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Η αντιμετώπιση των μεγάλων προβλημάτων του κλάδου, τα αναπτυξιακά ζητήματα της Περιφέρειας 
και της Χώρας και η ανάδειξη του ρόλου του ΤΕΕ και του Τμήματος Κεντρικής Μακεδονίας είναι οι 
βασικοί άξονες του πλαισίου σχεδιασμού της ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΚΜ για τη νέα θητεία.

Στον προγραμματισμό της ΔΕ, που παρουσιάστηκε  από τον πρόεδρό της Πάρι Μπίλλια, στην χθεσινή, 
2η τακτική συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας και εγκρίθηκε με συντριπτική πλειοψηφία, πρώτο 
ζητούμενο είναι η υποστήριξη του ρόλου του μηχανικού και η βελτίωση των όρων άσκησης του 
επαγγέλματος. Το ΤΕΕ/ΤΚΜ  θα συνεχίσει και θα ενισχύσει την δραστηριότητά του για την ανάσχεση 
του brain drain, ενώ θα αναλάβει νέες δράσεις όσο και για την δυναμική υποστήριξη των νέων 
μηχανικών. Σε ότι αφορά στην Δημόσια Διοίκηση, με συγκεκριμένες δράσεις θα υποστηρίξει την 
βελτίωσή της ιδιαίτερα σε σχέση με τη δημιουργία υποδομών, τις διαδικασίες παραγωγής τεχνικού 
έργου, την διευκόλυνση των επενδύσεων, την προστασία και την ανάδειξη του φυσικού και δομημένου 
περιβάλλοντος. Σχετικά με την κατασκευή, το ΤΕΕ/ΤΚΜ θα συνεχίσει την προώθηση της σύγχρονης 
κατασκευαστικής δραστηριότητας ενώ θα υποστηρίξει τον σχεδιασμό νέας γενιάς έργων.

Δράσεις σε 3 άξονες στον προγραμματισμό της ΔΕ για το 2017-2019

Υπάρχει αυτό το ρητό που αποδίδεται στον  
Vincent Van Gogh, σύμφωνα με το οποίο τα 
μεγάλα πράγματα επιτυγχάνονται από μια σειρά 
μικρότερων πραγμάτων, που συνδυάζονται μετα-
ξύ τους. Λέγεται ότι κάτι παρόμοιο είχε γράψει ο 
μεγάλος ζωγράφος σε μια επιστολή προς τον 
αδερφό του Theo, τον Οκτώβριο του 1882. Στο ίδιο 
γράμμα αναφερόταν πάνω-κάτω ότι τα εξαιρετικά 
πράγματα δεν γίνονται κατά τύχη, χρειάζεται να 
υπάρχει βούληση για να επιτευχθούν. Την αναφορά 
σε αυτά τα ρητά την ενέπνευσε η ανησυχία: η 
ανησυχία για τις πληροφορίες ότι το μεσοπρόθεσμο 
πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής κατα-
γράφει υψηλότερο πρωτογενές πλεόνασμα, 
αλλά χαμηλότερη ανάπτυξη για τη φετινή χρονιά. 
Αφήνοντας κατά μέρος τη συζήτηση για το αν τα 
υψηλά πλεονάσματα είναι διατηρήσιμα και για 
πόσο (τέτοια συζήτηση θα απαιτούσε ανάπτυξη 
σε όλες τις διαθέσιμες σελίδες του newsletter), 
επιλέξαμε να εστιάσουμε στο δεύτερο μέρος, τη 
μικρότερη ανάπτυξη. Το πρωτογενές πλεόνασμα 
αυξάνεται και η πραγματική οικονομία βαρυγκομά 
για να το ...σηκώσει. Γιατί; Επί μακρόν, η αγορά 
στερήθηκε μικρές-μικρές κινήσεις (τα μικρά 
πράγματα που έλεγε ο φίλος μας ο Βίνσεντ), 
οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν σημαντικό 
αποτέλεσμα για την οικονομία. Προγράμματα 
όπως το “Εξοικονομώ”, που και τις δοκιμαζόμενες 
επιχειρήσεις και την απασχόληση θα στήριζαν και 
το κτηριακό απόθεμα της Ελλάδας θα αναβάθμιζαν 
ενεργειακά και το περιβάλλον θα βοηθούσαν. Με 
ένα σμπάρο ...τρία τρυγόνια δηλαδή. Εμείς πάλι το 
παρακάναμε με τα ...σμπάρα (τους πυροβολισμούς 
δηλαδή) στον αέρα, την ώρα που τα τρυγόνια 
βολτάρουν ανενόχλητα. Είπαμε, τα μεγάλα 
πράγματα συνήθως δεν γίνονται κατά τύχη... 
Πρώτα από όλα θέλουν ευστοχία...

EDITORIAL

Συνέχεια στη σελίδα 2...

Στις 18/5 η εκδήλωση για το Κτηματολόγιο στο 
ΤΕΕ/ΤΚΜ

Εγκρίθηκε ο προγραμματισμός της “Α”. Έκδοση τριών ψηφισμάτων

Το ΤΕΕ/ΤΚΜ καλεί τα μέλη του στην εκδήλωση που 
διοργανώνεται σε συνεργασία με το διατμηματικό ΠΜΣ: 
Κτηματολόγιο: Νομικές, Τεχνικές και Περιβαλλοντικές 
Διαστάσεις, με θέμα την «ένταξη Διοικητικών Πράξεων 
στο λειτουργούν Κτηματολόγιο» στις 18 Μαΐου, 
ώρα 17:00 στο Αμφιθέατρο του Τμήματος. Δείτε το 
πρόγραμμα της εκδήλωσης ΕΔΩ

“Η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ/ΤΚΜ θα συνεισφέρει στην ανάπτυξη της περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας προς όφελος του κοινωνικού συνόλου και θα προασπίσει την επαγγελματική 
υπόσταση των μελών του”. Σε αυτή την φράση  μπορεί να συνοψιστεί η στρατηγική της “Α” για 
τη θητεία 2017-2019, βάσει του προγραμματισμού της, ο οποίος εγκρίθηκε χτες Τετάρτη, κατά 
την δεύτερη τακτική συνεδρίαση του Σώματος (παρουσίαση στο επόμενο τεύχος).

Κατά την  συνεδρίαση κατατέθηκαν και πέρασαν ομόφωνα τρία ψηφίσματα: 
Ψήφισμα συμπαράστασης στου πολίτες που απειλούνται με πλειστηριασμό της περιουσίας τους
Ψήφισμα κατά της ένταξης των μηχανικών στην υποχρέωση για χρήση POS
Ψήφισμα κατά της επιβολής νέων επιβαρύνσεων στις ασφαλιστικές εισφορές.
Τα τελικά κείμενα του προγραμματισμού και των τριών ψηφισμάτων θα αναρτηθούν σύντομα 

στην ιστοσελίδα του Τμήματος www.tkm.tee.gr.

http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teetkm/DRASTHRIOTHTES/EKDHLVSEIS/Hmerida.pdf
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ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΕ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

...Συνέχεια από τη σελίδα 1

Δράσεις σε 3 άξονες στον προγραμματισμό της ΔΕ για το 
2017-2019

Πρόσκληση συμμετοχής στις Μόνιμες Επιτροπές του ΤΕΕ/
ΤΚΜ

Το ΤΕΕ/ΤΚΜ καλεί τα μέλη του να συμμετέχουν στις Μόνιμες 
Επιτροπές που πρόκειται να συγκροτηθούν για τη θητεία 2017 – 2019. 
Οι έξι Μόνιμες Επιτροπές είναι: 1) ΜΕ Χωροταξίας και Ανάπτυξης, 
2) ΜΕ Επαγγελματικών Θεμάτων και Τεχνικής Παιδείας, 3) ΜΕ 
Ενέργειας – Περιβάλλοντος, 4)ΜΕ Αρχιτεκτονικών Θεμάτων, 5) 
ΜΕ Έργων Υποδομής και Δικτύων και 6) ΜΕ Ανταγωνιστικότητας 
– Επιχειρηματικότητας – Καινοτομίας

Οι συνάδελφοι της Κεντρικής Μακεδονίας καλούνται να υποβάλουν 
αίτηση συμμετοχής έως 31 Μαΐου 2017. Δείτε  ΕΔΩ περισσότερες 
πληροφορίες και την αίτηση συμμετοχής

Συνάντηση με τον υπουργό Μεταφορών, Χ.Σπίρτζη για τις 
αστικές συγκοινωνίες

Για τον σχεδιασμό του 
υπουργείου Μεταφορών σε 
σχέση με την επόμενη μέρα 
στις αστικές συγκοινωνίες 
της Θεσσαλονίκης ενημέ-
ρωσε αναλυτικά τους 

εκπροσώπους επτά παραγωγικών και επιστημονικών φορέων ο 
αρμόδιος υπουργός, Χρήστος Σπίρτζης, στη διάρκεια συνάντησης, που 
πραγματοποιήθηκε χτες Τετάρτη στο Διοικητήριο, παρουσία και της 
επικεφαλής του Γραφείου του πρωθυπουργού στην πόλη, Κατερίνας 
Νοτοπούλου. 

Κατά τη συνάντηση οι εκπρόσωποι των φορέων ενημερώθηκαν από 
τον υπουργό Μεταφορών και Υποδομών για τις αλλαγές που σχεδιάζει 
η κυβέρνηση στις αστικές συγκοινωνίες της Θεσσαλονίκης, όπως 
αυτές αποτυπώνονται στο νομοσχέδιο, που πρόκειται να κατατεθεί στη 
Βουλή. “Μας έγινε εκτενής ενημέρωση για το τι προβλέπει το σχέδιο 
νόμου και ο υπουργός δεσμεύτηκε ότι θα μας το στείλει άμεσα, ώστε 
να μπορέσουμε να διατυπώσουμε συγκεκριμένες θέσεις επί αυτού. 
Εξάλλου υπάρχει και χρονική πίεση για την άμεση προώθηση όλων 
των διαδικασιών, ενόψει του 2019, αλλά και λόγω των διεκδικήσεων 
του ΟΑΣΘ” σημείωσε, μιλώντας στο Newsletter, ο πρόεδρος του ΤΕΕ/
ΤΚΜ, Πάρις Μπίλλιας.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ακόμη οι πρόεδροι του Συνδέσμου 
Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ), δρ Κυριάκος Λουφάκης, του 
Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου (ΒΕΘ), Παναγιώτης Παπαδόπουλος και του 
Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης (ΕΣΘ), Παντελής Φιλιππίδης, οι 
πρώτοι αντιπρόεδροι των επιμελητηρίων Εμποροβιομηχανικό (ΕΒΕΘ) 
και Επαγγελματικό Θεσσαλονίκης (ΕΕΘ), Μανόλης Βλαχογιάννης και 
Γιώργος Ηλιάδης αντίστοιχα και ο Δρ Χρήστος Γεωργίου, διευθυντικό 
στέλεχος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ). 

Υπενθυμίζεται ότι η συγκεκριμένη συνάντηση ακολούθησε την 
αντίστοιχη που είχε γίνει προ ημερών με τους δημάρχους του 
πολεοδομικού συγκροτήματος, στη διάρκεια της οποίας ο κ.Σπίρτζης 
είχε διευκρινίσει ότι οι οργανισμοί που θα δημιουργηθούν θα κάνουν 
τις συγκοινωνιακές μελέτες που απαιτούνται για τη Θεσσαλονίκη και 
θα προσδιορίσουν το κόστος που θα προκύψει. Είχε διαβεβαιώσει ότι 
θα διευθετηθούν ζητήματα που σχετίζονται με τον δημοτικό κώδικα και 
τον «Καλλικράτη» και αφορούν τη συμμετοχή της αυτοδιοίκησης στο 
εγχείρημα, ενώ για τον φορέα λειτουργίας των αστικών συγκοινωνιών 
είχε επαναλάβει ότι θα είναι δημόσιος και δεν θα ξεκινήσει από το 
μηδέν, καθώς υπάρχει η κινητή περιουσία του ΟΑΣΘ που έπρεπε ήδη 
να έχει μεταβιβαστεί. Ο κ.Σπίρτζης είχε ακόμη επισημάνει ότι θα υπάρξει 
από το κράτος στήριξη στο θέμα της ανανέωσης του στόλου για Αθήνα 
και Θεσσαλονίκη.

Στο πλαίσιο του δεύτερου άξονα προγραμματισμού που αφορά στην 
ανάπτυξη το Τμήμα θα συνεχίσει την προσπάθεια για ανάδειξη και 
αειφόρο εκμετάλλευση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Κεντρικής 
Μακεδονίας. Θα αναλάβει πρωτοβουλίες για την εξωστρέφεια και την 
καταπολέμηση της γραφειοκρατίας μεταξύ των οποίων και τη Συγκρότηση 
Συμβουλίου Εξωστρέφειας – Επιχειρηματικότητας. 

Ιδιαίτερη δραστηριότητα θα αναπτυχθεί σχετικά με τις ΤΠΕ, με ανάληψη 
ενεργού ρόλου στη διαμόρφωση της ατζέντας για την Εθνική Ψηφιακή 
Στρατηγική, την προώθηση συνεργειών μεταξύ Δημοσίου – Επιχειρήσεων 
και Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων, την ενημέρωση των μελών του μηχανικών 
από Έλληνες και ξένους επιστήμονες, την αξιοποίηση προγραμμάτων ΕΣΠΑ 
και ΕΕ.

Ακόμα το Τμήμα θα συνεχίσει την έντονη δραστηριοποίησή του στα 
ζητήματα χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού, την προστασία του 
περιβάλλοντος, την προώθηση καινοτόμων τεχνολογιών.

Σχετικά με τον ρόλο του ΤΕΕ, το ΤΕΕ/ΤΚΜ είχε αναλάβει σημαντικές 
πρωτοβουλίες και είχε υποβάλει προτάσεις εφ΄όλης της ύλης για την 
αλλαγή του θεσμικού πλαισίου. Σήμερα, που είναι όσο ποτέ απαραίτητη η 
δημιουργία μας νέας για τον κλάδο και για το ίδιο το Επιμελητήριο, το Τμήμα 
θα  επικαιροποιήσει τις θέσεις και θα αναλάβει και πάλι σημαίνοντα ρόλο 
στον προβληματισμό που θα αναπτυχθεί.

Σχετικά με το Τμήμα, η οργάνωση της λειτουργίας της Διοικούσας, η στενή 
συνεργασία με τις Νομαρχιακές Επιτροπές και τους κλαδικούς συλλόγους 
αλλά και η βελτίωση της οργάνωσης και λειτουργίας συνολικά του Τμήματος 
είναι βασικές επιδιώξεις.  Για το τελευταίο, μεταξύ άλλων θα προωθηθεί  η 
μεταφορά δραστηριοτήτων – αρμοδιοτήτων από το ΤΕΕ στο Τμήμα και η 
λειτουργία διαδικτυακής πλατφόρμας διαλόγου  για την διαρκή συνεργασία 
του ΤΕΕ/ΤΚΜ με τα μέλη του.

Τις δράσεις και το επιστημονικό έργο του Τμήματος, θα υποστηρίξουν έξη 
Μόνιμες Επιτροπές και πέντε Διαρκείς Ομάδες Εργασίας. Δείτε ΕΔΩ το 
πλήρες κείμενο του προγραμματισμού.

http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teetkm/FILES/Monimes_Epitropes_2017.pdf
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teetkm/PROFIL_TEE-TKM/DIOIKOUSA_EPITROPH_07_09/Programma_Drashs_2017-19.pdf
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Παράταση έως 8/6 για τα αυθαίρετα

Ανοίγει ο δρόμος για την ισοδυναμία με τα master

Πρόσθετη προθεσμία ενός μηνός, έως τις 8 Ιουνίου, για την υπαγωγή 
αυθαιρέτων στο ν.4178.2013 ανακοίνωσε το ΥΠΕΝ. Το υπουργείο 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανακοίνωσε ότι «παρατείνεται κατά ένα 
μήνα η προθεσμία υπαγωγής στον ισχύοντα νόμο 4178/2013, για την 
αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης. Οι υπουργοί Οικονομικών, 
Ευκλείδης Τσακαλώτος και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος 
Σταθάκης, υπέγραψαν Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ), σύμφωνα με 
σχετική ανακοίνωση, η ισχύς της οποίας αρχίζει από τη δημοσίευση 
της στο ΦΕΚ. Τα σχόλια και οι παρατηρήσεις που προέκυψαν από τη 
διαβούλευση του προηγούμενου νομοσχεδίου, έχουν πλέον ληφθεί 
υπόψη και ενσωματωθεί στο νέο σχέδιο νόμου, που θα κατατεθεί άμεσα, 
προς ψήφιση, στη Βουλή. Η κυβέρνηση επέλεξε, η κοινοβουλευτική 
διαδικασία να γίνει μετά την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης, 
ώστε να δοθεί ο απαραίτητος χώρος και χρόνος για δημόσιο διάλογο. 
Τέλος, μετά την υιοθέτηση του νόμου, απαιτείται κάποιο χρονικό 
διάστημα για να πραγματοποιηθούν τεχνικές παρεμβάσεις, απαραίτητες 
ώστε το ηλεκτρονικό σύστημα να προσαρμοστεί στις νέες θεσμικές 
προβλέψεις. Για τους λόγους αυτούς κρίθηκε απαραίτητη η παράταση 
κατά ένα μήνα της προθεσμίας υπαγωγής στον ισχύοντα νόμο, από τις 
8 Μαΐου 2017, στις 8 Ιουνίου 2017.

Ρύθμιση για τη θεσμοθέτηση της ισοδυναμίας των πτυχίων των 
Πολυτεχνείων και του Γεωπονικού Πανεπιστημίου με μάστερ ανακοίνωσε 
πριν από λίγες ημέρες ο πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας. Όπως είπε, 
η ρύθμιση θα ψηφιστεί και θα τεθεί σε εφαρμογή από το επόμενο 
ακαδημαϊκό έτος. Με βάση τη διάταξη, που είχε συμπεριληφθεί 

Εξαιρέσεις συγκεκριμένων κατηγοριών μηχανικών από την 
υποχρέωση για POS ζητά το ΤΕΕ/ΤΚΜ

Να ληφθούν οι απαραίτητες αποφάσεις, που θα απαλλάσσουν από 
πρόσθετες επιβαρύνσεις, τις κατηγορίες εκείνες μηχανικών, που 
επειδή είναι καταχωρημένοι στις λίστες του ΤΕΙΡΕΣΙΑ δεν μπορούν να 
προμηθευτούν τερματικά POS, ζητά το ΤΕΕ/ΤΚΜ, με επιστολή προς τον 
υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Δημήτρη Παπαδημητρίου και την 
υφυπουργό Οικονομικών, Κατερίνα Παπανάτσιου.

Όπως επισημαίνεται στην επιστολή, μεταξύ των υπόχρεων για την 
προμήθεια POS περιλαμβάνονται και οι επιτηδευματίες μηχανικοί, οι 
οποίοι διαθέτουν τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας: 71.11 
(Δραστηριότητες αρχιτεκτόνων) και 71.12 (Δραστηριότητες μηχανικών 
και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών).

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται: 
Α. Οι μηχανικοί  που έχουν μόνο ένα η δύο εργοδότες, με επαγγελματική 

έδρα το σπίτι τους, οι οποίοι αντιμετωπίζονται φορολογικά ως μισθωτοί 
Β. Οι  μηχανικοί μελετητές δημοσίων έργων οι οποίοι έχουν συναλλαγές 

μόνο με το δημόσιο 
Γ. Οι μηχανικοί οι οποίοι έχουν συναλλαγές αποκλειστικά και μόνο με 

άλλους επιτηδευματίες 
“Η επιβολή χρήση POS στις συναλλαγές των παραπάνω κατηγοριών 

επιτηδευματιών – μηχανικών επιφέρει  μόνο πρόσθετη οικονομική 
επιβάρυνση για τους ίδιους και πρόσθετο κόστος στις συναλλαγές, 
των οποίων η φορολογική απεικόνιση διασφαλίζεται πλήρως, χωρίς 
να προσφέρει ουσιαστικά στην προσπάθεια της πολιτείας για την 
καταπολέμηση της φοροδιαφυγής [...] Yπάρχουν  επιτηδευματίες οι οποίοι, 
επειδή είναι καταχωρημένοι στις λίστες της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ, δεν μπορούν 
να προμηθευτούν POS από τις τράπεζες με άμεση συνέπεια να είναι,  
σύμφωνα με την ΚΥΑ, συνεχώς υπότροποι σε πρόστιμα” υπογραμμίζεται 
στην επιστολή.

Κατά το  ΤΕΕ/ΤΚΜ, “επειδή η θεσμοθέτηση μέτρων που επιβαρύνουν 
με πρόσθετο κόστος τις συναλλαγές, χωρίς κάποιο επιπλέον όφελος 
για τα δημόσια έσοδα, δυσχεραίνει την οικονομική δραστηριότητα και 
υπονομεύει την προσπάθεια για την ενίσχυση της συνεργασίας, της καλής 
πίστης και της εμπιστοσύνης μεταξύ των φορολογικών διοικήσεων και 
των φορολογουμένων, σας καλούμε να λάβετε τις απαραίτητες αποφάσεις 
που θα απαλλάσσουν τις συγκεκριμένες κατηγορίες επιτηδευματιών 
– μηχανικών από ανώφελες πρόσθετες επιβαρύνσεις στην ιδιαίτερα 
δύσκολη οικονομική συγκυρία που διανύουμε”.

σε Σχέδιο Νόμου τον περασμένο Φθινόπωρο, αλλά τελικά δεν 
προχώρησε, η ισοδυναμία ισχύει μόνο για τα Τμήματα ή τις Σχολές 

οι οποίες, κατά την κρίση της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης 
της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) πληρούν τις πιο κάτω 
προϋποθέσεις:

-Προσφέρουν σπουδές γνωστικού αντικειμένου με θετικό-εφαρμοσμένο 
προσανατολισμό.

-Έχουν πρόγραμμα ενιαίας και αδιάσπαστης πενταετούς ή εξαετούς  
φοίτησης.

- Διαθέτουν επαρκή σε εύρος και λογική διάρθρωση μαθήματα, που 
καλύπτουν ολόκληρο το εύρος του σχετικού γνωστικού αντικειμένου, 
περιλαμβανομένων και επαρκών μαθημάτων εμβάθυνσης (προχωρημέ-
νου επιπέδου) διάρκειας δύο τουλάχιστον εξαμήνων.

-Προβλέπουν την υποχρεωτική εκπόνηση ερευνητικού χαρακτήρα 
Διπλωματικής εργασίας, εντός ενός εξαμήνου κατ’ ελάχιστον.

Οι κάτοχοι των τίτλων σπουδών αποφοίτων Ελληνικών Τμημάτων ή 
Σχολών Πανεπιστημιακού επιπέδου πενταετούς ή εξαετούς φοιτήσεως 
με την ανωτέρω ισοδυναμία, απαλλάσσονται της υποχρέωσης κατοχής 
διπλώματος μεταπτυχιακών σπουδών (Δ.Μ.Σ.) για την εκπόνηση διδα-
κτορικής διατριβής   για τις μεταπτυχιακές σπουδές στα Ελληνικά Α.Ε.Ι.

“Σε ό,τι αφορά την αναγνώριση των πτυχίων πενταετούς διάρκειας ως 
πτυχία επιπέδου Master, αυτό θα γίνει άμεσα, από την επόμενη χρονιά ή 
και θα προβούμε και μέσα στο καλοκαίρι και σε διαδικασίες. Είμαστε ήδη 
σε συνεννόηση και σε συνεργασία και με το Τεχνικό Επιμελητήριο και 
έχουμε και τη σύμφωνη γνώμη του” τόνισε.
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Με περισσότερες από 25 εξαιρετικά 
ενδιαφέρουσες εισηγήσεις, που 
αφορούν ευρύ φάσμα θεμάτων της 
τεχνολογίας, από τα ...bots  και τη 

Thessaloniki Java Community μέχρι τις νέες μορφές πληρωμών και το 
Ιντερνετ των Πραγμάτων, καθώς και με συζητήσεις στρογγυλής τράπεζας με 
θεματολογία αιχμής, θα πραγματοποιηθεί στις 17 Μαΐου, στη Θεσσαλονίκη 
το 4ο Technology Forum κι ο  θεσμός επιβράβευσης συνεργασιών 
“Συνεργάζομαι”. Η εκδήλωση, που θα διαρκέσει από τις 9 το πρωί έως τις 8 
το βράδυ, θα φιλοξενηθεί στις εγκαταστάσεις του ΤΕΕ/ΤΚΜ, ενώ κατά την 
έναρξή της χαιρετισμούς θα απευθύνουν μεταξύ άλλων οι πρόεδροι του 
ΤΕΕ/ΤΚΜ, Πάρις Μπίλλιας και του ΣΕΠΒΕ, Κωστής Καγγελίδης. 

Το 4ο Technology Forum διοργανώνουν οι εξής φορείς: Σύνδεσμος 
Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος (ΣΕΠΒΕ), ΑΠΘ,  ΕΚΕΤΑ, 
Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), Αλεξάνδρεια 
Ζώνη Καινοτομίας (ΑΖΚ), το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (ΠΑΜΑΚ), η 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ), το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ (ΔΠ), το 
Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (ΔΙΠΑΕ), το Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό 
Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης (ΑΤΕΙΘ), η EnterpriseGreece (EG), ο 
Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ), ο Δήμος Θεσσαλονίκης 
(ΔΘ),ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) και το Υπουργείο 
Εσωτερικών (Μακεδονίας-Θράκης) (Υ.ΜΑ.Θ).

Το δε «Συνεργάζομαι» είναι ένας θεσμός επιβράβευσης συνεργασιών 
μεταξύ εταιρειών πληροφορικής, βιομηχανιών και ερευνητικών 
οργανισμών με κύριο στόχο να προσφέρει κίνητρα για τη δημιουργία 
συνεργασιών στους τομείς της έρευνας, της τεχνολογίας και της 
καινοτομίας, μέσα από τη μεταφορά τεχνογνωσίας μεταξύ των φορέων, 
καθώς και να συμβάλει στην ανάπτυξη νέων και καινοτόμων προϊόντων 
και υπηρεσιών, με αποδοτικό τρόπο για τους συνεργαζόμενους φορείς. 
Μάθετε περισσότερα ΕΔΩ και δείτε το πρόγραμμα ΕΔΩ

Στις 17/5 στο ΤΕΕ/ΤΚΜ το 4ο Technology Forum κι ο 
διαγωνισμός “Συνεργάζομαι”

Θεαματική άνοδο 65 
θέσεων σημειώνει στην 
παγκόσμια κατάταξη της 
διοργάνωσης συνεδρίων 
η Θεσσαλονίκη, με 
βάση τα στοιχεία που 
ανακοινώθηκαν πριν 
από λίγες ημέρες από 
τον διεθνή σύνδεσμο της 

συνεδριακής  βιομηχανίας, International Congress & Convention As-
sociation - ICCA για το έτος 2016, του οποίου μέλος είναι το Thessa-
loniki Convention Bureau.

Η Θεσσαλονίκη για το έτος 2016 καταγράφει 26 συνολικά συνέδρια, 
ιστορικά τον υψηλότερο αριθμό διοργανώσεων για τον πόλη, με 
συνολικά 6.109 συνέδρους.  Στην παγκόσμια κατάταξη σημειώνει 
θεαματική άνοδο 65 θέσεων καθώς ανεβαίνει στη θέση 98 από την 
θέση 163 που κατείχε το 2015.  Τα αποτελέσματα αυτά τοποθετούν τη 
Θεσσαλονίκη στην υψηλότερη θέση τα τελευταία 10 χρόνια.

Συνολικά στη Θεσσαλονίκη διοργανώθηκαν 26 διεθνή συνέδρια το 
2016, έναντι 16 το 2015. Στην ευρωπαϊκή κατάταξη η πόλη ανεβαίνει 
στη θέση 53 σημειώνοντας αύξηση 39 θέσεων σε σχέση με το 2015 
(θέση 92).

Από την στατιστική ανάλυση των δεδομένων για την Θεσσαλονίκη για 
την δεκαετία 2007 – 2016 προκύπτουν χρήσιμα συμπεράσματα για την 
πόλη και για την συμπεριφορά του συνεδριακού τουριστικού προϊόντος: 

-Οι μήνες κατά τους οποίους πραγματοποιούνται τα περισσότερα 
συνέδρια είναι ο Ιούνιος, ο Σεπτέμβριος, ο Οκτώβριος και ο Μάιος.

-Η μέση δαπάνη ανά σύνεδρο ανά συνέδριο παρουσιάζει αύξηση και 
υπολογίζεται στα 1,639 ευρώ.

-Τα διεθνή συνέδρια που πραγματοποιήθηκαν στην Θεσσαλονίκη 
με βάση την θεματολογία τους είναι στην πλειοψηφία τους ιατρικά , 
τεχνολογικά και επιστημονικά.

Τις πρώτες θέσεις στην Ευρώπη καταλαμβάνουν η Γερμανία, το 
Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία. Η ετήσια έκθεση του ICCA για την 
παγκόσμια αγορά αποτελεί σημαντικό σημείο αναφοράς για τους 
επαγγελματίες διοργανωτές συνεδρίων και εκδηλώσεων και τους 
βοηθάει να αποφασίσουν πού θα πραγματοποιήσουν τις μελλοντικές 
εκδηλώσεις τους καθώς εξετάζουν τα στοιχεία του ICCA για να 
εντοπίσουν τους προορισμούς που αποκτούν μεγαλύτερη δημοτικότητα.

Σημειώνεται ότι ο διεθνής φορέας καταγράφει αποκλειστικά τα διεθνή 
συνέδρια που πληρούν τα παρακάτω κριτήρια: η διοργάνωση πρέπει 
να εναλλάσσεται τουλάχιστον μεταξύ 3 χωρών, να έχει τουλάχιστον 50 
συμμετέχοντες και να έχει συγκεκριμένη συχνότητα πραγματοποίησης 
(δηλ. να μην αποτελεί ad hoc διοργάνωση)

Θεαματική άνοδος της Θεσσαλονίκης ως συνεδριακού 
προορισμού κατά ...65 θέσεις! 

Προκήρυξη τριών μεταπτυχιακών στο ΑΠΘ
Στην προκήρυξη τριών μεταπτυχιακών προγραμμάτων για την 

εισαγωγή σε  Mεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών Ειδίκευσης του 
Tμήματος Πολιτικών Mηχανικών, προχώρησαν τμήματα του ΑΠΘ. Τα 
τρία προγράμματα αφορούν τα εξής γνωστικά αντικείμενα:

1)«Προστασία Περιβάλλοντος και Bιώσιμη Aνάπτυξη». Αφορά την 
εισαγωγή 25 φοιτητών, προθεσμία κατάθεσης αιτήσεων: έως 19/5

2)«Διοίκηση και Διαχείριση Τεχνικών ́ Εργων». Αφορά την εισαγωγή 
30 φοιτητών, προθεσμία κατάθεσης αιτήσεων: έως 19/5

3) «Σχεδιασμός, Οργάνωση και Διαχείριση Συστημάτων Μεταφορών» 
(Διατμηματικό πρόγραμμα του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και 
του Τμήματος Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών).Αφορά την 
εισαγωγή 22 φοιτητών, προθεσμία κατάθεσης αιτήσεων: έως 22/5. 
Διαβάστε περισσότερα στο blog του ΤΕΕ/ΤΚΜ.

Αριθμός διεθνών συνεδρίων ανά έτος
Πηγή: ICCA Statistics Report 2016

http://technology-forum.eu/
https://tinyurl.com/k3fsqr8
http://www.teetkm.gr/archives/134173
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Στη Θεσσαλονίκη πρόκειται να έρθει 
τον Σεπτέμβριο η re:publica, ένα από τα 
μεγαλύτερα συνεδριακά γεγονότα για 
τον ψηφιακό πολιτισμό παγκοσμίως, 
που προσελκύει χιλιάδες επισκέπτες κι 
εκατοντάδες ομιλητές “πρώτης γραμμής” 
κάθε χρόνο. H re:publica, που ιδρύθηκε ως 
θεσμός στο Βερολίνο εν έτει 2007 κι έκτοτε 
παρουσιάζει συνεχή άνοδο μεγεθών, 
εκτιμάται ότι μπορεί να διαφημίσει ευρέως 

τη Θεσσαλονίκη, αναδεικνύοντάς τη διεθνώς ως μια πόλη με δυναμικό, 
νεανικό και εξειδικευμένο πληθυσμό, που μέσα σε δυσμενείς οικονομικές 
συνθήκες συντηρεί κι αναπτύσσει τεχνολογική κουλτούρα και γεννά 
δυνατές νεοφυείς επιχειρήσεις στον χώρο της τεχνολογίας και των web 
analytics. 

Ενδεικτικό της απήχησης της re:publica είναι το γεγονός ότι, για την περσινή 
επετειακή διοργάνωση στο Βερολίνο (#rpTEN), που κάλυψε 35.000 τ.μ. και 
προσέλκυσε 8.000 επισκέπτες και 770 ομιλητές από 60 χώρες, η ιστοσελίδα 
re-publica.de δέχτηκε 12,5 εκατ. “χτυπήματα” από 170.000 μοναδικούς 
χρήστες, γράφτηκαν 400 online άρθρα με εκτιμώμενη διάχυση σε 102,3 
εκατ. αναγνώστες και έγιναν 104.000 tweets από 21.000 χρήστες. Συνολικά, 
το μήνυμα της re:publica του 2016 υπολογίζεται ότι έφτασε online σε 473 
εκατ. ανθρώπους (για λόγους συγκρίσεων υπενθυμίζεται ότι ο πληθυσμός 
της ΕΕ ανέρχεται σε περίπου 500 εκατ. άτομα). 

Η re:publica, που έκανε την εκτός γερμανικών συνόρων πρεμιέρα της 
στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας (#rpDUB), τον Οκτώβριο του 2016, έβαλε ήδη 
πλώρη για τον δεύτερο προορισμό της εκτός Γερμανίας, τη Θεσσαλονίκη. 

 “Χρόνια τώρα επισκέπτομαι αυτή την πόλη στον Βορρά της Ελλάδας 
μαζί με άλλους εκπροσώπους της δημιουργικής σκηνής του Βερολίνου 
και κάθε φορά πιάνω τον εαυτό μου να σκέφτεται: γνωρίζω αυτή την 
αίσθηση από κάπου. Την πόλη αυτή πάντα την αισθάνεσαι ξεχωριστή όταν 
την επισκέπτεσαι. Και τι θα ταίριαζε καλύτερα από το να οργανώσεις εκεί 
μια re:publica με την ξεχωριστή της ατμόσφαιρα; ‘Εγινε! Ανυπομονώ για το 
ταξίδι μας στη Θεσσαλονίκη” λέει ο Αντρέας Γκέμπχαρντ (Andreas Gebhard), 
ιδρυτής και διευθυντής της re:publica. Το εγχείρημα #rpTHE, re:publica 
Θεσσαλονίκης δηλαδή, το “σηκώνει” ο κεντρικός δήμος της πόλης, αλλά για 
να γνωρίσει αντίστοιχη επιτυχία με εκείνη που γνώρισε το 2012 μια άλλη 
διοργάνωση παγκόσμιας εμβέλειας, η WOMEX (The World Music Expo), θα 
χρειαστεί να ενώσουν τις δυνάμεις τους όλοι οι φορείς της πόλης.

Όπως εξηγεί στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αντιδήμαρχος Τουρισμού και Διεθνών 
Σχέσεων, Σπύρος Πέγκας, στόχος είναι η πρώτη re:publica της 
Θεσσαλονίκης, που θα πραγματοποιηθεί στις 11-13 Σεπτεμβρίου, να 
μην είναι η μοναδική: “Θέλουμε η έκθεση να συνεχίσει να γίνεται στην 
πόλη κάθε χρόνο, μόνιμα, κάθε Σεπτέμβριο. Στόχος είναι να προβληθεί η 
συνδεσιμότητα, η κουλτούρα της τεχνολογίας, οι εταιρείες στον τομέα 

Η re:publica “δένει”Θεσσαλονίκη τον Σεπτέμβριο

Αρχές καλοκαιριού ολοκληρώνεται το μεγαλύτερο μέρος 
του Κ16

Στις αρχές του καλοκαιριού ολοκληρώνεται, 
στο μεγαλύτερο μέρος του το έργο κατασκευής 
του οδικού κόμβου “Κ16” Θεσσαλονίκης, που 
εξυπηρετεί τη διασύνδεση του βασικού οδικού 
δικτύου Κεντρικής Μακεδονίας με την ΠΑΘΕ, την 
περιφερειακή οδό και το πολεοδομικό συγκρότημα. 

Παράλληλα, αναμένεται η προκήρυξη για την κατασκευή του υπόλοιπου 
τμήματος, στις αερογέφυρες της οδού Πόντου (συνδέσεις με Λαχαναγορά 
και ΚΤΕΛ) και τα συνοδά έργα, από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. 
Το χρονοδιάγραμμα ανακοίνωσε ο γενικός διευθυντής Αναπτυξιακού 
Προγραμματισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολος 
Γιάντσης, στη συνεδρίαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής Θεσσαλονίκης, 
στην οποία συζητήθηκε το θέμα της δημιουργίας του κόμβου “Κ16” 
ύστερα από αίτημα και εισήγηση των περιφερειακών συμβούλων της 
αντιπολίτευσης Δέσποινας Χαραλαμπίδου, Νιόβης Παυλίδου, Παντελή 
Καζαντζίδη, Βασίλη Γάκη και Χρυσούλας Παλιαδέλη. Υπενθυμίζεται, 
ότι πριν περίπου ένα μήνα παραδόθηκαν στην κυκλοφορία τμήματα 
του “Κ16” που συνδέουν το Καλοχώρι με τη Θεσσαλονίκη και την 
περιφερειακή οδό με την πόλη, όπως και η παράπλευρη οδός, που δίνει 
διέξοδο για τα οχήματα που κινούνται από Καλοχώρι προς Θεσσαλονίκη. 
Όπως, άλλωστε, είχε γίνει τότε γνωστό, θα απομείνει ένα μικρό μέρος του 
παράπλευρου οδικού δικτύου προς υλοποίηση.

των web analytics, να διαφημιστούν διεθνώς και στη βαλκανική 
ενδοχώρα οι προσπάθειες που γίνονται τοπικά. Στόχος είναι επίσης 

να φέρουμε κάποιους δυνατούς ομιλητές από το εξωτερικό, αλλά και φανεί 
η δουλειά των ανθρώπων της τοπικής κοινότητας”.

Εκπρόσωποι των διοργανωτών θα βρεθούν σε λίγες εβδομάδες 
στη Θεσσαλονίκη (29/5 στο δημαρχείο), προκειμένου να αρχίσει να 
ενορχηστρώνεται η προσπάθεια που σε λίγους μήνες θα φέρει στην πόλη 
μια διοργάνωση διεθνούς εμβέλειας με ισχυρό προσανατολισμό στη σφαίρα 
της δημόσιας ζωής και της επίδρασης του ψηφιακού πολιτισμού σε αυτή.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΈΚΘΕΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, από 11 έως 
14 Μαΐου 2017, χώρος Διεθνούς Εκθεσιακού & Συνεδριακού 
Κέντρου Θεσσαλονίκης, ΔΕΘ-HELEXPO. Πληροφορίες ΕΔΩ

ΔΙΑΛΕΞΗ από την Ομότιμη καθηγήτρια ΑΠΘ  Αλ. Καραδήμου – 
Γερόλυμπου, με θέμα: «18 Αυγούστου 1917. Καταστροφή και 
ανασχεδιασμός της Θεσσαλονίκης: Πόλη υπόδειγμα ή χαμένη 
ευκαιρία;» στις 24 Μαΐου 2017, ώρα 19.30, ΑΜΘ. Πληροφορίες 
ΕΔΩ

 ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ «Χώροι ΓΙΑ το παιδί ή 
Χώροι ΤΟΥ  παιδιού;», από 19 έως 21 Μαΐου 2017,  Θεσσαλονίκη. 
Πληροφορίες ΕΔΩ

ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ : 
«ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΑΞΙΑ», στις 19 Μαΐου 2017, ώρα 9.00 π.μ., 
Porto Palace Hotel, Θεσσαλονίκη. Πληροφορίες ΕΔΩ

http://www.thessalonikibookfair.gr/sites/default/files/gfx/2017/documents/programmaekdilwsewnlast_gr_new.pdf
www.amth.gr
http://architecture.web.auth.gr/child-and-space/
http://www.circulareconomy.gr/
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Σύμφωνα με πληροφορίες, η αμερικανική κυβέρνηση πιστεύει ότι πρέπει να υπάρξει λύση στο πρόβλημα του ελληνικού χρέους, υποστηρίζοντας τις θέσεις 
του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου - Πηγές εκτός ΔΝΤ: «Δεν έχει κλείσει για μετά το 2018 το θέμα των πλεονασμάτων» - είπε ανώτατος αξιωματούχος του 
αμερικανικού ΥΠΟΙΚ σε κλειστή σύσκεψη. Η οικονομική κρίση που έχει διαλύσει την Ελλάδα θα συζητηθεί στο πλαίσιο της Συνόδου των επτά πιο πλουσίων 
χωρών του κόσμου (G7) και στη συζήτηση θα λάβει μέρος και ο εκπρόσωπος των Ηνωμένων Πολιτειών, που θα είναι ο υπουργός Οικονομικών, Στίβεν Μνούτσιν. 
Η συνάντηση των G7 θα πραγματοποιηθεί στις 11 με 13 Μαΐου στο Μπάρι της Ιταλίας. 

Σε συμφωνία κατέληξε η συνάντηση που είχε χθες το απόγευμα ο υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Χρ. Σπίρτζης με τους εργαζομένους της «Εγνατία 
Οδός Α.Ε.» στο ΥΜΑΘ. Συμφωνήθηκε η αναβολή του διαγωνισμού για την επόμενη εβδομάδα, ενώ το υπουργείο Υποδομών ανέλαβε τη δέσμευση να εκδώσει 
γραπτή ανακοίνωση στην οποία θα επιβεβαιώνονται οι προφορικές εξαγγελίες του υπουργού.

Μετά την έγκριση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» 
(Ε.Π.ΑΝ.Ε.Κ.), προχωρά η χρηματοδότηση μέσω του ΕΣΠΑ ώστε - με ορίζοντα το 2020 - το 70% του πληθυσμού των αστικών περιοχών να έχει πρόσβαση σε 
δίκτυα ταχύτητας τουλάχιστον 100 Mbps με δυνατότητα αναβάθμισης σε 1 Gbps και το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού των ημιαστικών - αγροτικών περιοχών 
να διαθέτει ευρυζωνικές συνδέσεις τουλάχιστον 30 Mbps και κατά προτίμηση 500 Mbps.

Πλωτό ενυδρείο, ελικοδρόμιο και πισίνες προβλέπει αρχιτεκτονική μελέτη για τη δημιουργία υπερσύγχρονης μαρίνας μπροστά ακριβώς από το πλήρως 
ανακαινισμένο Μακεδονία Παλλάς, στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης. Η πρωτότυπη μαρίνα σε σχήμα άγκυρας, που βασίστηκε σε μελέτη που εκπονήθηκε από 
τον πολύπειρο Φινλανδό αρχιτέκτονα, Τίμο Ουράλα, ειδικό σε πλωτές κατασκευές, θα έχει μήκος 275 μ. και πλάτος 130 μ. (βάθος νερού από 4 έως 7 μ.), ενώ θα 
περιβάλλεται από τσιμεντένιους κυματοθραύστες γεμάτους βράχια.

Σημαντικές επενδύσεις που μπορούν να εξασφαλίσουν έως και 50.000 θέσεις εργασίας προγραμματίζονται στην Ελλάδα από γερμανικές επιχειρήσεις, όπως για 
παράδειγμα η δημιουργία ενός logistic center στην Αλεξανδρούπολη, καθώς και μεγάλες επενδύσεις στον τουριστικό τομέα, που μπορούν να δημιουργήσουν 
πενήντα χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας, ιδιαίτερα για τους νέους. Τα παραπάνω ανέφερε ο Γερμανός υφυπουργός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης Χανς-
Χοακίμ Φούχτελ, στη συνάντηση που είχε σήμερα με τον πρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων και του ΕΒΕΑ, Κωνσταντίνο Μίχαλο.

Το ελληνικό πρόβλημα στην G7

Λευκός καπνός στη συνάντηση εργαζομένων Εγνατίας Οδού- Χ.Σπίρτζη

ΕΣΠΑ: 400 εκατ. για δίκτυα internet ταχύτητας έως 1Gbps

ΠρΩΤΟ ΘΕΜΑ 10/5/2017

ΜΑΚΕΔΟνίΑ 10/5/2017

10/5/2017

ΜΑΚΕΔΟνίΑ 10/5/2017

Capital.Gr 10/5/2017

Αυτή είναι η μαρίνα έξω από το “Μακεδονία Παλάς”

Φούχτελ: Ελληνικές τράπεζες και απορίμματα ενδιαφέρουν τους Γερμανούς 
επενδυτές

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα θα γίνουν, το επόμενο χρονικό 

διάστημα, μετρήσεις οργανικών ενώσεων του θείου προκειμένου 

να προσδιοριστούν τα αίτια της δυσοσμίας στη δυτική Θεσσαλονίκη. 

Το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου θα παραδοθεί στο Αριστοτέλειο 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) το μηχάνημα που προμηθεύονται 

τα ΕΛΠΕ για τη διενέργεια των εν λόγω μετρήσεων, ενώ αμέσως θα 

τεθεί σε δοκιμαστική λειτουργία. Μετά από ένα μήνα θα ξεκινήσει 

η λήψη δειγμάτων και από τις πρώτες μετρήσεις θα προκύψουν 

κάποια αποτελέσματα.  Τα παραπάνω ανέφερε η καθηγήτρια 

Χημείας του ΑΠΘ, Κωνσταντίνη Σαμαρά, κατά τη συνεδρίαση 

της Μητροπολιτικής Επιτροπής Θεσσαλονίκης, που ενέκρινε τη 

σύναψη προγραμματικής σύμβασης, μεταξύ της Περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας και του ΑΠΘ, για το έργο “προσδιορισμός 

μερκαπτανών στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης 2016-2017”. 

post-its

http://www.protothema.gr/economy/article/678267/mnoutsin/
https://tinyurl.com/kr2ckjr
http://www.dikaiologitika.gr/eidhseis/oikonomia/155897/espa-400-ekat-gia-diktya-internet-taxytitas-eos-1gbps
https://tinyurl.com/k38b7ht
http://www.capital.gr/oikonomia/3210845/fouxtel-ellinikes-trapezes-kai-aporimmata-endiaferoun-tous-germanous-ependutes
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