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Εκδήλωση για τις επιπτώσεις του παγετού στα δίκτυα στις 20/11

Φιλόδοξος ο προγραμματισμός της ΜΕ Ενέργειας – Περιβάλλοντος  

Εκδήλωση για την έναρξη της πιλοτικής λειτουργίας της Υπηρεσίας 
Ηλεκτρονικής Υποβολής Τοπογραφικών Διαγραμμάτων

EDITORIAL
Αν η Ελλάδα θέλει να συμμορφωθεί με 
τους στόχους της  COP21, τότε χρειάζεται να 
τρέξει “κατοστάρι”. Να τρέξει για να περιορίσει 
την κατανάλωση ενέργειας όχι μόνο στις 
μεταφορές, αλλά και στον τομέα των κτηρίων 
και των υποδομών, ο οποίος υπολογίζεται ότι 
“καταβροχθίζει” περίπου 70 TWh ετησίως. Αντί 
για τροχάδην όμως, παραμένουμε στάσιμοι 
στο “περίμενε”. Η έναρξη του περίφημου 
“Εξοικονομώ ΙΙ” έχει εξαγγελθεί τόσες φορές, από 
τόσους διαφορετικούς ανθρώπους και σε τόσες 
διαφορετικές ημερομηνίες, ώστε αν όντως είχε 
ξεκινήσει όσες φορές ανακοινώθηκε, σήμερα θα 
βρισκόμασταν στην όγδοη ή την ένατη εκδοχή 
του. Και θα είχαμε διανύσει ήδη ένα αξιοσημείωτο 
κομμάτι του δρόμου προς τον στόχο. Δυστυχώς, 
η πραγματικότητα είναι πολύ διαφορετική. Όχι 
απλά το πρόγραμμα δεν ξεκίνησε τον Ιούνιο 
ή τον Ιούλιο ή τον Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο, 
αλλά είναι αμφίβολο αν θα το δούμε έστω σαν 
χριστουγεννιάτικο μποναμά. Αντί λοιπόν το 
πρόγραμμα να δημιουργήσει επιχειρηματικές 
ευκαιρίες για τις εταιρείες και τους επαγγελματίες 
που θα μπορούσαν να επωφεληθούν από αυτό, 
δημιούργησε ευκαιρίες για τους επιτήδειους, 
δήθεν ειδικούς, που έσπευσαν να εκμεταλλευτούν 
την ανάγκη των πολιτών για την ενεργειακή 
αναβάθμιση των ακινήτων τους, τάζοντας 
λαγούς με πετραχήλια. Σε βάρος των πολιτών, 
σε βάρος των στόχων του προγράμματος.  Με 
λογικές όπως αυτή, με καθυστερήσεις όπως 
οι συγκεκριμένες, τίθεται εν αμφιβόλω αν το 
πρόγραμμα θα εφαρμοστεί σωστά και αν οι 
στόχοι θα επιτευχθούν. Επίσης, υπάρχει ορατός 
κίνδυνος εξαπάτησης των πολιτών κι απώλειας 
χρημάτων. Σε εποχές όπως αυτή που διανύουμε 
οι αστοχίες είναι πολυτέλεια. Ας αποφύγουμε τα 
λόγια λοιπόν και ας αγαπήσουμε επιτέλους τις 
πράξεις. Είναι καιρός.

Προβλήματα που εκτιμάται ότι επηρέασαν περίπου το 25% των καταναλωτών με ατομικούς 
λέβητες είτε φυσικού αερίου είτε πετρελαίου μόνο στη Θεσσαλονίκη, προκάλεσε ο παγετός του 
2016-2017, ενώ σημαντικές ζημίες προκλήθηκαν σε δίκτυα και μετρητές ύδρευσης, καθώς 
και στο τμήμα παροχής νερού στα δίκτυα φυσικού αερίου. Με σκοπό τη θέσπιση κανόνων και 
προδιαγραφών, προκειμένου να αντιμετωπιστούν παρόμοια προβλήματα στο μέλλον, το ΤΕΕ/
ΤΚΜ διοργανώνει εκδήλωση με τίτλο «Επιπτώσεις του παγετού στα δίκτυα κοινής ωφέλειας 
της Θεσσαλονίκης-Αντιμετώπιση των προβλημάτων», στις 20 Νοεμβρίου, στο αμφιθέατρο του 
κτηρίου του. Η εκδήλωση θα ξεκινήσει στις 5 το απόγευμα. Διαβάστε το πρόγραμμα και δείτε 
την αφίσα της εκδήλωσης ΕΔΩ 

Με ένα εκ των πραγμάτων εκτεταμένο και φιλόδοξο πρόγραμμα δράσης που κατέθεσε η ΜΕ 
Ενέργειας Περιβάλλοντος, λόγω του ευρύτατου αντικειμένου της,  ολοκληρώθηκε ο κύκλος  
προγραμματισμών των Μονίμων Επιτροπών του Τμήματος. 

Κύριο μέλημα της Μόνιμης Επιτροπής είναι η εξωστρέφεια και η διάδοση της γνώσης 
και πληροφόρησης μέσω σεμιναρίων, ημερίδων, εκδηλώσεων, έκδοσης ενημερωτικών 
φυλλαδίων, καθώς και των ηλεκτρονικών μέσων του ΤΕΕ/ΤΚΜ.

Στον προγραμματισμό αναλύονται ζητήματα που αφορούν –μεταξύ άλλων - τις θεματικές: 
Νομοθεσία – Θεσμικό πλαίσιο, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) και αποθήκευση ενέργειας, 
Εξοικονόμηση Ενέργειας στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης , 
Φυσικό περιβάλλον, αδειοδότηση έργων υποδομής, διαχείριση αποβλήτων, αξιοποίηση εθνικών 

Εκδήλωση για την έναρξη της πιλοτικής λειτουργίας 
της Υπηρεσίας Ηλεκτρονικής Υποβολής Τοπογραφικών 
Διαγραμμάτων και των Διαγραμμάτων Γεωμετρικών 
Μεταβολών, πρόκειται να πραγματοποιηθεί στις 22 
Νοεμβρίου στη Θεσσαλονίκη, στο αμφιθέατρο του ΤΕΕ/
ΤΚΜ (Μ.Αλεξάνδρου 49). Στη διάρκεια της εκδήλωσης 
θα παρουσιαστεί αναλυτικά η σχετική εφαρμογή και 
όλες οι διαδικασίες της ηλεκτρονικής υποβολής. Η 
ΕΚΧΑ ΑΕ σε συνεργασία με το ΤΕΕ, θέτει σε πιλοτική 
λειτουργία, τη διαδικτυακή εφαρμογή της ηλεκτρονικής 
υποβολής των τοπογραφικών διαγραμμάτων και των 
διαγραμμάτων γεωμετρικών μεταβολών.

Συνέχεια στη σελίδα 2...

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 

Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηµατικότητα & Καινοτοµία (ΕΠΑνΕΚ)

 

ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ:

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

ΤΩΝ ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΤΟΥ Ν.4409/16,

ΤΕΤΑΡΤΗ 22/11/17,

18:00 µ.µ.

ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΤΕΕ/ΤΚΜ,

ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ 49,

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

https://www.ktimanet.gr/DiagramsApp/

http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teetkm/DRASTHRIOTHTES/EKDHLVSEIS/EPIPTOSEIS_TOY_PAGETOY
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Φιλόδοξος ο προγραμματισμός της ΜΕ Ενέργειας – 
Περιβάλλοντος 

Η αξία του μάρκετινγκ για τους μηχανικούς στο επίκεντρο 
εκδήλωσης στις 27/11

Πόρισμα της Ομάδας Εργασίας του ΤΕΕ/ΤΚΜ για τη 
διαχείριση συσκευασιών φυτοφαρμάκων

ενεργειακών πόρων, αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας, χρηματοδοτικά 
εργαλεία για επενδύσεις σε ενεργειακά και περιβαλλοντικά έργα, νέες 
τεχνολογίες κλπ.

Για την υλοποίηση του προγραμματισμού θα κατατεθούν άμεσα στη 
Διοικούσα Επιτροπή προτάσεις για συγκρότηση Ομάδων Εργασίας, 
μεταξύ των οποίων: «Βελτίωση του θεσμικού πλαισίου στη Γεωθερμία», 
«Η εξέλιξη στην τεχνολογία των μπαταριών, για την αποθήκευση 
ηλεκτρικής ενέργειας και την ηλεκτροκίνηση»,«Παρακολούθηση 
των εξελίξεων στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας στην περίοδο 
της οικονομικής κρίσης», Προτάσεις για τη βελτίωση του θεσμικού 
πλαισίου στη Γεωθερμία με στόχευση τη βιώσιμη ανάπτυξη και 
νέες επενδύσεις» και «Προσδιορισμός κριτηρίων, για αξιολόγηση 
επενδύσεων στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας».

Ήδη σε εξέλιξη βρίσκεται η ΟΕ για το «Αιολικό Πάρκο Βερμίου» ενώ 
έχει παραδοθεί το πόρισμα της ΟΕ για τις συσκευασίες Φυτοφαρμάκων 
(βλέπε διπλανή στήλη). 

Μπορείτε να διαβάσετε το πλήρες κείμενο του προγραμματισμού στο 
blog του ΤΕΕ/ΤΚΜ και να παρακολουθείτε ΕΔΩ τις δραστηριότητες 
της Επιτροπής.

Η αξία του μάρκετινγκ για τους 
μηχανικούς θα βρεθεί στο επίκεντρο 
εκδήλωσης που διοργανώνουν 
στις 27 Νοεμβρίου το ΤΕΕ/ΤΚΜ και 
το Εργαστήριο Μάρκετινγκ MAR-
LAB του Τμήματος Οργάνωσης 
& Διοίκησης Επιχειρήσεων του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας, στο 
αμφιθέατρο του ΤΕΕ/ΤΚΜ. Η 
εκδήλωση, με τίτλο «Η αξία του 
Μάρκετινγκ για τους μηχανικούς: 
Market-ing + Market-Eng= Mar-
ket-win», ξεκινά στις 18.30 και έχει ώς στόχο να αναδείξει ζητήματα 
όπως η εξοικείωση και επιμόρφωση των Μηχανικών με βασικές 
αρχές και λειτουργίες του Μάρκετινγκ, που είναι απαραίτητο στην 
εξέλιξή τους, στο πλαίσιο της απόκτησης σύγχρονων δεξιοτήτων που 
απαιτεί η αγορά και οι ανάγκες του επαγγέλματος. Επιπλέον, στοχεύει 
στην ανάδειξη της δυνατότητας των Μηχανικών να ασχοληθούν στο 
τομέα του Μάρκετινγκ. Διαβάστε το πρόγραμμα και δείτε την αφίσα της 
εκδήλωσης και τα βιογραφικά των ομιλητών ΕΔΩ 

Συγκεκριμένες προτάσεις για τη διαχείριση των συσκευασιών 
φυτοφαρμάκων καταθέτει η σχετική Ομάδα Εργασίας του ΤΕΕ/ΤΚΜ, 
στο πόρισμά της που εγκρίθηκε στην πρόσφατη συνεδρίαση της 
Αντιπροσωπείας του Τμήματος, στην Κατερίνη. Οι άμεσοι παράγοντες 
που επηρεάζουν το πρόβλημα είναι η επικινδυνότητα των αποβλήτων 
και τα υλικά συσκευασίας. Οι κενές συσκευασίες που περιείχαν 
τις δραστικές ουσίες (γεωργικά φάρμακα) θεωρούνται επικίνδυνα 
απόβλητα. Όταν η περιεκτικότητα των ουσιών αυτών μειωθεί, με 
όριο κάτω των 0,1%, τα απόβλητα καθίστανται μη επικίνδυνα. Όσες 
συσκευασίες περιέχουν ουσίες άνω των ορίων θεωρούνται επικίνδυνα 
απόβλητα και η διαχείρισή τους απαιτεί την μεταφορά τους για 
επεξεργασία, εκτός Ελλάδας σε ειδικές εγκαταστάσεις. Σημειώνεται ότι, 
η αντιμετώπιση - διαχείριση ενός επικίνδυνου απόβλητου, είναι πολύ 
δαπανηρή καθώς στην Ελλάδα δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα.

Μεταξύ άλλων, στο πόρισμα  της Ομάδας αναφέρεται ότι ο δήμος, 
στο πλαίσιο της αρμοδιότητας του, για την καθαριότητα όλων των 
κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής του περιφέρειας, οφείλει να 
αναθέσει σε εξουσιοδοτημένη εταιρία, συλλογής και μεταφοράς σε 
ειδικούς χώρους τη διαχείριση των ανεξέλικτων επικίνδυνων πλέον 
αποβλήτων. Σε αυτήν την περίπτωση, η αντιμετώπιση των συσκευασιών 
ακολουθεί τις διαδικασίες που προβλέπονται για τα επικίνδυνα 
απόβλητα.

Εξάλλου, μεγάλης σημασίας είναι η ενίσχυση της περιβαλλοντικής 
παιδείας με τις προτεραιότητες διαχείρισης αποβλήτων. Διαβάστε όλο 
το πόρισμα στο blog του ΤΕΕ/ΤΚΜ 

...συνέχεια από τη σελίδα 1

Κάλλιον το προλαμβάνειν

H νεροποντή στη δυτική Αττική στοίχισε τη ζωή σε 16 ανθρώπους 
(μέχρι την ώρα που γράφονταν αυτές οι γραμμές) και προκάλεσε 
μεγάλες υλικές καταστροφές. Με την αφορμή αυτή, όλοι θυμήθηκαν 
ξανά αυτό που το ΤΕΕ/ΤΚΜ δεν έχει ποτέ ξεχάσει και το έχει 
επανειλημμένα αναδείξει με εκδηλώσεις, ομάδες εργασίες και δελτία 
Τύπου: το θέμα της διαχείρισης των ρεμάτων, των αντιπλημμυρικών 
έργων. Οι φυσικές καταστροφές πληθαίνουν. Τις είδαμε στη 
Σαμοθράκη και στη Σύμη, στην ανατολική Θεσσαλονίκη πέρυσι, στο 
επαρχιακό οδικό δίκτυο, τις είδαμε στην Αττική. Θα τις βλέπουμε 
ενδεχομένως συχνότερα με την κλιματική αλλαγή. Σε μια εποχή 
λοιπόν, που ο κρατικός κορβανάς σίγουρα δεν αντέχει αποζημιώσεις 
-για τις υλικές απώλειες, γιατί οι άνθρωποι που χάνονται προφανώς 
δεν επιστρέφουν- ας φροντίζουμε να προλαμβάνουμε αντί να 
θεραπεύουμε. Είναι στοιχειώδες.

http://www.teetkm.gr/programmatismos-monimhs-epitrophs-energeias-perivallontos/%0D
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teetkm/MONIMES_EPITROPES/2017-19/ENERGEIAS_PERIVALLONTOS_2017
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teetkm/DRASTHRIOTHTES/EKDHLVSEIS/MARKET-ING_MARKET-ENG_MARKET-WIN
http://www.teetkm.gr/porisma-ths-omadas-ergasias-tou-teetkm-gia-th-diaxeirish-syskevasiwn-fytofarmakwn/


3

ΤΕΥΧΟΣ

126
16 ΝΟΕ 2017

ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΕ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Πρωτοβουλία ΤΕΕ/ΤΚΜ για διερεύνηση της επιχειρηματι-
κής προοπτικής των μηχανικών

Από 18/12/2017 έως 28/3/2018 η υποβολή επενδυτικών 
σχεδίων για τη δράση των νέων τουριστικών ΜΜΕ

Ερωτηματολόγιο με το οποίο θα διερευνάται και θα καταγράφεται σε 
μόνιμη βάση η στάση των νέων μηχανικών απέναντι στην προοπτική 
ανάπτυξης επιχειρηματικής δραστηριότητας, θα διανέμει προς συμ-
πλήρωση το ΤΕΕ/ΤΚΜ κάθε φορά που θα διεξάγονται εξετάσεις για 
την άδεια άσκησης επαγγέλματος. Το ερωτηματολόγιο καταρτίστηκε με 
βάση σχετικές έρευνες που έχουν γίνει από φορείς γενικά σε δυνάμει 
επιχειρηματίες, αλλά και στο ΕΜΠ σε νυν μηχανικούς. Θα διανέμεται 
κατόπιν πρωτοβουλίας που ανέλαβε η Μόνιμη Επιτροπή Αντα-
γωνιστικότητας-Επιχειρηματικότητας-Καινοτομίας. Μεταξύ άλλων, 
το εν λόγω ερωτηματολόγιο θα βοηθήσει τη ΜΕ στην κατανόηση 
των τάσεων των νέων μηχανικών και στην υλοποίηση κατάλληλων 
ενεργειών της στο πλαίσιο του προγραμματισμού δράσης της.

Από τις 18/12/2017 έως και τις 28/03/2018 θα μπορούν να 
καταθέτουν τα επενδυτικά τους σχέδια όσοι ενδιαφέρονται να 
ενταχθούν στη δράση “Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας 
Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων’’ του ΕΣΠΑ 
2014-2020. Η Δράση, προϋπολογισμού 120 εκατ. ευρώ για το 
σύνολο των Περιφερειών της χώρας, στοχεύει στην ενίσχυση 
της επιχειρηματικότητας στον τομέα του Τουρισμού, μέσω της 
δημιουργίας νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων τουριστικών 
επιχειρήσεων. Δικαιούχοι είναι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες 
Επιχειρήσεις που θα δραστηριοποιηθούν στον τομέα του Τουρισμού  
Επικοινωνία – Πληροφορίες:

Ι. Γραφείο Πληροφόρησης ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ: Λεωφ. Μεσογείων 56, 
Αθήνα. Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 8.00 
πμ. έως τις 5.00 μμ Τηλεφωνική ενημέρωση στο 801 11 36 300 από 
σταθερό τηλέφωνο με αστική χρέωση από τις 8.00 πμ έως τις 7.00 
μμ., Εmail: infoepan@mou.gr, ιστοσελίδες: http://www.antago-

nistikotita.gr/, www.espa.gr

ΙΙ. ΕΦΕΠΑΕ : Σεβαστουπόλεως 113 (4ος όροφος), Αθήνα,  Τηλ. 210-
6985210, www.efepae.gr, info@efepae.gr, καθώς και oι κατά 
τόπους εταίροι του ΕΦΕΠΑΕ (Για την Κεντρική και Δυτική Μακεδονία 
ο αρμόδιος εταίρος είναι η ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ). Πηγή: www.antagonis-

tikotita.gr, www.efepae.gr

Ξεκινά από τις αρχές του νέου έτους το πρόγραμμα χρηματοδότησης 
των “ξεχασμένων” ακινήτων των δήμων για τη δημιουργική 
επανάχρησή τους. Αιτήσεις χρηματοδότησης θα γίνονται δεκτές 
από τις 8 Ιανουαρίου, στο πλαίσιο του προγράμματος του ΕΣΠΑ 
2014-2020 με τίτλο «Δημιουργική Επανάχρηση Δημοτικής Ακίνητης 
Περιουσίας». Με τον τρόπο αυτό, δημιουργούνται οι προϋποθέσεις 
ώστε κτήρια που παρέμεναν αδρανή να μετατραπούν σε χώρους 
πολιτιστικής, τουριστικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας, αλλά 
και να λειτουργούσουν ώς νέες πηγές εσόδων για τους δήμους. 
Σύμφωνα με την πρόσκληση του προγράμματος, που αναμένεται 
να ανακοινωθεί τις επόμενες μέρες, ο συνολικός προϋπολογισμός 
είναι 50 εκατ. ευρώ και μέγιστη χρηματοδότηση είναι 2.500.000 
ευρώ ανά πρόταση και μέχρι και το 100% του κόστους, ανάλογα 
με το είδος της αξιοποίησης. Ανάμεσα στα κτήρια αυτά μπορούν 
να περιλαμβάνονται αποθήκες και σφαγεία, στεγασμένες στοές 
και αγορές, δικαστικά μέγαρα και βιομηχανικές μονάδες, δημοτικά 
λουτρά, στρατιωτικές εγκαταστάσεις, ακόμη και εγκαταλειμμένα 
νοσοκομεία ή κτήρια ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής αξίας. 

Ξεκινά στο τέλος του μήνα ο δεύτερος κύκλος των τεσσάρων 
καθεστώτων του αναπτυξιακού νόμου  4399/16, σύμφωνα 
με ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. 
Συγκεκριμένα την τελευταία εβδομάδα του Νοεμβρίου 2017, 
θα ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στα 
καθεστώτα «Γενική Επιχειρηματικότητα», «Νέες Ανεξάρτητες 
ΜΜΕ», «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού» και «Επενδύσεις 
Μείζονος Μεγέθους» και θα διαρκέσει ως τις 15 Φεβρουαρίου 2018. 
Προκειμένου να διευκολυνθούν οι ενδιαφερόμενοι, η διαδικασία 
υποβολής και οι προδιαγραφές βασίζονται στα ίδια δεδομένα με 
αυτές του προηγούμενου κύκλου, με κάποιες τεχνικές βελτιώσεις. 
Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι στον 2ο κύκλο συγχωνεύονται οι 
πρώτες δύο φάσεις υποβολής αιτήσεων υπαγωγής των επενδυτικών 
σχεδίων. Θα ακολουθήσουν αναλυτικότερες οδηγίες για τη διαδικασία.

Στην αφετηρία το πρόγραμμα χρηματοδότησης των 
ξεχασμένων ακινήτων των δήμων

Ξεκινά ο δεύτερος κύκλος των 4 καθεστώτων του 
αναπτυξιακού

Τεχνική συνάντηση με τον γενικό γραμματέα στρατηγικών 
και ιδιωτικών επενδύσεων, Λ.Λαμπριανίδη

Την πραγματοποίηση τεχνικής συνάντησης με τον γενικό γραμματέα 
Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων, Λόη Λαμπριανίδη, με 
αντικείμενο την υλοποίηση του νέου, αλλά και των προηγούμενων 
αναπτυξιακών νόμων, ζητά το ΤΕΕ/ΤΚΜ. Μάλιστα, για την καλύτερη 
προετοιμασία της συζήτησης, το ΤΕΕ/ΤΚΜ απέστειλε ήδη στον γενικό 
γραμματέα εξασέλιδο σχέδιο 25 επισημάνσεων και προτάσεων, που 
ετοίμασε η Μόνιμη Επιτροπή Ανταγωνιστικότητας-Επιχειρηματικότητας-
Καινοτομίας. Στα θέματα της συζήτησης προτείνεται να συμπεριληφθούν: 
η πορεία υλοποίησης προηγούμενων αναπτυξιακών νόμων (3299/2004 
και 3908/2011), αλλά και του νέου 4399/2016 (προγραμματισμός, 
προκήρυξη νέων καθεστώτων).

mailto:infoepan%40mou.gr?subject=
http://www.antagonistikotita.gr/
http://www.antagonistikotita.gr/
www.espa.gr
www.efepae.gr
mailto:info%40efepae.gr?subject=
www.antagonistikotita.gr
www.antagonistikotita.gr
www.efepae.gr
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ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΕ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Πλήγμα στο ιδιαίτερα εύθραυστο επενδυτικό κλίμα που επικρατεί 
διεθνώς για την Ελλάδα, επέφερε η προειδοποίηση της Lamda 
Development περί διαρραγείσας εμπιστοσύνης με το ελληνικό 
Δημόσιο στην προσπάθεια ανάπτυξης του Ελληνικού, σύμφωνα με 
δημοσίευμα της “Καθημερινής”.  Ξένοι διαχειριστές κεφαλαίων 
αλλά και επενδυτές που παρακολουθούν την εξέλιξη της υπόθεσης 
του Ελληνικού εμφανίζονται «εξοργισμένοι» από την τροπή της 
υπόθεσης που προκάλεσε η επιβολή 16 πρόσθετων όρων πέραν των 
συνομολογημένων συμβατικών υποχρεώσεων που έχουν ψηφιστεί 
από τη Βουλή. Και μάλιστα, όπως επισημαίνουν πηγές από το Λονδίνο, 
την ώρα που το Δημόσιο δεν έχει αρχίσει καν να ολοκληρώνει τις δικές 
του υποχρεώσεις. Η Lamda κατήγγειλε «αιφνιδιαστική ανατροπή των 
συμφωνηθέντων», που «δημιουργεί έντονο προβληματισμό ως προς 
τη δυνατότητα υλοποίησης της επένδυσης».  Περισσότερα στο άρθρο 
της “Καθημερινής”. 

“Αιφνιδιαστική ανατροπή των συμφωνηθέντων” για το 
Ελληνικό καταγγέλλει ο επενδυτής

“Κολλάει” πάλι η επένδυση χρυσού στις Σκουριές

Στις αρχές του 2018  η πρώτη φάση μεταμόρφωσης 
του πρ. Στρατοπέδου Π.Μελά με την έναρξη των έργων 
πρασίνου 

Σε καθεστώς συντήρησης θέτει το υπό ανάπτυξη έργο των 
Σκουριών στη Χαλκιδική ο καναδικός όμιλος της Eldorado Gold. 
‘Οπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωσή του ομίλου, «παρά το 
γεγονός ότι ο διάλογος με το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
(ΥΠΕΝ) συνεχίστηκε, αυτό δεν προέβη μέχρι στιγμής στην έκδοση της 
άδειας τροποποίησης για την Εγκατάσταση Ηλεκτρομηχανολογικού 
Εξοπλισμού του εργοστασίου εμπλουτισμού στις Σκουριές, ενώ 
δεν διευθετήθηκαν και άλλα θέματα, που περιλαμβάνουν μεταξύ 

Στις αρχές του 2018 αναμένεται 
να ξεκινήσει η πρώτη φάση για 
τη “μεταμόρφωση” του πρώην 
στρατοπέδου Παύλου Μελά, με έργα 
πρασίνου και φύτευση 2.500 δέντρων, 
ενώ στη δεύτερη θα ακολουθήσει 
η αποκατάσταση των διατηρητέων 
και ιστορικών κτιρίων.«Στόχος μας 
είναι να αποδοθεί ο χώρος σε κοινή 
χρήση, να μπορέσει ο κόσμος να μπει 
μέσα στο πάρκο, να το χρησιμοποιήσει και να νιώσει ασφάλεια. Θα το 
οριοθετήσουμε, θα δημιουργηθούν πεζόδρομοι και ποδηλατόδρομοι, 
θα φωτιστεί ο χώρος, θα φυτευτούν δέντρα. Ο ίδιος ο τόπος μας 
υπέδειξε και τη δημιουργία οπωρώνων, γιατί ήδη υπήρχαν στον 
χώρο πολλά καρποφόρα δέντρα» σημείωσε ο αρχιτέκτονας, 
Πρόδρομος Νικηφορίδης (διαβάστε το άρθρο του Π.Νικηφορίδη για 
το μητροπολιτικό πάρκο στο blog του ΤΕΕ/ΤΚΜ).

Στη διάρκεια της δεύτερης διαβούλευσης για το θέμα, που 
πραγματοποιήθηκε την περασμένη Δευτέρα με τη συμμετοχή πολιτών 
και τοπικών φορέων, προτάθηκε μεταξύ άλλων η δημιουργία χώρων 
πρασίνου και αναψυχής, αλλά και η ίδρυση Μουσείου Ρομά στην έκταση 
του πρώην στρατοπέδου Παύλου Μελά. Σύμφωνα με τον δήμαρχο 
Παύλου Μελά, Δημήτρη Δερμουτζίδη, οι προτάσεις που κατατίθενται 
στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης θα συγκεντρωθούν, θα 
αξιολογηθούν και θα επιλεγούν ή θα απορριφθούν και στη συνέχεια 
ο φάκελος θα πάει στο δημοτικό συμβούλιο προς έγκριση. Στη 
συνάντηση, την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας εκπροσώπησε 
ο αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Κώστας 
Γιουτίκας, ο οποίος υπενθύμισε μεταξύ άλλων ότι η Περιφέρεια έχει 
εξασφαλίσει  10 εκατ. ευρώ για την υλοποίηση γενικά των έργων 
πρασίνου. Θυμηθείτε τις θέσεις του ΤΕΕ/ΤΚΜ για το θέμα στις σελίδες 
1 και 2 το τεύχους 124 του newsletter. 

άλλων τη μετεγκατάσταση αρχαιοτήτων». «Η εταιρεία θα 
επανεκτιμήσει την επένδυσή της στο έργο των Σκουριών, κατόπιν της 
έγκρισης και παραλαβής όλων των απαιτούμενων αδειών για το έργο 
στις Σκουριές σε συνδυασμό και με την  ύπαρξη σχέσης συνεργασίας 
και διαλόγου με την ελληνική κυβέρνηση, σχετικά με τη χρήση και 
εφαρμογή των βέλτιστων διαθέσιμων πρακτικών και τεχνολογιών» 
αναφέρεται και προστίθεται ότι : «η εταιρεία προσέφυγε στην άσκηση 
ενδίκων μέσων, προκειμένου να διασφαλίσει τα έννομα δικαιώματά 
της στην Ελλάδα». Συγκεκριμένα, «τα μέσα αυτά αφορούν σε τρεις 
προσφυγές ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) κατά 
του ΥΠΕΝ», με τα οποία η εταιρεία «αιτείται δικαστική προστασία 
έναντι της άρνησης του Υπουργείου να προχωρήσει στην έκδοση 
απαιτούμενων αδειών ρουτίνας. Άρνηση, η οποία έχει ως αποτέλεσμα 
αδικαιολόγητες καθυστερήσεις στην περαιτέρω ανάπτυξη της 
δραστηριότητας στις Σκουριές». Επίσης, «η εταιρεία κατέθεσε στο 
ΣτΕ αίτηση κατά του ΥΠΕΝ για μη συμμόρφωση με προγενέστερη 
απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου». Απαντώντας σε ερώτηση του 
ΑΠΕ-ΜΠΕ σχετικά με την εν λόγω ανακοίνωση, πηγές του υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανέφεραν ότι όσο διαρκεί  η διαδικασία 
της διαιτησίας δεν θα προχωρήσουν σε κανένα σχόλιο. Στο μεταξύ, 
την τακτική της Eldorado Gold «να χρησιμοποιεί τους εργαζόμενους 
(στα μεταλλεία χρυσού στις Σκουριές) σαν πιόνια στα κερδοσκοπικά 
της παιχνίδια» καταδικάζει ο δήμος Αριστοτέλη, με αφορμή τη νέα 
αναστολή εργασιών στο εργοτάξιο στη Χαλκιδική, ενώ παράλληλα 
καλεί την κυβέρνηση  «(...)να μην υποκύψει ξανά στον εκβιασμό της 
εταιρείας δημιουργώντας νέα προβληματα στο φυσικό, πολιτιστικό 
και κοινωνικό περιβάλλον του τόπου».

http://www.kathimerini.gr/934110/article/oikonomia/epixeirhseis/arnhtika-mhnymata-stoys-3enoys-ependytes-apo-to-ellhniko
http://www.teetkm.gr/mhtropolitiko-parko-paylou-mela/
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teetkm/GRAFEIO_TYPOY/NEWSLETTER/2017/Newsletter_No124.pdf
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ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ

Εντός του Νοεμβρίου αναμένεται να ξεκινήσουν τα έργα στο 
αεροδρόμιο “Μακεδονία” της Θεσσαλονίκης, που αφορούν τη 
διασταύρωση των διαδρόμων 16/34 και 10/28, όπως δήλωσε στο 
ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο γενικός διευθυντής Εμπορικής και Επιχειρηματικής 
Ανάπτυξης της Fraport Greece,  Γιώργος Βήλος. Μιλώντας στο ΑΠΕ-
ΜΠΕ, ο ίδιος διευκρίνισε ότι υπάρχει «κοινός στόχος με το υπουργείο 
Μεταφορών και Υποδομών να ολοκληρωθούν πριν από την έναρξη 
της καλοκαιρινής περιόδου».«Συνεργαζόμαστε τόσο με το υπουργείο 
όσο και με την Εθνική Αρχή Συντονισμού Πτήσεων και την Υπηρεσίας 
Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) ώστε αν υπάρχει κάποιος αρνητικός 
αντίκτυπος ως προς τη χωρητικότητα του αεροδρομίου, αυτός να είναι 
ο ελάχιστος δυνατός», δήλωσε ο κ. Βήλος. «Τα έργα θα γίνουν. Είναι μια 
υποχρέωση του ελληνικού δημοσίου δια του υπουργείου μεταφορών 
και υποδομών και θα ολοκληρωθούν μέσα στο χρονοδιάγραμμα», 
επεσήμανε και πρόσθεσε ότι «Υπάρχει βεβαίως και το έργο της 
επέκτασης του διαδρόμου, το οποίο αποτελεί δεύτερη εργολαβία και 
αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στη χρονιά». Παράλληλα, όπως 
είπε ο κ. Βήλος, σε ό,τι αφορά την Fraport Greece, «ξεκινάνε άμεσα οι 
εργασίες για το νέο τερματικό σταθμό, ενώ στον υφιστάμενο τερματικό 
σταθμό θα γίνουν εργασίες εσωτερικής αναδιαμόρφωσης που θα χουν 
ως αποτέλεσμα να διπλασιαστεί ο χώρος που περιμένουν οι επιβάτες 
για την επιβίβασή τους στα αεροπλάνα». 

Εντός του Νοεμβρίου ξεκινούν τα έργα στο αεροδρόμιο 
“Μακεδονία”

Εργαστήρια και ενημερωτικές επισκέψεις στη 
Θεσσαλονίκη για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Μείωσης 
Αποβλήτων

Ανοίγει η “Δελφών” κι ο Μετροπόντικας “’Ελλη” μπαίνει 
στον σταθμό Καλαμαριάς
Το αργότερο μέχρι τις αρχές 

του 2019, εκτιμάται ότι θα έχει 
ολοκληρωθεί η τοποθέτηση των 
σιδηροδρομικών ραγών του Μετρό 
Θεσσαλονίκης, η οποία ξεκίνησε 
ήδη από το αμαξοστάσιο της 
Πυλαίας, ενώ σύντομα ανοίγει πλέον, ύστερα από έξι χρόνια, το κλειστό 
τμήμα της οδού Δελφών. Η κλειστή οδός (το τμήμα μεταξύ Μ. Μπότσαρη 
και Π. Συνδίκα) είχε προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων και παραπόνων 
από καταστηματάρχες και κατοίκους της περιοχής. «Παραδίδεται 
σε πλήρη κυκλοφορία και προς τις δύο κατευθύνσεις το τμήμα της 
οδού Δελφών, που τόσο ταλαιπώρησε τον κόσμο» γνωστοποίησε 
ο πρόεδρος της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ, Γιάννης Μυλόπουλος. Εξάλλου, τη 
Δευτέρα 20 Νοεμβρίου, ο μετροπόντικας «Έλλη», ο ένας από τους δύο 
που διανοίγουν τις σήραγγες του Μετρό στη Καλαμαριά, θα φτάσει στον 
σταθμό «Καλαμαριά». Ήδη η «Έλλη» έχει σχεδόν διανοίξει το 60% της μίας 
σήραγγας, ενώ μετά περίπου ενάμισι μήνα, ο δεύτερος μετροπόντικας, ο 
«Φρίξος» που ακολουθεί, θα φτάσει κι αυτός στη Καλαμαριά.

ΕΚΘΕΣΗ  «ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΑΛΙΑΣ ΜΑΣ ΠΟΛΗΣ» έως 18 
Φεβρουαρίου 2018, Πολιτιστικό Κέντρο Θεσσαλονίκης του ΜΙΕΤ, 
Βίλα Καπαντζή, Β. Όλγας 108. Πληροφορίες  2310295170-1  και 
ΕΔΩ

OPEN HOUSE, 25 και 26 Νοεμβρίου 2017, Αψιδωτή αίθουσα 
Γαλεριανού Ανακτόρου, Βυζαντινό Λουτρό, Ροτόντα, Επταπύργιο, 
Μπεζεστένι. Πληροφορίες ΕΔΩ

2η Art Thessaloniki Fair, 23 έως 26 Νοεμβρίου 2017, χώρος 
ΔΕΘ, Πληροφορίες 2310 291117

ΕΚΘΕΣΗ  αρχειακών τεκμηρίων με θέμα: “Η μεγάλη πυρκαγιά 
της Θεσσαλονίκης τον Αύγουστο του 1917 – Η ευκαιρία που 
δε χάθηκε” για τα 100 χρόνια από τη μεγάλη πυρκαγιά της 
Θεσσαλονίκης τον Αύγουστο του 1917. Έως 30 Νοεμβρίου 
2017, Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, Πλατεία Ιπποδρομίου. 
Πληροφορίες 2310 274167

Ο Σ.Δημητριάδης νέος πρόεδρος του ΣΑΘ
Πρόεδρος του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Θεσσαλονίκης αναδείχθηκε 

ο Σωκράτης Δημητριάδης, κατά τη συνεδρίαση της Δευτέρας 13 
Νοεμβρίου 2017. Το νέο διοικητικό συμβούλιο συγκροτήθηκε σε Σώμα, 
μετά τις εκλογές που είχαν πραγματοποιηθεί στις 11 Ιουνίου 2017.

Αναλυτικά το νέο Δ.Σ. του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Θεσσαλονίκης (ΣΑΘ):
Πρόεδρος: Σωκράτης Δημητριάδης (ΔΚΜ)
Aντιπρόεδρος: Σοφία Ξανθοπούλου (ΔΗΣΥΜ)
Γενικός Γραμματέας: Λάμπρος Αντάρας (ΑΝ.Α.Σ.Α.)
Ταμίας: Λία Μαρίνου (Δ.Κ.Μ.)
Μέλη: Βασίλης Γρηγοριάδης (ΔΥΝΑΜΗ), Φανή Δάλα (ΔΥΝΑΜΗ), Δώρα 

Μάνου (ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ), Δημήτρης Χατζόπουλος (FORUM) και 
Βαγγέλης Χρυσαφίδης (ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ).

Μέχρι τις 26 Νοεμβρίου 2017 θα διαρκέσει η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα 
Μείωσης Αποβλήτων (European Week for Waste Reduction), που 
αποτελεί τη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή καμπάνια στην κατηγορία της και 
συντονίζεται από τον Εθνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ). Ο ΕΟΑΝ 
έχει απευθύνει κάλεσμα σε ΟΤΑ, δημόσιες αρχές, επιχειρήσεις κ.λπ., 
προκειμένου να συμμετάσχουν οργανώνοντας σχετικές δράσεις.

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, ανταποκρινόμενος στο κάλεσμα του ΕΟΑΝ, 
προχώρησε στο σχεδιασμό δράσεων στο πλαίσιο των οποίων, από τις 20 
έως τις 23 Νοεμβρίου 2017, προγραμματίζεται σχετική ενημέρωση σε 
33 σχολικά τμήματα έξι δημοτικών σχολείων στις Δημοτικές Κοινότητες, 
σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Εταιρία ΟΤΑ «Ανατολική Α.Ε.».

Παράλληλα, για το Σαββατοκύριακο 18 και 19 Νοεμβρίου, διοργανώ-
νονται εργαστήρια ανακύκλωσης για παιδιά και ενήλικες στο φουαγιέ 
του Δημαρχείου (Βασ. Γεωργίου Α΄ 1, Ισόγειο). Δείτε το πλήρες πρόγραμ-
μα των ενημερωτικών επισκέψεων αλλά και των εργαστηριών ΕΔΩ 

www.miet.gr
http://www.openhousethessaloniki.gr
https://thessaloniki.gr/european-week-for-waste-reduction/
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Οι επενδύσεις γίνονται θυσία στη βελτίωση του κοινωνικού προφίλ της κυβέρνησης. Την ώρα που μοιράζει 1,4 δισ. ευρώ, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 
είναι, με βάση τα στοιχεία του προϋπολογισμού για το διάστημα Ιανουαρίου - Οκτωβρίου, «παγωμένο». Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν 
από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) είναι μειωμένο κατά 1,087 δισ. ευρώ, καθώς θα έπρεπε ήδη να έχουν 
πραγματοποιηθεί δαπάνες ύψους 3,06 δισ. ευρώ, ενώ έχουν γίνει 1,97 δισ

Νομοθετική ρύθμιση για την τροποποίηση των διατάξεων του Ποινικού Κώδικα ως προς το ζήτημα της ασφάλειας των συμβολαιογράφων και της ομαλής 
διενέργειας των πλειστηριασμών θα προωθήσει το Υπουργείο Δικαιοσύνης, όπως συμφωνήθηκε μεταξύ άλλων, στη διυπουργική συνάντηση με τη συμμετοχή 
των μελών του δ.σ. συμβολαιογραφικών συλλόγων. 

Τη δημιουργία ηλεκτρονικού εισιτηρίου και στη Θεσσαλονίκη, το οποίο μάλιστα θα είναι ενιαίο με το αντίστοιχο της Αθήνας, προανήγγειλε, μιλώντας στον 
ραδιοφωνικό σταθμό του Αθηναϊκού και Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων, «Πρακτορείο, 104,9 FM», ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΑΣΘ, Σάββας Παναγιωτίδης. 

Ξεκίνησε επισήμως, με τη δημοσίευση της πρόσκλησης, η ανταλλαγή 20 παλαιών ομολογιακών εκδόσεων, που εκδόθηκαν με το PSI, συνολικού ύψους 29,7 δισ. 
ευρώ, με πέντε νέες εκδόσεις. Οι επενδυτές έχουν προθεσμία να αποδεχτούν την πρόταση για το swap (ανταλλαγή) μέχρι τις 28 Νοεμβρίου. Σύμφωνα με πηγές 
της ΤτΕ, που επικαλείται το Reuters, ελληνικά συνταξιοδοτικά ταμεία που ελέγχουν τίτλους ύψους περίπου 6 δισ. ευρώ θα συμμετάσχουν στην ανταλλαγή.

Απόλυτα ισοσκελισμένο, ρεαλιστικό και εφαρμόσιμο χαρακτήρισε τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ο περιφερειάρχης, Απόστολος 
Τζιτζικώστας στη σημερινή συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου. Ο προϋπολογισμός που εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία καταγράφει έσοδα 228 εκ. ευρώ 
(πέρσι 217) και έξοδα 315, ενώ το λογιστικό έλλειμμα των 87,4 εκ. ευρώ, όπως είπε ο περιφερειάρχης, καλύπτεται από το ταμειακό υπόλοιπο του 2017. Μάλιστα, 
προβλέπει 44 εκ. ευρώ για νέα έργα, που είναι τα περισσότερα χρήματα από κάθε άλλη φορά και συνολικά 7 εκ. ευρώ παραπάνω από τα κονδύλια που διατέθηκαν 
πέρσι.

Επενδύσεις ...“θυσία¨στο κοινωνικό προφίλ;

Πλειστηριασμοί: Τι συμφωνήθηκε με τους συμβολαιογράφους

Ηλεκτρονικό εισιτήριο και στη Θεσσαλονίκη

Η ΚαΘΗμΕρινΗ 15/11/2017

H ναυΤΕμΠοριΚΗ 15/11/2017

CNN GreeCe 15/11/2017 

IN.Gr 15/11/2017

VorIa.Gr 15/11/2017

Ξεκίνησε το swap ελληνικών ομολόγων ύψους 29,7 δισ. ευρώ 

νέα έργα 44 εκατ. ευρώ στην Περιφέρεια Κ.μακεδονίας το 2018

Διαβάστε στο blog του ΤΕΕ/ΤΚΜ 

- Ο έλεγχος της εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας στο επίκεντρο του προγραμματισμού της μόνιμης Επιτροπής Ενέργειας και Περιβάλλοντος
- Για κάποιους οι πλωτές πόλεις δεν είναι τρελή ιδέα...
- Πώς θα είναι οι πόλεις μας το 2025;
- Μόλις στο 1/10 του τζίρου του παγκόσμιου λιανεμπορίου το e-commerce
- eργαστήρια επιχειρηματικότητας στο αΠΘ
- Power up your Career: Διήμερη εκδήλωση ΑΠΘ - Accen-ture

- Πόρισμα της ομάδας Εργασίας του ΤΕΕ/ΤΚμ για τη διαχείριση συσκευασιών φυτοφαρμάκων

http://www.kathimerini.gr/934574/article/oikonomia/ellhnikh-oikonomia/h-kyvernhsh-moirazei-14-dis-yalidizontas-tis-ependyseis
http://www.naftemporiki.gr/finance/story/1295368/pleistiriasmoi-ti-sumfonithike-me-tous-sumbolaiografous
http://www.cnn.gr/news/ellada/story/105712/hlektroniko-eisitirio-kai-sti-thessaloniki
https://tinyurl.com/y7xlsurm
http://voria.gr/article/nea-erga-44-ek-evro-to-2018-stin-periferia-kentrikis-makedonias
http://www.teetkm.gr/programmatismos-monimhs-epitrophs-energeias-perivallontos/
http://www.teetkm.gr/programmatismos-monimhs-epitrophs-energeias-perivallontos/
http://www.teetkm.gr/gia-kapoious-oi-plwtes-poleis-den-einai-trelh-idea/
http://www.teetkm.gr/pws-tha-einai-oi-poleis-mas-to-2025/
http://www.teetkm.gr/molis-sto-110-tou-tzirou-tou-pagkosmiou-lianemporiou-to-e-commerce/
http://www.teetkm.gr/ergasthria-epixeirhmatikothtas-sto-apth/%0D
http://www.teetkm.gr/power-up-your-career-dihmerh-ekdhlwsh-apth-accenture/
http://www.teetkm.gr/porisma-ths-omadas-ergasias-tou-teetkm-gia-th-diaxeirish-syskevasiwn-fytofarmakwn/
http://www.teetkm.gr/porisma-ths-omadas-ergasias-tou-teetkm-gia-th-diaxeirish-syskevasiwn-fytofarmakwn/




Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 

Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηµατικότητα & Καινοτοµία (ΕΠΑνΕΚ)

 

ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ:

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

ΤΩΝ ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΤΟΥ Ν.4409/16,

ΤΕΤΑΡΤΗ 22/11/17,

18:00 µ.µ.

ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΤΕΕ/ΤΚΜ,

ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ 49,

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

https://www.ktimanet.gr/DiagramsApp/





ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ 
CAN studio

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ 
ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΚΜ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

E-MAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΚΜ
Πάρις Μπίλλιας

Αλεξάνδρα Γούτα
Χρύσα Λασκαρίδου
Κυριακή Διαβολίτση
Κυριακή Πετρίδου

infotkm@central.tee.gr

ΤΕΕ / ΤΚΜ
Λεωφόρος Μ. Αλεξάνδρου 49

54643, Θεσσαλονίκη
www.tkm.tee.gr

ΓΡΑΦΕΙΟ  ΝΟΚ
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

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1oς όροφος ΤΕΕ/ΤΚΜ, γραφείο ΝΟΚ 

Περισσότερα

http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teetkm/ForologikaDec2017.pdf

