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Επανεκλογή Π.Μπίλλια στη θέση του προέδρου της ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΚΜ – Νέο
προεδρείο στην Αντιπροσωπεία του Τμήματος
EDITORIAL
Ρώτησαν πρόσφατα νεαρή ορειβάτισσα πώς πήρε
την απόφαση να ανέβει στο ‘Εβερεστ, ενώ αρχικά
δεν είχε ούτε τα οικονομικά μέσα ούτε την τεχνική
δεξιότητα για έναν τέτοιο άθλο. Της πήρε λίγα χρόνια
σκληρής δουλειάς, ακόμη και σε ακραίες συνθήκες
για να προετοιμαστεί να βαδίσει στον δρόμο προς
τη Στέγη του Κόσμου, αλλά όπως δήλωσε όλοι
οι άνθρωποι είμαστε φτιαγμένοι για να κάνουμε
εξαιρετικά πράγματα και αν περιμένουμε από τους
άλλους να δημιουργήσουν τις ιδανικές συνθήκες,
δεν θα γίνει ποτέ τίποτα. Ζούμε σε μια περίοδο, που
τις όποιες συνθήκες για να κατακτήσουμε τις κορυφές
μας ή έστω να επιβιώσουμε, δυστυχώς καλούμαστε
να τις διαμορφώσουμε μόνοι μας. Χρειάζεται
πυγμή, προσήλωση, αφοσίωση, προγραμματισμό,
συναίσθηση του γεγονότος ότι δεν μπορείς να μπεις
δύο φορές στο ίδιο ποτάμι κι απόσταση από αδιέξοδες
κι ανέξοδες πρακτικές κι αυταπάτες που στοιχίζουν
απώλεια χρόνου (και χρήματος). Στα χρόνια της
κρίσης, εν καιρώ ειρήνης, η Ελλάδα έχει χάσει το
25% του ΑΕΠ της, ποσοστό δηλαδή συγκρίσιμο με
εκείνο που απώλεσε η δοκιμαζόμενη Συρία σε μια
πενταετία πολέμου (στοιχεία ΔΝΤ)! Από την απώλεια
αυτή δοκιμάστηκαν ιδιαίτερα οι ‘Ελληνες μηχανικοί,
οι οποίοι εργάζονται πλέον σε μια χώρα χωρίς
ανάπτυξη,ενώ εκ του επιστημονικού αντικειμένου
τους τροφοδοτούν με τις γνώσεις τους την αναπτυξιακή
διαδικασία. Η Ελλάδα έχασε τους ανθρώπους της, που
“γεμίζουν” με την εργασία τους τα δημόσια ταμεία
και το ΑΕΠ άλλων χωρών (προσφέροντας δισ. ευρώ
ετησίως!). Χρόνος δεν υπάρχει πλέον για κόντρες
και θεωρίες, αλλά μόνο για δράση κι επαγρύπνηση.
Με αυτά κατά νου ξεκινάμε τη νέα θητεία. Ανοιχτοί
στις προκλήσεις, ετοιμοπόλεμοι, προσηλωμένοι
στους στόχους για αναβάθμιση του επαγγέλματος
του μηχανικού, αντιμετώπιση της ανεργίας, μείωση
των ασφαλιστικών εισφορών και εκσυγχρονισμό
του χωροταξικού πλαισίου, παραμονή στην πρώτη
γραμμή των κρίσιμων ζητημάτων της Θεσσαλονίκης
και της Κεντρικής Μακεδονίας. Έτοιμοι για συμφωνία
και συναίνεση, γιατί οι καιροί δυστυχώς δεν κάνουν
εκπτώσεις στις επιπτώσεις, όταν λείπει η ισχύ της
ενότητας.

Σε ειδική συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ/
ΤΚΜ, η οποία πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 23
Ιανουαρίου, με τη σύνθεση που προέκυψε από τις
εκλογές της 20ης Νοεμβρίου 2016, εκλέχθηκαν το
προεδρείο της Αντιπροσωπείας, τα μέλη της Διοικούσας
Επιτροπής του ΤΕΕ/ΤΚΜ και ο πρόεδρος της Διοικούσας
Επιτροπής. Πρόεδρος της 60μελούς Αντιπροσωπείας
του ΤΕΕ/ΤΚΜ εξελέγη ο Γιάννης Τσιωνάς, ο οποίος
είναι επικεφαλής και της Ένωσης Μηχανικών Δημοσίων
Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανώτατων Σχολών (ΕΜΔΥΔΑΣ) Κεντρικής Μακεδονίας. Αντιπρόεδρος του Σώματος
εξελέγη ο Γιώργος Μπανιάς και γενικός γραμματέας ο Γιώργος Τρασανίδης. Μέλη της ΔΕ εξελέγησαν οι Χρήστος
Βλαχοκώστας, Όλγα Ζηκοπούλου, Νίκος Ζώκας, Δημήτρης Μήτρου, Μανώλης Μπελιμπασάκης, Πάρις Μπίλλιας,
Γιάννης Νάνος, Δανιήλ Σαμαράς, Απόστολος Τζιουβάρας, Γιώργος Τσακούμης και Ελένη Χηράκη. Πρόεδρος της
ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΚΜ εξελέγη για δεύτερη συνεχόμενη θητεία ο Πάρις Μπίλλιας.
Η 11μελής Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ/ΤΚΜ θα συγκροτηθεί σε σώμα σε επόμενη συνεδρίαση της
Αντιπροσωπείας, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2017 στις 18:00 στο αμφιθέατρο του ΤΕΕ/
ΤΚΜ και στην οποία αναμένεται να εκλεγούν ο αντιπρόεδρος και ο γραμματέας του οργάνου.
Δείτε στη ΣΕΛΙΔΑ 3 όλη τη διαδικασία εκλογής

Ομόφωνη απόφαση του ΚΑΣ για τη διαχείριση των αρχαιοτήτων στη Βενιζέλου
Ομόφωνα τα μέλη του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου,
κατά τη συνεδρίαση τους την Τρίτη 24 Ιανουαρίου, γνωμοδότησαν
θετικά στην προμελέτη που συντάχθηκε με τη συνεργασία
της ομάδας εργασίας (Αττικό Μετρό, Δήμος Θεσσαλονίκης,
υπουργείο Πολιτισμού και υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων) σχετικά με την κατασκευή του σταθμού
«Βενιζέλου» και την κατά χώραν διατήρηση και ανάδειξη των
αρχαιοτήτων που ανακαλύφθηκαν στο πλαίσιο των εργασιών
για την κατασκευή του μετρό Θεσσαλονίκης.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ,
Πάρις Μπίλλιας. Στην τοποθέτηση του υπογράμμισε ότι ο χρόνος ολοκλήρωσης της κατασκευής του σταθμού θα
ξεπεράσει τα τέσσερα χρόνια, θα κοστίσει ακριβά (περισσότερα από 40 εκατομμύρια ευρώ) και παραμένει πάντα
ορατός ο κίνδυνος -λόγω της μεγάλης ανασκαφικής έκτασης- να βρεθούν νέες αρχαιότητες δημιουργώντας
επιπλέον προβλήματα και αγκυλώσεις. Σύμφωνα με τη προμελέτη, οι αρχαιότητες που θα διατηρηθούν στη θέση
τους θα είναι της τάξης του 91%, ενώ στο σημείο που βρέθηκε το τετράπυλο θα διευρυνθεί η έκταση της έρευνας,
για την επιπλέον αποκάλυψη του μνημείου.
Συνέχεια στη σελίδα 2...
Παρατείνεται η προθεσμία καταβολής των εισφορών του β’ εξαμήνου, έτους 2016, των
Μηχανικών ασφαλισμένων μέχρι 31-3-2017, σύμφωνα με την απόφαση του ΔΣ του ΕΦΚΑ
που αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΕΔΩ). Την παράταση είχαν ζητήσει από τον Δεκέμβριο τόσο ο
Πρόεδρος του ΤΕΕ όσο και η Διοίκηση του ΤΣΜΕΔΕ και του ΕΤΑΑ, προ της κατάργησής τους.
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Ομόφωνη απόφαση του ΚΑΣ για τη διαχείριση των
Στις 6 Φεβρουαρίου η εκδήλωση για τους Δασικούς Χάρτες
αρχαιοτήτων στη Βενιζέλου
...Συνέχεια από τη σελίδα 1 στη Θεσσαλονίκη
Πεζογέφυρα που θα περνάει πάνω από τις αρχαιότητες θα δίνει την ευκαιρία
στους επισκέπτες να τα παρατηρούν και σε αυτό θα βοηθάει και το μπαλκόνι
θέασης στην προέκταση της πεζογέφυρας, καθώς και ένα γυάλινο δάπεδο στη
νότια πρόσβαση του σταθμού. Παράλληλα θα υπάρχει πρόβλεψη για επιτόπου
επίσκεψη, ελεγχόμενη, και κατά ομάδες. Ο χρόνος περάτωσης του σταθμού
με τις αρχαιότητες θα πάρει περίπου τέσσερα χρόνια από τη στιγμή που θα
ξεκινήσουν οι εργασίες. Όσο για το κόστος, μένει να εκτιμηθεί. Υπενθυμίζεται, ότι
στην καρδιά της βυζαντινής Θεσσαλονίκης, έχει εντοπιστεί η πλακόστρωτη μέση
οδός ή λεωφόρος των βυζαντινών χρόνων, που σώζεται σε πολύ καλή κατάσταση
σε μήκος περίπου 75 μέτρων κάτω από τη σημερινή Εγνατία. Πρόκειται για
ένα ιστορικό σταυροδρόμι που επιβιώνει εδώ και 16 αιώνες, ενώ μεταξύ των
ευρημάτων ξεχωρίζουν τμήματα των δημοσίων κτιρίων που στέγαζαν εμπορικές
χρήσεις, κυρίως αργυροχρυσοχοΐας (όπως ακριβώς και σήμερα, δηλώνοντας τη
διαχρονία της περιοχής) και του εντυπωσιακού τετράπυλου, που σηματοδοτούσε
τη διασταύρωση.

Τη Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου στις 10:00 στο αμφιθέατρο του ΤΕΕ/ΤΚΜ (Μεγ.
Αλεξάνδρου 49) θα πραγματοποιηθεί η δεύτερη ενημερωτική εκδήλωση
– σεμινάριο για τους δασικούς χάρτες. Την Πέμπτη 26 Ιανουαρίου (11:0014:00) έγινε η πρώτη εκδήλωση στην Κατερίνη με μεγάλη επιτυχία και
με συμμετοχή πολλών ενδιαφερόμενων και ιδίως μηχανικών και θα
ακολουθήσει –περίπου στα μέσα Φεβρουαρίου- η τρίτη και τελευταία
εκδήλωση στον Πολύγυρο.
Στόχος των εκδηλώσεων είναι η ενημέρωση των επιστημόνων που
ασχολούνται με το θέμα, μηχανικών, νομικών και δασολόγων, δεδομένης
της σημασίας των χαρτών στον χωροταξικό σχεδιασμό, την προάσπιση του
φυσικού περιβάλλοντος, το ιδιωτικό ενδιαφέρον. Η ανάρτηση δασικών
χαρτών ανά την επικράτεια ξεκίνησε την Παρασκευή 13 Ιανουαρίου,
ολοκληρώνεται στις 10 Φεβρουαρίου και αφορά σε 33 περιοχές της χώρας,
καλύπτοντας συνολικά 46.8 εκατομμύρια στρέμματα. Δείτε ΕΔΩ

Στατιστικά στοιχεία του ΤΕΕ για τον νόμο 4178

Το πρωί της Παρασκευής 20 Ιανουαρίου είχε πραγματοποιηθεί στο ΤΕΕ/ΤΚΜ
σύσκεψη για το μετρό κατά τη διάρκεια της οποίας παρουσιάστηκε η προμελέτη
για την οποία θα γνωμοδοτούσε στο ΚΑΣ. Συμμετείχαν ο πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ
Πάρις Μπίλλιας, ο πρόεδρος της Αττικό Μετρό Γιάννης Μυλόπουλος, ο διευθυντής
του Μετρό Θεσσαλονίκης Γιώργος Κωνσταντινίδης, η αν.διευθύντρια του ΤΕΕ/
ΤΚΜ, Χρύσα Λασκαρίδου, ο Ανδρέας Κουράκης ως ο εκπρόσωπος του δημάρχου
Θεσσαλονίκης, και τα μέλη της ΟΕ του ΤΕΕ/ΤΚΜ για το μετρό: Αριστοτέλης
Τοκατλίδης, Κωνσταντίνος Ζέρβας και Απόστολος Πρόιος. Ο κ. Κωνσταντινίδης
έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για τον σταθμό της Βενιζέλου. Είπε ότι η
βόρεια είσοδος του σταθμού θα φτάνει σε βάθος περίπου επτά μέτρων. Θα
διασχίζει υπογείως κάθετα την Εγνατία οδό, παρέχοντας την δυνατότητα στους
επιβάτες να θαυμάζουν τα αρχαία και θα ενώνεται με την νότια είσοδο, η οποία θα
κατεβαίνει μέχρι τις ράγες, σε βάθος περίπου 20 μέτρων. Στην ουσία, θα υπάρχουν
δύο είσοδοι, αλλά μόνο μία από αυτές (η νότια) θα κατεβαίνει μέχρι τις ράγες του
μετρό.
Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, η διοίκηση της Αττικό Μετρό ζήτησε να έχει
την υποστήριξη όλων των εμπλεκόμενων φορέων στην παρουσίαση στο
ΚΑΣ. Παράλληλα, ο κ. Μυλόπουλος ζήτησε από τη διοίκηση του ΤΕΕ/ΤΚΜ να
αποσυρθούν οι προσφυγές στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ώστε να μπορέσει να
προχωρήσει το έργο. Τότε, ο κ. Μπίλλιας απάντησε πως αυτό δεν είναι μόνο δική
του απόφαση και πρόσθεσε ότι θα πρέπει να αποδοθούν κάποιες ευθύνες εάν το
έργο καθυστερήσει κι άλλο. «Η πόλη δεν μαθαίνει από τα λάθη της. Δεν μας έγινε
μάθημα η υποθαλάσσια, ούτε η τρύπα στο Διοικητήριο», ανέφερε.
Μόλις μία μέρα νωρίτερα, την Πέμπτη 19 Ιανουαρίου, με έγγραφό το ΤΕΕ/ΤΚΜ
ζητούσε από την Αττικό Μετρό την μελέτη κι από το ΚΑΣ αναβολή της συνεδρίασης
για να ενημερωθεί.

Η ποσοστιαία κατανομή των δηλώσεων Ν 4178 και
Με αφορμή την επικείμενη
των μεγεθών ανά Περιφέρεια και Περιφεριακά Ενότητα
προθεσμία
της
8ης
(περιλαμβάνονται μόνο οι δηλώσεις σε υποβολή και σε
αρχικό στάδιο που έχουν γεωγραφικό εντοπισμό) έχει ως
Φεβρουαρίου 2017 για τις
εξής:
δηλώσεις αυθαιρέτων και
πληρωμές των αντίστοιχων
προστίμων αλλά και των
εξαγγελιών του ΥΠΕΝ για
παράταση των ρυθμίσεων
του Ν.4178 που αναμένεται
να δημοσιευτούν, το ΤΕΕ
παρουσίασε βασικά και
ενδιαφέροντα
μεγέθη
που προκύπτουν από τη
στατιστική
επεξεργασία
των
δηλώσεων
που
καταθέτουν οι μηχανικοί για
τα αυθαίρετα κτίσματα και
τα κτίσματα με αυθαιρεσίες.
Από τα αναλυτικά στοιχεία της βάσης δεδομένων του ΤΕΕ προκύπτει ότι
μέχρι 31/12/2016 τα πραγματοποιηθέντα αθροιστικά έσοδα του νόμου
4014 ανέρχονται στα 1.001.969.025 ευρώ και του νόμου 4178 ανέρχονται
στα 789.420.091 ευρώ. Από τα διαθέσιμα δεδομένα προκύπτει ότι πλέον ο
Ν. 4014/2011 έχει εξαντλήσει την απόδοση εσόδων τα οποία πλέον σχεδόν
αποκλειστικά προέρχονται από το Ν. 4178/2013. Από τα αναλυτικά στοιχεία
των δηλώσεων του Ν. 4178 ανά Περιφέρεια και Περιφερειακή Ενότητα τόσο
ως προς το σύνολο των δηλώσεων όσο και σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό
της απογραφής, προκύπτει ότι οι περισσότερες δηλώσεις αφορούν ακίνητα
στην Περιφέρεια Αττικής (251.428 ακίνητα ή ποσοστό 35,66% του συνόλου
των δηλώσεων) και στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (121.614
δηλώσεις ή ποσοστό 17% του συνόλου των δηλώσεων).
Υπενθυμίζεται ότι το ΤΕΕ/ΤΚΜ από την αρχή της εφαρμογής με ειδικούς
συνεργάτες και στελέχη του, συνεχίζεται κάθε Τετάρτη ειδικά οργανωμένη
ενημέρωση - επίλυση προβλημάτων και καθημερινή τηλεφωνική και επί
τόπου υποστήριξη). Δείτε όλα τα αναλυτικά στοιχεία και πίνακες ΕΔΩ
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Επανεκλογή Π.Μπίλλια στη θέση του προέδρου της ΔΕ του
ΤΕΕ/ΤΚΜ – Νέο προεδρείο στην Αντιπροσωπεία του Τμήματος
...Συνέχεια από τη σελίδα 1
Εκλογή Προέδρου Αντιπροσωπείας
Ο Προεδρεύων Βασίλης Γρηγοριάδης, μετά τη διαπίστωση ότι υπάρχει η απαιτούμενη
απαρτία του 1/2 και πλέον, κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και καλεί τα μέλη να
υποβάλλουν προτάσεις για τον πρόεδρο της Αντιπροσωπείας.
Προτείνονται οι συνάδελφοι :1. Κολότσιος Αθανάσιος από τα μέλη : Κολότσιο Αθανάσιο,
Σαμδάνη Κωνσταντίνο. 2. Τσιωνάς Ιωάννης από τα μέλη : Αρβανιτάκη Ελισάβετ-Μαρία,
Ζηκοπούλου-Μανωλή Όλγα, Μακνέα Κάρμεν-Αθανασία, Τζουμαλάκο Νέστορα..
Στη ψηφοφορία αυτή εκλέγεται ο υποψήφιος που θα συγκεντρώσει ψήφους
περισσότερες από το μισό των μελών της Α δηλ. 31 ψήφους.
Αποτέλεσμα 1ης ψηφοφορίας:
Κολότσιος Αθανάσιος
10
Τσιωνάς Ιωάννης
37
Λευκά
4
Άκυρα
8
Ψήφισαν
59

Πρόεδρος της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ/ΤΚΜ εκλέγεται ο συν. Τσιωνάς Ιωάννης
Εκλογή Αντιπροέδρου Αντιπροσωπείας
Ο Προεδρεύων Γρηγοριάδης Βασίλειος καλεί τα μέλη να υποβάλλουν υποψηφιότητες
για Αντιπρόεδρο της “Α”. Προτείνονται οι συνάδελφοι : 1. Δαρδαμανέλης Ιωάννης από
τα μέλη : Δαρδαμανέλη Ιωάννη, Καραγκιόζη Ελευθέριο, Μάνου Θεοδώρα, Μεντεσίδου
Ελένη, Μήτρου Δημήτριο, Χατζόπουλο Ιωάννη. 2. Μπανιάς Γεώργιος από τα μέλη:
Αμανατίδη Άνθιμο, Μπανιά Γεώργιο, Μπίλλια Παρίση, Τσακούμη Γεώργιο.
Στη ψηφοφορία αυτή εκλέγεται ο υποψήφιος που θα συγκεντρώσει ψήφους
περισσότερες από το μισό των μελών της Α δηλ. 31 ψήφους.
Αποτέλεσμα 1ης ψηφοφορίας:
Δαρδαμανέλης Ιωάννης
22
Μπανιάς Γεώργιος
27
Λευκά
4
Άκυρα
6
Ψήφισαν
59
Η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται και στην ψηφοφορία αυτή εκλέγεται ο υποψήφιος
που θα συγκεντρώσει τις περισσότερες ψήφους.
Αποτέλεσμα 2ης ψηφοφορίας:
Δαρδαμανέλης Ιωάννης
23
Μπανιάς Γεώργιος
26
Λευκά
8
Άκυρα
2
Ψήφισαν
59
Αντιπρόεδρος της Αντιπροσωπείας εκλέγεται ο συν. Μπανιάς Γεώργιος
Εκλογή Γεν. Γραμματέα Αντιπροσωπείας
Ο Προεδρεύων καλεί τα μέλη να υποβάλλουν υποψηφιότητες για Γεν. Γραμματέα
της “Α”. Προτείνονται οι συνάδελφοι : 1.Κολότσιος Αθανάσιος από τα μέλη : Σαμδάνη
Κωνσταντίνο και Κολότσιο Αθανάσιο. 2.Τρασανίδης Γεώργιος από τα μέλη : Τρασανίδη
Γεώργιο. Στη ψηφοφορία αυτή εκλέγεται ο υποψήφιος που θα συγκεντρώσει ψήφους
περισσότερες από το μισό των μελών της Α δηλ. 31 ψήφους.
Αποτέλεσμα 1ης ψηφοφορίας:
Κολότσιος Αθανάσιος
8
Τρασανίδης Γεώργιος
25
Λευκά
22
Άκυρα
4
Ψήφισαν
59

Η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται και στην ψηφοφορία αυτή εκλέγεται ο υποψήφιος
που θα συγκεντρώσει τις περισσότερες ψήφους.
Αποτέλεσμα 2ης ψηφοφορίας:
Κολότσιος Αθανάσιος
9
Τρασανίδης Γεώργιος
38
Λευκά
11
Άκυρα
1
Ψήφισαν
59
Ο Προεδρεύων ανακοινώνει τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας.
Γενικός Γραμματέας εκλέγεται ο συν. Τρασανίδης Γεώργιος.
Ο Προεδρεύων Γρηγοριάδης Βασίλειος συγχαίρει τον νεοεκλεγέντα Γενικό
Γραμματέα και παραχωρεί τη θέση του στο νέο Προεδρείο.
Εκλογή μελών ΔΕ
Ο νεοεκλεγείς Πρόεδρος της «Α» συν. Τσιωνάς Ιωάννης καλεί τα μέλη της “Α” να
υποβάλλουν προτάσεις ψηφοδελτίων υποστηριζόμενες από το 1/20 των μελών
δηλαδή από 3 μέλη κάθε μία. Υποβάλλονται 13 προτάσεις για ισάριθμα ψηφοδέλτια.
Ψηφοδέλτιο αρ. 1 Γυμνόπουλος Λάζαρος, Χηράκη Ελένη
Ψηφοδέλτιο αρ. 2 Γρηγοριάδης Βασίλειος, Καρανάσιος Ηλίας, Νάνος Ιωάννης,
Ράλλης Αντώνιος, Σπηλιώτης Ιωάννης.
Ψηφοδέλτιο αρ. 3 Γαλανός Νικόλαος, Ζιώγας Πάρις, Ζώκας Νικόλαος .
Ψηφοδέλτιο αρ. 4 Αργυρός Βασίλειος-Απόστολος, Βλαχοδημητράκος Κωνσταντίνος,
Διδασκάλου Γρηγόριος, Μπίλλιας Παρίσης
Ψηφοδέλτιο αρ. 5 Διαμαντή Ελένη, Καρανικόλας Νικόλαος, Τσακούμης Γεώργιος
Ψηφοδέλτιο αρ. 6 Αμανατίδης Άνθιμος, Βλαχοκώστας Χρίστος, Πασχαλίδου
Παρθένα, Σιδηρόπουλος Παύλος
Ψηφοδέλτιο αρ. 7 Μπελιμπασάκης Εμμανουήλ, Τασιούλας Αναστάσιος
Ψηφοδέλτιο αρ.8 Ζηκοπούλου-Μανωλή Όλγα
Ψηφοδέλτιο αρ.9 Κολότσιος Αθανάσιος
Ψηφοδέλτιο αρ.10 Ζέππου Μάρθα, Μάνου Θεοδώρα, Παπαστεργίου Μιχαήλ,
Τζιουβάρας Απόστολος
Ψηφοδέλτιο αρ.11 Αναστασιάδης Γεώργιος, Βλάχος Παύλος, Καραθανάσης
Αθανάσιος, Σαμαράς Δανιήλ, Στοϊμενίδης Ανδρέα
Ψηφοδέλτιο αρ.12 Δαρδαμανέλης Ιωάννης, Μεντεσίδου Ελένη, Μήτρου Δημήτριος
Ψηφοδέλτιο αρ.13 Ασλανίδου Όλγα, Μανσούρ Γκαμπριέλ
Στην ψηφοφορία συμμετείχαν 59 άτομα
Έλαβαν: Το 1ο ψηφοδέλτιο έλαβε 6 ψήφους, τα ψηφοδέλτια 2ο,4ο,5ο,6ο,7ο,8ο,10ο,11ο
και 12ο έλαβαν 5 ψήφους το καθένα, τα ψηφοδέλτια 3ο και 13ο έλαβαν 3 ψήφους το
καθένα και το 9ο ψηφοδέλτιο έλαβε 2 ψήφους.
Το εκλογικό μέτρο για τις 11 θέσεις είναι 60/11=5,45. Συνεπώς εκλέγονται οι
πρώτοι από τα ψηφοδέλτια 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8,10, 11, 12 και λόγω ισοψηφίας γίνεται
κλήρωση ανάμεσα στα ψηφοδέλτια 3 και 13. Στην κλήρωση παρουσία των μελών της
Αντιπροσωπείας ΤΕΕ/ΤΚΜ κληρώνεται το ψηφοδέλτιο 3.
Μετά την καταμέτρηση των σταυρών, ο Πρόεδρος της Αντιπροσωπείας ανακοινώνει
τη σύνθεση της νέας ΔΕ και συγχαίρει τα μέλη της:
Βλαχοκώστα Χρίστο Μ.Μ.,
Ζηκοπούλου- Μανωλή Όλγα Π.Μ.,
Ζώκα Νικόλαο Ηλκ.,
Μήτρου Δημήτριο Α-Τ.Μ.,
Μπελιμπασάκη Εμμανουήλ Π.Μ.,
Μπίλλια Πάρι Π.Μ., Νάνο Ιωάννη Π.Μ.,
Σαμαρά Δανιήλ Π.Μ.,
Τζιουβάρα Απόστολο Α.Μ.,
Τσακούμη Γεώργιο Α-Τ.Μ,
Χηράκη Ελένη Π.Μ.
Συνέχεια στη σελίδα 4...
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Εκλογή Προέδρου ΔΕ
...Συνέχεια από τη σελίδα 3
Ο Πρόεδρος συν. Τσιωνάς Ιωάννης καλεί τα μέλη της “Α” να υποβάλλουν
υποψηφιότητες για την εκλογή Προέδρου, υποστηριζόμενες από το 1/10 των μελών
δηλαδή από 6 μέλη.
Εκλέγονται ως ψηφολέκτες τα μέλη: Αργυρός Βασίλειος-Απόστολος και Μεντεσίδου
Ελένη.Προτείνονται οι συνάδελφοι: 1. Μήτρου Δημήτριος από τα μέλη : Ασλανίδου Όλγα,
Δαρδαμανέλη Ιωάννη, Καραγκιόζη Ελευθέριο, Μάνου Θεοδώρα, Μεντεσίδου Ελένη,
Μιχαλιά Γεώργιο, Χατζόπουλο Ιωάννη. 2. Μπίλλιας Παρίσης από τα μέλη: Αμανατίδη
Άνθιμο, Αργυρό Βασίλειο-Απόστολο, Βλαχοδημητράκο Κωνσταντίνο, Βλαχοκώστα
Χρίστο, Διαμαντή Ελένη, Καρανικόλα Νικόλαο, Μπανιά Γεώργιο, Μπελιμπασάκη
Εμμανουήλ, Μπίλλια Παρίση, Μυλωνά Θεόφιλο, Παλουκίδη Κωνσταντίνο, Πρόιο
Απόστολο, Σιδηρόπουλο Παύλο, Τρέγκα Τραϊανό, Τσακούμη Γεώργιο, Χλιούμη Ανδρέα.
Αποτέλεσμα 1ης ψηφοφορίας:
Μήτρου Δημήτριος
24
Μπίλλιας Πάρις
26
Λευκά
5
Άκυρα
0
Ψήφισαν
55
Η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται και στην ψηφοφορία αυτή εκλέγεται ο υποψήφιος
που θα συγκεντρώσει τις περισσότερες ψήφους.
Αποτέλεσμα 2ης ψηφοφορίας:
Μήτρου Δημήτριος
22
Μπίλλιας Πάρις
26
Λευκά
5
Άκυρα
0
Ψήφισαν
53
Πρόεδρος της ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΚΜ ανακηρύσσεται ο συν. Μπίλλιας Πάρις.

Εμπαιγμός η έκπτωση ασφαλιστικών εισφορών της
πρώτης πενταετίας για τους νέους επιστήμονες

Οι νέοι επιστήμονες που θα έχουν έκπτωση στις εισφορές τους κατά τα πέντε
πρώτα χρόνια της ασφάλισής τους, θα κληθούν να καταβάλουν διπλή οφειλή
στον ΕΦΚΑ, η οποία μάλιστα θα αυξάνεται κάθε χρόνο. Αυτό προκύπτει από
την διευκρινιστική εγκύκλιο (ΔΙΕΙΣΦΜΜ/26/87160/20-1-2017) του ΕΦΚΑ
για τους ασφαλισμένους ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ κάτω της 5ετίας, δηλαδή, τους νέους
επιστήμονες. Σύμφωνα με το euro2day.gr ο ασφαλιστικός νόμος Κατρούγκαλου
προβλέπει ότι τα οφέλη τα οποία θα αποκομίζουν οι νέοι επιστήμονες από τις
εκπτώσεις στις εισφορές κύριας σύνταξης (σ.σ.θα καταβάλλουν 14% -17% αντί
20%) για τα 5 πρώτα χρόνια του ασφαλιστικού βίου τους θα μετατραπούν σε
οφειλή για τους ίδιους μεταξύ του 6ου και του 15ου έτους του ασφαλιστικού
βίου τους. Με άλλα λόγια, οι επιστήμονες θα πρέπει να επιστρέψουν στον ΕΦΚΑ
τα οφέλη που αποκόμισαν από τις εκπτώσεις στα 5 πρώτα χρόνια ασφάλισης
τους. Η οφειλή αυτή που θα προκύψει από τις εκπτώσεις θα ανέλθει στα 3.143
ευρώ και θα πρέπει να εξοφληθεί εντός 5 ετών (μεταξύ 6ου και 10ου έτους
ασφάλισης) για όσους έχουν εισόδημα άνω των 18.000 ευρώ ή εντός 15 ετών
(μεταξύ 6ου και 20ου έτους ασφάλισης) για όσους έχουν εισόδημα κάτω από
18.000 ευρώ.

ΚΥΑ για τους ενεργειακούς ελέγχους και τους
ενεργειακούς ελεγκτές
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4508/Β/30-12-2016 η από 23/12 υπογραφείσα
Κοινή Υπουργική Απόφαση οικ. 188343 του Υπουργού ΠΕΝ Γιώργου Σταθάκη
και Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕΝ Σωκράτη Φάμελλου με τίτλο «Συστήματα
αναγνώρισης προσόντων και πιστοποίησης Ενεργειακών Ελεγκτών. Μητρώο

Ενεργειακών Ελεγκτών και Αρχείο Ενεργειακών Ελέγχων». Καθορίζονται:
α) το καθεστώς επαγγελματικών προσόντων των Ενεργειακών Ελεγκτών,
β) το περιεχόμενο του Μητρώου Ενεργειακών Ελεγκτών και της διαδικασίας
εγγραφής σε αυτό,
γ) η διαδικασία τήρησης του Μητρώου Ενεργειακών Ελεγκτών και του ελέγχου
των Ενεργειακών Ελεγκτών,
δ) οι προδιαγραφές του ενεργειακού ελέγχου,
ε) το περιεχόμενο των εκθέσεων αποτελεσμάτων ενεργειακών ελέγχων,
στ) το περιεχόμενο του Αρχείου Ενεργειακών Ελέγχων, η διαδικασία
υποβολής των εκθέσεων αποτελεσμάτων των ενεργειακών ελέγχων στο
Αρχείο Ενεργειακών Ελέγχων, και θέματα σχετικά με την αξιολόγηση των
εκθέσεων αποτελεσμάτων των ενεργειακών ελέγχων, και
ζ) κάθε άλλο σχετικό με τα ανωτέρω ζήτημα
Διαβάστε ΕΔΩ την ΚΥΑ

Μεταπτυχιακό πρόγραμμα από την ΟΛΘ ΑΕ και την
Πολυτεχνική Σχολή του ΑΠΘ
Η υποστήριξη διπλωματικών προπτυχιακών και μεταπτυχιακών εργασιών
με θεματολογία ενδιαφέροντος των λιμενικών λειτουργιών της Ο.Λ.Θ. ΑΕ και
η δημιουργία Διεπιστημονικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών με
αντικείμενο την οργάνωση και διαχείριση λιμένων και λιμενικών εγκαταστάσεων,
είναι οι βασικοί άξονες του μνημονίου συνεργασίας που υπέγραψαν τη Δευτέρα
23 Ιανουαρίου η ΟΛΘ ΑΕ και η Πολυτεχνική Σχολή του ΑΠΘ. Στόχος του Μνημονίου
είναι η ανάπτυξη της συνεργασίας σε θέματα έρευνας και καινοτομίας στους
τομείς των λιμένων και μεταφορών. Η υπογραφή του ήταν προϊόν πολύμηνων
συζητήσεων μεταξύ των δύο μερών οι οποίοι συμφώνησαν να συμμετέχουν στις
παρακάτω πρωτοβουλίες και ενέργειες:
· Την υλοποίηση της επιθυμίας της ΟΛΘ Α.Ε. να ενισχύσει ερευνητικές δράσεις
που αναφέρονται σε σύγχρονες τεχνολογίες και προϊόντα εξυπηρέτησης των
λιμενικών λειτουργιών
· Την αξιοποίηση της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ ως σημαντικής εκπαιδευτικής
και ερευνητικής μονάδας
·Την αναστροφή του «κύματος» μετανάστευσης νέων επιστημόνων με παροχή
κινήτρων για την παραμονή και εγχώρια αξιοποίηση ικανά καταρτισμένου
ανθρώπινου δυναμικού.
ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ με θέμα «Χώροι για το παιδί ή Χώροι του
παιδιού;» διοργανώνουν τα Τμήματα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
και Επιστημών Προσχολικής Αγωγής του ΑΠΘ, σε συνεργασία με
τις Αρχιτεκτονικές Σχολές ΕΜΠ και Πανεπιστημίου Κρήτης και το
Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, από
19 έως 21 Μαϊου 2017, Θεσσαλονίκη. Πληρ. 2310 995888 και ΕΔΩ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ «Το τοπίο στη νέα εποχή της ενεργειακής μετάβασης:
Προκλήσεις, επενδυτικές ευκαιρίες και τις τεχνολογικές καινοτομίες»,
διοργανώνει η Διεθνής Ένωση για την Οικονομία Ενέργειας (ΗΑΕΕ)
στις 18-20 Μαϊου 2017, Μetropolitan Hotel, Αθήνα. Πληροφορίες
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ με τίτλο «ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΜΕ – ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΡΩΝ», διοργανώνει η
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε., στο πλαίσιο του έργου “EYD 2015-Το μέλλον που
θέλουμε”, που συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα EuropeAid.
Διάρκεια διαγωνισμού έως 31 Μαρτίου 2017. Πληροφορίες
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
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Πάγωμα χρεών από τη ΔΕΗ - Η λίστα με τα ποσά και τον αριθμό οφειλετών ανά νομό

ΕΘΝΟΣ 24/1/2017

Η διοίκηση της εταιρείας καλεί αυτούς τους 1.070.352 πελάτες της, που έχουν συνολικά ληξιπρόθεσμα χρέη 174.704.240 ευρώ, να εκμεταλλευτούν το νέο ευνοϊκό
πρόγραμμα διακανονισμού, το οποίο προβλέπει «πάγωμα» μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2017 των χρεών και εφόσον είναι εμπρόθεσμοι στις πληρωμές των
τρεχόντων λογαριασμών τους θα έχουν και έκπτωση 10%. Ειδικότερα, όπως προκύπτει από τον κατάλογο των πελατών χαμηλής τάσης της ΔΕΗ που δημοσιοποιεί
το «Εθνος», οι συνολικές οφειλές εκείνων που έχουν απλήρωτους λογαριασμούς ρεύματος της τάξης των 500 ευρώ ανέρχονται σε 205.787.695 ευρώ.

Το 2016 έφυγε με «πλεόνασμα» 1,7 δισ. ευρώ στα φορολογικά έσοδα

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ 24/1/2017

Η φοροκαταιγίδα έχει αδειάσει για τα καλά τις τσέπες των Ελλήνων, όπως προκύπτει από τα επίσημα στοιχεία. Και αυτό γιατί ο προϋπολογισμός του 2016 παρουσίασε
πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 4,437 δισ. ευρώ έναντι πρωτογενούς πλεονάσματος 2,270 δισ. ευρώ το 2015 και στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 1,983 δισ. ευρώ.
Πρόκειται για μια υπέρβαση 1,7 δισ. ευρώ στα φορολογικά έσοδα που καταγράφονται στα τελικά στοιχεία για την εκτέλεση του κρατικού προϋπολογισμού για το
12μηνο Ιανουαρίου Δεκεμβρίου 2016. Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για την περίοδο
Ιανουαρίου- Δεκεμβρίου 2016, σύμφωνα με τα οποία στο διάστημα αυτό σημειώθηκε έλλειμμα στη γενική κυβέρνηση ύψους 1,140 δισ. ευρώ έναντι ελλείμματος
3,530 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2015 και στόχου του Προϋπολογισμού 2016 (που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού του
2017) για έλλειμμα 3,617 δισ. ευρώ.

Γερμανία: Μέρκελ εναντίον Σουλτς στις εκλογές του Σεπτεμβρίου

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 24/1/2017

Το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD) ανακήρυξε τον πρώην πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Μάρτιν Σουλτς υποψήφιο για την καγκελαρία της Γερμανίας,
ένα αξίωμα για το οποίο θα κληθεί να αντιμετωπίσει την Αγκελα Μέρκελ τον Σεπτέμβριο, όπως γνωστοποίησαν ο ηγέτης της παράταξης, Ζίγκμαρ Γκάμπριελ και
ο ίδιος ο Σουλτς. Το SPD θα ψηφίσει για να εγκρίνει αυτή την απόφαση την Κυριακή, όταν ο Σουλτς θα παρουσιάσει επίσης το προεκλογικό πρόγραμμα του SPD,
επισήμαναν ακόμη. Ο Γκάμπριελ διευκρίνισε ότι το κόμμα έχει συμφωνήσει πως ο ίδιος θα έπρεπε να αντικαταστήσει τον Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάγερ στο αξίωμα
του υπουργού Εξωτερικών.

Ασφαλιστικό: Μαύρη τρύπα 480 εκατ. ευρώ παρά το χαράτσι

ΤΑ ΝΕΑ 24/1/2017

Η υπέρμετρη επιβάρυνση των εισφορών δεν θα καλύψει την ανάγκη αιμοδότησης του ασφαλιστικού συστήματος. Σύμφωνα με τον πρώην υπουργό Γιώργο
Κουτρουμάνη, το νέο σύστημα όχι μόνο δεν θα αυξήσει τα έσοδα του ΕΦΚΑ το 2017, αλλά θα επιφέρει και μείωση 25%. Δηλαδή θα χαθούν έσοδα περίπου 480
εκατ. ευρώ ετησίως με δεδομένο ότι η εισπραξιμότητα σήμερα δεν υπερβαίνει το 50%. Αυτό θα συμβεί διότι το 75% των ασφαλισμένων στα πρώην Ταμεία ΕΤΑΑ και
ΟΑΕΕ θα έχει μείωση στις εισφορές 40% κατά μέσο όρο. Αντίθετα, για το υπόλοιπο 25% η μέση αύξηση αναμένεται να κυμανθεί κοντά στο 30%, ενώ στα υψηλότερα
εισοδήματα οι εισφορές θα είναι υπερδιπλάσιες ή ακόμα και τριπλάσιες.

ΓΣΕΒΕΕ: Αύξηση της φτωχοποίησης και της κοινωνικής ανισότητας

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ 24/1/2017

Μείωση των εισοδημάτων τους το 2016 είδαν επτά στα 10 νοικοκυριά, σύμφωνα με την ετήσια έρευνα για τις δαπάνες και το εισόδημα των νοικοκυριών της Γενικής
Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος, που αναφέρει ότι το 35% των πολιτών ζει με εισοδήματα κάτω των 10.000 ευρώ. Συγκεκριμένα,
από τα στοιχεία προκύπτει ότι το 75% των ελληνικών νοικοκυριών διαβιώνει με πολύ χειρότερους ποσοτικούς και ποιοτικούς όρους σε σχέση με το προηγούμενο
διάστημα της κρίσης, ενώ 4 στα 10 φοβούνται ότι θα χάσουν περιουσιακά στοιχεία λόγω οικονομικής αδυναμίας. Σε συνέντευξη Τύπου, ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ,
Γιώργος Καββαθάς, δήλωσε σήμερα ότι η βίαιη δημοσιονομική προσαρμογή έχει φτάσει την κοινωνία στα όρια της εγείροντας ερωτήματα για την αναγκαιότητα
συνέχισης της ίδιας οικονομικής πολιτικής, η οποία συνδυάζει μειωμένες δημόσιες δαπάνες και αυξημένες φορολογικές επιβαρύνσεις.
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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

