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Απαντήσεις σε βασικά ερωτήματα των μηχανικών, 
που αφορούν τη χρηματοδότηση του επαγγελ-
ματικού τους ξεκινήματος ή της υφιστάμενης 
δραστηριότητάς τους μέσα από το ΕΣΠΑ 2014-2020 
δόθηκαν χτες Τετάρτη, στη διάρκεια της εκδήλωσης 
για τη δράση “Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης των Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης”.

Την εκδήλωση διοργάνωσε το ΤΕΕ/ΤΚΜ, με την υποστήριξη του ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ και κατόπιν 
πρωτοβουλίας της Μόνιμης Επιτροπής Ανταγωνιστικότητας-Επιχειρηματικότητας-Καινοτομίας.

Στον σύντομο χαιρετισμό του ο Πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ,  Πάρις Μπίλλιας, δήλωσε ότι πρώτο 
και κύριο μέλημα του Επιμελητηρίου είναι η έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση των μηχανικών – 
μελών του για όλα τα θέματα που προκύπτουν, τα προγράμματα, τα νέα θεσμικά εργαλεία, τους 
νέους Κανονισμούς, τις τεχνολογικές εξελίξεις. Κάλεσε όμως τους μηχανικούς να είναι συνεπείς 
στην ελάχιστη υποχρέωση απέναντι στον Οργανισμό τους, να καταβάλλουν την ετήσια συνδρομή, 
εφόσον θέλουν να υπάρχει το  Επιμελητήριο: ανεξάρτητο, αξιόμαχο σε ότι αφορά την προάσπιση 
του ρόλου των μηχανικών, με σύγχρονες και αξιόπιστες παροχές προς τα μέλη του.

Ο Γενικός διευθυντής του ΚΕΠΑ – ΑΝΕΜ Σπύρος Σκοτίδας, ξάφνιασε το ακροατήριο με την 
προτροπή του προς τους ενδιαφερόμενους να μην εντυπωσιαστούν από το δέλεαρ της  100% 
χρηματοδότησης που προσφέρει το πρόγραμμα αλλά να μελετήσουν καλά τόσο τις δικές τους 
ανάγκες όσο και τις παροχές και τις απαιτήσεις του προγράμματος. Όπως είπε χαρακτηριστικά 
κατά τη διάρκεια μιας παρουσίασης της Α’ Φάσης της Δράσης, η πρώτη ερώτηση που τέθηκε  
ήταν σε πόσο διάστημα μετά την χρηματοδότηση μπορεί να σταματήσει την χρηματοδοτούμενη 
δραστηριότητα ο ωφελούμενος. Αυτή η αντιμετώπιση είναι εντελώς στρεβλή και θα συσσωρεύσει 
αντί να λύσει τα προβλήματα σε όποιον την ακολουθήσει.

Ο βασικός ομιλητής Χρήστος Σαρίκενας, υπεύθυνος του προγράμματος στο ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ, έκανε 
μία ενδελεχή παρουσίαση της δράσης και των απαιτήσεων, τονίζοντας και ο ίδιος  από την πλευρά 
του ότι η ένταξη στη δράση μπορεί πραγματικά να ωφελήσει τους δικαιούχους μόνο εφόσον 
εξυπηρετεί πλήρως τις επιχειρηματικές τους επιδιώξεις και τις  χρηματοδοτικές τους ανάγκες. 
Επίσης παρουσίασε και κάποια βήματα στην συμπλήρωση των εντύπων που χρειάζονται προσοχή.

Εντυπωσιακό ήταν ότι οι 100 και πλέον μηχανικοί που παρακολούθησαν την εκδήλωση είχαν 
πραγματικό ενδιαφέρον και είχαν μελετήσει το θέμα, όπως φάνηκε από τις ερωτήσεις. Ο κ. 
Σαρίκενας απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις και έδωσε τις απαραίτητες διευκρινίσεις, ενώ συχνά 
παρενέβαινε και ο  Γενικός διευθυντής, σε μία συζήτηση που κράτησε μέχρι αργά.

Ένα σημαντικό ζήτημα, όπως διαπιστώθηκε είναι η δυνατότητα έκδοσης εγγυητικής επιστολής ώστε να 
προκαταβληθεί μέρος  της χρηματοδότησης. Ο πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ Πάρις Μπίλλιας δεσμεύτηκε να 
προωθήσει το θέμα στο ΤΜΕΔΕ ώστε να δρομολογηθεί  η έκδοση εγγυητικών και  για προγράμματα του ΕΣΠΑ.

Την εκδήλωση και τη συζήτηση συντόνισε ο πρόεδρος της Μόνιμης Επιτροπής Ανταγωνιστικότητας 
– Επιχειρηματικότητας – Καινοτομίας Γιάννης Τσιτσόπουλος, ο οποίος στην αρχή της εκδήλωσης 
μίλησε για τις προγραμματιζόμενες δράσεις της Επιτροπής ενώ παρενέβη και ο ίδιος επανειλημμένα 
κατά την συζήτηση.

Οδηγίες προς ναυτιλλομένους για τη δράση ενίσχυσης της αυτοαπασχόλησης 
των πτυχιούχων

Για κάποιους το θέαμα ήταν εντυπωσιακό. Για 
άλλους μέτριο. Και υπήρχαν κι εκείνοι που 
το βρήκαν καθόλα ανεπαρκές. ‘Οποια κι αν 
είναι όμως η άποψη του καθενός μας για το 
πολυθέαμα του περασμένου Σαββάτου, το 
αφιερωμένο στην επέτειο των 100 ετών από 
τη μεγάλη πυρκαγιά του 1917, το σίγουρο είναι 
ένα: η φωτιά άναψε συζητήσεις. Κι αυτό είναι 
όφελος μεγάλο. Σε όποιο σημείο του κέντρου 
κι αν περπατούσες το βράδυ του Σαββάτου, 
το υπό συζήτηση θέμα ήταν ένα: η φωτιά 
και η ...σκιά της, όπως αυτή αποδόθηκε στην 
εκδήλωση. Είτε οι αναφορές ήταν θετικές 
είτε αρνητικές είτε απλά «χλιαρές», στις 
συζητήσεις μπήκαν θέματα που δεν είναι στο 
συνηθισμένο μενού του Σαββατόβραδου στην 
πόλη (οι διάλογοι παρακάτω είναι αληθινοί): 
ο Εμπράρ («τελικά ήταν Βέλγος ή Γάλλος;», 
«Και γιατί μας έμεινε μόνο η Αριστοτέλους 
από αυτόν;», «Γιατί φαγώθηκαν τα λεφτά, ως 
συνήθως»), η πολυεθνική Θεσσαλονίκη των 
αρχών του 20ου αιώνα και οι θεωρίες για το 
τι προκάλεσε την πυρκαγιά («δεν έφταιγαν 
οι μελιτζάνες σου λέω!» «Μπα, και ποιος 
έφταιγε;», «Το έκαναν για να ξεμπερδεύουν με 
τους Εβραίους/Τούρκους και τους ξέφυγε», 
«Τσσς, θεωρίες συνωμοσίας!»), ακόμη και 
το μέλλον («ρε σ́υ, μπας και χρειάζεται η 
Θεσσαλονίκη καμιά φωτιά ακόμη, να γίνει 
όλη σαν την Αριστοτέλους, χαχαχα!»). Το 
κέρδος λοιπόν δεν ήταν (σ)το θέαμα. ‘Αλλο 
ήταν το κέρδος.
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Το ΤΕΕ/ΤΚΜ στηρίζει το “Thess INTEC” και την παραγωγή 
διεθνώς εμπορεύσιμων προϊόντων στη Θεσ/νίκη

Προγραμματισμός ΜΕ Χωροταξίας 2017-2019: Δράση σε 
τέσσερις άξονες

Ισχυρό θεσμικό εργαλείο για μια εκσυγχρονισμένη και μεταρρυθμιστική 
διακυβέρνηση θα πρέπει να γίνουν η χωροταξία, ο πολεοδομικός 
σχεδιασμός και η περιβαλλοντική θεώρησή του, όπως επισημαίνει 
η Μόνιμη Επιτροπή Χωροταξίας και Ανάπτυξης του ΤΕΕ/ΤΚΜ, στον 
προγραμματισμό της για τη θητεία 2017-2019, που εγκρίθηκε προχτές 
Τρίτη, στη συνεδρίαση της ΔΕ. 

Με τον τρόπο αυτό, υπογραμμίζει, θα παρέχεται ασφάλεια δικαίου 
στις επενδύσεις, μικρές ή μεγάλες, θα εξυπηρετείται αποτελεσματικά 
η καθημερινή επιχειρηματικότητα και θα δημιουργείται περιβάλλον 
ελκτικό και σαφές για την προσέλκυση τους.

«Αντί όμως αυτών των χαρακτηριστικών και δεδομένων, καταγράφεται 
στην τελευταία τριετία μια σαφής απραξία με έντονα χαρακτηριστικά 
απροθυμίας για τις πολιτικές που προωθούν τον χωρικό σχεδιασμό κάθε 
επιπέδου, διατηρώντας παράλληλα ένα ασαφές και θολό περιβάλλον 
στο οποίο κανείς δεν γνωρίζει τι πρέπει να κάνει και πώς μπορεί 
να το κάνει. Η καταγραφόμενη αμφιθυμία σε σημαντικά θέματα, οι 
άσκοπες καθυστερήσεις στη θεσμοθέτηση ανακοινωμένων πολιτικών 
υποβαθμίζουν συνεχώς την άλλοτε κραταιά υπόσταση του τομέα της 
Χωροταξίας και του Πολεοδομικού Σχεδιασμού στο γίγνεσθαι του αρμόδιου 
Υπουργείου» υπογραμμίζεται στο κείμενο του προγραμματισμού.

Με βάση και τους παραπάνω προβληματισμούς, η Μόνιμη Επιτροπή 
Χωροταξίας κι Ανάπτυξης καταθέτει ως προγραμματισμό της όλες 
εκείνες τις δράσεις και ενέργειες που θα  εξυπηρετήσουν το περιεχόμενο 
του χωρικού σχεδιασμού, οργανώνοντας τες στις παρακάτω τέσσερις 
ενότητες: Στρατηγικός Χωρικός Σχεδιασμός, Ρυθμιστικός Χωρικός 
Σχεδιασμός, Πολεοδομικός Σχεδιασμός Εφαρμογής και Έργα και 
μεγάλες παρεμβάσεις στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Στο πλαίσιο των παραπάνω ενοτήτων, προτείνεται η οργάνωση 
θεματολογίας με στόχο τη διατύπωση θέσεων που θα απαντούν στους 
παρακάτω προβληματισμούς:
•	 Σχέσεις χωρικού σχεδιασμού και συνταγματικής αναθεώρησης
•	 Αναγκαιότητα νέας ΧΩΠΟΜΕ (αλλαγή του Ν.4447/2016)
•	 Προσδιορισμός νέου περιεχομένου και τρόπου καθορισμού 

χρήσεων γης
•	 Προτάσεις για την ενιαία χωρική καταγραφή όλων των δεδομένων 

και των στοιχείων του σχεδιασμού
•	 Αναδιοργάνωση του μηχανισμού ελέγχου, εποπτείας, 

καθοδήγησης, έρευνας με καθορισμό ενός νέου διοικητικού 
μοντέλου και καθιέρωση του θεσμού «Επιθεωρητή Χωρικού 
Σχεδιασμού».

Σύμφωνα με τα παραπάνω, προτείνεται η σύσταση ομάδων εργασίας 
με αντικείμενα που μπορεί να είναι αυτοτελή της κάθε ενότητας ή και 
να αποτελούν μέρη διαφορετικών ενοτήτων, καθώς και η διοργάνωση 
τριών ημερίδων. Διαβάστε περισσότερα στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ/ΤΚΜ.

Τη στήριξή της στο έργο «Thessaloniki International Technology Cent-
er», το οποίο έχει ως στόχο την ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών και 
προϊόντων, διεθνώς εμπορεύσιμων, αποφάσισε η Διοικούσα Επιτροπή 
του ΤΕΕ/ΤΚΜ  μετά την ενημέρωσή της από τους επικεφαλής της 
πρωτοβουλίας κατά την τακτική συνεδρίασή της, στις 26  Σεπτεμβρίου.

Για την ιδέα και την ουσία του εγχειρήματος, ως μιας ολοκληρωμένης 
προσέγγισης για την καινοτομία σε τομείς ερευνητικής αριστείας και 
δυναμικής επιχειρηματικότητας, μίλησε ο πρόεδρος του Τεχνολογικού 
Πάρκου και πρόεδρος επί τιμή του ΣΒΒΕ Νίκος Ευθυμιάδης.  Τα σχέδια για 
τις διαμορφώσεις και τις εγκαταστάσεις παρουσίασαν οι  αρχιτέκτονες  
Πέτρος Μακρίδης και Θεόδωρος Μακρίδης, ενώ παρών ήταν και ο  Δρ.  
Γιώργος Ασημόπουλος, γενικός διευθυντής της Τεχνόπολης και project 
manager του έργου .

Στην καίρια ερώτηση του προέδρου της ΔΕ, Πάρη Μπίλλια, «γιατί 
χρειάζεται μία νέα δομή, παράλληλα με την Ζώνη Καινοτομίας και την 
Τεχνόπολη», ο κ. Ευθυμιάδης απάντησε ότι το Thess INTEC αφορά 
Mega Projects (ήδη υπάρχουν 6 επιλεγμένα και ώριμα Mega Projects), 
δεν είναι ανταγωνιστικό των υφιστάμενων δημόσιων δομών, αντιθέτως 
οι παράλληλες δράσεις θα ενισχυθούν από την συνύπαρξη.

Μετά την αποχώρηση των επισκεπτών, η ΔΕ συζήτησε το θέμα και 
αποφάσισε να υποστηρίξει το εγχείρημα και να προχωρήσει στην 
υπογραφή του συμφώνου συνεργασίας. Στόχος της ΔΕ είναι να συμβάλει 
και με αυτό τον τρόπο στην προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων, στην 
στήριξη της επιχειρηματικότητας και στην καταπολέμηση της ανεργίας 
με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Σημειώνεται ότι το Thess INTEC πρόκειται να δημιουργηθεί σε 
έκταση περίπου 700 στρεμμάτων, ιδιοκτησίας του ΤΑΙΠΕΔ, δυτικά 
του Αεροδρομίου Θεσσαλονίκης,  με χρηματοδότηση από ιδιωτικά 
μη κερδοσκοπικά κεφάλαια, ενώ και το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος 
ενδιαφέρεται να συμβάλει στην υλοποίησή του. 

Πρόκειται για μία πρωτοβουλία του Τεχνολογικού Πάρκου 
Θεσσαλονίκης της παλαιότερης δράσης  με τη μορφή triple helix που 
δημιουργήθηκε στην Ανατολική Θεσσαλονίκη και έχει μία επιτυχημένη 
πορεία 23 ετών.

http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teetkm/MONIMES_EPITROPES
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Τεράστιες επενδυτικές ευκαιρίες στον τομέα της 
ενέργειας στην Ελλάδα

Τεράστιες επενδυτικές ευκαιρίες 
παρουσιάζει στον τομέα της 
ενέργειας η Ελλάδα, όπως επισήμανε 
η Monika Ekstrom, επικεφαλής 
Πολιτικού Τμήματος Αντιπροσωπείας 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη χώρα 
μας, μιλώντας στο ATHENS ENER-
GY GAS FORUM, που διοργάνωσε 
το ΤΕΕ στην Αθήνα. «Συνολικά το 

επενδυτικό σχέδιο Γιούνκερ έχει μέχρι στιγμής προσφέρει από τον 
προϋπολογισμό της ΕΕ εγγυήσεις ύψους 1,2 δισ. ευρώ σε ελληνικές 
εταιρίες, που εκτιμάται ότι θα δημιουργήσουν επενδύσεις έως 3,7 δισ. 
ευρώ [...] Μια από τις βασικές προτεραιότητες της Επιτροπής Γιούνκερ 
είναι η Ενεργειακή Ένωση [...] Ο τομέας της ενέργειας μπορεί να 
παίξει καθοριστικό ρόλο στην οικονομική και κοινωνική ανάκαμψη 
της Ελλάδας, λόγω της γεωστρατηγικής της θέσης και του πλούτου 
που διαθέτει τόσο σε συμβατικές όσο και σε εναλλακτικές, “πράσινες” 
μορφές ενέργειας. Με άλλα λόγια, η Ελλάδα μπορεί να αναδειχθεί 
σε σημαντικό ενεργειακό κόμβο για την νοτιοανατολική Ευρώπη» 
επισήμανε.

«Η περιοχή μας αλλάζει συνεχώς – και ο ενεργειακός τομέας και 
ιδιαίτερα το φυσικό αέριο αποτελεί κύριο παράγοντα αλλαγών, τόσο 
τα τελευταία όσο και τα επόμενα χρόνια. Αλλαγές που με τις σωστές 
επιλογές μπορούν να δημιουργήσουν απασχόληση και εισόδημα» 
τόνισε ο πρόεδρος του ΤΕΕ, Γιώργος Στασινός. Ο ίδιος τόνισε ότι «οι 
μελέτες και οι αναλύσεις ερευνητικών ιδρυμάτων, εγχώριων και ξένων 
(της McKinsey, του ΙΟΒΕ, του ΚΕΠΕ), συμφωνούν πως πρόκειται στα 
προσεχή έτη να υπάρξουν μεγάλες ευκαιρίες στην αγορά εργασίας στον 
κλάδο της ενέργειας. Περίπου 40 χιλιάδες άμεσες και έμμεσες θέσεις 
εργασίας, χωρίς να συνυπολογίζεται ο κλάδος του ορυκτού πλούτου και 
η κατασκευή του αγωγού TAP, που θα προσθέσουν δεκάδες χιλιάδες 
ακόμη θέσεις εργασίας». 

Στα μέσα Οκτωβρίου θα ολοκληρωθεί και θα παρουσιαστεί επισήμως 
η νέα επικαιροποιημένη έκθεση-ανάλυση του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Ενέργειας για τις εξελίξεις στον τομέα της ενέργειας  ανακοίνωσε από 
το βήμα της εκδήλωσης του ΤΕΕ ο επικεφαλής Ερευνών και Αναλύσεων 
του Παγκόσμιου Οργανισμού Ενέργειας (WEC), Didier Sire. Ο ομιλητής 
υπογράμμισε ότι οι αναλύσεις στη βάση όλων των σεναρίων δείχνουν 
ότι το φυσικό αέριο έχει λαμπρό μέλλον με διαρκώς αυξανόμενο 
μερίδιο στο ενεργειακό μίγμα, που εκτιμάται ότι θα φτάσει σε ποσοστό 
25 έως 30% το 2050 από 20 έως 21% σήμερα.

Παράταση έως 23/10 για τα αυθαίρετα

Παράταση ενός μηνός, μέχρι τις 23 Οκτωβρίου, δίδεται στην 
προθεσμία υπαγωγής ακινήτων στον ισχύοντα νόμο  4178/2013 
για την «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό 
Ισοζύγιο και άλλες Διατάξεις». Η παράταση δίδεται με την υπ΄αριθμόν 
39142/20.9.2017 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 3327Β/21.9.2017)  των Υπουργών 
Οικονομικών και Περιβάλλοντος- Ενέργειας.

Στο μεταξύ, συνεχίζεται στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής η 
συζήτηση που ξεκίνησε τη Δευτέρα επί του νομοσχεδίου για τον 
«έλεγχο και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος». Με το 
υπό συζήτηση νομοσχέδιο δημιουργείται νέο θεσμικό πλαίσιο 
για τη διαδικασία έκδοσης και ελέγχου οικοδομικών αδειών, 
ενεργοποιείται ο θεσμός της Μεταφοράς Συντελεστή Δόμησης και η 
εξασφάλιση Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου με τη δημιουργία Τράπεζας 
Δικαιωμάτων Δόμησης και Κοινόχρήστων Χώρων. Δημιουργείται 
επίσης ηλεκτρονική πολεοδομική ταυτότητα δήμου, καθώς επίσης και 
ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου, ενώ θεσπίζονται ειδικές κατηγορίες 
ειδικού ενδιαφέροντος και χορήγησης δικαιωμάτων υπαγωγής. 

Τι αλλάζει στις πραγματογνωμοσύνες του ΤΕΕ/ΤΚΜ

Παρεμβάσεις σε τέσσερα σημεία, με στόχο να εκσυγχρονιστούν και 
να βελτιωθούν οι διαδικασίες διενέργειας των τεχνικών πραγματο-
γνωμοσυνών του ΤΕΕ/ΤΚΜ στην περιοχή ευθύνης του, αποφάσισε η 
Διοικούσα Επιτροπή. Κατόπιν τούτου, προωθούνται:

1. η αναμόρφωση και ο διαρκής εμπλουτισμός του καταλόγου των 
πραγματογνωμόνων του ΤΕΕ/ΤΚΜ με νέα μέλη

2. η υιοθέτηση νέων εντύπων, όρων και οδηγιών για τους 
εμπλεκόμενους στην πραγματογνωμοσύνη (αιτούντες, αντιδίκους) 
και τον πραγματογνώμονα

3. η καθιέρωση διαδικασίας αξιολόγησης των πραγματογνωμόνων 
και 

4. η διεξαγωγή ειδικού ενημερωτικού σεμιναρίου σχετικά με τις 
πραγματογνωμοσύνες του ΤΕΕ/ΤΚΜ για τα μέλη του καταλόγου 
πραγματογνωμόνων.

‘Οσοι συνάδελφοι, μέλη του ΤΕΕ/ΤΚΜ, με τουλάχιστον πενταετή 
επαγγελματική εμπειρία, ενδιαφέρονται να συμπεριληφθούν στον 
κατάλογο, καλούνται να υποβάλουν τη σχετική αίτηση,  η οποία 
βρίσκεται στην ιστοσελίδα του τμήματος. 

Οι παρεμβάσεις αποφασίστηκαν έπειτα από εισήγηση ειδικής ομάδας 
εργασίας, αποτελούμενης από τους συναδέλφους Α. Τζιουβάρα, Χ. Βλαχο-
κώστα, Δ. Μήτρου, Ε. Μπελιμπασάκη, Ι.Νάνο, Β. Εβρένογλου και Ε. Στόλη. 

Μεταξύ άλλων, η ομάδα πρότεινε και τον ορισμό τρίμηνης προθεσμίας 
στους πραγματογνώμονες για την παράδοση της Τεχνικής Έκθεσης 
Πραγματογνωμοσύνης στο ΤΕΕ/ΤΚΜ.

http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teetkm/EPAGGELMATIKA/PRAGMATOGNWMOSYNES_TEETKM
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Γεγονός είναι πλέον η ίδρυση του 
Ελληνικού Παραρτήματος του As-
sociation of Energy Engineers 
(ΑΕΕ), καθώς όλες οι σχετικές 
διαδικασίες έχουν ολοκληρωθεί. To 

ελληνικό παράρτημα του Association of Energy Engineers λειτουργεί 
υπό την “ομπρέλα” του INZEB που αποτελεί και τον διαχειριστή του 
παραρτήματος. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επισκεφτούν την 
ιστοσελίδα του ελληνικού παραρτήματος ΑΕΕ, η οποία είναι ήδη σε 
λειτουργία και θα εμπλουτίζεται συνεχώς με νέα, δράσεις και άρθρα. 
Ενεργές είναι επίσης και οι σελίδες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
facebook και linkedin group.  

«Στόχος μας είναι η δημιουργία ενός δυναμικού παραρτήματος με 
πολλές και ποικίλες δράσεις με τη συμμετοχή και τη συνεισφορά όλων 
των ενδιαφερομένων μερών. Για το λόγο αυτό, απευθύνουμε ανοιχτή 
πρόσκληση στις εταιρείες, στις επιχειρήσεις, στους μηχανικούς, στους 
φορείς του δημοσίου τομέα αλλά και στους ιδιώτες, με ενεργό ρόλο 
ή ενδιαφέρον στους τομείς της εξοικονόμησης και της διαχείρισης 
ενέργειας καθώς και στους τομείς των ΑΠΕ, να εγγραφείτε ως μέλη 
του ελληνικού παραρτήματος του Association of Energy Engineers» 
υπογραμμίζεται σε σχετική ανακοίνωση.

Ξεκίνησε την περασμένη Πέμπτη η ανάρτηση των κτηματολογικών 
στοιχείων 1)των Ο.Τ.Α: Αλώρου, Αριδαίας, Αρχαγγέλου, Αψάλου, Βορεινού, 
Γαρεφείου, Δωροθέας, Εξαπλατάνου, Θεοδωρακείου, Θηριοπέτρας, 
Ίδας, Κωνσταντίας, Λουτρακίου, Λυκοστόμου, Μεγαπλατάνου, Μηλέας, 
Νερομύλων, Νοτίας, Ξιφιανής, Όρμης, Περικλείας, Πιπεριών, Πολυκαρπίου, 
Προμάχων, Σαρακηνών, Σωσάνδρας, Τσάκων, Φιλωτείας, Φούστανης, 
Χρυσής του Καλλικρατικού Δήμου Αλμωπίας και 2)των Ο.Τ.Α. Αγίου 
Αθανασίου, Άγρα, Αρνίσσης, Βρυτών, Γραμματικού, Καρυδιάς, Μεσημερίου, 
Νησίου, Παναγίτσας, Περαίας, Πλατάνης, Ριζαρίου, Σωτήρας, Φλαμουριάς 
του Καλλικρατικού Δήμου Έδεσσας της Π.Ε. Πέλλας της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΚΧΑ ΑΕ, όποιος έχει έννομο συμφέρον 
μπορεί μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών από την ανωτέρω ημερομηνία να 
υποβάλει αίτηση διόρθωσης ή ένσταση κατά των στοιχείων της Ανάρτησης 
στο αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης. Για τους κατοίκους αλλοδαπής 
και το Ελληνικό Δημόσιο η αντίστοιχη προθεσμία είναι τέσσερις (4) μήνες. 
Ειδικά, για την αίτηση διόρθωσης προδήλου σφάλματος η προθεσμία 
υποβολής είναι μέχρι 31 Ιουλίου 2018. Μέχρι την ίδια ημερομηνία μπορούν 
να υποβάλλονται και εκπρόθεσμες δηλώσεις. 

Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις οι δικαιούχοι 
της χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των 
ζημιών σε κτίρια που επλήγησαν από σεισμούς το 2013 και το 2014. Η νέα 
προθεσμία προβλέπεται σε απόφαση που δημοσιεύτηκε στη «Διαύγεια», 
την οποία υπογράφουν ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας Αλέξης 
Χαρίτσης ο υπουργός Οικονομικών  Ευκλείδης Τσακαλώτος και ο 
υπουργός Μεταφορών Χρήστος Σπίρτζης. Η νέα ημερομηνία αφορά 
τους πληγέντες από τους σεισμούς του 2013 και του 2014 σε περιοχές 
της Χαλκιδικής (σεισμοί στις 15/2/2013 και 22/8/2014), της Κοζάνης 
και των Γρεβενών (2 και 3/7/2013), της Θεσπρωτίας (9/8/2013), της 
Φθιώτιδας της Φωκίδας και της Βοιωτίας (7/8/2013 και 6/2/2014),  
Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Χανίων (12/10/2013), Λήμνου και  Έβρου 
(24/5/2014), Κεφαλληνίας και Ιθάκης (26/1/2014), Αιτωλοακαρνανίας 
(25/10/2014) και Αχαΐας (7/11/2014).

Ιδρύθηκε  ελληνικό παράρτημα του Association of Energy 
Engineers Η εξέλιξη του προγράμματος 

ανάρτησης δασικών χαρτών, 
η ηλεκτρονική υποβολή 
τοπογραφικών διαγραμμάτων 
στη βάση δεδομένων της ΕΚΧΑ 
ΑΕ, αλλά και η κωδικοποίηση 

της σχετικής δασικής νομοθεσίας, βρέθηκαν στο επίκεντρο της 
ημερίδας, που διοργάνωσε στις 22 Σεπτεμβρίου, στο αμφιθέατρο του 
ΤΕΕ/ΤΚΜ, ο  Σύλλογος Διπλωματούχων Αγρονόμων-Τοπογράφων 
Μηχανικών Βορείου Ελλάδος (Σ.Δ.Α.Τ.Μ.Β.Ε.).

Χαιρετισμούς στην εκδήλωση απηύθυναν ο πρόεδρος του ΣΔΑΤΜΒΕ, 
Γεώργιος Χρίστογλου, ο γενικός γραμματέας της διοικούσας επιτροπής 
του ΤΕΕ/ΤΚΜ, Γεώργιος Τσακούμης,  ο αντιπρόεδρος του πανελλήνιου 
Συλλόγου Διπλωματούχων Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, 
Ελευθέριος Καραγκιόζης και ο κοσμήτορας της Πολυτεχνικής Σχολής 
του Α.Π.Θ. καθηγητής  Κώστας Κατσάμπαλος.

Στη διάρκεια της εκδήλωσης, ο διευθυντής Δασικών Χαρτών & Φυσι-
κού Περιβάλλοντος της ΕΚΧΑ Α.Ε, Μόσχος Βογιατζής,  ανέπτυξε την 
πορεία και τη μελλοντική εξέλιξη του προγράμματος της ανάρτησης 
των Δασικών Χαρτών. Ακολούθως, τη σκυτάλη παρέλαβε η Φωτεινή 
Βακαλοπούλου, υπεύθυνη του έργου «e-services» της ΕΚΧΑ Α.Ε., η οποία 
ανέλυσε τον σχεδιασμό της εταιρείας σχετικά με την ηλεκτρονική υποβολή 
τοπογραφικών διαγραμμάτων σε βάση δεδομένων της ΕΚΧΑ Α.Ε.

Ο κύκλος των εισηγήσεων έκλεισε με τον νομικό σύμβουλο του 
ΣΔΑΤΜΒΕ, Χρήστο Ζαβρακλή, ο οποίος παρουσίασε αναλυτικά την 
κωδικοποίηση της δασικής νομοθεσίας σχετικά με τα τοπογραφικά 
διαγράμματα.

Δασικοί χάρτες και τοπογραφικά διαγράμματα στο 
επίκεντρο εκδήλωσης του ΣΔΑΤΜΒΕ

Μέχρι 31/12 οι αιτήσεις για τους σεισμόπληκτους των 
ετών 2013-2014

Αναρτάται η κτηματογράφηση σε 44 περιοχές δήμων της 
Κ.Μακεδονίας

http://inzeb.org/
http://www.aee-greece.gr/
https://www.facebook.com/greece.aee/
https://www.linkedin.com/groups/13551946
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Στις 5 και 6 Οκτωβρίου πρόκειται να 
πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη το 
Thessaloniki Summit 2017, στο οποίο 
αναμένεται να συμμετάσχουν με ομιλίες 
ο πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, ο 
αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, 
Κυριάκος Μητσοτάκης, καθώς και 
περισσότεροι από 60 ομιλητές από την 
Ελλάδα και το εξωτερικό. Το «Thessa-

loniki Summit 2017», με τίτλο «Ισχυρή και ανταγωνιστική βιομηχανία ως 
προϋπόθεση για ένα νέο παραγωγικό μοντέλο», διοργανώνεται για δεύτερη 
χρονιά και τελεί υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας, Προκόπη 
Παυλόπουλου. Στο επίκεντρο της φετινής «Συνόδου της Θεσσαλονίκης» 
θα τεθούν η ευρωπαϊκή πολιτική για τη βιομηχανική ανάπτυξη και τη 
δημιουργία θέσεων εργασίας, οι επενδυτικές ευκαιρίες και η επιχειρηματική 
καινοτομία. Διαβάστε ΕΔΩ το πρόγραμμα της Συνόδου.

Φέτος θα πραγματοποιηθούν επίσης παράλληλες επτά ταυτόχρονες 
συνεδριακές εκδηλώσεις. Μεταξύ αυτών και η εκδήλωση της Αλεξάνδρειας 
Ζώνης Καινοτομίας, που θα πραγματοποιηθεί στις 6/10, στη μία το μεσημέρι, 
στο συνεδριακό κέντρο «Ι.Βελλίδης», με ομιλητές την επιχειρηματία και 
επενδύτρια Marina Hatsopoulos και τον Γερμανό πρόξενο στη Θεσσαλονίκη, 
Walter Stechel. Θα ακολουθήσει συζήτηση στρογγυλής τράπεζας με fund 
experts. Το «Thessaloniki Summit 2017» πραγματοποιείται επίσης με την 
υποστήριξη της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, 
σε συνεργασία με το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο και με την 
υποστήριξη της ΔΕΘ-HELEXPO και του Enterprise Europe Network Hellas.

Μέχρι το τέλος του έτους ή το αργότερο στις αρχές του 2018 εκτιμάται 
ότι θα έχει εγκατασταθεί στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης η κοινοπραξία των 
εταιριών DIEP GmbH-Τerminal Link SAS-Βelterra Investments Ltd, η 
οποία εμφανίζεται διατεθειμένη να ολοκληρώσει την επέκταση της έκτης 
προβλήτας πολύ νωρίτερα από τη συμβατική της υποχρέωση, αλλά και να 
προβεί στις απαραίτητες αλλαγές του μηχανολογικού εξοπλισμού εντός 
6-12 μηνών από την ανάληψη του “τιμονιού”. Τα παραπάνω γνωστοποίησε 
χτες, από τη Θεσσαλονίκη, ο εκπρόσωπος (συντονιστής) της κοινοπραξίας, 
Σωτήρης Θεοφάνης, σύμφωνα με τον οποίο εντός του επόμενου 
δεκαημέρου πρόκειται να υπογραφεί η σύμβαση αγοραπωλησίας μετοχών 
για το 67% του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ).

Αναλυτικότερα, μιλώντας στο περιθώριο, αλλά και από το βήμα 
εκδήλωσης με τίτλο «Συνδέοντας Πλοία, Λιμάνια, Ανθρώπους. Η Πύλη 
της Θεσσαλονίκης», ο κ.Θεοφάνης ξεκαθάρισε ότι η υποχρέωση της 
κοινοπραξίας για επενδύσεις ύψους τουλάχιστον 180 εκατ. ευρώ 

Στις 5-6/10 η «Σύνοδος της Θεσσαλονίκης», με ομιλίες 
των Αλ.Τσίπρα και Κ.Μητσοτάκη

Το αργότερο στις αρχές του 2018 εγκαθίσταται στον ΟΛΘ η 
κοινοπραξία

στην επταετία θα εκπληρωθεί πολύ νωρίτερα σε ό,τι αφορά ειδικά 
το βασικό στοιχείο αυτής της υποχρέωσης, δηλαδή την επέκταση 

της 6ης προβλήτας, η οποία στόχος είναι να έχει ολοκληρωθεί μέσα στα 
επόμενα τέσσερα χρόνια. 

“Θα προσπαθήσουμε με κάθε τρόπο σε τέσσερα χρόνια να έχουμε 
κρηπίδωμα μήκους 440 μέτρων, με βάθος 16,5 μέτρων, που θα μας δώσει 
τη δυνατότητα να προσεγγίζουν στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης και πλοία 
“New Panamax”, δηλαδή χωρητικότητας 9.500-14.000 TEUs (σ.σ. μονάδα 
μέτρησης εμπορευματοκιβωτίων). Σήμερα το μεγαλύτερο που μπροεί να 
έρθει είναι της τάξης των 7.000 TEUs κι αυτό όχι έμφορτο. Η δημιουργία 
της 6ης προβλήτας περιλαμβάνεται στις υποχρεωτικές επενδύσεις, αλλά 
ούτως ή άλλως πρέπει να γίνει, γιατί διαφορετικά δεν υπάρχει καμία 
περίπτωση μια κύρια γραμμή (mainliner) να φτάσει στη Θεσσαλονίκη, ενώ 
έχουμε πολύ ισχυρές προσδοκίες ότι αυτό θα γίνει μόλις τελειώσει το έργο” 
σημείωσε ο κ.Θεοφάνης.

Σε θετική κατεύθυνση κινείται η προσπάθεια που ξεκίνησε ο δήμος 
Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με τη Μητροπολιτική Αναπτυξιακή (ΜΑΘ 
ΑΑΕ/ΟΤΑ), για τη βελτίωση των προοπτικών κινητικότητας στην πόλη, στο 
πλαίσιο και του έργου REMEDIO. Ωστόσο, χρειάζεται να  διερευνηθούν 
–και ενδεχομένως να βελτιωθούν- η διαδικασία συλλογής δεδομένων 
και τα στοιχεία των κυκλοφοριακών μελετών, που χρησιμοποιούνται ως 
σημείο αναφοράς στον σχεδιασμό των παρεμβάσεων. 
Τα παραπάνω ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος της Μόνιμης 
Επιτροπής Έργων Υποδομής και Δικτύων, Απόστολος Πρόιος, εκπροσω-
πώντας το ΤΕΕ/ΤΚΜ σε συζήτηση στρογγυλής τράπεζας-δημόσια 
συζήτηση, που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της 
Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας. Η  συζήτηση είχε ως θέμα “Προ-
βλήματα και προοπτικές βελτίωσης της κινητικότητας, των συγκοινωνιών 
και της κυκλοφορίας στον ανατολικό οριζόντιο άξονα της Θεσσαλονίκης”. 
«Η προσπάθεια που καταβάλλεται είναι πολύ θετική. Περιμένουμε 
να δούμε τη συνέχεια, να ακούσουμε τις προτάσεις, αλλά και να 
πληροφορηθούμε τους τρόπους εφαρμογής. Υπάρχει βέβαια θέμα με το 
ποια στοιχεία χρησιμοποιούνται ως σημείο αναφοράς. Ενημερωθήκαμε 
για παράδειγμα ότι χρησιμοποιούνται στοιχεία από την κυκλοφοριακή 
μελέτη του 2000, 17 χρόνων πριν, συν κάποιες επικαιροποιημένες 
μετρήσεις, για τις οποίες δεν πληροφορηθήκαμε το πότε και το πώς. 
Χρειάζεται επίσης να διερευνήσουμε το εξής: όλες αυτές οι προτάσεις, 
που εφαρμόστηκαν στο παρελθόν στην πράξη σε αυτόν τον άξονα, πώς 
λειτούργησαν και γιατί δεν δούλεψαν σωστά. Και αν στο τέλος περάσουμε 
από την απλή μελέτη στην υλοποίηση ενός έργου, είναι απαραίτητο να 
υπάρξουν μελέτες. Θα προκύψουν μελετητικές ανάγκες, που δεν μπορεί 
να τις ικανοποιήσει ούτε το ΑΠΘ, ούτε το Ινστιτούτο Μεταφορών. Όλα 
αυτά χρειάζεται να αποσαφηνιστούν» επισήμανε ο Απόστολος Πρόιος, 
μιλώντας στο NL του ΤΕΕ/ΤΚΜ.  

Σε θετική κατεύθυνση η προσπάθεια για την κινητικότητα 
στη Θεσ/νίκη, αλλά...

http://www.thessalonikisummit.gr/agenda/
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Αυτοψία στην Χώρα της Σαμοθράκης όπου σημειώθηκαν και οι τεράστιες καταστροφές βιβλικών διαστάσεων, έκανε ο υπουργός Υποδομών Μεταφορών και 
Δικτύων Χρήστος Σπίρτζης που έφτασε εσπευσμένα στο νησί και ακολούθησαν απανωτές συσκέψεις, προκειμένου να ληφθούν μέτρα άμεσης των προβλημάτων 
που δημιούργησε η θεομηνία, αλλά και ανακούφισης των πληγέντων. Η νέα σύσκεψη στον όροφο πολιτιστικού κέντρου της Χώρας Σαμοθράκης που δεν έχει 
πάθει ζημιές, σε αντίθεση με το δημαρχείο που έπεσε και αυτό «θύμα» καταστροφικής μανίας του νερού, έγινε παρουσία του κ.Σπίρτζη, ενώ συμμετέχουν ο Γενικός 
Γραμματέας Υποδομών κ. Δέδες και ο Γιάννης Καπάκης, ΓΓ Πολιτικής Προστασίας, που το μεσημέρι κήρυξε την Σαμοθράκη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης 

Στις αρχές Οκτωβρίου εκδίδονται οι προσκλήσεις από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για να καταθέσουν 8 δήμοι τις προτάσεις τους για έργα
Με πέντε προσκλήσεις για έργα σε οχτώ δήμους της Θεσσαλονίκης, που εκδίδονται τις επόμενες μέρες, στις αρχές Οκτωβρίου, αρχίζει η υλοποίηση του 
προγράμματος Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Ήδη οι σχετικές προσκλήσεις έχουν διαβιβαστεί στην Ειδική Υπηρεσία 
Διαχείρισης του ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και προβλέπουν παρεμβάσεις συνολικού προϋπολογισμού 28 εκ. ευρώ.

H πρόεδρος του Συλλόγου Ελληνων Αρχαιολόγων Σταματία Μαρκέτου λέει στο Protagon ότι η λέξη επένδυση δεν είναι δαιμονοποιημένη και ο σύλλογος δεν είναι 
εναντίον των επενδύσεων. Έργα γίνονται συνεχώς, όμως οι αρχαιολόγοι πρέπει να είναι δίπλα για να επιβλέπουν, προσθέτει. Αν και εκτιμάται ότι δεν υπάρχουν 
στην περιοχή αρχαιολογικοί θησαυροί, η αλήθεια είναι ότι έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον αφού οι ενδείξεις αναφέρουν ότι κατοικήθηκε ήδη από την Εποχή του Χαλκού 
και στη συνέχεια αποτέλεσε τμήμα των αττικών δήμων Ευωνύμου, Αλιμούντος και Αιξωνής.  

Μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου κατέθεσε η εταιρεία «PIMANA S.A.», θυγατρική της «AL RAYYAN» κρατικής επενδυτικής εταιρείας του Κατάρ, στην 
Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, για τις αλλεπάλληλες πυρκαγιές στη Ζάκυνθο, οι οποίες «ματαιώνουν σε μεγάλο βαθμό τη νομική δυνατότητα της εταιρείας να 
προχωρήσει στην τουριστική αξιοποίηση της περιοχής». 

H Εγνατία Οδός ΑΕ θα αναπτύξει τις δραστηριότητές της μέσα από νέες συνεργασίες τόσο με τον ΟΣΕΘ για την επεξεργασία ενός ολιστικού σχεδίου αστικών 
συγκοινωνιών για τη Θεσσαλονίκη, όσο και με την ΕΡΓΟΣΕ στο πλαίσιο της μελέτης της σιδηροδρομικής Εγνατίας. Τα παραπάνω δήλωσε ο υπουργός Υποδομών 
και Μεταφορών Χρήστος Σπίρτζης

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Σαμοθράκη

Τα πρώτα 28 εκατ. ευρώ  για έργα αστικής ανάπτυξης στη Θεσσαλονίκη

Ελληνικό: Ο αρχαιοελληνικός λαβύρινθος μιας επένδυσης

karfitsa 27/9/2017

voria.gr 27/9/2017

ProtagoN.gr

ΜακΕΔΟνία 27/9/2017

voria.gr 27/9/2017

Μηνυτήρια αναφορά για τις πυρκαγιές στη Ζάκυνθο από την επενδυτική του 
κατάρ

νέες δραστηριότητες για την Εγνατία Οδό αΕ

- Contested Cities: O μύθος, το αρχαίο δράμα και ο 
σύγχρονος αστικός χώρος

- the wetter the better
- Τα μοντέλα μεταφορών αλλάζουν. Ολοταχώς!

- Mr President, σε ό,τι αφορά το κλίμα, διαφωνούμε 
μαζί σας!

-Δύο πλήρως χρηματοδοτούμενες θέσεις 
για διδακτορικό στον τομέα της Βιολογίας για 
πτυχιούχους Φυσικής ή μηχανικούς

- Πρακτική άσκηση μηχανικών στο 
εξωτερικό: 15 θέσεις

Διαβάστε στο blog του ΤΕΕ/ΤΚΜ 

THESSALONIKI SUMMIT 2017, 5 & 6 Οκτωβρίου 2017, (η ενότητα 
της ΑΖΚ, 6 Οκτωβρίου, 13.00, Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο). 
Πληροφορίες ΕΔΩ

ΒΡΑΔΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ στις 29 Σεπτεμβρίου 2017, Μέγαρο 
Μουσικής Θεσσαλονίκης, 17.00-22.00. Πληροφορίες ΕΔΩ

ΕΚΘΕΣΗ «1917-2017, 100 Χρόνια από την μεγάλη πυρκαγιά της 
Θεσσαλονίκης» με θέμα την πυρκαγιά στη Θεσσαλονίκη το 1917, 
έως 30 Νοεμβρίου 2017, Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης. Τηλ. 
2310264668 

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΕΓΜ «Ο Μελετητικός – Συμβουλευτικός κλάδος 
σ’ έναν κόσμο που αλλάζει», στις 29 & 30 Σεπτεμβρίου 2017, 
ξενοδοχείο ΕLECTRA PALACE, Θεσσαλονίκη. Πληροφορίες ΕΔΩ

6η ΜΠΙΕΝΑΛΕ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ από 30 
Σεπτεμβρίου 2017 έως  14 Ιανουαρίου 2018, Μονή Λαζαριστών, 
Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης, Αποθήκη Β1 λιμάνι 
Θεσσαλονίκης, χώροι Μακεδονικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης 
και Αγιορειτική Εστία. Πληροφορίες ΕΔΩ

https://tinyurl.com/y8b6nag5
http://voria.gr/article/ta-prota-28-ek-evro-gia-erga-astikis-anaptixis-sti-thessaloniki
http://www.protagon.gr/epikairotita/44341484625-44341484625
https://tinyurl.com/y8re2n5x
http://voria.gr/article/christos-spirtzis-me-nees-drastiriotites-i-egnatia-odos
http://www.teetkm.gr/contested-cities/
http://www.teetkm.gr/the-wetter-the-better/
http://www.teetkm.gr/ta-montela-metaforwn-allazoun-olotaxws/
http://www.teetkm.gr/mr-president-se-oti-afora-to-klima-diafwnoyme-mazi-sas/
http://www.teetkm.gr/dyo-plhrws-xrhmatodotoymenes-theseis-gia-didaktoriko/
http://www.teetkm.gr/dyo-plhrws-xrhmatodotoymenes-theseis-gia-didaktoriko/
http://www.teetkm.gr/praktikh-askhsh-mhxanikwn-sto-ekswteriko/
http://www.teetkm.gr/praktikh-askhsh-mhxanikwn-sto-ekswteriko/
http://www.thessalonikisummit.gr
http://www.researchersnight.gr/thessaloniki.el.aspx
https://www.erasmus.gr/microsites/1120
www.thessalonikibiennale.gr%20
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καθημερινά στο τηλέφωνο 2310 883152 και κάθε Τετάρτη με ειδική 

συνεργάτιδα στο γραφείο του 1ου ορόφου

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ
κάθε Τετάρτη 9:00 - 14:00, ισόγειο ΤΕΕ/ΤΚΜ
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