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EDITORIAL
Είθισται οι τελευταίες ημέρες κάθε χρόνου να
αφιερώνονται σε απολογισμούς πάσης φύσεως. Έτσι
κι εμείς, στο τελευταίο editorial του 2016, δεν θα
πρωτοτυπήσουμε, όχι από έλλειψη φαντασίας, αλλά
επειδή καλό είναι πριν ανοίξεις ένα νέο κεφάλαιο,
να “ζυγίζεις” το προηγούμενο. Στη διάρκεια του 2016
λοιπόν, χιλιάδες μηχανικοί βρέθηκαν κοντά στο ΤΕΕ/
ΤΚΜ -και αντίστροφα- για να παρακολουθήσουν ή
και να συμμετάσχουν ενεργά σε όσα οργανώθηκαν
και υλοποιήθηκαν. Εκτός από τις φετινές εκλογές
του επιμελητηρίου, που πραγματοποιήθηκαν με
επιτυχία σε μια εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία, στα
highlights του “γέρου χρόνου” περιλαμβανόταν
σίγουρα το μεγάλο αναπτυξιακό συνέδριο του ΤΕΕ/
ΤΚΜ, με τίτλο “Κεντρική Μακεδονία- Επιχειρηματική
Περιφέρεια: Άμεσες ενέργειες και Στρατηγικός
Σχεδιασμός”, που έφερε σε μια αίθουσα 40 ομιλητές
και εκατοντάδες μηχανικούς, θέτοντας στο επίκεντρο
της συζήτησης την ανάγκη χάραξης ενός νέου
αναπτυξιακού οράματος για την περιοχή, αλλά και τα
εργαλεία για την επίτευξή του (μπορείτε να διαβάσετε
όσα συζητήθηκαν ΕΔΩ, ΕΔΩ, ΕΔΩ κι ΕΔΩ. Η
συγκεκριμένη εκδήλωση δεν ήταν όμως η μόνη
κίνηση, που ήταν αφιερωμένη στην ανάπτυξη, αφού
το ΤΕΕ/ΤΚΜ μπήκε στη σχετική συζήτηση ήδη από την
πρώτη στιγμή. Μεταξύ άλλων, εστάλησαν προτάσεις
και παρατηρήσεις κατά άρθρο πριν από την ψήφιση
του νόμου, τις οποίες μπορείτε να διαβάσετε ΕΔΩ.
Επιπλέον, το ΤΕΕ/ΤΚΜ, σε συνεργασία με την Ελληνική
Επιστημονική Εταιρεία Ερευνών Σκυροδέματος
(ΕΠΕΣ), “έβαλε πλάτη” για την “επιστροφή” -μετά από
διακοπή επτά ετών- του Πανελλήνιου Συνεδρίου
Σκυροδέματος, στο οποίο έγιναν 160 ανακοινώσεις.
Ιδιαίτερα δραστήριο ήταν στη διάρκεια του 2016 το
ΤΕΕ/ΤΚΜ και σε ό,τι αφορά το ασφαλιστικό ζήτημα,
ενώ έμφαση δόθηκε και στην ενημέρωση των
μηχανικών για τα νέα προγράμματα του ΕΣΠΑ, που
“τρέχουν”, με εκδηλώσεις σε Θεσσαλονίκη, Βέροια,
Κατερίνη και Σέρρες. Συγκεκριμένες προτάσεις για τον
πολεοδομικό και χωρικό σχεδιασμό τεκμηριώθηκαν
στη διάρκεια του έτους στο πλαίσιο σχετικών ομάδων
εργασίας, επιστολών και εκδηλώσεων, για τις οποίες
μπορείτε να αντλήσετε πληροφόρηση ΕΔΩ, ΕΔΩ, ΕΔΩ,
ΕΔΩ κι ΕΔΩ. Επειδή ο χώρος του editorial είναι εκ των
πραγμάτων περιορισμένος για να περιγραφούν όλα,
δείτε τον απολογισμό του Τμήματος ΕΔΩ.

Καλές Γιορτές
Ευτυχισμένο το 2017
Οι θέσεις του ΤΕΕ/ΤΚΜ για τον χωροταξικό σχεδιασμό παρουσιάστηκαν σε ΝΔ
και ΔΗ.ΣΥΜ.
Την Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου ο πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ Πάρις Μπίλλιας συνοδευόμενος από τον πρόεδρο
της ΜΕ Ανάπτυξης-Χωροταξίας Χρυσόστομο Μακράκη Καραχάλιο, τον πρόεδρο της ΜΕ Αρχιτεκτονικών
Θεμάτων Δημήτρη Δούμα, τον Αναπληρωτή Καθηγητή του Bartlett School of Planning του UCL Νίκο
Καραδημητρίου και τον Επίκουρο Καθηγητή του ΕΜΠ Θάνο Παγώνη (όλοι μέλη της Ομάδας Εργασίας που
είχε συστήσει το ΤΕΕ/ ΤΚΜ για το θέμα του χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού) συναντήθηκανστην
Αθήνα με τον Γραμματέα Προγράμματος της ΝΔ, Γιώργο Στεργίου και τον βουλευτή της Δημοκρατικής
Συμπαράταξης Γιώργο Αρβανιτίδη. Η πρώτη συνάντηση έγινε το μεσημέρι στα γραφεία του κόμματος της
ΝΔ και η δεύτερη στη Βουλή, όπου αργά το απόγευμα ψηφίστηκε το σχετικό νομοσχέδιο. Στις συναντήσεις
παρουσιάστηκαν οι προτάσεις του ΤΕΕ/ΤΚΜ για τον χωροταξικό σχεδιασμό (5 ουσιώδεις αλλαγές στο
ελληνικό σύστημα χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού ΕΔΩ), οι οποίες είχαν αποσταλεί στο
υπουργείο στο πλαίσιο της διαβούλευσης και τη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου.
Συνοπτικά, τα στελέχη του ΤΕΕ/ΤΚΜ υπογράμμισαν στις συναντήσεις ότι τρεις θα πρέπει να είναι οι
βασικοί πυλώνες της μεταρρύθμισης του χωρικού σχεδιασμού: 1. Προώθηση των επενδύσεων (μεγάλων,
αλλά και μικρών), 2. Βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη και 3. Βελτίωση της ποιότητας νομοθέτησης
και εφαρμογής των νόμων.
Τα θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος που αναφέρθηκαν στη συζήτηση αφορούσαν:
1. Στην ανάγκη σύνδεσης των νόμων με αποτελέσματα. Ενώ οι παλαιότεροι νόμοι για τον χωρικό σχεδιασμό
είχαν στρατηγική στόχευση, τα νέα νομοθετήματα υστερούν ως προς αυτό (π.χ. ο Ν. 1337/83 για την
επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων αναγνώριζε το πρόβλημα των πυκνοδομημένων «εκτός σχεδίου»
περιοχών και την ανάγκη ένταξής τους στο σχέδιο, ώστε να αποκτήσουν τις απαραίτητες υποδομές). Θα
πρέπει, επομένως, η νομοθεσία να έχει στόχευση και να μην παράγουμε νόμους που απλά οδηγούν σε
«πληθωρισμό»διατάξεων και πολυνομία.
2. Στην ανάγκη σύνδεσης των νόμων με προγράμματα/ μέσα/ εργαλεία εφαρμογής. Ενώ παλαιότερα
υπήρξαν νόμοι που συνοδεύονταν από προγράμματα (όπως η Επιχείρηση Πολεοδομικής Ανασυγκρότησης),
οι νέοι νόμοι δεν έχουν προγραμματική λογική και παραμένουν «γράμμα κενό».
3. Στην ανάγκη συγκέντρωσης των κανονιστικών διατάξεων στα κατώτερα επίπεδα σχεδιασμού. Ενώ η
γενική κατεύθυνση και οι προσδοκίες που είχαν καλλιεργηθεί πριν τον Ν. 4269/14 ήταν ότι θα οδηγούμασταν
σε ένα πλαίσιο στρατηγικού σχεδιασμού χωρίς κανονιστικές ρυθμίσεις για τις μεγαλύτερες κλίμακες χώρου
(εθνική, περιφερειακή, δημοτική), τελικά επετράπη σε όλα τα επίπεδα να παράγουν κανονιστικές διατάξεις.
Αυτό, σε συνδυασμό με την ενίσχυση του κανονιστικού χαρακτήρα του σχεδιασμού (έγκριση Τοπικών
Σχεδίων με Π.Δ/γμα) και την πολυνομία δημιουργεί υπερρύθμιση και αποτελεί τροχοπέδη, κυρίως για τις
επενδύσεις. Άλλα πράγματα προβλέπονται στα εθνικά σχέδια, άλλα στα περιφερειακά και άλλα στα τοπικά
σχέδια. Όταν όλα τα επίπεδα σχεδιασμού ρυθμίζουν είναι μοιραίο να γίνεται «σπασμένο τηλέφωνο», ιδίως
όταν η διοίκηση συνηθίζει να μένει στο γράμμα του νόμου και όχι στην ουσία. Η πρόνοια για έγκριση των
Τοπικών Σχεδίων με Π.Δ/γμα στο νέο νόμο στοχεύει να προηγείται έλεγχος της συνάφειας των Τοπικών
Σχεδίων με τον υπερκείμενο περιφερειακό και εθνικό σχεδιασμό. Ωστόσο, δεν είναι δυνατό να εκπονούνται
κανονιστικές μελέτες με χωρική αναφορά (συντεταγμένες) σε ανεπίκαιρα και ασαφή υπόβαθρα της
Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού, ούτε είναι δυνατόν το ΣτΕ να ελέγχει όλα τα Τοπικά Σχέδια.
4. Στην ανάγκη καθιέρωσης επιθεωρητή χωρικού σχεδιασμού. Λόγω των παθογενειών του συστήματος
χωρικού σχεδιασμού είναι αναγκαία η προώθηση της πρότασης του επιθεωρητή για τον χωρικό σχεδιασμό
(planninginspector), για τον οποίο υπήρχε εκτενής αναφορά στην αιτιολογική έκθεση του Ν. 4269/14, χωρίς
κάποια προσθήκη στον Νόμο. Το σώμα των επιθεωρητών για τον χωρικό σχεδιασμό είναι μια ανεξάρτητη
αρχή που δρα τόσο σε εθνικό επίπεδο, όσο και περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και διασφαλίζει την
συμβατότητα μεταξύ των σχεδίων διαφόρων επιπέδων (αλλά και οριζόντια, μεταξύ σχεδίων του ίδιου
επιπέδου), τόσο κατά την εκπόνησή τους, όσο και όταν πλέον βρίσκονται σε ισχύ, παρέχοντας σχετικές
διευκρινίσεις.
Συνέχεια στη σελίδα 2...
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Παράταση προθεσμίας για την έκδοση αδείας
Οι θέσεις του ΤΕΕ/ΤΚΜ για τον χωροταξικό σχεδιασμό
παρουσιάστηκαν σε ΝΔ και ΔΗ.ΣΥΜ. ...Συνέχεια από τη σελίδα 1 νομιμοποίησης ή κατεδάφισης για τα αυθαίρετα στα οποία
δύναται να εκδοθεί.
Σε ότι αφορά ειδικά θέματα, προτάθηκε
η απλοποίηση του περιεχομένου και του
τρόπου έγκρισης των πολεοδομικών
σχεδίων. Τα ΓΠΣ (ή ΤΧΣ με τη νέα
ορολογία) χρειάζεται να περιοριστούν
στο επίπεδο ενός δομικού σχεδίου
(structural plan), που τυπικά υλοποιείται πηγή: wikipedia
σε κλίμακα 1:25.000 και εγκρίνεται ακόμη και με απόφαση Γ.Γ. Αποκεντρωμένης
Διοίκησης. Οι ΠΜ εκπονούνται σε δύο στάδια: το πρώτο καταλήγει στην
πολεοδομική οργάνωση (σήμερα τμήμα της Β’ Φάσης των ΠΜ), η οποία όμως
γίνεται σε σωστά υπόβαθρα και θεσμοθετείται με Π.Δ/γμα, ενώ το δεύτερο
καταλήγει σε Ρυμοτομικό Σχέδιο με Πολεοδομικό Κανονισμό και θεσμοθετείται
με απόφαση Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
Επίσης, για τα Ειδικά Χωρικά Σχέδια, που αποτελούν αξιόλογο αναπτυξιακό
εργαλείο αναφέρθηκε ότι είναι κρίσιμο να οριστεί σαφώς σε ποιες περιπτώσεις
επενδύσεων αξιοποιούνται (π.χ. το μέγεθος μιας επένδυσης, ο αριθμός των
θέσεων απασχόλησης που δημιουργεί, κ.ο.κ.). Σε περίπτωση εκτεταμένης
χρήσης του εργαλείου ως παράλληλου σχεδιαστικού εργαλείου θα προέλθει
σύγχυση ως προς το τι ισχύει και επιβάρυνση των επενδυτών. Είναι, τέλος,
κρίσιμο να τύχει επεξεργασίας το αντικείμενο των Ειδικών Χωρικών Σχεδίων,
π.χ. δεν είναι δυνατόν τα Τοπικά Ρυμοτομικά Σχέδια για την χωροθέτηση ενός
σχολείου σε έναν οικισμό να εγκρίνονται με Π.Δ/γμα, όταν σήμερα εγκρίνονται
με απόφαση Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Σε μια τέτοια περίπτωση
είναι προφανές ότι θα επέλθουν καθυστερήσεις στην υλοποίηση ακόμη και
αναγκαίων κοινωφελών επενδύσεων και προβλήματα στην απορρόφηση από
το τρέχον ΕΣΠΑ.
Επιπλέον, έγιναν προτάσεις για επένδυση στο δομημένο περιβάλλον. Ρυθμίσεις
όπως αυτές των Ειδικών Χωρικών Σχεδίων αφορούν ως επί το πλείστον σε
μεγάλες επενδύσεις. Ωστόσο, δεν υπάρχει καμία οικονομία που να στηρίζεται
αποκλειστικά στις μεγάλες επενδύσεις και τις ξένες άμεσες επενδύσεις. Επείγει
να επέλθει μια «κανονικότητα» στον κλάδο της κατασκευής και της ακίνητης
περιουσίας και αυτό να συνδυαστεί με τη βελτίωση της καθημερινότητας του
πολίτη. Στο πλαίσιο αυτό, χρειάζεται ένα έκτακτο πρόγραμμα αναβάθμισης
υποβαθμισμένων περιοχών εντός των πόλεων, σε συνδυασμό με ένα πρόγραμμα
ένταξης στο σχέδιο συγκεκριμένων περιαστικών περιοχών, προκειμένου να
δημιουργηθεί σε αυτές Τράπεζα Γης για την ανταλλαγή δικαιωμάτων δόμησης
για την αναβάθμιση των υποβαθμισμένων περιοχών.
«Βασική προϋπόθεση για την αναζωογόνηση των πόλεών μας αποτελεί η
μεταρρύθμιση της έγγειας ιδιοκτησίας και η περαιτέρω αξιοποίηση για την
κοινή ωφέλεια μέρους της υπεραξίας της γης. Με τον Ν. 4315/14 για τις
εισφορές θεσπίστηκε το αυτονόητο, τριάντα ένα χρόνια μετά τον Ν. 1337/83.
Ότι, δηλαδή, δε μπορεί πλέον να προκύπτει ελλειμματικό το ισοζύγιο για τη
συντέλεση των πράξεων εφαρμογής. Δε μπορεί το κράτος να αποζημιώνει
τη γη για την υλοποίηση κοινοχρήστων και κοινωφελών εγκαταστάσεων και
υποδομών εντός σχεδίου. Ωστόσο, το ερώτημα είναι γιατί να περιοριστούμε σε
αυτό και να μην πάμε ένα βήμα παραπέρα. Η επιβολή πρόσθετης εισφοράς
γης σε όσους εντάσσονται στο σχέδιο πόλης για την υλοποίηση Τράπεζας Γης
θα δώσει τη δυνατότητα εξεύρεσης γης από τους Δήμους για κοινόχρηστους
χώρους και κοινωφελείς εγκαταστάσεις και δίνεται η δυνατότητα μιας έστω
δειλής επανεκκίνησης της κατασκευής, προς όφελος των μικρών επιχειρήσεων
του κλάδου, όπου πριν την κρίση απασχολούνταν το μεγαλύτερο μέρος
τωνεργαζομένων στην κατασκευή», ανέφεραν χαρακτηριστικά τα μέλη της
Ομάδας Εργασίας στις συναντήσεις.

Στο νομοσχέδιο “Χωρικός σχεδιασμός – βιώσιμη ανάπτυξη” που ψηφίστηκε
στη Βουλή, εντάχθηκε τροπολογία σχετικά με την παράταση προθεσμίας του
άρθρου 23 του Ν. 4178/2013. Το άρθρο 23 του Ν. 4178/2013 τροποποιείται ως
εξής:
1. Στην παρ. 1 περ. α όπου αναφέρεται η προθεσμία των τριών (3) ετών,
τροποποιείται σε προθεσμία τεσσάρων (4) ετών.
2. Στην παρ.1 περ. β όπου αναφέρεται η προθεσμία των τριών (3) ετών,
παρατείνεται σε προθεσμία τεσσάρων (4) ετών.

Ανακοινώθηκαν τα επίσημα τελικά αποτελέσματα των
εκλογών του ΤΕΕ
Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή των Εκλογών του ΤΕΕ της 20ης Νοεμβρίου
εξέδωσε το πρακτικό εκδίκασης των ενστάσεων κατά των αποτελεσμάτων
εκλογής και κατάταξης των υποψηφίων. Αμέσως μετά εξέδωσε την πράξη
ανακήρυξης αυτών που εκλέχθηκαν ως τακτικά και αναπληρωματικά αιρετά
μέλη των οργάνων. Οι πράξεις της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής που
περιέχουν τα τελικά αποτελέσματα έχουν αναρτηθεί στην ειδική ιστοσελίδα
ανακοινώσεων των εκλογών του ΤΕΕ. Διαβάστε ποιοι εκλέγονται στην πράξη
ανακήρυξης. Πλέον, ξεκινά η διαδικασία συγκρότησης των οργάνων του
Επιμελητηρίου.

Συγκεκριμένα μέτρα για τη μετάβαση των μηχανικών στον
ΕΦΚΑ ζητά το ΤΕΕ
Συγκεκριμένα μέτρα για τη μετάβαση των μηχανικών στον ΕΦΚΑ ζητά ο
Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός με επιστολή του προς την υπουργό
Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Έφη Αχτσιόγλου,
τον υφυπουργό Τάσο Πετρόπουλο και το Προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο του
Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης. Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην
επιστολή, το ΤΕΕ, υιοθετώντας τις αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής του
ΤΣΜΕΔΕ και του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΤΑΑ, σχετικά με τη μετάβαση στον
ΕΦΚΑ, ζητά:
α) τη ρύθμιση των ασφαλιστικών οφειλών σε 100 δόσεις,
β) το όριο των 25.000 ευρώ για οφειλές προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί
κάποιος μηχανικός και τη δυνατότητα διαγραφής οφειλών από τα έτη 2004-2016
με διαγραφή του αντίστοιχου ασφαλιστικού χρόνου διατηρώντας το δικαίωμα
της μελλοντικής επαναγοράς τους,
γ) τη χορήγηση επιδόματος μητρότητας σε ασφαλισμένες που δεν έχουν
ασφαλιστική ενημερότητα
δ) τη μη αποστολή στοιχείων οφειλών ασφαλισμένων στο ΚΕΑΟ ή την εφορία,
πράξη δημευτική που συνιστά πλήρη καταστρατήγηση του κοινωνικού χαρακτήρα
της ασφάλισης.
Επιπλέον το ΤΕΕ, ζητά τη θέσπιση δυνατότητας παραμονής στη ρύθμιση των
100 δόσεων και στην περίπτωση μη καταβολής των τρεχουσών ασφαλιστικών
εισφορών.
Τέλος, ζητείται η αποσύνδεση της ασφάλισης από την ιδιότητα του μηχανικού,
η άμεση έκδοση υπουργικής απόφασης με το κατά το δυνατόν ευνοϊκότερους
όρους για την προστασία των ανέργων και το πάγωμα των ασφαλιστικών οφειλών
μέχρι 31/12/2016 για όλους, το οποίο αποτέλεσε και πολιτική δέσμευση του
πρωθυπουργού κατά την ομιλία του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
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Νόμιμη η μεταφορά των αρχαιοτήτων της Βενιζέλου,
έκρινε το ΣτΕ
Νόμιμη και συνταγματική έκρινε
το Συμβούλιο της Επικρατείας τη
μεταφορά και επανατοποθέτηση των
αρχαιοτήτων που αποκαλύφθηκαν
στο πλαίσιο κατασκευής του Μετρό
Θεσσαλονίκης στο σταθμό Βενιζέλου
και απέρριψε όλους τους ισχυρισμούς του δήμου Θεσσαλονίκης ως αβάσιμους.
Ο δήμος Θεσσαλονίκης είχε προσφύγει στο ΣτΕ και ζητούσε να ακυρωθεί ως
αντισυνταγματική και παράνομη η από 24.2.2014 απόφαση του υπουργού Πολιτισμού
και Αθλητισμού, με την οποία (κατόπιν γνωμοδότησης του ΚΑΣ), αποφασίσθηκε
η έγκριση της προστασίας και ανάδειξης των αρχαιοτήτων που αποκαλύφθηκαν
στον υπό κατασκευή σταθμό Βενιζέλου του Μετρό, με τη μεταφορά και την
επανατοποθέτηση των αρχαιοτήτων μέσα στο σταθμό, μετά την κατασκευή του. Για
όλα αυτά προηγήθηκαν μελέτες προστασίας και ανάδειξης, απομάκρυνσης των
αρχαιοτήτων και των χώρων αποθήκευσης των αρχαιοτήτων.
Μετά την ανακοίνωση της απόφασης του ΣτΕ, ο δήμος εξέδωσε δελτίο Τύπου
σύμφωνα με τον οποίο «η κατάθεση της αίτησης στο ΣτΕ εκ μέρους του Δήμου
Θεσσαλονίκης καθώς και η εκκρεμότητα μέχρι την έκδοση της απόφασης από
το ΣτΕ σε καμία περίπτωση δεν προκάλεσε καθυστέρηση στο ήδη σταματημένο
έργο του Μετρό Θεσσαλονίκης, παρά τις συνεχιζόμενες προσπάθειες σκόπιμης
παραπληροφόρησης του κοινού. Η υπουργική απόφαση που αποτέλεσε αντικείμενο
της δίκης στο ΣτΕ τον Ιούνιο του 2015, έχασε τη σημασία της, γιατί στο μεταξύ
ξεπεράστηκε από νεότερη γνωμοδότηση του ΚΑΣ και από την απόφαση του
μετέπειτα Υπουργού Πολιτισμού, Αριστείδη Μπαλτά, η οποία εκδόθηκε τον Οκτώβριο
του 2015».
Σύμφωνα πάντα με το δήμο η πρόσφατη απόφαση του ΣτΕ (υπ’ αριθ. 2611/2016) δεν
επιφέρει καμία αλλαγή στη δρομολογημένη, πλέον, λύση (κατασκευή του Σταθμού
Βενιζέλου χωρίς απόσπαση των αρχαιοτήτων), η οποία είναι και κοινά αποδεκτή από
τα συναρμόδια υπουργεία Πολιτισμού και Υποδομών, την Αττικό Μετρό Α.Ε. και τον
Δήμο Θεσσαλονίκης.
Ωστόσο, ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Εντάξει», βουλευτής Α’
Θεσσαλονίκης της ΝΔ Σταύρος Καλαφάτης, χαρακτήρισε «κόλαφο» την απόφαση
του ΣτΕ. «Ο κ. Μπουτάρης βρίσκεται εκτεθειμένος στα μάτια των πολιτών, αφού
σπατάλησε χρόνο και πόρους, σε μια προσφυγή …κατά της νομιμότητας. Η απόφαση
ήρθε να πιστοποιήσει τις ευθύνες του Δημάρχου, που εδώ και καιρό έχουμε
επισημάνει, τόσο για την άνευ ουσίας μεγάλη καθυστέρηση του έργου, όσο και για
την ενδεχόμενη διακινδύνευση της χρηματοδότησης και υλοποίησής του», ανέφερε.

Νέα τροπολογία για τη διενέργεια ενεργειακών
επιθεωρήσεων
Στο Σχέδιο Νόμου “Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη - Παράβολα,
Οικειοθελής αποκάλυψη αδήλωτων εισοδημάτων, Ηλεκτρονικές συναλλαγές,
Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις” το οποίο βρίσκεται σε φάση
συζήτησης, κατατέθηκε η τροπολογία “Τροποποιήσεις περί των νομικών προσώπων
που δύνανται να διενεργούν ενεργειακές επιθεωρήσεις”. Συγκεκριμένα:
1. Η παρ. 4 του άρθρου 54 του Ν. 4409/2016 αντικαθίσταται ως εξής: «Τηρείται
ξεχωριστό Μητρώο για τα νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε νομικής μορφής, των
οποίων ένα τουλάχιστον μέλος ή εταίρος ή υπάλληλος με σύμβαση εργασίας είναι
Ενεργειακός Επιθεωρητής. Η μερίδα κάθε νομικού προσώπου ενημερώνεται
ταυτόχρονα για κάθε μεταβολή που αφορά στο φυσικό πρόσωπο - Ενεργειακό
Επιθεωρητή.»
2. Η παρ. 2 του άρθρου 55 του Ν. 4409/2016 αντικαθίσταται ως εξής: «Για την
εγγραφή νομικών προσώπων στο Μητρώο, απαιτείται η ηλεκτρονική υποβολή

στο πληροφοριακό σύστημα του Μητρώου Ενεργειακών Επιθεωρητών, που
τηρείται στα Τμήματα Επιθεώρησης Ενέργειας Νοτίου και Βορείου Ελλάδος
του Σώματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας των παρακάτω δικαιολογητικών:
α) Αντίγραφο του Καταστατικού του νομικού προσώπου.
β) Εφόσον υπάρχουν υπάλληλοι Ενεργειακοί Επιθεωρητές, αντίγραφα των
συμβάσεων εργασίας.
γ) Παράβολο εκατόν πενήντα (150) ευρώ του νομικού προσώπου, το οποίο
εισπράττεται από τις Δ.Ο.Υ. μέσω της Εφαρμογής Ηλεκτρονικού Παραβόλου
(e-Παράβολο).» Αναλυτικά ΕΔΩ

Πώς θα ασφαλίζονται μηχανικοί, δικηγόροι, γιατροί –
Παραδείγματα
Με εγκύκλιο που εξέδωσε ο υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης Τάσος
Πετρόπουλος δίνονται διευκρινίσεις, παραδείγματα και οδηγίες για την εφαρμογή
του άρθρου 36 του ν.4387/2016 με το οποίο ρυθμίζεται το καθεστώς ασφάλισης
και συνταξιοδότησης των ασφαλισμένων που ασκούν περισσότερες της μιας
επαγγελματικές δραστηριότητες ή για την ίδια επαγγελματική δραστηριότητα έχουν
υποχρέωση υπαγωγής στην ασφάλιση περισσότερων του ενός φορέων κοινωνικής
ασφάλισης ή του Δημοσίου, βάσει των γενικών, ειδικών ή καταστατικών διατάξεων
των εντασσόμενων στον ΕΦΚΑ φορέων, όπως ίσχυαν μέχρι την έναρξη ισχύος του
ν.4387/2016. Δείτε ΕΔΩ όλη την εγκύκλιο και συγκεκριμένα παραδείγματα.

Θέσεις για μηχανικούς σε διαγωνισμό της ΕΥΑΘ
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
η 5Κ/2016 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην
πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 80 θέσεων
προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου
Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής
Εκπαίδευσης στην Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (ΕΥΑΘ
Α.Ε.). Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική
αίτηση συμμετοχής στο Α.Σ.Ε.Π., αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου,
ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (Παράρτημα ΣΤ΄). Η
προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία
αρχίζει στις 10 Ιανουαρίου 2017 και λήγει στις 24 Ιανουαρίου 2017.
Δείτε στο ΦΕΚ αναλυτικές λεπτομέρειες για το διαγωνισμό.
2ο ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ 3μερο Οδικής Ασφάλειας «Κοινωνία
της Πληροφορίας σήμερα και αύριο: Διασταυρούμενες ματιές»,
διοργανώνει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εκπαιδευτών. Από 7 έως 9
Ιανουαρίου 2017, ξενοδοχείο Hilton, Αθήνα. Πληροφορίες
ΗΜΕΡΙΔΑ για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό και στο ΕΜΠ
διοργανώνει το Γραφείο Διασύνδεσης Φοιτητών & Αποφοίτων
Ε.Μ.Π. Στις 15 Ιανουαρίου 2017, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου,
Αμφιθέατρο Πολυμέσων, Αθήνα. Πληροφορίες
ΕΚΘΕΣΗ με τα βραβεία του διαγωνισμού φωτογραφίας Paralia_zo 2
με θέμα «Η αγαπημένη μου εποχή» στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης
με πρωτοβουλία του Συλλόγου Οι Φίλοι της Νέας Παραλίας. Έως
τέλη Ιανουαρίου στο Περίπτερο Πολιτισμού και Αναψυχής στον
Κήπο της Μεσογείου, Παραλία Θεσσαλονίκης. Πληροφορίες
ΕΚΘΕΣΗ του Γκεόργκι Λιτιτσέφσκι «Υποθετικοί Χοροί» στο
ΚΜΣΤ, με παράλληλο Μουσικοκινητικό-Χορευτικό Εργαστήριο
από το studio χορού ΚΙΝΟΥΜΕ στις 30 Δεκεμβρίου 2016, στις
11:30. Επίσης έως 7/1/2017, bazaar εκδόσεων και αφισών.
Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, εντός ΔΕΘ, Θεσσαλονίκη.
Πληροφορίες: 2310 589152
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Τα αποτελέσματα του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού για
τους στάβλους του λιμανιού
Να μετατραπούν οι ιστορικές σταβλικές
εγκαταστάσεις του λιμανιού Θεσσαλονίκης
σε πολυχώρους πολιτισμού και νησίδες
καινοτομίας, προτείνει η ομάδα που
κέρδισε το πρώτο βραβείο στον
πανελλήνιο ανοιχτό αρχιτεκτονικό
διαγωνισμό ιδεών «Αποκατάσταση
και επανάχρηση του συγκροτήματος των σταβλικών εγκαταστάσεων και του
περιβάλλοντα χώρου τους εντός του λιμένα Θεσσαλονίκης». Η κριτική επιτροπή
κατέληξε σε τρία βραβεία και έναν έπαινο. Συγκεκριμένα:
Α΄ Βραβείο: Μελετητική ομάδα: Μ. Δούση, Π.Ταράνη, Σ. Αλεξιάδου, Σ.Απότσος, Μ.
Βρέντζος, Γ. Μπουγιουκλή. Σύμβουλοι: Μ.Νομικός, Χ. Δόδουρα, Α. Τολίδης,
Β΄Βραβείο: Α.Κωνσταντινίδου, Β.Παπακωνσταντίνου,Ρ.Τζέλιου, Ο.Κωνσταντινίδου,
Α.Γκούμας, Ε.Γεωργιάδου.
Γ’ Βραβείο: TTDZ Αρχιτέκτονες και Συνεργάτες. Υπεύθυνοι ομάδας: Α.Τέλλιος,
Δ.Ζάβρακα. Συνεργάτες: Α.Βαλυράκη, Π.Γαρδίκα, Γ.Γρηγοριάδης, Η.Παπαδοπούλου,
Α.Παπαστεργίου, Ε.Παρθενίδου, Χ.Σταθακοπούλου, Δ.Χατζηνικολής, Οπτικά
υπόβαθρα: Γ.Γερόλυμπος
Διαβάστε στο Blog του ΤΕΕ/ΤΚΜ αναλυτική παρουσίαση του Α’ Βραβείου και
δείτε ΕΔΩ την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων από τον ΟΛΘ.

• Το REFORM (Integrated REgional action plan For innovative, sustainable and
lOw caRbon Mobility / Ολοκληρωμένο Περιφερειακό Σχέδιο Δράσης για Καινοτόμα,
Βιώσιμη και Περιβαλλοντικά Φιλική Κινητικότητα), που αφορά στα Σχέδια Βιώσιμης
Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ).
Περισσότερα ΕΔΩ

Περισσότερες από 700 επιχειρήσεις έβαλαν λουκέτο στη
Θεσσαλονίκη το 2016

Με τον χαρακτηριστικό ήχο της κλειδωνιάς του
λουκέτου αποχαιρετά το 2016 την μικρομεσαία
επιχειρηματικότητα της Θεσσαλονίκης, η οποία
εξακολουθεί να μετρά τις πληγές της. Και την
τρέχουσα χρονιά το ένα λουκέτο διαδέχτηκε το
άλλο σε μία καθημαγμένη αγορά που αδυνατεί να βρει έστω και μία αχτίδα φωτός
στο τούνελ της ύφεσης. Ενδεικτικό της κατάστασης είναι ότι καθημερινά το 2016,
δύο επιχειρήσεις, κατά μέσο όρο, στη Θεσσαλονίκη, αποχαιρέτησαν την ενεργό
δράση, αδυνατώντας να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους.
Συγκεκριμένα, όπως προκύπτει από το μητρώο του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου
Θεσσαλονίκης, από την αρχή της τρέχουσας χρονιάς μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου σε
διακοπή εργασιών οδηγήθηκαν 730 επιχειρήσεις, ενώ έναρξη πραγματοποίησαν
329 επιχειρήσεις. Ωστόσο, και παρά τα δυσοίωνα μηνύματα θα πρέπει να σημειωθεί
ότι κατά την εξεταζόμενη περίοδο του τρέχοντος έτους οι διαγραφές έναντι του
αντίστοιχου περσινού διαστήματος, οπότε και έκλεισαν 1090, ήταν μειωμένες,
σημαντικά, κατά 33%. Την ίδια ώρα οι εγγραφές των λίγων γενναίων που
Τέσσερα νέα έργα από το “INTERREG EUROPE”
αποφάσισαν να επιχειρήσουν ήταν αυξημένες έναντι της αντίστοιχης περιόδου του
Τέσσερα νέα έργα της Περιφέρειας
2015 –πέρυσι έκαναν έναρξη 256- κατά 28,5%. Αξιοσημείωτο είναι ότι παρά τα
Κεντρικής Μακεδονίας εγκρίθηκαν
συνεχιζόμενα λουκέτα στις ατομικές επιχειρήσεις, οι νεόκοποι στον επιχειρηματικό
για χρηματοδότηση από το ευρωπαϊκό
στίβο κατά την πλειονότητα τους επιλέγουν τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις (224 επί
πρόγραμμα
διαπεριφερειακής
συνόλου 329 εγγραφών). Είναι χαρακτηριστικό ότι κατά το συγκεκριμένο διάστημα
συνεργασίας “INTERREG EUROPE”.
ρολά κατέβασαν 558 ατομικές επιχειρήσεις, ενώ ένα χρόνο πριν ο αριθμός τους
H Περιφέρεια αξιοποιώντας τη δεύτερη πρόσκληση του Προγράμματος “INTERREG άγγιζε τις 832.
EUROPE”, πέτυχε την ένταξη για χρηματοδότηση και υλοποίηση από το “INTERREG EUROPE” τεσσάρων σημαντικών έργων διάρκειας πέντε ετών και συνολικού Επενδύσεις και νέες αγορές για την «ΕΔΑ ΘΕΣΣ»
προϋπολογισμού έξι εκατομμυρίων ευρώ, εκ των οποίων 630.000 ευρώ είναι ο Επενδύσεις συνολικού ύψους 90,1 εκατ.
προϋπολογισμός για την Κεντρική Μακεδονία. Η χρηματοδότηση των έργων θα ευρώ για την επέκταση του δικτύου της κατά
γίνει κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ERDF) και εκατοντάδες χιλιόμετρα, ώστε να καλυφθούν
και νέες περιοχές, θα πραγματοποιήσει στην
κατά 15% από Εθνικούς Πόρους (ΠΔΕ).
πενταετία 2017-2021 η Εταιρεία Διανομής
Τα έργα που εγκρίθηκαν είναι τα εξής:
• Το “Cult-RinG” (Cultural Routes as Investments for Growth and Jobs / Αερίου Θεσσαλονίκης-Θεσσαλίας (ΕΔΑ ΘΕΣΣ). Η
Πολιτιστικές Διαδρομές ως Επενδύσεις για Ανάπτυξη και Απασχόληση), όπου η εταιρεία δημιουργήθηκε για να καλυφθούν οι απαιτήσεις του νέου νομικού πλαισίου
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας είναι επικεφαλής εταίρος, αφορά στον τουρισμό περί διαχωρισμού των δραστηριοτήτων διανομής και εμπορίας φυσικού αερίου στην
και ειδικότερα στις πολιτιστικές διαδρομές και στην συμβολή τους στην καινοτομία Ελλάδα.
και ανταγωνιστικότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Στο επταμελές εταιρικό Στο ίδιο πλαίσιο προέκυψε ένα δεύτερο εταιρικό σχήμα, η “Αέριο Θεσσαλονίκηςσχήμα συμμετέχουν ακόμα: Lazio Region (Ιταλία), Region Västra Götaland (Σουηδία), Θεσσαλίας”, καρπός της συγχώνευσης των Εταιρειών Παροχής Αερίου (ΕΠΑ) των
Podkarpackie Regional Tourism Board (Πολωνία), Intermunicipal Community of δύο περιοχών, η οποία από την 1η Ιανουαρίου του 2017 ετοιμάζεται να μπει δυναμικά
Alto Minho (Πορτογαλία), Pafos Regional Board of Tourism (Κύπρος), European στο “παιχνίδι” της απελευθέρωσης της αγοράς φυσικού αερίου στην Ελλάδα,
διεκδικώντας βιομηχανικούς πελάτες και στην αγορά της Αττικής. Μάλιστα, από το
Cultural Tourism Network (Βέλγιο).
• Το RUMORE (Rural-Urban Partnerships Motivating Regional Economies / 2018 θα επεκταθεί και στο κομμάτι των οικιακών καταναλωτών στην Αττική, ενώ
Ανάπτυξη Συνεργασιών Πόλης – Υπαίθρου για την Ενεργοποίηση της Περιφερειακής ενεργό παραμένει το ενδιαφέρον της για την είσοδό της και στην αγορά ηλεκτρικής
Οικονομίας), που αφορά στην προώθηση της καινοτομίας μέσω της συσχέτισης της ενέργειας.
Αναλυτικότερα, όπως επισήμανε ο αναπληρωτής γενικός διευθυντής της Εταιρείας,
έρευνας με το παραγωγικό προφίλ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
• Το BIOREGIO (Regional circular economy models and best available tech- Λεωνίδας Μπακούρας, στην περιοχή της Θεσσαλονίκης πρόκειται να γίνουν
nologies for biological streams / Περιφερειακά μοντέλα κυκλικής οικονομίας και επενδύσεις ύψους 58,6 εκατ. ευρώ για τη δημιουργία νέων δικτύων μήκους 254
βέλτιστες διαθέσιμες τεχνολογίες για βιολογικά ρεύματα), που αφορά στην Κυκλική χιλιομέτρων, στα οποία θα ενταχθούν οι εξής περιοχές: Λαγκαδάς, Χαλάστρα,
Οικονομία και ειδικότερα στην αξιοποίηση των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνολογιών Τρίλοφος-Πλαγιάρι και Βασιλικά, Φίλυρο και Χορτιάτης, Μηχανιώνα-Επανομή και
Κουφάλια-Νέα Μεσήμβρια.
για βιολογικά ρεύματα.
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Έφοδοι σε διαμερίσματα από την Πολεοδομία με δικαστική απόφαση

ΕΘΝΟΣ 27/12/2016

Το «πράσινο φως» για «εισβολή» σε διαμέρισμα -κατόπιν συνεννόησης και ραντεβού- έδωσε Πρωτοδικείο σε υπαλλήλους Πολεοδομίας, έπειτα από καταγγελίες
για διάφορες αυθαιρεσίες που φέρονται να έγιναν από ιδιοκτήτρια (γκρέμισμα τοίχων) χωρίς πολεοδομική άδεια, ούτε συναίνεση των υπόλοιπων συνιδιοκτητών,
καθώς κρίθηκε ότι αυτοί έχουν εύλογο ενδιαφέρον να ελέγξουν αν παραβιάζεται η πράξη σύστασης της πολυκατοικίας, αν προκαλείται πρόβλημα στατικότητας
και για να καταγραφούν τυχόν παραβάσεις. Με αφορμή πλήθος διενέξεων μεταξύ των συνιδιοκτητών (και με εξώδικα, μηνύσεις), καταγγελίες για παραβάσεις
γύρω από κοινόχρηστους χώρους κ.λπ., αλλά και επειδή η ιδιοκτήτρια «έστησε» επανειλημμένως υπαλλήλους περιφερειακής Πολεοδομίας σε σχετικά ραντεβού,
αρνούμενη να τους ανοίξει το διαμέρισμα για έλεγχο, το δικαστήριο απείλησε σε ενδεχόμενη νέα άρνηση και αποφυγή ελέγχου με χρηματική ποινή 1.000 ευρώ
και προσωρινή κράτηση ενός μηνός.

Νέο μέτωπο με τους δανειστές-Ζητούν ισοδύναμα μέτρα 150 εκατ. ευρώ
για τον ΦΠΑ στα νησιά

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ 27/12/2016

Ισοδύναμα μέτρα έως 150 εκατ. ευρώ θα πρέπει να εξασφαλίσει η κυβέρνηση προκειμένου να καλύψει το κενό που δημιουργείται στους στόχους του προγράμματος
μετά το «πάγωμα» της αύξησης του ΦΠΑ στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου τα οποία πλήττονται από την προσφυγική κρίση και εξήγγειλε ο πρωθυπουργός.
Μετά το θέμα που τέθηκε για το έκτακτο επίδομα που αποφάσισε μονομερώς να δώσει η κυβέρνηση στους συνταξιούχους, ξεκίνησε και νέα κόντρα με τους
δανειστές με αφορμή τη δεύτερη εξαγγελία του πρωθυπουργού για το πάγωμα για ένα έτος του ΦΠΑ στα νησιά που πλήττονται από την προσφυγική κρίση.

Αγριεύει ο κόφτης για τη ρύθμιση των 100 δόσεων

ΤΑ ΝΕΑ 27/12/2016

Αυστηρότερος γίνεται από την 1η Ιανουαρίου 2017 ο κόφτης της ρύθμισης εκατό δόσεων για όσους φορολογουμένους καθυστερούν να πληρώσουν ή να ρυθμίσουν
τις νέες οφειλές τους. Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, από την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους ενεργοποιείται η διάταξη με βάση την οποία χάνεται αυτόματα
η ρύθμιση για φορολογουμένους οι οποίοι έχουν κάνει χρήση του δεκαπενθήμερου περιθωρίου εξόφλησης νέων οφειλών στη διάρκεια του προηγούμενου
εξαμήνου, εφόσον δεν πληρώσουν εμπρόθεσμα οποιαδήποτε νέα οφειλή τους στην Εφορία. Συγκεκριμένα, από την 1η Ιουλίου 2016 και έως τις 31 Δεκεμβρίου
2017 οι φορολογούμενοι οι οποίοι έχουν ενταχθεί στη ρύθμιση των εκατό δόσεων δεν τη χάνουν, εφόσον εξοφλήσουν (ή εντάξουν στην πάγια ρύθμιση των 12
δόσεων) το αργότερο εντός δεκαπέντε ημερών από την ημερομηνία πληρωμής κάθε νέα οφειλή τους προς την Εφορία.

Ανεξόφλητες οφειλές και άνοιγμα της αγοράς «βραχυκυκλώνουν» τη ΔΕΗ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 27/12/2016

Έτος δοκιμασίας θα είναι το 2017 για τη ΔΕΗ που στενάζει υπό το βάρος των ανεξόφλητων οφειλών και του οξύτατου προβλήματος ρευστότητας. Ενδεικτική
της ασφυκτικής οικονομικής κατάστασης στην οποία βρίσκεται η επιχείρηση είναι η απόφαση της διοίκησης να εισηγηθεί στο επόμενο διοικητικό συμβούλιο (9
Ιανουαρίου 2017) πρόταση για έκπτωση 6% σε πελάτες της έναντι προπληρωμής της ετήσιας κατανάλωσής τους. Με τον τρόπο αυτό επιχειρεί να ζεστάνει τα
ταμεία της που έχουν ξεμείνει από ρευστό και να αποφύγει τον υπαρκτό κίνδυνο της στάσης πληρωμών και της χρεοκοπίας. Πρόκειται για μοντέλο που εφάρμοσε
πρώτη φορά με την «Αλουμίνιον της Ελλάδος», η οποία προπλήρωσε καταναλώσεις ύψους 1 εκατ. ευρώ έναντι έκπτωσης 15%. Σε μια προσπάθεια να κρατήσει
το πελατολόγιό της η ΔΕΗ αναμένεται επίσης στο ίδιο Δ.Σ. να προτείνει εκπτώσεις σε ποσοστό 8%-10% για καταναλωτές που θα παγώσουν τις οφειλές τους μέχρι
του ποσού των 1.000 ευρώ και θα αποπληρώνουν κανονικά τους τρέχοντες λογαριασμούς της.
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ 24/12/2016

Δικαιώθηκε ο ΟΠΑΠ για το 2011

Δεν συνιστούσαν κρατική ενίσχυση μη συμβατή προς την ευρωπαϊκή νομοθεσία οι συμβάσεις που είχε συνάψει το Ελληνικό Δημόσιο με τον ΟΠΑΠ σε σχέση με
την εκμετάλλευση τυχερών παιγνίων και ηλεκτρονικών παιγνιομηχανημάτων με κερματοδέκτη, αποφάνθηκε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Πρόκειται για μια πρώτη
δικαίωση της ΟΠΑΠ ΑΕ απέναντι σε 7 καζίνα που είχαν προσφύγει το 2011 στα δικαστήρια σε μια παλαιότερη υπόθεση, καθώς από τότε πολύ νερό έχει πέσει στον
μύλο του τζόγου. Σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες της «Εφ.Συν.», πριν από λίγες μέρες η Επιτροπή Ανταγωνισμού της Ε.Ε. απέστειλε επιστολή προς το
υπουργείο Οικονομικών με το οποίο ζητά από την ελληνική πλευρά να δώσει διευκρινήσεις μέσα σε ένα μήνα και να ποσοτικοποιήσει το πιθανό όφελος του ΟΠΑΠ
από τις πρόσφατες ευνοϊκές για την επένδυση στα ηλεκτρονικά φρουτάκια αλλαγές στον κανονισμό λειτουργίας.
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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

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
CAN studio

E-MAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
infotkm@central.tee.gr

ΤΕΕ / ΤΚΜ
Λεωφόρος Μ. Αλεξάνδρου 49
54643, Θεσσαλονίκη

www.tkm.tee.gr

