα
παραδείγματα όπου υπάρχει πρόβλημα. Ανέφερε ότι πρέπει να υπάρχει ευελιξία στον σχεδιασμό,
προτείνοντας τα επίπεδα σχεδιασμού – και τα πλαίσια ή σχέδια που ανήκουν σε αυτά – να διαθέτουν
σχετική αυτονομία. Δηλαδή η κατάρτιση των σχεδίων κάθε επιπέδου να μην απαιτεί υποχρεωτικά την
ύπαρξη εγκεκριμένων σχεδίων υπερκείμενου ή υποκείμενου επιπέδου, καθώς κάτι τέτοιο θα οδηγήσει
σε τεράστιες καθυστερήσεις. Είναι δυνατόν, σημείωσε, για λόγους συνεκτικότητας του σχεδιασμού, σε
περίπτωση απουσίας των υπερκείμενων σχεδίων να συντάσσεται μια συνοπτική έκθεση εκτίμησης των
αναγκαίων χωροταξικών κατευθύνσεων ή εισροών, λαμβάνοντας υπόψη τα διαθέσιμα στοιχεία από μελέτες
ή άλλες πηγές. Δείτε ΕΔΩ αναλυτικά τις θέσεις που παρουσίασε ο κ. Στασινός στην αρμόδια Επιτροπή.
Το νομοσχέδιο για το Χωρικό Σχεδιασμό και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη «εισάγει διαδικασίες οι οποίες
διασφαλίζουν με πιο ισχυρό τρόπο και τα περιβαλλοντικά στοιχεία, αλλά, ταυτόχρονα και την ασφάλεια δικαίου
για τους επενδυτές», τόνισε ο υπουργός ΠΕΝ Γιώργος Σταθάκης κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου. Όπως
είπε, πρόκειται για «βασικό εργαλείο διαμόρφωσης εθνικής πολιτικής για τηβιώσιμη χωρική ανάπτυξη, που
παρέχει ουσιαστικάτις κατευθύνσεις στο στρατηγικό χωροταξικό σχεδιασμό, μέσω μεσοπρόθεσμων και
μακροπρόθεσμων στόχων. «Το νομοσχέδιο εκδημοκρατίζει και αποκεντρώνει τον χωροταξικό σχεδιασμό,
δίνει ρόλο στο Εθνικό Συμβούλιο Χωροταξίας και στην Αυτοδιοίκηση α΄ και β΄ βαθμού», είπε στην ομιλία του
ο Αν. ΥΠΕΝ, Σωκράτης Φάμελλος. Αμφιβολίες εξέφρασε ο ΣΕΒ για τις αλλαγές στο σύστημα χωροταξικού
σχεδιασμού της χώρας. «Αναθεωρείται εκ νέου το θεσμικό πλαίσιο για τη χωροταξία στη χώρα, μέσα σε
λιγότερο από δύο χρόνια και, ενώ, ήδη, από τον περασμένο Μάιο, η κατάργηση των χρήσεων γης διατηρεί
ένα καθεστώς αβεβαιότητας για κάθε νέα επένδυση που θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί στη χώρα»,
τόνισε καταθέτοντας τις παρατηρήσεις του στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής.
Την Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου ο πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ Πάρις Μπίλλιας συνοδευόμενος από τον πρόεδρο
της ΜΕ Ανάπτυξης-Χωροταξίας Χρυσόστομο Μακράκη, τον πρόεδρο της ΜΕ Αρχιτεκτονικών Θεμάτων
Δημήτρη Δούμα, τον Θανάση Παγώνη και τον Νίκο Καραδημητρίου (όλοι μέλη της Ομάδας Εργασίας που
είχε συστήσει το ΤΕΕ/ΤΚΜ για το θέμα του χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού) μετέβησαν στην
Αθήνα όπου είχαν συνάντηση με τον Γραμματέα Προγράμματος της ΝΔ, Γιώργο Στεργίου και τον βουλευτή
της Δημοκρατικής Συμπαράταξης Γιώργο Αρβανιτίδη. Παρουσιάστηκαν οι προτάσεις του ΤΕΕ/ΤΚΜ για
τον χωροταξικό σχεδιασμό (5 ουσιώδεις αλλαγές στο ελληνικό σύστημα χωροταξικού και πολεοδομικού
σχεδιασμού) οι οποίες είχαν αποσταλεί στο υπουργείο στο πλαίσιο της διαβούλευσης και στη Διαρκή
Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου. Δείτε τις θέσεις του ΤΕΕ/ΤΚΜ ΕΔΩ
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Παρατηρητήριο Αναπτυξιακών Πολιτικών ανακοινώθηκε
σε ημερίδα της εφημερίδας «Μακεδονία»
Η ατζέντα του
2017 θα αφορά την
ανάπτυξη προέβλεψε
ο
υφυπουργός
Οικονομίας Στέργιος
Πιτσιόρλας από το
βήμα της ημερίδας με
τίτλο «Αναπτυξιακή
Σύμπραξη Κράτους
– Τραπεζών –
Επιχειρηματιών» που
διοργάνωσε το Σάββατο 17 Δεκεμβρίου η εφημερίδα «Μακεδονία», τονίζοντας
ότι η μεγαλύτερη διαρθρωτική αλλαγή που χρειάζεται η χώρα είναι «να
πάψουμε να περιμένουμε από το κράτος». Το βασικό πρόβλημα της χώρας
είναι η εμπιστοσύνη και χωρίς αυτήν δεν θα έρθουν επενδυτές, τόνισε από την
πλευρά του ο αντιπρόεδρος της ΝΔ, Κωστής Χατζηδάκης.
Κατά τη διάρκεια της ανακοινώθηκε και η ίδρυση του «Παρατηρητήριου
Αναπτυξιακών Πολιτικών». Στο «Παρατηρητήριο» συμπράττουν τα δύο
μεγαλύτερα ακαδημαϊκά ιδρύματα της πόλης, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης και το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και θα λειτουργεί ως
μηχανισμός ελέγχου των αναπτυξιακών πολιτικών αλλά και ως ένα φόρουμ
για την κατάθεση απόψεων και αναπτυξιακών προτάσεων.
Σύμφωνα με ρεπορτάζ της «Μακεδονίας» στην ημερίδα ο πρώην υπουργός
Περιβάλλοντος Γιάννης Μανιάτης υπογράμμισε ότι η Ενέργεια και η Εγνατία
οδός θα είναι οι δύο βασικοί πυλώνες για την ανάπτυξη της Βόρειας Ελλάδας
και τόνισε πως η Βόρεια Ελλάδα μπορεί να γίνει η πύλη εισόδου ενεργειακών
αγαθών προς την υπόλοιπη Ευρώπη, καθώς θα διέλθουν από τα εδάφη της
όλοι οι μεγάλοι αγωγοί φυσικού αερίου.
Ο κ. Μανιάτης αναφέρθηκε και στην Εγνατία Οδό, λέγοντας ότι δεν πρέπει
να παραχωρηθεί. Την παρομοίασε με εθνικό κουμπαρά καθώς κάθε χρόνο θα
εισπράττονται από τα διόδια του αυτοκινητόδρομου περί τα 120 εκατ. ευρώ,
τα οποία θα μπορούν να διατεθούν για την ανάπτυξη της Βόρειας Ελλάδας. Το
ίδιο, είπε, ισχύει και με την Αττική οδό, η οποία έως το 2024 επιστρέφει στο
ελληνικό δημόσιο. «Η Εγνατία οδός δεν θα πρέπει να παραχωρηθεί αλλά να
αξιοποιηθεί μέσα από ένα ΣΔΙΤ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, όπου ο ιδιώτης
θα έχει την ελαφρά συντήρηση και τη λειτουργία του οδικού άξονα, ενώ τα
έσοδα από τα διόδια θα πηγαίνουν στην εταιρεία Εγνατία Οδός Α.Ε. Οι δύο
αυτοί δρόμοι θα δώσουν σε βάθος δεκαετίας έσοδα 2,5 δισ. ευρώ στη χώρα»,
εξήγησε.
Κατά την ομιλία του ο κ. Πιτσιόρλας εκτίμησε ότι το αποτέλεσμα της δεύτερης
διαπραγμάτευσης θα είναι θετικό. «Η κυβέρνηση θέλει να την ολοκληρώσει,
θέλει και πρέπει να πάρει δύσκολες αποφάσεις» είπε, προσθέτοντας ότι έχει την
ευχέρεια να το κάνει με τον τρόπο που αυτή νομίζει. Με την ολοκλήρωση της
δεύτερης αξιολόγησης «θα αλλάξει η ατζέντα» και θα αρχίσει μία νέα περίοδος,
που θα επιτρέψει στη χώρα να βγει από τα προγράμματα επιτήρησης και να μπει
στο δρόμο της ανάπτυξης. Το μείζον κατά τον ίδιο είναι να αλλάξει η νοοτροπία
που «έχει διαποτίσει το είναι μας» καθώς η οικονομία των τελευταίων ετών
ήταν «βαθιά κρατικοδίαιτη» και «όλοι ήθελαν να ζουν από το κράτος».
Κατά τον πρώην υπουργό Ανάπτυξης και αντιπρόεδρο της ΝΔ Κωστή
Χατζηδάκη το βασικό πρόβλημα της χώρας είναι η έλλειψη εμπιστοσύνης
από τους επενδυτές. «Αν δεν υπάρχει εμπιστοσύνη, αν δεν βάλουμε
πάτο στο βαρέλι κι αν δεν εκπλήξουμε ευχάριστα όσο καλοί ρήτορες

κι αν εκλέγονται στις θέσεις του πρωθυπουργού, δεν θα έρθουν
επενδυτές και δεν θα ανοίξουν δουλειές» είπε. Επανέλαβε τη θέση του
ότι χρειάζεται άλλη προσέγγιση στη φορολογική πολιτική, με λιγότερους
φόρους και λιγότερες δαπάνες, προσθέτοντας όμως ότι ακόμα και μηδενικοί
να ήταν οι φόροι, αν δεν λυθεί το θέμα των κόκκινων δανείων, η οικονομία θα
εξακολουθεί να έχει πρόβλημα, καθώς δεν θα υπάρχει ούτε προσφορά ούτε
ζήτηση δανείων και «χωρίς τράπεζες η οικονομία δεν προχωρά».
Για επικίνδυνους καιροσκοπισμούς και ανεύθυνους λαϊκισμούς έκανε
λόγο ο πρώην αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών της ΝΔ Χρήστος
Σταϊκούρας, διαπιστώνοντας ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε χαμηλότερο σημείο
και έχει ασθενέστερη δυναμική σε σχέση με δύο χρόνια πριν, την ώρα που η
κυβέρνηση «διακατέχεται από διάθεση τζόγου στην πολιτική της συμπεριφορά,
ξοδεύει πολύτιμο χρόνο, υπερφορολογεί και παλινδρομεί αμήχανα ως προς
τις διαρθρωτικές αλλαγές». Στην εκδήλωση συμμετείχαν επίσης ο γενικός
γραμματέας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων Λόης Λαμπριανίδης, ο
ειδικός γραμματέας ΣΔΙΤ Νικόλαος Μαντζούφας, ο πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ
Πάρις Μπίλλιας, ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης
και Ανάπτυξης (EBRD) Αλκής Δρακινός, ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής
Τράπεζας Επενδύσεων Ευάγγελος Αντώναρος, η καθηγήτρια Οικονομικού
Τμήματος του ΕΚΠΑ Λούκα Κατσέλη, ενώ χαιρετισμούς έκαναν η υφυπουργός
Μακεδονίας Θράκης Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά και ο υφυπουργός Εξωτερικών
Γιάννης Αμανατίδης.

ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ: Νέο πρόγραμμα Voucher
Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα «Κατάρτιση και πιστοποίηση Ανέργων 29-64
ετών σε κλάδους αιχμής» (VOUCHER 29-64) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου
Μάθηση». Η υποβολή αίτησης συμμετοχής θα διαρκέσει έως 30/12/2016. Το
πρόγραμμα αφορά 23.000 ανέργους, ηλικίας 29 έως 64. Λεπτομέρειες ΕΔΩ

Προς δημιουργία ενιαίου φορέα διαχείρισης συγκοινωνιών
στη Θεσσαλονίκη
Τη βούληση του υπουργείου Μεταφορών για τη δημιουργία ενιαίου φορέα
διαχείρισης συγκοινωνιών στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος θα εντάσσει υπό τη σκέπη
του λεωφορεία, μετρό, θαλάσσια συγκοινωνία και ενδεχομένως -μελλοντικάτραμ, επαναβεβαίωσε ο Χρήστος Σπίρτζης σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε το
βράδυ Δευτέρας 19 Δεκεμβρίου στα γραφεία της Εγνατίας Οδού ΑΕ. Συμμετείχαν
ο πρόεδρος της Εγνατίας Οδού Α.Ε. Απόστολος Αντωνούδης και οι δήμαρχοι:
Θεσσαλονίκης Γιάννης Μπουτάρης, Θερμαϊκού Γιάννης Μαυρομάτης, Νεάπολης
Συκεών Σίμος Δανιηλίδης, Καλαμαριάς Θεοδόσης Μπακογλίδης, Θέρμης Θόδωρος
Παπαδόπουλος και Βόλβης Διαμαντής Λιάμας. Επίσης παρόντες ήταν οι συντονιστές
των δύο Νομαρχιακών Επιτροπών του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρης Δημητριάδης (Α’
Θεσσαλονίκης) και Χρήστος Ρώσσιος (Β’ Θεσσαλονίκης).
Ο κ. Σπίρτζης παρουσίασε κάποιες σκέψεις του για την ίδρυση ενός νέου φορέα
δημοσίου συμφέροντος στον οποίο θα μπορούν να συμμετέχουν και οι δήμοι. Για
το θέμα της χρηματοδότησης του είπε ότι μπορούν να εξασφαλιστούν δάνεια από
την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων προκειμένου να γίνει μίσθωση λεωφορείων,
ενώ σε δεύτερο χρόνο μπορεί να υπάρξει και εμπλοκή της ΕΛΒΟ στην κατασκευή
και συντήρηση των λεωφορείων.
Οι δήμαρχοι είπαν στον υπουργό ότι για να μπορούν να διαμορφώσουν οριστική
θέση στο ζήτημα αυτό θα πρέπει η τελική πρόταση της κυβέρνησης να είναι γραπτή
και να κατατεθεί προς συζήτηση στην Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κεντρικής
Μακεδονίας, σε μια ειδική συνεδρίαση στην οποία θα συμμετέχουν ο κ. Σπίρτζης, η
Εκτελεστική Επιτροπή της ΠΕΔΚΜ και όλοι οι δήμαρχοι της Θεσσαλονίκης.
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Φοροελαφρύνσεις από τα πλεονάσματα υποσχέθηκε ο
αντιπρόεδρος της κυβέρνησης
«Η κυβέρνηση αναγνωρίζει ότι υπάρχει ζήτημα υπερφορολόγησης στη χώρα, πως
υπάρχει ανάγκη στοχευμένων και δίκαιων φορολογικών ελαφρύνσεων, αλλά αυτές
δεν μπορούν να εφαρμοστούν με μείωση των δημοσίων δαπανών γιατί θα πάμε
σε νέο φαύλο ύφεσης», είπε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Γιάννης Δραγασάκης
μιλώντας σε γεύμα εργασίας που διοργάνωσε την Τρίτη 20 Δεκεμβρίου ο ΣΕΒΕ και
στο οποίο συμμετείχε και ο πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ, Πάρις Μπίλλιας.
Υπογράμμισε ότι «η απόφαση για το έκτακτο βοήθημα και η αναστολή της αύξησης
του ΦΠΑ συνιστά κυριαρχικό δικαίωμα, απόλυτα συμβατό με τη Συμφωνία» και
πρόσθεσε ότι από το «απόθεμα ασφάλειας» που έχει κρατηθεί από τα έσοδα και
δεν διανεμηθεί με τις πρόσφατες παροχές «μπορούν να χρηματοδοτηθούν στο
μέλλον κι άλλες ανάγκες, όπως και στοχευμένες φορολογικές ελαφρύνσεις, εφόσον
η βελτίωση της εισπραξιμότητας του ΦΠΑ θα συνεχιστεί και θα παγιωθεί μετά και
από την ψήφιση του νόμου για την επέκταση των ηλεκτρονικών συναλλαγών».
Χαρακτήρισε πηγή αβεβαιότητας τις αποκλίνουσες στρατηγικές μεταξύ των
δανειστών. «Προτάσεις για νέα μέτρα και μάλιστα για την περίοδο μετά το 2018 δεν
μπορούν να γίνουν αποδεκτές», είπε με νόημα. Ισχυρίστηκε ότι η ανάκαμψη της
οικονομίας, τόσο σε επίπεδο παραγωγής όσο και σε επίπεδο απασχόλησης, είναι
γεγονός. Όπως υποστήριξε, οι βασικοί δείκτες που αποτυπώνουν τη δυναμική
και ορίζουν την προοπτική της οικονομίας έχουν θετικό πρόσημο και η έγκαιρη
ολοκλήρωση της 2ης αξιολόγησης θα διαδραματίσει ρόλο επιταχυντή και ενισχυτή
των θετικών εξελίξεων.
Στην ομιλία του ο αν.υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, κ. Αλέξης Χαρίτσης
επικεντρώθηκε στην προσπάθεια της κυβέρνησης να αξιοποιήσει συντονισμένα όλα
εκείνα τα χρηματοδοτικά εργαλεία που μπορούν να δώσουν στην ελληνική οικονομία
τις απαραίτητες αναπτυξιακές ωθήσεις.
Ο πρόεδρος του ΣΕΒΕ, Δρ Κυριάκος Λουφάκης αναφέρθηκε στο κρίσιμο θέμα της
υπερφορολόγησης, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και οι εισφορές, τονίζοντας ότι
αποτελεί το μεγαλύτερο πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας σήμερα, απειλώντας
και τη βιωσιμότητα των λίγων υγιών επιχειρήσεων που έχουν παραμείνει στη χώρα.

Την άνοιξη του 2017 οι μετροπόντικες στην Καλαμαριά
Την άνοιξη του 2017 και αφού ολοκληρώσουν το έργο τους στη βασική γραμμή, οι
μετροπόντικες θα μεταφερθούν στον σταθμό της Μίκρας, ώστε να αρχίσει η διάνοιξη
της σήραγγας και για την επέκταση προς την Καλαμαριά, διαβεβαίωσε τη Δευτέρα
19 Δεκεμβρίου ο πρόεδρος της Αττικό Μετρό, Γιάννης Μυλόπουλος, ο οποίος
συνοδευόμενος από τον δήμαρχο της περιοχής, Θεοδόση Μπακογλίδη επισκέφτηκε
τον σταθμό “Αρετσού”.
“Η επέκταση της Καλαμαριάς από την αρχή δεν είχε προβλήματα. Οι σταθμοί
της βρίσκονται σε φάση υλοποίησης. Μέσα στην άνοιξη του 2017 τα ΤΒΜ θα
αποσυναρμολογηθούν και θα μεταφερθούν στον σταθμό της Μίκρας για να αρχίσει η
διάνοιξη. Έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία με τον δήμαρχο, η οποία ανοίγει δρόμους
για τη δημιουργία και των χώρων πρόσβασης και υποδομής που απαιτούνται γύρω
από τους σταθμούς” σημείωσε και επανέλαβε τη δέσμευση για ολοκλήρωση της
βασικής γραμμής του μετρό μέχρι το 2020.
Από την πλευρά του, ο δήμαρχος της περιοχής, Θεοδόσης Μπακογλίδης, σημείωσε:
“Από τη μέρα που υπεγράφη η σύμβαση, το έργο βρίσκεται εντός χρονοδιαγραμμάτων
κι ελπίζουμε ότι το 2020 το μετρό θα τρέξει σε όλη την πόλη της Θεσσαλονίκης.
Συζητήσαμε ζητήματα που προέκυψαν σχετικά με τη μελλοντική εξέλιξη έργου,
όπως τη διαμόρφωση των χώρων πέριξ των σταθμών, τη διάνοιξη της οδού Πόντου,
αλλά και τις εκδηλώσεις που θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν στους χώρους
των σταθμών, μετά την ολοκλήρωσή τους”.

Ενεργειακή αναβάθμιση στα κτίρια της ΠΚΜ
Στην ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων της πρόκειται να προχωρήσει η Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας, δεδομένου ότι το 78% του συνόλου των κτιρίων αυτών είναι
κατασκευασμένα πριν από το 1985 και δαπανώνται μεγάλες ποσότητες καυσίμων για
την θέρμανσή τους το χειμώνα. Σύμφωνα με την πρόταση προς στο Επιχειρησιακό
πρόγραμμα της Περιφέρειας για την περίοδο 2014 - 2020 που εγκρίθηκε από το
Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας, τα μέτρα ενεργειακής αναβάθμισης
των δημοσίων κτιρίων που θα ληφθούν επιδιώκεται να συμβάλλουν στη μείωση της
κατανάλωσης ενέργειας και την παράλληλη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του
άνθρακα μέσω της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, της χρήσης ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας, της υιοθέτησης ενεργειακά αποδοτικών συστημάτων για ψύξη και
θέρμανση χώρων και της εφαρμογής τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας.
Η σχετική πρόταση περιλαμβάνει αφενός την καταγραφή των ιδιόκτητων κτιρίων
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και αφετέρου τον προσδιορισμό της
ενεργειακής κατηγορίας στην οποία βρίσκονται αλλά και την έκδοση ενεργειακού
πιστοποιητικού. Στη συνέχεια προβλέπεται η διερεύνηση πιθανών παρεμβάσεων και
δυνατοτήτων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και η εκπόνηση του σχεδίου
ενεργειακής απόδοσης το οποίο θα περιέχει συγκεκριμένους στόχους και δράσεις
εξοικονόμησης ενέργειας.

Σε Κινέζικη εταιρία το 24% του ΑΔΜΗΕ
Την Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου υπογράφηκε η συμφωνία της ΔΕΗ με την
κινεζική State Grid International Development Ltd για την παραχώρηση του
24% του ΑΔΜΗΕ, έναντι τιμήματος 320 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη
δημόσια εταιρεία στην Κίνα, η οποία διαθέτει τεράστια εμπειρία σε δίκτυα υψηλής
τάσης και «έξυπνα» δίκτυα, ενώ ήδη δραστηριοποιείται και σε Ιταλία, Πορτογαλία.
Στο μεταξύ, το Γενικό Δικαστήριο της ΕΕ απέρριψε τις προσφυγές της ΔΕΗ κατά
προηγούμενων αποφάσεων της Κομισιόν, που κατηγορούσαν την Επιχείρηση για
κατάχρηση δεσπόζουσας θέσεως στην εγχώρια αγορά προμήθειας λιγνίτη και στη
χονδρική προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας. Σύμφωνα με το energypress.gr το
δικαστήριο, απορρίπτει και τους τέσσερις λόγους ακυρώσεως που προέβαλλε η
ΔΕΗ, επιβεβαιώνοντας, κατά βάση τις αποφάσεις της Επιτροπής, οι οποίες μιλούν για
κατάχρηση δεσπόζουσας θέσεως της ΔΕΗ στις ελληνικές αγορές προμήθειας λιγνίτη
και χονδρικής προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας.
26ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ UIA 2017-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την
παρουσίαση έργων σχεδιασμού με αρχικό θέμα «Η ψυχή της
πόλης» από το Ακαδημαϊκό Πρόγραμμα της Διεθνούς Ένωσης
Αρχιτεκτόνων (UIA), στο πλαίσιο του συνεδρίου του στη Σεούλ
(Κορέα), 3-10 Σεπτεμβρίου 2017. Γνωστοποίηση αποδοχής: 31
Ιανουαρίου 2017. Πληροφορίες
7ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ
ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΖΩΝΩΝ, διοργανώνει το ΕΜΠ, Σχολή Πολιτικών
Μηχανικών, από 20 έως 22 Νοεμβρίου 2017, Αθήνα. Πληρ.: 210
772 2367
ΕΚΘΕΣΗ «Η αρχιτεκτονική των βιβλιοθηκών στον δυτικό πολιτισμό.
Από τη μινωική εποχή στον Μιχαήλ Άγγελο (1600 π.Χ. - 1600 μ.Χ.)».
Έως 8 Ιανουαρίου 2017, κεντρικό κτήριο Μουσείου Μπενάκη,
Κουμπάρη 1, Κολωνάκι, Αθήνα. Πληρ.210 3671000
ΕΚΘΕΣΗ «GeniiLoci. Ελληνική Τέχνη από το 1930 έως σήμερα»
του ΚΜΣΤ στο Κρατικό Μουσείο Manege της Αγίας Πετρούπολης.
Έως 9 Ιανουαρίου 2017. Πληροφορίες
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Σε τρία χρόνια το Μουσείο Ολοκαυτώματος
Στα τέλη του 2019, η
Θεσσαλονίκη θα αποκτήσει
Μουσείο Ολοκαυτώματος
και Εκπαιδευτικό Κέντρο,
στο χώρο από όπου
ξεκίνησε το τελευταίο ταξίδι
για τα θύματα της ναζιστικής
θηριωδίας, τον παλιό
σιδηροδρομικό σταθμό. Σε οικόπεδο που παραχώρησε η ΓΑΙΑΟΣΕ θα αρχίσουν
εντός του 2017 οι εργασίες για την ανέγερση του Μουσείου και του Εκπαιδευτικού
Κέντρου, ενώ σε χώρο παραπλεύρως θα κατασκευαστεί πολυπολιτισμικό σχολείο.
Το φιλόδοξο σχέδιο, για το οποίο έχουν ήδη εξασφαλιστεί κονδύλια ύψους 10 εκ.
ευρώ από το γερμανικό κράτος, παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης
του δημοτικού συμβουλίου της Θεσσαλονίκης της 19ης Δεκεμβρίου, από τον
διευθύνοντα σύμβουλο της ΓΑΙΑΟΣΕ, Αθανάσιο Σχίζα, τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης,
Γιάννη Μπουτάρη και τον πρόεδρο της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης,
Δαυίδ Σαλτιέλ. Τα Αρχιτεκτονικά γραφεία που εκπόνησαν τα σχέδια του Μουσείου
είναι: EK-A Efrat-Kowalsky Architects από το Ισραήλ και Heide & Von Beckerath από την Γερμανία, ενώ υπεύθυνη περιεχομένου και μουσικολογικής μελέτης
είναι η κα. Ruth Ur, Head Of Arts & Development του British Council Of Berlin.Ο
Δήμαρχος είπε ακόμη ότι για τη χρηματοδότηση του Μουσείου το Ίδρυμα «Σταύρος
Νιάρχος» έχει τη σχετική βούληση, ενώ αντίστοιχη βούληση έχουν εκφράσει
Εβραϊκές κοινότητες της Αμερικής, της Αυστραλίας και της Ευρώπης, αλλά και
μεμονωμένες προσωπικότητες της Ευρώπης που έλκουν την καταγωγή τους από
τη Θεσσαλονίκη.
Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν κατά την παρουσίαση έως το τέλος Φεβρουαρίου
θα έχουν ολοκληρωθεί τα διαδικαστικά και όλες οι κινήσεις για τη χρηματοδότηση
και έως το τέλος του έτους του πρώτου εξαμήνου θα έχουν ξεκινήσει οι γεωλογικές
μελέτες για το Μουσείο. Εντός της εβδομάδας αναμένεται να κατατεθεί και ο
φάκελος στο υπουργείο Υποδομών για την έκδοση Προεδρικού Διατάγματος για
τη χρήση Γης και τους όρους δόμησης του κτηρίου. Όπως ανέφερε ο κ. Σχίζας τον
Αύγουστο ή αρχές Σεπτεμβρίου του 2017 θα ξεκινήσουν οι γεωλογικές μελέτες
και έως το τέλος του 2019 θα έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή του Μουσείου.

Η Αγορά Βλάλη με δικό της λογότυπο
Μία διαφορετική εικόνα θα συναντήσουν τις
ημέρες των Χριστουγέννων οι επισκέπτες στην
αγορά Βλάλη, το γνωστό Καπάνι, καθώς τόσο στις
εισόδους όσο και σε κεντρικά σημεία εντός της
αγοράς θα αναρτηθούν banners και πινακίδες
με το νέο λογότυπο της αγοράς. Επιπροσθέτως,
εκτός από την ειδική σήμανση που θα οριοθετεί
την Αγορά Καπάνι, θα διανεμηθούν σε όλους τους
επιχειρηματίες που διαθέτουν κατάστημα μέσα σε αυτή, περίπου 100.000 σακούλες
με τη νέα ταυτότητα για τα ψώνια των επισκεπτών.
Η πρωτοβουλία υλοποιήθηκε και χρηματοδοτήθηκε από το ΚΕΠΑ στο πλαίσιο
του προγράμματος «Design for Europe» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σε
συνεργασία με το Σύλλογο Επαγγελματιών Ιστορικού Κέντρου, το Resilient Thessaloniki, το Youthnest και το Creativity Platform. Στόχος της δράσης αποτελεί η
ενίσχυση της ταυτότητας της αγοράς συνδυάζοντας μέσα από το λογότυπο και τις
ενέργειες προβολής του, το έντονο πολιτιστικό αποτύπωμα της περιοχής με τον
ιστορικό χαρακτήρα της αγοράς για την ανάδειξη της τουριστικής και αναπτυξιακής
φυσιογνωμίας της Θεσσαλονίκης, χρησιμοποιώντας τα εργαλεία του Design
(σχεδιασμός).

Θεσσαλονίκη: Ανοιχτός διάλογος με τον Δ. Αβραμόπουλο
για το προσφυγικό
Για την προσφυγική κρίση συζήτησε ο Επίτροπος Μεταναστευτικής Πολιτικής,
Δημήτρης Αβραμόπουλος, κατά τη διάρκεια «Διαλόγου» που είχε με πολίτες
και εκπροσώπους φορέων της Θεσσαλονίκης το απόγευμα της Δευτέρας 19
Δεκεμβρίου, στον οποίο συμμετείχε και ο πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ, Πάρις Μπίλλιας.
«Βάσει της συνθήκης Γενεύης είναι υποχρέωση μας να ανοίξουμε τις πόρτες
μας», εξήγησε και συμπλήρωσε ότι είναι άλλο οι παράνομοι μετανάστες και άλλο
οι πρόσφυγες που δικαιούνται διεθνούς προστασίας. «Βλέποντας το πρόβλημα
στην παγκόσμια διάστασή του, η Ελλάδα δέχεται βέβαια μεγάλη πίεση, αλλά δεν
είναι μόνη της. Έχει την Ευρώπη στο πλευρό της», ανέφερε και πρόσθεσε ότι «η
προσφυγική κρίση δοκίμασε τις αρχές και τις αξίες πάνω στις οποίες θεμελιώθηκε
η ΕΕ». «Η Ελλάδα αιφνιδιάστηκε, αλλά οι πρόσφυγες δεν είναι εισβολείς, πρέπει
να αντιμετωπιστούν διαφορετικά. Έλαχε ο κλήρος στην Ελλάδα λόγω γεωγραφίας.
Χρειάζονται όμως κοινές ευρωπαϊκές πολιτικές. Η Ευρώπη πήρε την κατάσταση στα
χέρια της», κατέληξε ο κ. Αβραμόπουλος.

Συνάντηση εργασίας για το Εθνικό Σύστημα Διοίκησης και
Διαχείρισης των Προστατευόμενων Περιοχών
Πρωτοβουλία προετοιμασίας νέου νομοθετικού πλαισίου για τα θέματα
προστασίας της φύσης σε συνεργασία με όλους τους φορείς του περιβάλλοντος και
την Αυτοδιοίκηση με συγκεκριμένο οδικό χάρτη, αναλαμβάνει το ΥΠΕΝ. Την Τετάρτη
14 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε υπό την προεδρία του αν.ΥΠΕΝ Σωκράτη
Φάμελλου συνάντηση εργασίας με θέμα την προοπτική και την αρχιτεκτονική του
Εθνικού Συστήματος Διοίκησης και Διαχείρισης των Προστατευόμενων Περιοχών
της χώρας, παρουσία πολλών Προέδρων ΔΣ Φορέων Διαχείρισης, του Πράσινου
Ταμείου, της Επιτροπής Φύση 2000, εκπροσώπων των εργαζομένων στους Φορείς
Διαχείρισης και της Προέδρου της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής. Άποψη
του υπουργείου είναι ότι απαιτείται μία συνολική, ολοκληρωμένη και μόνιμη λύση,
η ένταξη της χρηματοδότησης των φορέων στον κρατικό προϋπολογισμό -στο
τμήμα που αφορά τη δημόσια ευθύνη- και η θέσπιση μόνιμης αρχιτεκτονικής του
συστήματος διοίκησης όλων των περιοχών του δικτύου Natura 2000 της χώρας.

Με χορηγία του ΕΒΕΘ τα πρωτοχρονιάτικα πυροτεχνήματα
«Βροχή» πυροτεχνημάτων θα φωτίσει
τον ουρανό της Θεσσαλονίκης τα
μεσάνυχτα της 31ης Δεκεμβρίου
2016. Η υποδοχή του νέου έτους θα
γίνει με ένα φαντασμαγορικό θέαμα,
το οποίο θα απολαύσουν όλοι όσοι
θα βρίσκονται εκείνη την ώρα στην πλατεία Αριστοτέλους, αλλά και σχεδόν όλη η
Θεσσαλονίκη.
Με το εντυπωσιακό σόου των πυροτεχνημάτων θα κορυφωθούν ουσιαστικά οι
εορταστικές εκδηλώσεις τις οποίες διοργανώνει ο δήμος Θεσσαλονίκης, ενώ το
κόστος του συγκεκριμένου event το έχει αναλάβει εξ’ ολοκλήρου το ΕΒΕΘ. Μάλιστα,
το Επιμελητήριο ανέθεσε την υλοποίηση του project στους πλέον ειδικούς, στους
αδερφούς Νάνου οι οποίοι με την εταιρία τους, Nanos Fireworks & Special Effects,
έχουν αποσπάσει επτά πρώτα παγκόσμια βραβεία στη ρίψη των πυροτεχνημάτων,
κι έχουν τεράστια διεθνή εμπειρία έχοντας βάλει τη «σφραγίδα» τους σε μεγάλα
γεγονότα, όπως ήταν και οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2004.
Τα πυροτεχνήματα θα εκτοξεύονται σε ύψος 150 μέτρων -που είναι το μέγιστο
επιτρεπτό από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας για την ασφάλεια των πτήσεων
των αεροσκαφών- και θα έχουν άνοιγμα 500 μέτρων φωτίζοντας μια τεράστια
περιοχή. Συνολικά θα εκτοξευθούν περισσότερα από 3.000 πυροτεχνήματα και
στόχος είναι το εντυπωσιακό υπερθέαμα να γίνει ορατό σε όλη τη Θεσσαλονίκη.
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Ελληνικό ενδιαφέρον για αγορά κατοικίας σε γερμανικό έδαφος

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 19/12/2016

Το δικό τους μερίδιο από τη ραγδαία αναπτυσσόμενη αγορά κατοικίας της Γερμανίας διεκδικούν ολοένα και περισσότεροι Έλληνες επενδυτές. Ασφαλώς, όπως
τονίζουν στελέχη της αγοράς ακινήτων που έχουν γνώση των σχετικών κινήσεων, η επιβολή των κεφαλαιακών ελέγχων έχει δυσχεράνει σημαντικά την
πραγματοποίηση επενδύσεων. Ωστόσο, κινήσεις γίνονται, καθώς αρκετοί είναι εκείνοι που πωλούν άλλα ακίνητα, που απέκτησαν, για παράδειγμα, στη Μεγάλη
Βρετανία τα προηγούμενα χρόνια, προκειμένου να αυξήσουν την έκθεσή τους στη γερμανική αγορά, η οποία εμφανίζει προοπτικές μελλοντικών υπεραξιών.

Moody’s: Πιστωτικά αρνητική η νέα διαμάχη Αθήνας-δανειστών

ΕΘΝΟΣ 19/12/2016

Ως πιστωτικά αρνητική (creditnegative) χαρακτηρίζει η Moody’s την απόφαση του ΕSM να «παγώσει» τα βραχυπρόθεσμα μέτρα για το ελληνικό χρέος. Σύμφωνα
με τον οίκο αξιολόγησης η εν λόγω εξέλιξη δημιουργεί νέες εντάσεις μεταξύ Αθήνας-δανειστών και αυξάνει τα ρίσκα σχετικά με την εξόφληση ομολόγων που
είναι προγραμματισμένη για τον Ιούλιο του 2017. Στο εβδομαδιαίο report της η Moody’s επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι «η κίνηση από την πλευρά των πιστωτών
υποδηλώνει σκλήρυνση της στάσης τους απέναντι στην Ελλάδα που η Moody’s περιμένει ότι θα παρατείνει τις διαπραγματεύσεις για τη β’ αξιολόγηση».

Θα «μαρτυρούν» τους Έλληνες που έχουν καταθέσεις στο εξωτερικό οι ξένες
τράπεζες

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ 19/12/2016

Δεν θα μπορούν να…κρύβουν τα χρήματά τους στο εξωτερικό πλέον οι Έλληνες. Από την Πρωτοχρονιά αρχίζει η διαδικασία αυτόματης ανταλλαγής στοιχείων
μεταξύ των φορολογικών αρχών περισσότερων από 90 χωρών οι οποίες εντάσσονται στη συμφωνία για τα Κοινά Πρότυπα Αναφοράς (CommonReportingStandards – CRS) του ΟΟΣΑ και έτσι τα χρήματα των Ελλήνων μπαίνουν αναγκαστικά σε φορολογικό κλοιό. Πρόκειται για μια συμφωνία που θα ισχύσει σε δύο
φάσεις, το 2017 και το 2018. Από την 1η Ιανουαρίου 2017 οι φορολογικές αρχές 52 χωρών, μεταξύ των οποίων η Ελλάδα και τα περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη,
θα ανταλλάξουν στοιχεία για οποιοδήποτε χρεόγραφο (καταθέσεις, ομόλογα, μετοχές κ.λπ.) βρισκόταν στις τράπεζές τους από φορολογικούς κατοίκους άλλων
χωρών το προηγούμενο έτος – το 2016.

Ποινές εάν δεν επιτευχθούν οι στόχοι των «κόκκινων δανείων»

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ 19/12/2016

Νομοθετικό οπλοστάσιο για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων και των μη εξυπηρετούμενων εκθέσεων δημιουργεί η Ελλάδα, σύμφωνα με τον Γιάννη
Στουρνάρα, ο οποίος δήλωσε ότι θα υπάρξουν ποινές για όσες τράπεζες δεν προχωρήσουν σε κινήσεις αντιμετώπισης του προβλήματος. Σε συνέντευξη στους
FinancialTimes, ο διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος δίνει ως παράδειγμα ότι «οι τράπεζες μπορούν να πωλούν NPLs σε μη τράπεζες, κάτι που δεν μπορούσε
να γίνει προηγουμένως. Υπάρχουν ορισμένα πράγματα που πρέπει ακόμα να γίνουν, όμως το μεγαλύτερο μέρος της νομοθετικής εργασίας έχει ολοκληρωθεί».

Μία φορά την εβδομάδα θα μπορούν να επικοινωνούν οι εισπρακτικές με
υπερχρεωμένους δανειολήπτες

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 19/12/2016

Μια φορά την εβδομάδα (και όχι ανά δύο ημέρες που ισχύει σήμερα) θα επιτρέπεται στις εταιρίες ενημέρωσης οφειλετών να επικοινωνούν με υπερχρεωμένους
δανειολήπτες ενώ οι διατάξεις για την προστασία των οφειλετών θα ισχύουν και στις περιπτώσεις που η ενημέρωση γίνεται από δικηγόρους. Οι σχετικές
τροποποιήσεις της νομοθεσίας αποτελούν προτάσεις της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή του υπουργείου Οικονομίας και παρουσιάστηκαν στο Εθνικό Συμβούλιο
Καταναλωτή και Αγοράς που συνεδρίασε υπό τον γ.γ. Καταναλωτή Αντώνη Παπαδεράκη. Συγκεκριμένα με τις αλλαγές που προτείνονται θα θωρακίζεται η συχνότητα
της ενημέρωσης (άπαξ εβδομαδιαίως) ακόμη και στις περιπτώσεις που ο πιστωτής έχει αναθέσει το έργο σε περισσότερες από μία εταιρίες ενημέρωσης.
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ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
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

