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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
Κοινό "μέτωπο" για τη διάχυση των νέων τεχνολογιών στις κατασκευές, αλλά
και για το φλέγον θέμα της εξεύρεσης επαγγελματικής απασχόλησης σε νέους
μηχανικούς, συγκροτούν το ΤΕΕ/ΤΚΜ και το τεχνικό περιοδικό ΚΤΙΡΙΟ, με αφετηρία
της συνεργασίας τους την "Εβδομάδα Νέων Τεχνολογιών στις Κατασκευές".
Η συμμετοχή του ΤΕΕ/ΤΚΜ στη διοργάνωση της εκδήλωσης, η οποία θα
ξεκινήσει τη Δευτέρα 4 Μαρτίου και θα ολοκληρωθεί στις 8 του μηνός, μετουσιώνει σε
πράξη τον στόχο του Τμήματος για την ισχυροποίηση των δεσμών του με τις
κατασκευαστικές επιχειρήσεις της Κεντρικής Μακεδονίας.
Την εν λόγω διοργάνωση, που ήδη έχει προσελκύσει το έντονο ενδιαφέρον
των μηχανικών, θα ακολουθήσει μία δεύτερη -θεματική- Εβδομάδα στις αρχές του
θέρους, στο πλαίσιο της προσπάθειας των δύο συνδιοργανωτών για την
πραγματοποίηση δύο εκδηλώσεων του είδους κάθε εξάμηνο.
"Με τη συνεργασία αυτή, το ΤΕΕ/ΤΚΜ επιδιώκει να προσεγγίσει καλύτερα τις
τεχνικές εταιρίες και τους επαγγελματίες του χώρου, εκτιμώντας ότι βαθμιαία θα
αποδειχθεί ένας περισσότερο αξιόπιστος φορέας σε θέματα ευρέσεως εργασίας και θα
μπορέσει να παρέχει υπηρεσίες, ανοίγοντας το δρόμο της επαγγελματικής
αποκατάστασης στους νέους μηχανικούς. Παράλληλα, το Τμήμα φιλοδοξεί να
διαμορφώσει πλατφόρμα διάχυσης της ενημέρωσης για τις νέες τεχνολογίες, οι οποίες
εκτιμούμε ότι θα διαδραματίσουν καταλυτικό ρόλο στην επόμενη επταετία", τόνισε στη
διάρκεια σημερινής συνέντευξης τύπου ο πρόεδρος του Τμήματος, Γιάννης
Οικονομίδης και πρόσθεσε ότι το ΤΕΕ/ΤΚΜ θα συμμετέχει πιο ενεργά στις επόμενες
διοργανώσεις, μέσω του Τομέα Επιμόρφωσης.
Ο ίδιος ανακοίνωσε ότι εντός δεκαημέρου θα ολοκληρωθούν οι λογισμικές
υποδομές, που στόχο έχουν να εξασφαλίσουν την παρουσία του
"νεόπλαστου" Γραφείου Ευρέσεως Εργασίας του ΤΕΕ/ΤΚΜ και στο Διαδίκτυο.
Ακολούθως, σε διάστημα ενός ή δύο μηνών, το Γραφείο θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία,
διευκολύνοντας τους νέους μηχανικούς στη διαδικασία εξεύρεσης εργασίας. Επιπλέον,
μέχρι τα μέσα του Μαρτίου υπολογίζεται ότι θα έχει ολοκληρωθεί και η αναμόρφωση
της ιστοσελίδας του Τμήματος στο Ιντερνετ, η οποία -μεταξύ άλλων- θα περιλαμβάνει
και χρήσιμα links για θέματα ενδιαφέροντος του τεχνικού κόσμου.
Από την πλευρά του, ο εκδότης και διευθυντής του περιοδικού ΚΤΙΡΙΟ, Πέτρος
Παπαϊωάννου, αναφέρθηκε στον σχεδιασμό εξέλιξης της διοργάνωσης, που
προβλέπει τη συνεργασία των δύο φορέων για την πραγματοποίηση, ανά εξάμηνο,
δύο Εβδομάδων. Η πρώτη εξ αυτών θα παρουσιάζει τις νέες τεχνολογίες υλικών, μέσα
από τα προϊόντα. Η δε δεύτερη, που θα είναι θεματική, θα επικεντρώνεται στην
τεχνολογία των κατασκευών και θα προβάλλει την τεχνολογία αυτή καθεαυτήν και όχι
τα προϊόντα.
Υπενθυμίζεται ότι η Εβδομάδα Νέων Τεχνολογιών στις Κατασκευές, που θα
ξεκινήσει την ερχόμενη Δευτέρα είναι η τέταρτη που διοργανώνεται από το τεχνικό
περιοδικό ΚΤΙΡΙΟ. Στη διάρκεια της πενθήμερης διοργάνωσης, εκπρόσωποι 20
εταιριών θα παρουσιάσουν τα τεχνολογικά προηγμένα προϊόντα τους, που αφορούν
σε απλές και ειδικές κατασκευές, στη δόμηση και στην επένδυσή τους.

Οι παρουσιάσεις θα γίνονται καθημερινά με ώρα έναρξης στις 18:30, στις
εγκαταστάσεις του περιοδικού ΚΤΙΡΙΟ, Ελ. Βενιζέλου 2 (προέκταση
Ανδριανουπόλεως), στην Καλαμαριά.
Σημειώνεται ότι, πέραν του προέδρου, Γιάννης Οικονομίδη, από πλευράς του
ΤΕΕ/ΤΚΜ παραβρέθηκαν στη συνέντευξη τύπου τα μέλη της διοικούσας επιτροπής,
Γιάννης Αικατερινάρης, Ανδρέας Κουράκης και Βαγγέλης Αδαμογιάννης.
Από το Γραφείο Τύπου του ΤΕΕ/ΤΚΜ

