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EDITORIAL
Ομονοούντων αδελφών συμβίωσιν παντός
τείχους ισχυροτέραν είναι”: Και μόνο αυτό το
απόφθεγμα του Κυνικού φιλόσοφου Αντισθένη
(445-360 πΧ) θα αρκούσε για να αποδοθεί σε
ελάχιστες λέξεις η χρησιμότητα και η κρισιμότητα
της συνεργασίας στην Ελλάδα για τα χρόνια
που έρχονται. Μπροστά μας έχουμε όχι απλώς
τείχη, αλλά βουνά. Και τα βουνά που βλέπουμε,
δυστυχώς, στις περισσότερες περιπτώσεις είναι
μόνο η κορυφή του παγόβουνου. Δεν υπάρχει η
πολυτέλεια για εγωισμό, ατομισμό, επιδιώξεις του
ενός ή κομματικές προσκολλήσεις. Οι καταστάσεις
που έχουμε μπροστά μας δεν αντιμετωπίζονται
με φθαρμένες λογικές, που πρέπει να μείνουνε
πίσω μας. Αν εμμείνουμε σε αυτές τις λογικές, δεν
θα κάνουμε τίποτα άλλο, από το να βολτάρουμε
ανάμεσα σε αδιέξοδα, με την ψευδαίσθηση ότι
προχωράμε και πηγαίνουμε κάπου. Με αφορμή
τη συγκρότηση της νέας Διοικούσας Επιτροπής
σε σώμα και την έναρξη της καινούργιας θητείας
(2017-2019), η ανάγκη για συνεργασία και σύμπνοια
επανέρχεται. Οι στόχοι θα επιτευχθούν μόνο εφόσον
τους στηρίξουν αποφασισμένες ομάδες, γιατί το
να σηκώνει ο καθένας το μπαϊράκι του μπορεί να
επιφυλάσσει μια κάποια προσωπική ικανοποίηση,
αλλά δεν εξασφαλίζει θετικά αποτελέσματα ικανά να
διαχυθούν σε ευρύτερα σύνολα. Η διαπαραταξιακή
συναίνεση στα όργανα διοίκησης του ΤΕΕ/
ΤΚΜ, ακόμη και αν αυτή επιτυγχάνεται έπειτα
από δημιουργικές διαφωνίες, είναι απολύτως
απαραίτητη για την προώθηση τόσο των
ζητημάτων της Θεσσαλονίκης και της Κεντρικής
Μακεδονίας, όσο και των μηχανικών. Μπροστά
μας έχουμε τείχη ψηλά και ισχυρά: ασφαλιστικό,
ανεργία, απώλεια επαγγελματικής αξιοπρέπειας.
Είναι θέμα συνειδησιακής απόφασης το πώς θα
βρεθούμε μπροστά σε αυτά τα τείχη: ώς μονάδες
ή μικρές ομάδες ή ώς ισχυρό και αδιάσπαστο
σύνολο; Κατά τον Αντισθένη, πάντως, το ισχυρότερο
όπλο είναι η ομόνοια, έτσι πέφτουν τα τείχη...

Νέα Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ/ΤΚΜ
Συγκροτήθηκε σε σώμα η νέα Διοικούσα
Επιτροπή του ΤΕΕ/ΤΚΜ, έπειτα από την
ειδική συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας του
Τμήματος για την εκλογή των συμμετεχόντων
στα διοικητικά όργανα. Η συνεδρίαση
πραγματοποιήθηκε στις 31 Ιανουαρίου, σε
συνέχεια εκείνης της 23ης Ιανουαρίου (βλέπε τεύχος Ν90)κατά τη διάρκεια της οποίας δεν είχαν
εκλεγεί ο αντιπρόεδρος και ο γενικός γραμματέας της ΔΕ.
Κατά τη πρόσφατη συνεδρίαση, αντιπρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ εξελέγη ο Δανιήλ Σαμαράς, ο οποίος
ήταν ο μοναδικός υποψήφιος και έλαβε 38 ψήφους επί συνόλου 46 ψηφισάντων (οκτώ λευκά).
Για τη θέση του γενικού γραμματέα, υποψήφιοι ήταν οι Γιώργος Τσακούμης και Ελένη Χηράκη.
Στην πρώτη ψηφοφορία, ο Γιώργος Τσακούμης έλαβε 29 ψήφους επί συνόλου 48 ψηφισάντων
και η Ελένη Χηράκη 13 (πέντε λευκά και ένα άκυρο), με αποτέλεσμα η δεύτερη να αποσύρει
την υποψηφιότητά της και η ψηφοφορία να επαναληφθεί με μοναδικό υποψήφιο τον πρώτο. Στη
δεύτερη ψηφοφορία, ο Γιώργος Τσακούμης έλαβε 32 ψήφους (16 λευκά).
Κατόπιν τούτου, η σύνθεση της 11μελούς ΔΕ, η θητεία της οποίας είναι τριετής (2017-2019),
διαμορφώνεται ώς εξής:
-Πρόεδρος, Πάρις Μπίλλιας
-Αντιπρόεδρος: Δανιήλ Σαμαράς
-Γενικός Γραμματέας: Γιώργιος Τσακούμης
-Μέλη: Χρήστος Βλαχοκώστας, Όλια Ζηκοπούλου, Νίκος Ζώκας, Δημήτρης Μήτρου, Μανώλης
Μπελιμπασάκης, Γιάννης Νάνος, Απόστολος Τζιουβάρας και Ελένη Χηράκη.
Διαβάστε στη ΣΕΛΙΔΑ 2 βιογραφικά των μελών της ΔΕ

Αναρτήσεις δασικών χαρτών στη Θεσσαλονίκη
Το ΤΕΕ/ΤΚΜ, σε συνεργασία με το ΓΕΩΤΕΕ-Παράρτημα
ΚΜ και τον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης
διοργανώνουν την ενημερωτική εκδήλωση – σεμινάριο, με
θέμα: «Αναρτήσεις Δασικών Χαρτών στη Θεσσαλονίκη», με
δεδομένο ότι οι αναρτήσεις των χαρτών στη Θεσσαλονίκη
έχει ξεκινήσει στις 27/1/2017. Μετά την εκδήλωση της
Θεσσαλονίκης, θα ακολουθήσει εκδήλωση στον Πολύγυρο,
σύμφωνα με τη σειρά ανάρτησης των Δασικών Χαρτών.
Η εκδήλωση, στην οποία θα παραστεί και θα χαιρετήσει
ο αν.υπουργός Περιβάλλοντος, Σωκράτης Φάμελλος, θα
πραγματοποιηθεί την Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2017, στο
Αμφιθέατρο του ΤΕΕ/ΤΚΜ (ισόγειο, Μεγ. Αλεξάνδρου 49),
από τις 10:00 έως τις 13:00.
Συνέχεια στη σελίδα 3...
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Πρόεδρος: Πάρις Μπίλλιας. Γεννήθηκε στις
3 Απριλίου 1967 στον Πειραιά. Διπλωματούχος
πολιτικός μηχανικός του ΑΠΘ. Έτος αποφοίτησης
το 1990. Είναι πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ από το
2014 ως σήμερα, ενώ διετέλεσε πρόεδρος του
Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Θεσσαλονίκης
από το 1999 – 2005 και μέλος του ΔΣ του Ινστιτούτου Τεχνικής
Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών από το 2009 -2012. Είναι
μέλος του ΔΣ του Κέντρου Διαφύλαξης Αγιορείτικης Κληρονομίας
από το 2014 – σήμερα. Παράλληλα, είναι συνιδρυτής μελετητικής
τεχνικής εταιρείας στην οποία είναι Δ/νων Σύμβουλος και συνιδρυτής
κατασκευαστικής εταιρείας ιδιωτικών έργων.
Κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής δραστηριότητας έχει εκπονήσει
και συντονίσει μεγάλο αριθμό στατικών μελετών κτιριακών και τεχνικών
έργων δημοσίου και ιδιωτικού ενδιαφέροντος. Είναι έγγαμος με την
οδοντίατρο Ανδρονίκη Πουλαδή και έχουν ένα παιδί, τη Βενετία.
Αντιπρόεδρος: Δανιήλ Σαμαράς. Γεννήθηκε το 1980 στην
Αλεξανδρούπολη. Σπούδασε Πολιτικός Μηχανικλός στην Πολυτεχνική
Σχολή του ΔΠΘ και έχει κάνει μεταπτυχιακές σπουδές στο γνωστικό
αντικείμενο: ‘Υδραυλική Μηχανική’, Κατεύθυνση: ‘Υδροενεργειακή
Μηχανική’. Διατηρεί ιδιόκτητο τεχνικό γραφείο. Διετέλεσε αντιπρόεδρος
του Δ.Σ. της Ν.Ε. Πιερίας ΤΕΕ Ελλάδος, αντιπρόεδρος του Σ.Τ.Υ.Ε. και
μέλος της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ/ΤΚΜ. Μέχρι σήμερα είναι Ταμίας
του Δ.Σ. του Συλλόγου Διπλωματούχων Μηχανικών Πιερίας και
αντιπρόεδρος του Σ.Τ.Υ.Ε. Είναι έγγαμος με δύο παιδιά.
Γενικός Γραμματέας: Γεώργιος Τσακούμης.
Είναι Διπλ. Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός
Α.Π.Θ. με MSc Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός
Πόλεων και Κτιρίων Ε.Α.Π. Ιδρυτής και διαχειριστής
της εταιρείας μελετών ΑΚΚΤ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ και Μελετητής Δημοσίων Έργων
(1995 έως σήμερα). Παράλληλα, είναι μέλος της
Αντιπροσωπείας ΤΕΕ/ΤΚΜ, γγ της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ/ΤΚΜ
και πρόεδρος της ΔΚΜ Κεντρικής Μακεδονίας.
Χρήστος Βλαχοκώστας. Είναι Μηχανολόγος
Μηχανικός. Η διδακτορική του διατριβή
έχει διακριθεί πανελλαδικά με το βραβείο
Περιβαλλοντικής Ευαισθησίας «ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ
2009» κατηγορίας Έρευνας Επιστήμονα από την
περιβαλλοντική οργάνωση ECOCITY. Παρουσιάζει κυρίως εμπειρία σε
υποβολή προτάσεων έργων αναπτυξιακού/ερευνητικού περιεχομένου.
Έχει πάνω από 100 δημοσιεύσεις και σημαντική ερευνητική και
εκπαιδευτική εμπειρία. Διατελεί Αντιπρόεδρος της Αντιπροσωπείας του
ΤΕΕ. Διατέλεσε μέλος του ΔΣ του ΙΔΕΚΕ της Γενικής Γραμματείας Δια

Βίου Μάθησης, Ταμίας του ΠΣΔΜΗ, Γραμματέας της Νομαρχιακής
Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της ΝΑΘ, Πρόεδρος της
Ένωσης Μεταπτυχιακών Φοιτητών Θεσσαλονίκης, Πρόεδρος του ΔΣ
του Συλλόγου Φοιτητών Μηχανολόγων-Ηλεκτρολόγων Μηχανικών της
ΠΣΑΠΘ και μέλος της Συγκλήτου του ΑΠΘ.
Όλια Ζηκοπούλου. Γεννήθηκε στην Τασκένδη του Ουζμπεκιστάν. Είναι
Πολιτικός Μηχανικός με εξειδίκευση σε Υδραυλικές Μελέτες & Έργα
και εργάζεται ως Δημόσιος Υπάλληλος. Από το 2010
έως σήμερα είναι προϊσταμένη Διεύθυνσης στην
Υ.Α.Σ.Β.Ε. Διετέλεσε συνδικαλίστρια της Ένωσης
Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων
Ανωτάτων Σχολών, μέλος του ΔΣ της Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.
του τμήματος Κεντρικής Μακεδονίας και μέλος της
συνέλευσης αντιπροσώπων, μέλος του ΔΣ της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας
Ενώσεων Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων
Ανωτάτων Σχολών, μέλος της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ/ΤΚΜ και ήταν
υποψήφια βουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ στην Α΄ Εκλογική Περιφέρεια
Θεσσαλονίκης στις εκλογές της 20ης Σεπτεμβρίου 2015.
Νίκος Ζώκας. Γεννήθηκε το 1957 στην Τασκένδη,
Σοβιετική Ένωση, από γονείς πολιτικούς
πρόσφυγες, αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης και
του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Μεγάλωσε
στην Βουλγαρία, όπου σπούδασε Ηλεκτρολόγος
Μηχανικός στο Πολυτεχνείο της πόλης Βάρνα.
Επαναπατρίστηκε το 1982 και εκ τότε ζει και εργάζεται στην Θεσσαλονίκη.
Είναι πατέρας τριών παιδιών. Επαγγελματικά έχει εξειδικευτεί στα
συστήματα πυροπροστασίας και ασφαλείας, και στα συστήματα αυτομάτου
ελέγχου ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων. Δραστηριοποιείται
στο συνδικαλιστικό κίνημα των Μηχανικών μέσα από τις γραμμές της
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ και είναι εκλεγμένος στην Αντιπροσωπεία του
Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, και στη Διοικούσα Επιτροπή του
ΤΕΕ-Τμήματος Κεντρικής Μακεδονίας. Επί σειρά ετών συμμετέχει στο
κίνημα της Ειρήνης και είναι Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Επιτροπής
για την Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη.
Δημήτρης Μήτρου. Eίναι Αγρ. Τοπογράφος
Μηχανικός, ελεύθερος επαγγελματίας-μελετητής
δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Είναι συνιδρυτής
της ΑΚΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (akmice.gr) και
έχει αναπτύξει επιχειρηματική δραστηριότητα με
συμμετοχές σε διάφορες εταιρείες και startups. Έχει
διατελέσει επί σειρά ετών μέλος και πρόεδρος του Δ.Σ. του ΣΔΑΤΜΒΕ.
Έχει συμμετάσχει σε πλήθος πρωτοβουλιών του ΤΕΕ/ΤΚΜ, ως μέλος
μονίμων επιτροπών και ως εθελοντής. Από το 2006 εκλέγεται στην
Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ/ΤΚΜ και από το 2007 στη Διοικούσα Επιτροπή
του. Είναι σύνδεσμος της Δ.Ε. με τη Μόνιμη Επιτροπή Επαγγελματικών
θεμάτων. Είναι ιδρυτικό μέλος της Ανασυγκρότησης Μηχανικών.
Συνέχεια στη σελίδα 3...
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Μανώλης
Μπελιμπασάκης.
Σπούδασε
Πολιτικός Μηχανικός στην Πολυτεχνική Σχολή
του ΑΠΘ και στη συνέχεια στο τμήμα Μηχανικών
Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής
Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του
Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας, Μεταπτυχιακό
Δίπλωμα Ειδίκευσης στην «ΠολεοδομίαΧωροταξία». Διατηρεί τεχνικό γραφείο στη Θεσσαλονίκη με την επωνυμία
«Π3», είναι εξωτερικός συνεργάτης στο τεχνικό γραφείο «ΕΥ ΔΟΜΕΙΝ»
στη Θεσσαλονίκη, πάνω σε θέματα ανακαινίσεων- κατασκευών και
πιστοποιημένος Ενεργειακός Επιθεωρητής στα κτίρια. Διετέλεσε μέλος
του Δ.Σ. του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Θεσσαλονίκης (20122016) και μέλος της ΜΕ Χωροταξίας-Ανάπτυξης του ΤΕΕ/ΤΚΜ. Είναι
αναπληρωματικός εκπρόσωπος του ΤΕΕ/ΤΚΜ στο Τεχνικό Συμβούλιο
της «Ο.Λ.Θ. Α.Ε.», και αναπληρωματικός εκπρόσωπος του ΤΕΕ/ΤΚΜ στο
«Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και αμφισβητήσεων (ΣΥΠΟΘΑ)»,
της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης.
Γιάννης Νάνος. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην
Θεσσαλονίκη. Αποφοίτησε από την Πολυτεχνική
Σχολή Θεσσαλονίκης και είναι Διπλωματούχος
Πολιτικός Μηχανικός από το 1988. Στην συνέχεια
εργάστηκε, (COMMET) στο Τεχνικό Βιομηχανικό
Κέντρο Μεταλλικών κατασκευών στο Παρίσι –
C.T.I.C.M DE FRANCE και μετά ασχολήθηκε με
την Κατασκευή Δημοσίων Έργων ,με την ιδιότητα Ε.Δ.Ε. Έως σήμερα
ασχολείται με την μελέτη, επίβλεψη – κατασκευή, οικοδομών και
συγκροτημάτων. Είναι πιστοποιημένος Ενεργειακός Επιθεωρητής.
Άρχισε να ασχολείται με τα συνδικαλιστικά των Μηχανικών με
την παράταξη της ΕλΕΜ από το 2009. Διετέλεσε Α’ Αντιπρόεδρος
του Σ.Π.Μ.Ε. την περίοδο 2010 έως 2012, στην συνέχεια διετέλεσε
Αναπληρωτής Γ. Γραμματέας του Σ.Π.Μ.Ε. από 2012 έως 2013. Στις
εκλογές του 2013 εκλέγεται στην Κεντρική Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ
και μέλος της Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΚΜ. Είναι παντρεμένος με την Ελπίδα
Γιαννοπούλου και έχει δύο παιδιά.
Απόστολος Τζιουβάρας. Γεννήθηκε στη
Θεσσαλονίκη το 1982 και κατάγεται από τα
Γρεβενά. Είναι Διπλωματούχος Αρχιτέκτων
Μηχανικός ΔΠΘ, κάτοχος μελετητικού πτυχίου
στις κατηγορίες 6 & 7, κάτοχος του μεταπτυχιακού
διπλώματος ειδίκευσης «Διοίκηση και
Διαχείριση Τεχνικών Έργων” (ΠΜΣ-ΔΔΤΕ)» του
ΑΠΘ. Ασχολείται με την εκπόνηση ιδιωτικών μελετών και κατασκευών
και συμμετέχει από το 2011 ως στέλεχος της και μέλος του Δ.Σ. της
εταιρίας ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ στην εκπόνηση δημόσιων μελετών για
μεγάλα έργα. Το 2013 εκλέχθηκε για πρώτη φορά αναπληρωματικό
μέλος του Δ.Σ Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Θεσσαλονίκης και το 2015

επανεκλέχθηκε τακτικό μέλος του Δ.Σ. ΣΑΘ. Από το 2014 έως το
2017 είναι μέλος της ΜΕ Επιτροπής Επαγγελματικών Θεμάτων του
ΤΕΕ/ΤΚΜ. Το 2011 εκλέχθηκε μέλος της Κεντρικής Αντιπροσωπείας
του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ και επανεκλέχτηκε το 2014 ως αναπληρωματικό
μέλος του Δ.Σ. του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ. Είναι παντρεμένος και έχει ένα παιδί
και από το 2008 ζει στην Θεσσαλονίκη.
Ελένη Χηράκη. Γεννήθηκε στον Άγιο Νικόλαο
Κρήτης. Σπούδασε Πολιτικός Μηχανικός στην
Πολυτεχνική Σχολή του ΔΠΘ. Είναι ελεύθερος
επαγγελματίας με μακρόχρονη εμπειρία στην
εκπόνηση και το συντονισμό εφαρμογής
στατικών μελετών, καθώς και μεγάλη εμπειρία στη διοίκηση,
οργάνωση και επίβλεψη ιδιωτικών έργων πολιτικού μηχανικού,
ενεργειακός επιθεωρητής Γ τάξης, ελεγκτής δόμησης. Παράλληλα,
διετέλεσε μέλος της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ (2006–2013) και μέλος
της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ/ΤΚΜ (2004-2012). Είναι έγγαμη.

Αναρτήσεις δασικών χαρτών στη Θεσσαλονίκη
...Συνέχεια από τη σελίδα 1

Η εκδήλωση απευθύνεται στα μέλη των τριών φορέων αλλά και
στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και κατά τη διάρκειά της θα παρουσιαστούν
θέματα ενημερωτικά σχετικά με την σύνδεση της κτηματογράφησης
με τους δασικούς χάρτες, διευκρινιστικά για τις αναρτήσεις, καθώς και
νομικά θέματα για το καθεστώς που διέπει τις ενστάσεις κ.λ.π.
Δείτε το πρόγραμμα της εκδήλωσης ΕΔΩ
Να σημειωθεί ότι ο κ. Φάμελλος σε πρόσφατη συνάντηση του
με στελέχη των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων άφησε ανοικτό το
ενδεχόμενο περαιτέρω μείωσης των τελών αντίρρησης, καθώς και
τη διαίρεση της κατηγορίας 5 έως 20 στρέμματα, σε δύο ξεχωριστές
κατηγορίες, από 5 έως 10 στρέμματα και από 10 έως 20 στρέμματα.
Ωστόσο, τόνισε ότι σε σχέση με την προηγούμενη νομοθετική
πρόβλεψη, το τέλος αντιρρήσεων είναι ήδη μειωμένο, σε ποσοστό
10%, ενώ ο χρόνος υποβολής των αντιρρήσεων αυξημένος, κατά 15
ημέρες, δηλαδή από τις 45 στις 60 ημέρες.
Στην εκδήλωση της Κατερίνης,
στις
26.1.17,
συμμετείχαν
αρκετοί μηχανικοί, δασολόγοι και
δικηγόροι, ενώ η συζήτηση στο
τέλος ήταν ενδιαφέρουσα γιατί
προέκυψαν θέματα προς επίλυση.
Η ανάρτηση δασικών χαρτών
Εκδήλωση στην Κατερίνη
ανά την επικράτεια ξεκίνησε
την Παρασκευή 13 Ιανουαρίου, ολοκληρώνεται καταρχήν στις 10
Φεβρουαρίου και αφορά σε 33 περιοχές της χώρας, καλύπτοντας
συνολικά 46.8 εκατομμύρια στρέμματα.
Δείτε ΕΔΩ τον προγραμματισμό για την ανάρτηση των δασικών
χαρτών και λεπτομέρειες για τη διαχείριση των αντιρρήσεων.
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Τέσσερα έργα διαχείρισης απορριμμάτων ενέκρινε ο
Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας

Εκδήλωση του Συλλόγου Εργαζομένων της Εγνατία Οδος ΑΕ

Τριάντα εκατομμύρια ευρώ μέσω του νέου ΕΣΠΑ (ΣΕΣ 2014 – 2020) για
τη χρηματοδότηση συνολικά τεσσάρων σημαντικών έργων διαχείρισης
απορριμμάτων σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική και Πέλλα, εγκρίθηκαν
από τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολο Τζιτζικώστα.
Πρόκειται για:
1.Στεγανοποίηση κυψελών 3 και 4 ΧΥΤΑ ΒΔ Ενότητας Νομού
Θεσσαλονίκης – Φάση Β’:
2.Επέκταση ΧΥΤΑ Κασσάνδρας – Φάση Β’:
3.Χώρος Υγειονομικής Ταφής Αποβλήτων/Υπολειμμάτων 4ης
Διαχειριστικής Ενότητας Χαλκιδικής – Φάση Β’:
4.Επέκταση ΧΥΤΑ 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Ν. Πέλλας (ΧΥΤΑ
Αλμωπίας) και εκσυγχρονισμός του υπάρχοντος βιολογικού – Φάση
Β’:
Περισσότερες λεπτομέρειες ΕΔΩ

Τα οικονομικά μεγέθη που παράγει η Εγνατία Οδός υπό τη διαχείριση
της “Εγνατία Οδός Α.Ε.” καθώς και η ενημέρωση σχετικά με την
σχεδιαζόμενη παραχώρηση του αυτοκινητόδρομου, θα βρεθούν στο
επίκεντρο εκδήλωσης που διοργανώνει ο Σύλλογος Εργαζομένων της
εταιρίας. Θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 4 Φεβρουαρίου στις 11:30 στο
αμφιθέατρο του ΤΕΕ/ΤΚΜ (Λεωφ. Μεγάλου Αλεξάνδρου 49). Χαιρετισμό
θα απευθύνουν ο πρόεδρος του Συλλόγου, Αθανάσιος Τενεκές, το μέλος
του ΔΣ της «Εγνατία Οδός ΑΕ» Ι.Ιωακειμίδης και ο πρόεδρος του ΤΕΕ/
ΤΚΜ, Πάρις Μπίλλιας. Έχουν προσκληθεί ο αν.υπουργός Περιβάλλοντος
Σωκράτης Φάμελλος, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Μάρκος Μπόλαρης, ο
βουλευτής της ΝΔ Σταύρος Καλαφάτης, ο βουλευτής του ΚΚΕ Αθανάσιος
Βαρδαλής, ο βουλευτής ΑΝΕΛ Γ.Λαζαρίδης, ο βουλευτής της Ένωσης
Κεντρώων Αρ.Φωκάς, ο γραμματέας Τομέα δημοσίων έργων του ΠΑΣΟΚ,
Ι. Οικονομίδης κι η πολιτική υπεύθυνη του τομέα Δικαιοσύνης του
«Ποταμιού», Γ. Παναγόπουλου.

Στασινός προς Κυβέρνηση για ΕΦΚΑ: είστε ανοργάνωτοι

Επίσκεψη Κ.Μητσοτάκη στον ΣΜΑ Ευκαρπίας

Οξεία επίθεση για τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας του νέου
Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης εξαπέλυσε ο πρόεδρος του
ΤΕΕ Γιώργος Στασινός, με αφορμή τα πρωτάκουστα συμβάντα με τους
τραπεζικούς λογαριασμούς των μηχανικών και των ασφαλισμένων
στο πρώην ΤΣΜΕΔΕ. Σύμφωνα με καταγγελίες δεκάδων μηχανικών
στο ΤΕΕ, οι τραπεζικοί λογαριασμοί μηχανικών που είχαν ενταχθεί σε
ρύθμιση διακανονισμού παλαιών οφειλών με πάγια εντολή χρεώθηκαν
την 31η Ιανουαρίου 2017 με διπλή δόση, προφανώς λόγω λάθους των
ηλεκτρονικών συστημάτων του ΕΦΚΑ λόγω κακής οργάνωσης της
μεταφοράς των διαδικασιών των συγχωνευθέντων παλιών ταμείων,
όπως αυτό του ΤΣΜΕΔΕ/ΕΤΑΑ. «Την ώρα που οι μηχανικοί δεν έχουν
εισοδήματα, που εξαντλείται κάθε αποταμίευση λόγω υπέρογκων
φορολογικών και ασφαλιστικών εισφορών, που δεν υπάρχουν δουλείες
ακόμη και για το πιο έμπειρο και ικανό επιστημονικό προσωπικό της
χώρας, ο ΕΦΚΑ, με ευθύνη της κυβέρνησης, κάνει λάθη που κοστίζουν,
που αφαιρούν χρήματα από τους τραπεζικούς λογαριασμούς μας.
Είναι απαράδεκτο! Δεν είναι δυνατόν στην αγορά να λογαριάζουμε
σήμερα και το τελευταίο ευρώ των εξόδων και ο ΕΦΚΑ να χρεώνει
στους μηχανικούς διπλή δόση! Σήμερα πρέπει να δοθεί λύση και να
επιστραφούν όσα χρήματα λόγω λάθους εισπράχθηκαν», αναφέρει σε
δήλωση του ο κ. Στασινός.
Το ΤΕΕ επανήλθε στο θέμα με νέα επιστολή προς τον υφυπουργό
Εργασίας, Αναστάσιο Πετρόπουλο, την οποία μπορείτε να δείτε ΕΔΩ

«Η διαχείριση των απορριμμάτων
πρέπει να γίνεται σε επίπεδο
περιφέρειας και όχι σε τοπικό
επίπεδο, όπως λέει το υπουργείο
Περιβάλλοντος»,
τόνισε
ο
πρόεδρος της ΝΔ, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος τη Δευτέρα 30
Ιανουαρίου επισκέφθηκε τον Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων
στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης. Ο Σταθμός είναι σχεδόν έτοιμος και τα
εγκαίνιά του αναμένεται να γίνουν στα τέλη Φεβρουαρίου, τού είπε
ο πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Μιχάλης
Γεράνης, σημειώνοντας ότι το έργο πέρασε από αρκετές δυσκολίες.
«Η άποψη η οποία προωθείται από το υπουργείο Περιβάλλοντος, ότι
η διαχείριση των απορριμμάτων μπορεί να γίνεται αποκλειστικά σε
τοπικό, δημοτικό επίπεδο, δεν ανταποκρίνεται απλά στην κοινή λογική.
Και βεβαίως θέλουμε να περιορίσουμε τον όγκο των απορριμμάτων όσο
αυτό γίνεται βεβαίως και θέλουμε να προωθήσουμε την ανακύκλωση
όσο αυτό είναι εφικτό, βεβαίως και θέλουμε ρεύματα ξεχωριστά, τα οποία
να μπορούμε να διαχειριζόμαστε, αλλά πάντα θα υπάρχει ένας βασικός
όγκος σύμμεικτων απορριμμάτων τον οποίο πρέπει να διαχειριζόμαστε
με τον κατάλληλο τρόπο. Και οι σταθμοί μεταφόρτωσης μειώνουν
σημαντικότατα το μεταφορικό έργο, λιγοστεύουν τα απορριμματοφόρα
στους δρόμους, γίνεται οικονομία σε όλα τα επίπεδα και γι αυτό και το
έργο αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό», είπε.
Ο Απόστολος Τζιτζικώστας τόνισε ότι η ΠΚΜ είναι η πρώτη που έκανε
Παράταση δήλωσης κτηματολογίου σε περιοχές των Σερρών σχεδιασμό διαχείρισης απορριμμάτων σε περιφερειακό επίπεδο,
Μέχρι τις 23 Φεβρουαρίου παρατάθηκε η προθεσμία υποβολής ο Λάζαρος Κυρίζογλου είπε ότι υπάρχει η πλήρης συνεργασία και
δήλωσης στις υπό κτηματογράφηση στις προκαποδιστριακές Κοινότητες των 38 δήμων στον τομέα αυτό, ενώ ο κ. Γεράνης επισήμανε ότι ο
Νεοχωρίου, Επταμύλων και Λευκώνα της Περιφερειακής Ενότητας προϋπολογισμός του έργου του ΣΜΑ είναι 12 εκατ. ευρώ και για τον
Σερρών. Αναλυτικά ΕΔΩ
εξοπλισμό υπάρχει το ποσό των πέντε εκατ. ευρώ.
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Αναβάλλεται για Μάρτιο η ανάληψη των 14 αεροδρομίων
από την Fraport
Σε νέα μετάθεση για τα μέσα Μαρτίου 2017
οδηγούν εκκρεμότητες τεχνικού χαρακτήρα
και άλλης μορφής καθυστερήσεις την
ολοκλήρωση της παραχώρησης των 14
περιφερειακών αεροδρομίων στο ελληνογερμανικό σχήμα FraportSlentel. Αν και ο αρχικός στόχος ήταν το deal να ολοκληρωθεί μέχρι το
τέλος του 2016, η μεγαλύτερη ιδιωτικοποίηση της χρονιάς αναμένεται
να λάβει χώρα μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2017, αν και η παράδοση
- παραλαβή των αεροδρομίων, ως γνωστόν, προγραμματιζόταν να
πραγματοποιηθεί στο τέλος Ιανουαρίου.

Ανησυχία και προβληματισμός του ΠΣΔΑΤΜ για τους
σχεδιασμούς στο έργο του Κτηματολογίου
Την ανησυχία και τον προβληματισμό της για τους σχεδιασμούς του
υπουργείου και της κυβέρνησης γενικότερα, σε σχέση με το έργο του
Εθνικού Κτηματολογίου, εξέφρασε σε συνέντευξη Τύπου, που έγινε στα
κεντρικά γραφεία του ΤΕΕ ο Πανελλήνιος Σύλλογος Διπλωματούχων
Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ΠΣΔΑΤΜ.
Διαβάστε ΕΔΩ τις θέσεις του Συλλόγου

Τέλη Μαρτίου οι δεσμευτικές προσφορές για ΟΛΘ
Στις 24 Μαρτίου θα υποβληθούν οι
δεσμευτικές προσφορές για το πλειοψηφικό
πακέτο
του
Οργανισμού
Λιμένος
Θεσσαλονίκης, όπως αποφάσισε το διοικητικό
συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ. Tις προηγούμενες ημέρες αναρτήθηκαν στο
Virtual Data Room τα τελικά κείμενα του διαγωνισμού. Κατά τις ίδιες
πληροφορίες, σε αυτά περιλαμβάνεται δέσμευση του νέου ιδιοκτήτη να
υλοποιήσει επενδύσεις ύψους 180 εκατ. ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι στο εν
εξελίξει διαγωνισμό έχουν εκδηλώσει μη δεσμευτικό ενδιαφέρον εννέα
εταιρείες, για την απόκτηση του 67% του Οργανισμού.

Συμφωνία σταθμός της ΠΚΜ με το ερευνητικό ινστιτούτο CERN
Από στυλό μέχρι μικροτσίπ θα μπορούν να προμηθεύουν το CERN
ελληνικές επιχειρήσεις από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας,
σε μια χρονική συγκυρία ιδιαίτερα ευνοϊκή για μια τέτοια δυνατότητα
καθώς τα συστήματα του μεγαλύτερου επιστημονικού πειράματος
του κόσμου στην Ελβετία, βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε φάση
αναβάθμισης. Η δυνατότητα συμμετοχής επιχειρήσεων όλων των
κλάδων της Κεντρικής Μακεδονίας στους διαγωνισμούς προμηθειών
του οργανισμού προβλέπεται, μεταξύ άλλων, στο Πρωτόκολλο
Συνεργασίας που υπέγραψαν στη Γενεύη ο περιφερειάρχης Κεντρικής
Μακεδονίας, Απόστολος Τζιτζικώστας, και η γενική διευθύντρια Διεθνών
Σχέσεων του CERN Charlotte Warakaulle, παρουσία του αναπληρωτή
επικεφαλής Διεθνών Σχέσεων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Πυρηνικών

Ερευνών (CERN), Μανώλη Τσεσμελή, του προέδρου της “Τεχνόπολης
Θεσσαλονίκης” Τάσου Τζήκα και εκπροσώπων 15 επιχειρήσεων που
δραστηριοποιούνται σε δυναμικούς κλάδους του λογισμικού, των νέων
τεχνολογιών και της καινοτομίας.
Προκειμένου, μάλιστα, να διευκολυνθούν οι επιχειρήσεις που
ενδιαφέρονται, μπορούν να επικοινωνούν με τον σύνδεσμο που
δημιουργήθηκε στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και προβλέπεται
από τον νέο Οργανισμό της Περιφέρειας που τέθηκε σε ισχύ πριν
από είκοσι περίπου μέρες. Πρόκειται για τη νέα αυτοτελή διεύθυνση
Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, στόχος της οποίας είναι να μειωθεί
ο χρόνος για την υλοποίηση επενδύσεων αλλά και η γραφειοκρατία, να
διευκολυνθούν οι επενδυτές και να παραχθεί καινοτομία. Στο ίδιο μήκος
κύματος, την αντίστοιχη πληροφόρηση θα παρέχει και η “Τεχνόπολη
Θεσσαλονίκης”. Επόμενο βήμα,
σύμφωνα με τον κ. Τζιτζικώστα,
θα είναι να επισκεφθούν και το
επόμενο χρονικό διάστημα το CERN
περισσότερες
βορειοελλαδικές
επιχειρήσεις που θα θελήσουν
να ενημερωθούν επί τόπου για
την συγκεκριμένη προσπάθεια. Σε πρώτη φάση πάντως, όπως έγινε
γνωστό, τον ερχόμενο Μάρτιο αντιπροσωπεία του CERN θα επισκεφτεί
τη Θεσσαλονίκη προκειμένου να κάνει μια πρώτη ενημέρωση στους
επιχειρηματίες.
Εκτός, όμως, από το ζήτημα των προμηθειών, το πρωτόκολλο
συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας και του CERN, προβλέπει επίσης
την παροχή τεχνογνωσίας από τον οργανισμό στις ενδιαφερόμενες
επιχειρήσεις καινοτομίας και τεχνολογιών της Κεντρικής Μακεδονίας
αλλά και την δυνατότητα σε φοιτητές από ιδρύματα της τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης της Κεντρικής Μακεδονίας για συμμετοχή σε σεμινάριά
του.

Διάκριση στα Βραβεία Μπότση για τους Journalists acting
Τιμητική διάκριση από το «Ίδρυμα Προαγωγής Δημοσιογραφίας
Αθανασίου Βασιλείου Μπότση» έλαβε το Δίκτυο Εθελοντών
«Δημοσιογράφοι σε Δράση» (Journalists acting), που έχει έδρα τη
Θεσσαλονίκη. Η ομάδα κέρδισε τη διάκριση «για τη δημιουργία δέκα
πλήρως εξοπλισμένων παιδικών / Νεανικών βιβλιοθηκών σε ακριτικές
ή απομακρυσμένες περιοχές της Ελλάδας». Ένα από τα δραστήρια μέλη
του είναι η υπεύθυνη του γραφείου Τύπου του ΤΕΕ/ΤΚΜ Αλεξάνδρα
Γούτα καθώς και οι: Κάτια Γερακαρίτου, Μπάμπης Γιαννακίδης, Πέπη
Γιούλτση, Νικόλ Καζαντζίδου, Αννη Καρολίδου, Μαρία Κουζινοπούλου,
Εύα Κουσιοπούλου, Αθανασία Μπίδιου, Ράνια Μπουμπουρή, Λίνα
Μυλωνάκη, Σοφία Παπαδοπούλου, Βασίλης Τερζόπουλος, Αγγέλα
Φωτοπούλου, Χαρούλα Χριστοδούλου. Υπενθυμίζεται ότι το ΤΕΕ/ΤΚΜ
έχει συνεργαστεί με το δίκτυο παρέχοντας υλικοτεχνικό εξοπλισμό για
μία από τις βιβλιοθήκες που έχει στήσει.
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Το ΑΠΘ τίμησε του ομότιμους καθηγητές του

Λόγω της μεγάλης ζήτησης είναι απαραίτητο να γίνει εγκαίρως κράτηση
θέσης από τους ενδιαφερόμενους. Κόστος συμμετοχής: 30 ευρώ ανά
Πενήντα έξι καθηγητές του ΑΠΘ, που έλαβαν κατά το 2016 τον τίτλο
κύκλο. Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2310991610 και
του Oμότιμου, τιμήθηκαν σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε τη
2310247111.
Δευτέρα 23 Ιανουαρίου 2017 στην Αίθουσα Τελετών. Ανάμεσα τους ήταν και
δώδεκα της Πολυτεχνικής Σχολής. Συγκεκριμένα: Ανδρικοπούλου Ελένη
(Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών), Δουδούμης Ιωάννης(Τμήμα Πολιτικών
Μηχανικών), Ιγνατάκης Χρήστος
(Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών),
Καυκαλάς Γρηγόριος (Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών), Κουρούκλης
Γεράσιμος (Τμήμα Χημικών Μηχανικών), Λιακοπούλου-Κυριακίδου
Μαρία (Τμήμα Χημικών Μηχανικών), Οικονόμου Νικόλαος (Τμήμα
Πολιτικών Μηχανικών), Παπαγιάννη-Παπαδοπούλου Ιωάννα
(Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών), Στυλιανίδης Κοσμάς – Αθανάσιος (Τμήμα
Πολιτικών Μηχανικών), Τέγος Ιωάννης (Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών),
Τσακίρη-Στρατή Μαρία (Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών)
και Τσινίκας Νικόλαος (Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών).

Μηχανικός στο τιμόνι του Υπερταμείου
Αποκρατικοποιήσεων
Η Ράνια Αικατερινάρη αναλαμβάνει Διευθύνουσα Σύμβουλος στην
Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας. Γεννήθηκε το 1971 και
σπούδασε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο στη Σχολή Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ. Είναι κάτοχος ΜΒΑ από το City University στη Μεγάλη Βρετανία. Έχει εργαστεί στην επιχειρηματική
και επενδυτική τραπεζική σε Ελλάδα και εξωτερικό σε μεγάλους
οργανισμούς όπως η BNP Paribas, Eurobank και Deutsche Bank.
Έχει διατελέσει Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος στη ΔΕΗ την
περίοδο 2010-2015. Επίσης, τα τελευταία δύο χρόνια ήταν Partner στην
Ernst & Young (ΕΥ). Να σημειωθεί πως η κ. Αικατερινάρη είναι κόρη της
πρώην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και της Δημοκρατικής Αριστεράς Ασημίνας
Ξηροτύρη-Αικατερινάρη.

Ραντεβού με καλλιτέχνες στην Οικία Τέλλογλου
Η ιστορική κατοικία του ζεύγους Τέλλογλου στην πλατεία Αριστοτέλους
ανοίγει και πάλι τις πόρτες της στο κοινό για να υποδεχτεί μία νέα δράση
που στόχο έχει να φέρει σε επαφή γνωστούς δημιουργούς με το κοινό
της Θεσσαλονίκης σε έναν ιστορικής σημασίας χώρο, όπου η τέχνη έχει
αφήσει το πραγματικό της ίχνος.
Στο πλαίσιο της νέας δράσης, που θα γίνεται κάθε Τετάρτη, στις
19:00-21:00, δημιουργοί που εκπροσωπούν ολόκληρο το φάσμα των
εικαστικών τεχνών θα παρουσιάζουν το έργο τους και στη συνέχεια θα
συζητούν με το κοινό. Ως τα τέλη Μαΐου θα πραγματοποιηθούν τέσσερις
κύκλοι παρουσιάσεων ανά τρεις καλλιτέχνες. Υπενθυμίζεται ότι η οικία
άνοιξε για πρώτη φορά και δέχθηκε επισκέψεις κατά τη διάρκεια του
Open House 2016.

Αξιοποιείται γεωθερμικό πεδίο στην Απολλωνία
Τρία τμήματα γεωθερμικού πεδίου στα όρια του δήμου Βόλβης πρόκειται
να αξιοποιηθούν, ώστε να τροφοδοτήσουν με ενέργεια τα θερμοκήπια
της περιοχής. Η έγκριση της αξιοποίησης των διαπιστωμένων
γεωθερμικών πεδίων αναμένεται να γίνει στη συνεδρίαση της
Μητροπολιτικής Επιτροπής, σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ της voria.
gr. Το γεωθερμικό πεδίο βρίσκεται στην περιοχή της Νέας Απολλωνίας
και μετά τη διαπίστωσή του δεν είχε αξιοποιηθεί. Πλέον, η αξιοποίηση
γίνεται σε τρία τμήματα, το Α’ με έκταση 1.132 στρέμματα, το Β’ με έκταση
610 στρ. και το Γ’ με έκταση 854 στρ. Τα τρία τμήματα έχουν μισθωθεί σε
ιδιώτες έπειτα από διαγωνισμό.
3ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ με θέμα : «Πολιτιστικές και Δημιουργικές
Βιομηχανίες: νέες τάσεις και εξελίξεις στην έρευνα και
τις πολιτικές», από το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και
Ανάπτυξης ΑΠΘ και το Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης
του Παντείου Πανεπιστημίου. Στις 3 & 4 Μαρτίου 2017, Κτίριο
ΚΕΔΕΑ, Πανεπιστημιούπολη, Θεσσαλονίκη. Περιλήψεις μέχρι 5
Φεβρουαρίου 2017 στο : ccigreece@gmail.com. Πληροφορίες
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ για τους μηχανικούς σχετικά με το
νέο ασφαλιστικό (ασφαλιστικές εισφορές, εγγυοδοσία, νέο ταμείο
Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. κτλ.) διοργανώνει το ΤΕΕ/Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας,
στις 6 Φεβρουαρίου 2017, ώρα 17.00, αίθουσα ΤΕΕ, Κοζάνη. Πληρ.
: 2461028030
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).Από 18 έως 20 Μαϊου 2017, Μetropolitan Hotel, Αθήνα. Πληροφορίες
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Παραδοχή Μαξίμου: Εχει υλοποιηθεί μόνον το 1/3 των προαπαιτούμενων

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 31/1/2017
Στην παραδοχή ότι έχει υλοποιηθεί μόλις το 1/3 των προ απαιτουμένων προχώρησε το Μέγαρο Μαξίμου το βράδυ της Τρίτης επιβεβαιώντοντας το σχετικό ρεπορτάζ
του πρακτορείο Bloomberg. Σε άτυπη ενημέρωση, κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι το 33% με 35% των συμφωνηθέντων έχει ήδη υλοποιηθεί, ενώ ένα 40%
βρίσκεται στη διαδικασία υλοποίησής. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές τα υπόλοιπα προαπαιτούμενα αποτελούν θέματα πολιτικής διαπραγματεύσης που διεξάγεται
μεταξύ της κυβέρνησης και των δανειστών. Συγκεκριμένα το Μαξίμου κάνει λόγο για άμεση υλοποίηση του υπόλοιπου 40% των συμφωνηθέντων σημειώνοντας
ότι είναι «θέμα ολίγων ημερών». «Τα υπόλοιπα προαπαιτούμενα αποτελούν τα “μεγάλα αγκάθια” καθώς αφορούν εργασιακά, δημοσιονομικά και ενεργειακά»
διαπιστώνουν στελέχη της κυβέρνησης, προσθέτοντας ότι «αυτά παραμένουν ως εκκρεμότητες πάνω στο τραπέζι και, συνεπώς, τίποτα δεν είναι συμφωνημένο,
μέχρι όλα να είναι συμφωνημένα».

Η ΕΚΤ προτείνει πλεονάσματα 0,5% στην Ευρωζώνη αλλά… εξαιρεί την Ελλάδα

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ 1/2/2017

Η «επιθυμητή» δημοσιονομική πολιτική στη ζώνη του ευρώ περνά μέσα από πρωτογενή πλεονάσματα που κινούνται στην περιοχή του 0,1% – 0,5% του ΑΕΠ,
σύμφωνα με έκθεση που έδωσε στη δημοσιότητα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αυτό διότι με τις σημερινές συνθήκες τα πλεονάσματα αυτού του μεγέθους
μπορούν να εγγυηθούν τη σταδιακή μείωση του χρέους προς το ΑΕΠ στα επίπεδα του Συμφώνου Σταθερότητας σε βάθος περίπου 20 ετών. Ωστόσο, αυτή η συνταγή
που προτείνει η έκθεση που δημοσιοποίησε η ΕΚΤ αναφέρεται σε χώρες που έχουν δυνατότητα και προοπτική να μειώσουν το χρέος τους έως το 2035 προς το
60% του ΑΕΠ και όχι στην Ελλάδα που διαθέτει σήμερα χρέος 180% του ΑΕΠ και η οποία ακόμη και εάν καταγράψει σε βάθος 20ετίας πρωτογενή πλεονάσματα
της τάξης του 3,5% του ΑΕΠ, το 2035 θα διαθέτει χρέος άνω του 120% του ΑΕΠ.

Νέο πλαίσιο λειτουργίας για τις εισπρακτικές εταιρείες

ΗΜΕΡΗΣΙΑ 31/1/2017

«Το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις εισπρακτικές εταιρείες, δεν σχετίζεται με το πλαίσιο διαχείρισης των κόκκινων δανείων. Εκτός αν κάποιοι νομίζουν ότι το πνεύμα
της νομοθέτησης πλαισίου για την ανάκτηση οφειλών από μη εξυπηρετούμενα δάνεια ταυτίζεται με ψυχολογικές πιέσεις, εκβιασμούς και απειλές, πρακτικές
που έχουν εφαρμόσει οι εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών και για τις οποίες έχουμε δεκάδες καταγγελίες στη γενική γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας
Καταναλωτή». Αυτό δήλωσε ο γενικός γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, Αντώνης Παπαδεράκης στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, απαντώντας σε δημοσίευμα
που θέλει τον ίδιο και το υπουργείο Οικονομίας, να ετοιμάζει περαιτέρω περιορισμούς για τις εισπρακτικές εταιρίες, «οι οποίοι έρχονται σε ευθεία αντίθεση με την
δέσμευση και της ίδιας της κυβέρνησης για ταχεία μείωση των “κόκκινων” δανείων και πάταξη του φαινομένου των στρατηγικών κακοπληρωτών».

Δραχμής... το ανάγνωσμα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ 1/2/2017
Και μόνο το άκουσμα της λέξης «δραχμή» φαίνεται πως χτυπά «καμπανάκια» σε μερίδα του πολιτικού κόσμου που σπεύδει να ζητήσει εξηγήσεις επί θεωρητικών
απόψεων. Αφορμή στάθηκε αυτή τη φορά η τοποθέτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκου Ξυδάκη, που εκτίμησε πως «τα περασμένα χρόνια δαιμονοποιήθηκε μια
κουβέντα» αναφερόμενος σε προγενέστερη αναφορά του, ότι: «Eπί δραχμής η Ελλάδα μεγαλούργησε». Άμεσα αντέδρασε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας,
Γιώργος Κουμουτσάκος, που διερωτήθηκε: «Πού το πάνε;» σέρνοντας το χορό των αντιδράσεων. Ο Νίκος Ξυδάκης μιλώντας την Τρίτη σε πρωινή ενημερωτική
εκπομπή του ΣΚΑΪ, αναφέρθηκε στις διαπραγματεύσεις με τους θεσμούς και μεταξύ άλλων σημείωσε πως «δεν πρέπει να υπάρχουν ταμπού όταν κουβεντιάζουμε
για τη μοίρα του λαού. Πρέπει να φτιάχνουμε σενάρια, να βλέπουμε την ιστορική εμπειρία».

Το φάντασμα του Grexit επιστρέφει και απειλεί

ΤΑ ΝΕΑ 31/1/2017
Απειλή Grexit σκίασε και πάλι τον ορίζοντα της ελληνικής οικονομίας, καθώς δημοσίευμα της γερμανικής εφημερίδας «Bild» ανέφερε ότι σε περίπτωση μη
συμμετοχής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στο ελληνικό πρόγραμμα ο γερμανός υπουργός Οικονομικών Βόλφγκανγκ Σόιμπλε θα εισηγηθεί τη λύση της
εξόδου της Ελλάδας από την ευρωζώνη. Την ίδια ώρα, ο διευθύνων σύμβουλος του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM) Kλάους Ρέγκλινγκ απηύθυνε
κι αυτός αυστηρή προειδοποίηση ότι η Ελλάδα δεν θα εισπράξει νέα δόση αν δεν αποφασίσει το ΔΝΤ να συμμετάσχει στο πρόγραμμα. Οπως είπε ο Ρέγκλινγκ,
η συμμετοχή του ΔΝΤ «είναι η υπόθεση εργασίας μου, γιατί τα κράτη-μέλη μας το ήθελαν έτσι. Αυτή είναι η θεσμική διευθέτηση στην οποία συμφωνήσαμε στο
παρελθόν».
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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

