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Δ Ε Λ Τ Ι Ο    Τ Υ Π Ο Υ   
 

 
                              Τα ζητούμενα της ανάπτυξης στο επίκεντρο της εκδήλωσης για την κοπή της   

πρωτοχρονιάτικης πίτας του ΤΕΕ/ΤΚΜ 
 

 
 
 

Την ανάγκη για συνολική αναπτυξιακή επανεκκίνηση της οικονομίας,  μέσα από 

αποφασιστικές κινήσεις, όπως η ενεργοποίηση νέου χωροταξικού σχεδίου, που θα λαμβάνει 

υπόψη τις σημερινές συνθήκες, αλλά και ο προγραμματισμός νέας γενιάς έργων, με την 

απαιτούμενη ωριμότητα και τις αναγκαίες μελέτες βιωσιμότητας και σκοπιμότητας, 

υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ, Πάρις Μπίλλιας, με την ευκαιρία της κοπής της 

πρωτοχρονιάτικης πίτας του Τμήματος, την Κυριακή 12 Φεβρουαρίου. 

¨Πρέπει να αποκτήσουμε χωροταξικό σχεδιασμό που να ανταποκρίνεται στις σημερινές 

συνθήκες, να περιορίζει την γραφειοκρατία, να υποστηρίζει τις επενδύσεις και την 

επιχειρηματική δραστηριότητα.  Γιατί κάτι τέτοιο σίγουρα δεν υπάρχει σήμερα. 

Δυστυχώς, το νέο χωροταξικό διατηρεί όλες τις αδυναμίες τού προηγούμενου, σε μια 

εποχή που χρειάζεται να άρουμε οπωσδήποτε τα κωλύματα στις δραστηριότητες που 

υποστηρίζουν την επιχειρηματικότητα¨ σημείωσε και πρόσθεσε ότι πρέπει παράλληλα να 

ξεκολλήσουν προγράμματα όπως αυτό για  την εξοικονόμηση ενέργειας στα κτήρια.  

Ο ίδιος επισήμανε την ανάγκη να σταματήσουν τα ¨μπρος-πίσω¨ στις δρομολογημένες 

διαδικασίες για την προσέλκυση επενδύσεων και την ολοκλήρωση των 

προγραμματισμένων παραχωρήσεων.  ¨Τα αποτελέσματα των καθυστερήσεων, των δήθεν 

διαπραγματεύσεων  και των προσπαθειών βελτίωσης των συμφωνιών, είναι τραγικά.  Το 

λιμάνι της Θεσσαλονίκης επιβεβαιώνει του λόγου το αληθές¨ σημείωσε. 

Επικαλούμενος δε τα συμπεράσματα του διήμερου αναπτυξιακού συνεδρίου, που διοργάνωσε 

το ΤΕΕ/ΤΚΜ στις 9 και 10 Ιουνίου 2016, υπογράμμισε ότι η Ελλάδα πρέπει να αξιοποιήσει 

το γεωοικονομικό της πλεονέκτημα: την ανάδυση της μεσαίας τάξης στη 

Νοτιοανατολική Ευρώπη. Πρόσθεσε ότι χρειάζεται ακόμη να προχωρήσει η αξιοποίηση της 

δημόσιας περιουσίας, αλλά και της οικονομίας της γνώσης κι όλα αυτά με  ταχύτητα και 

αποφασιστικότητα, δεδομένου ιδίως ότι η φράση ¨πιάσαμε πάτο¨ έχει επανειλημμένα 

ανατραπεί τα τελευταία χρόνια. 

Σε ό,τι αφορά ειδικά τη Θεσσαλονίκη, ο κ. Μπίλλιας σημείωσε: ¨Η Θεσσαλονίκη 

περιορίστηκε για χρόνια στον ρόλο του παθητικού θεατή. Έφτασε ο καιρός να 

δράσουμε, με ένα νέο παραγωγικό μοντέλο, ένα νέο μοντέλο οικονομικής και χωρικής 

ανάπτυξης της μητροπολιτικής περιοχής, με αξιοποίηση του λιμανιού, ανάδειξη του 

θαλάσσιου μετώπου ως ενιαίου συνόλου, απόκτηση ενός brand name, με ολοκλήρωση 

του Μετρό, αξιοποίηση των πρώην στρατοπέδων και ένα τολμηρό πρόγραμμα νέα 

αρχιτεκτονικής¨. 

Ο κ. Μπίλλιας επισήμανε ότι μετά από επτά χρόνια μνημονίων και δύο με capital controls, οι 

ασφαλισμένοι παλεύουν με ένα νέο ασφαλιστικό σύστημα, που καταβαραθρώνει τα ταμεία. 

¨Είναι η πρώτη χρονιά με ένα ανισόρροπο ασφαλιστικό που ούτε όσοι το εμπνεύστηκαν, 

ούτε εμείς που το υφιστάμεθα ξέρουμε σε τι άλλο θα οδηγήσει, εκτός φυσικά από την αθρόα 

έξοδο επαγγελματιών από την άσκηση – τη νόμιμη τουλάχιστον – της βιοποριστικής 

δραστηριότητάς τους.  Δηλαδή την  ακόμα μεγαλύτερη καταβαράθρωση των 

υποταμείων του κοινού ταμείου¨. 



Σε σχέση με τους νέους μηχανικούς, ένα θέμα που βρίσκεται στην κορυφή των 

προτεραιοτήτων της νέας διοικούσας επιτροπής του ΤΕΕ/ΤΚΜ, ο κ. Μπίλλιας επισήμανε ότι 

¨οι απόφοιτοι του Πολυτεχνείου, που σπεύδουν να αποκτήσουν την άδεια άσκησης 

επαγγέλματος, είναι πολύ λιγότεροι από όσους αποφοιτούν από το Πολυτεχνείο¨, αφού ¨η 

Πολιτεία ξοδεύει χρήματα για να σπουδάσει μηχανικούς, που αργότερα θα διώξει στο 

εξωτερικό¨. 

 

Κ. Νοτοπούλου: ¨Διακηρυγμένος και ειλικρινής στόχος της κυβέρνησης η αναβάθμιση 

της Βόρειας Ελλάδας 
Τη διαβεβαίωση ότι η αναβάθμιση της Βόρειας Ελλάδας σε θεσμικό και λειτουργικό 

επίπεδο είναι ¨διακηρυγμένος και ειλικρινής στόχος¨ της κυβέρνησης για την επόμενη 

περίοδο, έδωσε κατά τον χαιρετισμό της στην εκδήλωση η επικεφαλής του Γραφείου του 

Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, Κατερίνα Νοτοπούλου και πρόσθεσε: ¨(Στην επίτευξη του 

στόχου αυτού) σας θέλουμε συνεργάτες και αρωγούς ώς τεχνικό σύμβουλο της Πολιτείας¨. 

Συμπλήρωσε ότι στη διαδικασία για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας είναι 

προφανές ότι η συμμετοχή, οι συνέργειες και οι δράσεις του τεχνικού κόσμου είναι 

απαραίτητες, ενώ κάλεσε τη διοικούσα επιτροπή του ΤΕΕ/ΤΚΜ στο πρωθυπουργικό 

γραφείο, προκειμένου να συζητηθούν οι θέσεις και οι προτάσεις της. 

 

Κ.Γιουτίκας: Να επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη ο Οργανισμός Ρυθμιστικού 
Στη μακροχρόνια και αποδοτική συνεργασία της Περιφέρειας Κεντρικής  Μακεδονίας με το 

ΤΕΕ/ΤΚΜ, αλλά και στη διπλή ανάγκη για την ύπαρξη σύγχρονου χωροταξικού πλαισίου και 

την επιστροφή του Οργανισμού Ρυθμιστικού (ΟΡΘΕ) στη φυσική του έδρα, τη Θεσσαλονίκη, 

αναφέρθηκε -μεταξύ άλλων- ο αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Κώστας 

Γιουτίκας. ¨Χωρίς σύγχρονο χωροταξικό πλαίσιο, που θα απαντά και θα δίνει λύσεις στα 

τρέχοντα προβλήματα, δεν μπορεί να προχωρήσει κανένα αναπτυξιακό μέτρο. Πρέπει 

και οφείλει η κυβέρνηση να βάλει ένα νέο χωροταξικό πλαίσιο. ΄Ενα άλλο πράγμα που δεν 

βοηθάει είναι το αναχρονιστικό νομοθετικό πλαίσιο. [...] Πρέπει σιγά σιγά να καταργούμε 

νόμους και να κάνουμε π.χ., την αδειοδότηση  πιο εύκολη [...] Απόδειξη απλή ότι οι 

μεταρρυθμίσεις δεν προχωρούν είναι ο ΟΡΘΕ, του οποίου οι αρμοδιότητες μεταβιβάστηκαν 

στο υπουργείο Ενέργειας [...] Ως ΠΚΜ έχουμε τονίσει επανειλημμένα ότι ο ΟΡΘΕ πρέπει να 

επιτρέψει και πάλι στη Θεσσαλονίκη¨ σημείωσε ο κ. Γιουτίκας και κάλεσε την πολιτεία να 

εμπιστευτεί τους μηχανικούς και να επενδύσει σε αυτούς.  

 

Χαιρετισμοί βουλευτών και εκπροσώπων των κομμάτων 
Τον πολύ σημαντικό ρόλο που επιφυλάσσει στους Έλληνες μηχανικούς και το ΤΕΕ ο 

σχεδιασμός για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, επισήμανε από την πλευρά του ο 

αναπληρωτής συντονιστής της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Α΄ Θεσσαλονίκης, 

Χρήστος Δουίτσης. ¨Η αναγκαία παραγωγική ανασυγκρότηση και οι κατευθύνσεις που 

αυτή θα έχει, τα έργα, οι υποδομές και τα εργαλεία που θα χρειαστούν, είναι ζητήματα 

στα οποία ο κλάδος των μηχανικών και το ΤΕΕ έχουν να παίξει πολύ σημαντικό ρόλο¨ 

υπογράμμισε. 

 

Στη στήριξη των ελεύθερων επαγγελματιών μέσα από νομοθετικές πρωτοβουλίες ως 

βασική προϋπόθεση για ένα αναπτυξιακό αύριο, εστίασε την τοποθέτησή του ο βουλευτής 

Α΄ Θεσσαλονίκης της ΝΔ, Σταύρος Καλαφάτης, εκπροσωπώντας το κόμμα της αξιωματικής 

αντιπολίτευσης. ΄Οπως είπε, υπάρχουν κάποιοι βασικοί κανόνες που θα πρέπει να 

ενστερνίζεται όποιος επιθυμεί την ανάπτυξη κι αυτοί, εκτός από την έμπρακτη στήριξη των 

ελεύθερων επαγγελματιών, είναι οι εξής: να μην υιοθετεί και υπερασπίζεται κρατικοδίαιτα 

μοντέλα ανάπτυξης, που παραπέμπουν σε άλλες εποχές και να κάνει τα πάντα για να δίνει 

ώθηση στο επιχειρείν και στη δημιουργία νέων αναπτυξιακών εγχειρημάτων. ¨Δυστυχώς 

 αυτά δεν τα βλέπουμε σήμερα¨ είπε χαρακτηριστικά.  Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και ο κ. 

Καλαφάτης στην ανάγκη  ύπαρξης ενός σαφούς χωροταξικού πλαισίου, αλλά και στην 

αναγκαιότητα ¨να ακούμε πραγματικά το ΤΕΕ¨ ώς τεχνικό σύμβουλο της Πολιτείας, κάτι που 

δεν συμβαίνει πάντα (ενδεικτικά ανέφερε την υπόθεση της διαχείρισης των αρχαιοτήτων στον 

σταθμό Βενιζέλου του Μετρό). 



 

Την ανάγκη  της συνεργασίας επισήμανε από την πλευρά του ο βουλευτής Β΄ Θεσσαλονίκης 

του ΠΑΣΟΚ, Γεώργιος Αρβανιτίδης, εκπροσωπώντας το κόμμα του στην εκδήλωση. ¨Αυτή 

την περίοδο, το 2017, κλείνουν τρεις κύκλοι: του ΄50, της μεταπολίτευσης και της ΟΝΕ (...) 

Το παρακάτω, το από εδώ και πέρα, για να υπάρξει, θέλει σχέδιο και να παράγουμε 

πλούτο, όχι να γυρίζουμε πίσω και να πετάμε πέτρες ο ένας στον άλλο. Για χρόνια 

παιδευόμασταν για τη μεγέθυνση όχι για την ανάπτυξη, για τα λεφτά στην αγορά. Λοιπόν, 

χρήματα για την αγορά δεν υπάρχουν, γιατί το ευρώ είναι σκληρό νόμισμα και το παίρνουμε 

από φορολογούμενους στην Ευρώπη. Εμείς αντί να κοιτάξουμε πώς θα οικοδομήσουμε την 

έξυπνη Ελλάδα και να βρούμε  τι φταίει και να το διορθώσουμε, ξαναγυρίζουμε προς τα 

πίσω. Αυτό πρέπει να αλλάξει¨, κατέληξε. 

 

Για τη διάχυτη αγωνία που υπάρχει σε ό,τι αφορά τη Β΄ αξιολόγηση, αλλά και για τον φόβο 

ότι η ανάπτυξη όταν έρθει δεν θα είναι ισόμετρη, αλλά ανισόμετρη, μίλησε στην 

εκδήλωση ο βουλευτής Β΄ Θεσσαλονίκης του ΚΚΕ, Σάκης Βαρδαλής. ¨Οι μισθωτοί 

μηχανικοί και οι μικροί αυτοαπασχολούμενοι θα είναι οι μεγάλοι χαμένοι όταν έρθει η 

ανάπτυξη τόσο της οικονομίας, όσο και ειδικά του κατασκευαστικού κλάδου¨ εκτίμησε ο κ. 

Βαρδαλής και εξέφρασε την πεποίθηση ότι ¨αισιόδοξοι μπορούμε να είμαστε μόνο εφόσον 

οργανωθεί η πάλη ενάντια στον κυρίως αντίπαλο, ήτοι τη δράση των επιχειρηματικών 

ομίλων, που μόνη τους μέριμνα είναι η διατήρηση της κερδοφορίας τους¨. 

 

Στο μέλλον των νέων μηχανικών έδωσε την έμφαση ο εκπρόσωπος του ¨Ποταμιού¨, Πέτρος 

Τερζής: ¨Εύχομαι η νέα διοικούσα επιτροπή του ΤΕΕ/ΤΚΜ να βρει την επαγρύπνηση, την 

οξυδέρκεια και την ειλικρινή διάθεση να κοιτάξει την επόμενη γενιά των μηχανικών, γιατί 

αλλιώς η λέξη "ελπίδα" θα μείνει απλά ένα σύνθημα στις αφίσες¨ είπε χαρακτηριστικά. 

 

Την πρόθεση της Ένωσης Κεντρώων να σταθεί αρωγός σε κάθε προσπάθεια των μηχανικών 

και του ΤΕΕ/ΤΚΜ, γνωστοποίησε ο βουλευτής Α΄ Θεσσαλονίκης του κόμματος, Ιωάννης 

Σαρίδης, υπενθυμίζοντας ότι 40.000 μηχανικοί, ελεύθεροι επαγγελματίες, αδυνατούν 

σήμερα να καταβάλλουν τις ασφαλιστικές εισφορές τους. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                     Από το Γραφείο Τύπου του ΤΕΕ/ΤΚΜ 

Τα Δελτία Τύπου του ΤΕΕ/ΤΚΜ καταχωρούνται στην ιστοσελίδα του Τμήματος, 
www.tkm.tee.gr, στο link , Οργάνωση Υπηρεσιών/Γραφείο Τύπου 

http://www.tkm.tee.gr/





