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EDITORIAL

Τεχνική παρουσίαση του «Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος»

O ΤΑP δεν είναι απλά και μόνο σωλήνες σε ελάχιστο
βάθος 1,5 μέτρο κάτω από το έδαφος. Ούτε απλά και
μόνο ένα τεχνικό έργο (αν και ως τέτοιο παρουσιάζει
μεγάλο ενδιαφέρον, οπότε τσεκάρετε τα τεχνικά του
χαρακτηριστικά σε άρθρο στο blog του ΤΕΕ/ΤΚΜ
ΕΔΩ). Ο TAP είναι πολιτική, διπλωματία και οικονομία.
Πολιτική και διπλωματία γιατί σε μια εξαιρετικά
κρίσιμη περίοδο δίνει στην Ελλάδα σημαίνοντα ρόλο
στην παγκόσμια ενεργειακή σκακιέρα: από ελληνικό
έδαφος θα περνά το μεγαλύτερο μέρος αυτού του
αγωγού, που ενώνει το γιγάντιο κοίτασμα του Σαχ
Ντενίζ με τις πεινασμένες ενεργειακά αγορές της
Ευρώπης. Και ο ΤΑP είναι βεβαίως οικονομία, όχι
μόνο γιατί υπόσχεται χιλιάδες θέσεις εργασίας,
αλλά και διότι ήδη δίνει αντικείμενο σε ελληνικές
επιχειρήσεις μέσω προμηθειών και υπεργολαβιών.
Όλα αυτά καθιστούν προφανή τη σημασία του,
ιδίως για την ανάδειξη των γεωστρατηγικών
πλεονεκτημάτων μιας χώρας, που την τελευταία
επταετία ολοένα βυθίζεται, προσπαθώντας να
κρατήσει το κεφάλι έξω από το νερό. Ο TAP είναι η
απόδειξη ενός καθοριστικού γεγονότος, που μπορεί
να αποτελέσει τη βάση για τα πρώτα αναπτυξιακά
σκιρτήματα της ελληνικής οικονομίας. Του γεγονότος
ότι η πολιτική βούληση και η διακομματική συναίνεση
είναι τα πάντα. Όταν το ισχυρό αυτό δίπτυχο μπαίνει
στον πυρήνα της αναπτυξιακής προσπάθειας της
χώρας και οι βραχυπρόθεσμες σκοπιμότητες
φιμώνονται από τα προφανή μακροπρόθεσμα
πλεονεκτήματα, τα οφέλη είναι άμεσα, πολλά και
μεγάλα. Η θετική εξέλιξη στον TAP -η κατασκευή
του οποίου αναμένεται να ξεκινήσει πολύ σύντομα
και στην πράξη (ήδη την περασμένη Τρίτη 17 Μαΐου
έγινε η επίσημη τελετή έναρξης)- είναι αποτέλεσμα
επιμονής, υπομονής, σχεδίου και οργάνωσης.
Αντεπιχειρήματα στην κατασκευή του σίγουρα μπορεί
να υπάρξουν -το ζήτημα είναι πόσο σημαντικά είναι
πραγματικά μπροστά στα οφέλη. Στα οφέλη όχι απλά
για μια χώρα σε κρίση, αλλά για οποιαδήποτε χώρα
θα ήθελε να ενισχύσει τον παγκόσμιο γεωστρατηγικό
της ρόλο, αξιοποιώντας επιτέλους στην πράξη την
τόσο πλεονεκτική γεωγραφική της θέση. Το ΤΕΕ/
ΤΚΜ εξαρχής υποστήριξε το έργο, όχι στα “τυφλά”,
αλλά με τεκμηριωμένη επιστημονική άποψη, όπως
αυτή αποκρυσταλλώθηκε μέσα από το έργο Ομάδας
Εργασίας που το μελέτησε σε αρχικό στάδιο (τα
αποτελέσματα της οποίας μπορείτε να δείτε ΕΔΩ

Αποτελεί κατασκευαστικό και τεχνικό επίτευγμα. Είναι ένα από τα σημαντικότερα πολιτιστικά και
εκπαιδευτικά έργα που έχουν υλοποιηθεί στη χώρα και φέρει τη σφραγίδα ενός παγκόσμια καταξιωμένου
αρχιτέκτονα. Παράλληλα, μελετήθηκε και κατασκευάστηκε με τη μεγαλύτερη δωρεά που έχει ποτέ
πραγματοποιηθεί από ελληνικό κοινωφελές ίδρυμα και μία από τις μεγαλύτερες στο χώρο της Τέχνης
και του Πολιτισμού, παγκοσμίως. Η κατασκευή του «Κέντρου Πολιτισμού ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος»
ολοκληρώθηκε τον περασμένο Μάρτιο, θα ανοίξει τις πύλες του για ένα τριήμερο στις 23 Ιουνίου και θα
ξεκινήσει την λειτουργία του την άνοιξη του 2017. Το Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» πρόσεφερε περισσότερα
από 550 εκατομμύρια ευρώ για την κατασκευή του στο Φαληρικό Δέλτα της Αθήνας. Τον σχεδιασμό του
έργου ανέλαβε ο καταξιωμένος αρχιτέκτονας Renzo Piano, ο οποίος έγινε ευρύτερα γνωστός τη δεκαετία
του ‘70 με το Κέντρο Georges Pompidou στο Παρίσι.
Η μελέτη και η κατασκευή του ΚΠΙΣΝ αποτέλεσε μεγάλη πρόκληση για τους μηχανικούς. Το ΤΕΕ/ΤΚΜ
διοργανώνει την Δευτέρα 23 Μαΐου (19:00) εκδήλωση κατά τη διάρκεια της οποίας θα γίνει η τεχνική
παρουσίαση του έργου. Θα πραγματοποιηθεί στο αμφιθέατρο του Τμήματος (Μεγ.Αλεξάνδρου 49) και
ομιλητές θα είναι ο Αρχιτέκτων Μηχανικός Γιάννης Βεντουράκης, ο οποίος θα κάνει εισήγηση με τίτλο
«Από τη σύλληψη της ιδέας στην υλοποίηση» και ο Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Γρηγόρης Πενέλης, ο οποίος
θα κάνει εισήγηση με θέμα «Προκλήσεις σε δομοστατικούς. Η περίπτωση του ΚΠΙΣΝ».

Κοινή πρωτοβουλία ΑΠΘ, ΤΕΕ/ΤΚΜ και ΣΕΠΒΕ για την ανάσχεση του φαινομένου
του brain drain
Με στόχο την ανάσχεση του φαινομένου της μετανάστευσης επιστημόνων στο εξωτερικό (brain drain) ΑΠΘ,
ΤΕΕ/ΤΚΜ και Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος (ΣΕΠΒΕ), ενώνουν τις δυνάμεις τους
προκειμένου -μεταξύ άλλων- ν΄ αντιστοιχήσουν τις δεξιότητες των φοιτητών του Πολυτεχνείου με τις ανάγκες
των επιχειρήσεων της Βόρειας Ελλάδας για έρευνα και ανάπτυξη (R&D).
Από την πρωτοβουλία, η εφαρμογή της οποίας θα αρχίσει σταδιακά να προετοιμάζεται από τον Ιούνιο ώστε
να ενεργοποιηθεί πλήρως τον Σεπτέμβριο, εκτιμάται ότι θα ωφελούνται 40-50 άτομα ανά εξάμηνο κύκλο,
όπως επισημάνθηκε στη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου. Παράλληλα, στην πρώτη αυτή φάση, στην όλη
διαδικασία υπολογίζεται ότι θα συμμετάσχουν πάνω από 20 επιχειρήσεις.
Πρόκειται στην ουσία για μια πρωτοβουλία στέγασης και mentoring επί εξάμηνο φοιτητών, που εκπονούν
τις διπλωματικές τους, ώστε αφενός οι νέοι αυτοί να έρχονται σε επαφή με τις επιχειρήσεις (πληροφορικής
σε πρώτη φάση) πριν ακόμη αποφοιτήσουν και αφετέρου οι εταιρείες να αποκτούν πρόσβαση στην ανάπτυξη
R&D με εξειδικευμένα χαρακτηριστικά. Αν δε, η συνεργασία «δέσει» δεν αποκλείεται να γίνει ευκολότερη και
η επαγγελματική τους αποκατάσταση είτε στην ίδια την εταιρεία με την οποία θα συνεργαστούν είτε και με την
ίδρυση δικής τους επιχείρησης στη βάση της εμπειρίας που απέκτησαν. Ετσι δεν θα υπάρχει πλέον η ανάγκη
της μετανάστευσης λόγω της αδυναμίας εύρεσης εργασίας εντός των συνόρων της Ελλάδας.
Όπως επισήμανε ο πρύτανης του ΑΠΘ, Περικλής Μήτκας, η συνεργασία που ανακοινώθηκε αφορά σε πρώτη
φάση τις τεχνολογίες πληροφορικής όπως αυτές εφαρμόζονται στις επιστήμες του μηχανικού. «Η ιδέα είναι
ότι κατόπιν συνεργασίας μεταξύ των καθηγητών πολυτεχνικής και εκπροσώπων των επιχειρήσεων θα
δίνονται στους τελειόφοιτους της Πολυτεχνικής θέματα διπλωματικών εργασιών, τα οποία θα σχετίζονται με
συγκεκριμένα προβλήματα των συνεργαζόμενων εταιρειών του ιδιωτικού τομέα. Ακολούθως οι φοιτητές θα
στεγάζονται σε χώρους του ΤΕΕ/ΤΚΜ, όπου πέρα από τη δουλειά της διπλωματικής τους θα έχουν βοήθεια
τύπου μέντορινγκ για να αναπτύξουν την εργασία τους ώστε να φτάσει στο στάδιο του ολοκληρωμένου
προϊόντος ή υπηρεσίας, που ενδεχομένως αργότερα θα μπορούσε να αποτελέσει τη βάση για δική τους
εταιρεία», εξήγησε. Οι φοιτητές θα φιλοξενούνται στο ΤΕΕ/ΤΚΜ για διάστημα έως και έξι μηνών και η ιδέα
είναι το πρόγραμμα να επεκταθεί και σε υποψήφιους διδάκτορες, οι οποίοι θα μπορούν να μείνουν σε αυτούς
Συνέχεια στη σελίδα 2...
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τους χώρους έως και για τρία χρόνια.
Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΣΕΠΒΕ, Κωστής Καγγελίδης, σημείωσε: «ως
επιχειρήσεις βλέπουμε ότι πρέπει να συντρέξουμε σε αυτή την προσπάθεια, ώστε
να μπορέσουμε να δώσουμε στο οικοσύστημά μας τη δυνατότητα να παράγει
εμπορεύσιμα προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας, που θα απευθύνονται σε
αγορές πέραν της ελληνικής».
Εξηγώντας τους λόγους που ώθησαν το ΤΕΕ/ΤΚΜ να προσφέρει τη στέγη του
για να στηρίξει τους φοιτητές μηχανικούς, ο πρόεδρος του Τμήματος, Πάρις
Μπίλλιας, σημείωσε: «Εμείς ως ΤΕΕ και ως μηχανικοί έχουμε πληγεί ισχυρά
από την κρίση τα τελευταία επτά-οκτώ χρόνια. Οι μηχανικοί φεύγουν καθημερινά
από την πατρίδα μας για να βρουν επαγγελματική δραστηριότητα σε άλλες
χώρες. Ευτυχώς το επίπεδο των σπουδών στα ελληνικά πολυτεχνεία είναι πολύ
υψηλό κι αυτό αποδεικνύεται με την ευκολία που προσεγγίζουν τις αγορές του
εξωτερικού οι μηχανικοί. Το φαινόμενο αυτό βέβαια πρέπει να σταματήσει. Δεν
είναι δυνατόν οι ακριβές και επίπονες σπουδές του μηχανικού και η προστιθέμενη
αξία να φεύγει στο εξωτερικό χωρίς αντίκρισμα για την ελληνική πολιτεία». Έτσι
αποφασίστηκε να διατεθούν στους φοιτητές χώροι στις εγκαταστάσεις του ΤΕΕ/
ΤΚΜ στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου 49, ικανοποιώντας και την επιδίωξη του
Τμήματος να φέρει τη Θεσσαλονίκη και ιδίως τους νέους ανθρώπους κοντά στο
επιμελητήριο. Ο κ. Μπίλλιας πρόσθεσε ότι αν το εγχείρημα πετύχει -κάτι για το
οποίο εξέφρασε βεβαιότητα ότι θα συμβεί- η όλη πρωτοβουλία δεν θα μείνει στο
επίπεδο των επιχειρήσεων πληροφορικής, αφού μεγάλες είναι οι δυνατότητες
και για τις ειδικότητες των χημικών μηχανικών, των πολιτικών μηχανικών, των
αρχιτεκτόνων κτλ. «Σε πλήρη ανάπτυξη στόχος είναι να έχουμε και εταιρείες
εκτός ΣΕΠΒΕ», κατέληξε.
Ο καθηγητής Κώστας Κατσάμπαλος, κοσμήτορας της Πολυτεχνική, εξέφρασε τις
ευχαριστίες του στο ΤΕΕ για το γεγονός ότι «τα μέλη του, με το υστέρημά τους
εδώ και πολλές δεκαετίες, στηρίζουν την εκπαιδευτική και ερευνητική δράση
των πολυτεχνείων από τις εισφορές τους». Περιγράφοντας το χρονοδιάγραμμα
της όλης διαδικασίας, ο Σωτήρης Σιάγας, στέλεχος του ΣΕΠΒΕ, σημείωσε ότι από
1ης Ιουνίου στόχος είναι να ξεκινήσει η διαμόρφωση του χώρου στο ΤΕΕ/ΤΚΜ,
ώστε τον Ιούλιο να ακολουθήσει η διαδικασία επιλογής των φιλοξενούμενων
φοιτητών και τις πρώτες εβδομάδες του Σεπτεμβρίου να εγκατασταθούν οι
πρώτοι εξ αυτών.

Δεύτερη ανακοίνωση του Συνεδρίου Σκυροδέματος
Από την Πέμπτη 10 έως το Σάββατο 12 Νοεμβρίου 2016 θα πραγματοποιηθούν
οι εργασίες του Πανελλήνιου Συνέδριου Σκυροδέματος με θέμα: «Κατασκευές από
Σκυρόδεμα». Συνδιοργανώνεται από το ΤΕΕ/ΤΚΜ και την Ελληνική Επιστημονική
Εταιρία Ερευνών Σκυροδέματος και θα πραγματοποιηθεί στο Συνεδριακό Κέντρο
«Ιωάννης Βελλίδης» στη Θεσσαλονίκη. Στην δεύτερη ανακοίνωση του Συνεδρίου, η
οποία αναρτήθηκε στον ιστότοπο του ΤΕΕ/ΤΚΜ, υπάρχουν χρήσιμες πληροφορίες
και τα ονόματα των μελών της Οργανωτικής και Επιστημονικής Επιτροπής. Διαβάστε
ΕΔΩ την αναλυτική ανακοίνωση. Επίσης, ΕΔΩ μπορείτε να βρείτε το πρότυπο
εκτενούς περίληψης για όσους επιθυμούν να κάνουν εισήγηση

Διατηρούνται οι μειωμένες ασφαλιστικές εισφορές για το 2016
στους μηχανικούς που εντάχθηκαν στον Ν.4331/2015
Μετά από γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που έκανε δεκτή
ο υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Πετρόπουλος, όσοι ασφαλισμένοι
του ΤΣΜΕΔΕ είχαν ενταχθεί στη ρύθμιση του νόμου 4331/2015 για κατάταξη
σε χαμηλότερη ασφαλιστική κατηγορία θα εξακολουθούν να πληρώνουν
αυτή τη χαμηλότερη εισφορά μέχρι το τέλος του 2016. Η ανωτέρω εξέλιξη
επετεύχθη μετά από τις συνεχόμενες παρεμβάσεις του ΤΕΕ, τις αναλογιστικά
και νομοθετικά τεκμηριωμένες αποφάσεις της διοίκησης του ΤΣΜΕΔΕ, καθώς
και του ερωτήματος που τέθηκε στο Ν.Σ.Κ. από το ΕΤΑΑ. Σύμφωνα με τη
γνωμοδότηση του ΝΣΚ, το ΕΤΑΑ πλέον ΔΕΝ έχει υποχρέωση να ανακαλέσει
τις πράξεις με τις οποίες οι μηχανικοί εντάχθηκαν σε κατώτερη ασφαλιστική
κατηγορία. Η ρύθμιση αυτή αφορά περίπου 19.500 ασφαλισμένους του
ΤΣΜΕΔΕ, της κατηγορίας των νέων ασφαλισμένων και δεν επηρεάζονται από
τη ψήφιση του νέου καταστροφικού ασφαλιστικού νόμου το οποίο αφορά τις
εισφορές από 1/1/2017 και μετά. Έτσι όσοι εντάχθηκαν στη σχετική ρύθμιση
το 2015 θα εξακολουθήσουν να οφείλουν και να πληρώνουν για τα έτη 2015
και 2016 τις μειωμένες εισφορές της κατώτερης ασφαλιστικής κατηγορίας.
Ειδική αναφορά πρέπει να γίνει στο ότι η γνωμοδότηση αποδέχεται σχεδόν
πλήρως το σκεπτικό που έχει αναπτύξει το ΤΕΕ σχετικά με την προστασία
του δημοσίου συμφέροντος. Αποδέχεται δηλαδή ότι αφού με το μέτρο των
μειωμένων εισφορών αυξήθηκαν τα έσοδα του ΤΣΜΕΔΕ και η εισπραξιμότητα
των εισφορών, αυτή η ρύθμιση προάγει το δημόσιο συμφέρον.

Τριήμερο Αειφορίας, 20-22 Μαΐου 2016
Τριήμερο Αειφορίας, το
μοναδικό του είδους
του
στην
Ελλάδα,
διοργανώνεται από την
ανεξάρτητη ομάδα φοιτητών και αποφοίτων “Student for Sustainability” (Φοιτητές για την Αειφορία) του
Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος. Η ομάδα προωθεί τις ιδέες της αειφόρου
ανάπτυξης σε ολόκληρη την κοινωνία με έμφαση στην εφαρμογή ορθών
πρακτικών. Δημιουργήθηκε μέσα από τα κοινά ακαδημαϊκά ενδιαφέροντα στα
πλαίσια του μεταπτυχιακού MSc in Environmental Management and Sustainability του Διεθνούς Πανεπιστημίου.
Στόχος είναι η διοργάνωση ενός 3ημέρου εκδηλώσεων, ανοικτό σε
συμμετέχοντες από όλο τον κόσμο είτε με φυσική παρουσία είτε μέσω live
streaming στο συνέδριο, με προσκεκλημένους ομιλητές - εμπειρογνώμονες,
οι οποίοι θα δώσουν διαλέξεις πάνω σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης που
θα καλύπτουν και τους πυλώνες της (Κοινωνία - Οικονομία - Περιβάλλον).
Ταυτόχρονα, οι εκδηλώσεις επιδιώκουν την προώθηση και την ενίσχυση
της σημασίας της βιώσιμης ανάπτυξης σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, τόσο προς
όφελος της κοινωνίας, όσο και της οικονομίας και του περιβάλλοντος μέσω των
θεματικών εργαστηρίων (workshops). Πρόγραμμα τριημέρου:
• 20 Μαΐου: Εξειδικευμένα Θεματικά Εργαστήρια «Βιωσιμότητα στην
Καθημερινότητα». Συνεδριακό Κέντρο «Νικόλαος Γερμανός», ΔΕΘ περίπτερο 8,
17:00 - 20:00
• 21 Μαΐου: 2ο Διεθνές Συνέδριο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Τεχνικό Επιμελητήριο
Ελλάδος ΤΚΜ, 10:30 - 16:30
• 22 Μαΐου: Έκθεση Τοπικών Αγροδιατροφικών Προϊόντων και Παράλληλες
εκδηλώσεις για πολίτες κάθε ηλικίας. Πολυχώρος WE, 11:00 - 20:00
Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ
ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΕ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΑΜΕΣΕΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
ΚΑΙ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ
ΤΕΕ/ΤΚΜ, Λεωφ. Μεγάλου Αλεξάνδρου 49, Θεσσαλονίκη
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

9-10 Ιουνίου 2016

Πέμπτη 9 Ιουνίου
Προσέλευση – Εγγραφές - Καφές
10:00 – 13:30 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
1. Πρόεδρος ΤΕΕ/ΤΚΜ
2. Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας (έχει προσκληθεί)
3. Δήμαρχος Θεσσαλονίκης (έχει προσκληθεί)
4. Επενδύοντας στον τομέα των Μεταφορών: Μια ισχυρή
αναπτυξιακή δυναμική για την υπέρβαση της ελληνικής
κρίσης
Πέτη Πέρκα, Γενική Γραμματέας ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ
5. Αναγκαιότητα επανεκκίνησης της ελληνικής οικονομίας : Ο
ρόλος του αναπτυξιακού νόμου
Γενικός Γραμματέας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων
Υπ.Οικονομίας, καθ. Λ. Λαμπριανίδης
6. Πρόεδρος ΤΑΙΠΕΔ Σ. Πιτσιόρλας
7. ΕΒΕΘ Ά Αντιπρόεδρος Χ. Αλεξόπουλος
8. Οι συνέπειες της κρίσης στην πορεία της Περιφέρειας
Γ. Χατζόπουλος
13:30-14:30
Ελαφρύ γεύμα
14:30- 17:00
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΟΝ TOMEA ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
1. ΜΕ Ενέργειας & Περιβάλλοντος TEE/TKM
2. Παραγωγή και αποθήκευση ενέργειας από ορυκτές και
ανανεώσιμες πηγές. Προκλήσεις και ευκαιρίες για την
Ελλάδα
Καθ. Ε. Κακαράς – Δ/ντής ΙΔΕΠ/ΕΚΕΤΑ – Εθνικός Εκπρόσωπος
για το Πρόγραμμα «Ενέργεια»
3. Χρηματοδοτήσεις – προοπτικές στον Ενεργειακό τομέα
Τράπεζα Αττικής
4. TAP
5. Συγχρηματοδότηση έργων Εξοικονόμησης Ενέργειας
μέσω Επιχειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών (ΕΕΥ/ESCOs).
Δρ. Κ. Kωνσταντίνου Μηχανολόγος Μηχανικός, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
Α.Ε
6. LNG & CNG
Κανελλόπουλος Π. Διευθύνων Σύμβουλος Μ&Μ Gas
7. Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων ΟΕ ΤΕΕ/
ΤΚΜ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
17:00-17:30
Διάλειμμα - καφές
17:30-20:00
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ
1. Η περιφερειακή βιομηχανία προς το 2020
Αθ. Σαββάκης, Πρόεδρος ΣΒΒΕ
2. Νεανική και βιώσιμη επιχειρηματικότητα χωρίς διακρίσεις
Α. Στεφανίδης, Πρόεδρος Ακαδημίας Επιχειρηματικότητας &
τέως Πρόεδρος Ομοσπονδίας Ελληνικών Συνδέσμων Νέων
Επιχειρηματιών
3. Κ. Καγγελίδης, Πρόεδρος Δ.Σ. ΣΕΠΒΕ
4. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε
5. ΛΟΥΦΑΚΗΣ ΧΗΜΙΚΑ ΑΒΕΕ (έχει προσκληθεί)
6. Η Ελλάδα μπορεί …
Η. Γαγανέλης, Βιοτεχνία κατασκευής αυτοκινήτων REPLICAR
HELLAS
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Παρασκευή 10 Ιουνίου
10:00 – 13:00 ΕΡΓΑ – ΔΡΑΣΕΙΣ - ΥΠΟΔΟΜΕΣ
1. Πρόεδρος ΤΕΕ/ΤΚΜ
2. Το Μετρό ως έργο βιώσιμης ανάπτυξης
Γ.Μυλόπουλος Πρόεδρος ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ
3. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. Iωακειμίδης Ι.
4. ΟΛΘ
5. Η ανάπτυξη των logistics και ο ρόλος των δικτύων
μεταφορών
Α.Ζηλιασκόπουλος, Καθ. Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
6. Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων :
αποτελεσματικότητα του θεσμικού πλαισίου στην υλοποίηση
των τεχνικών έργων
Ι.Χορομίδης, Δικηγόρος, LL.M., Κ. Αραβίδου ΑΤΜ,Μsc, ΔΤΕ
ΠΚΜ, ΟΕ ΤΕΕ/ΤΚΜ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
13:30-14:30
Ελαφρύ γεύμα
14:00- 16:30
ΧΩΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
1. Προτάσεις ΤΕΕ/ΤΚΜ για τον Χωρικό Σχεδιασμό
Χ. Μακράκης-Καραχάλιος, Πρόεδρος ΜΕ Χωροταξίας &
Ανάπτυξης, ΜΧΠΠΑ, Μsc
2. Ζητήματα εφαρμογής Πολεοδομικού Δικαίου στο πλαίσιο
αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας
Καρατσώλης Κ. Δικηγόρος
3. Ο οδικός χάρτης για την χωροθέτηση και θεσμική έγκριση
μιας επένδυσης
Δ. Δούμας, Αρχιτέκτων
4. Ρυθμιστικό Σχέδιο Θεσσαλονίκης: το ανοικτό ζήτημα του
σχεδιασμού μητροπολιτικού επιπέδου
Δρ. Αθ. Γιαννακού, Αναπλ. Καθηγήτρια ΤΜΧΑ, Α.Π.Θ.
5. Αποτίμηση του σχεδιασμού και της θεσμοθέτησης των
χρήσεων γης στην Περιφέρεια. Διαπιστώσεις – Ερωτήματα
Ε. Αυγουστίδου, Δρ. Χωροτάκτης
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
16:30-17:00
Διάλειμμα - καφές
17:00 -19:30
ΠΟΛΗ – ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
1. Θεσσαλονίκη: νέος ρόλος, νέο brand –name
Κ. Μπελιμπασάκης
2. Ανασυνθέτοντας το αστικό τοπίο: συνέχειες-ασυνέχειες
στα πλαίσια ενός στρατηγικού σχεδιασμού ΟΕ ΤΕΕ/ΤΚΜ
3. Μετατρέποντας την παράδοση και τον πολιτισμό μας σε
στρατηγικό πυλώνα ανάπτυξης του τόπου
Ομ. Καθ.& Ερευνητής Α. Τσαυτάρης – π. Υπουργός Αγροτικής
Ανάπτυξης & Τροφίμων
4. Πλατφόρμα διαλόγου για τον πολιτισμό της
καθημερινότητας
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ Β.Ε (Π.Ε.Ε.Β.Ε.), Κ.
Μπλιάτκας Γεν. Διευθυντής, συγγραφέας-δημοσιογράφος
5. Δημόσιος Χώρος… Αναζητείται
Π. Νικηφορίδης, Αρχιτέκτων
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
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Σύγχρονες αρχιτεκτονικές εφαρμογές του υαλοπίνακα

Να αποσυρθεί το νομοσχέδιο για τους δασικούς χάρτες

Η ανάδειξη του υαλοπίνακα ως το
κορυφαίο δομικό υλικό, το οποίο
διαθέτει όλα εκείνα τα τεχνικά
χαρακτηριστικά που μπορούν να
συνεισφέρουν στην αναβάθμιση
των κτιριακών εγκαταστάσεων,
ήταν ο στόχος ημερίδας που
συνδιοργάνωσαν η Πανελλήνια
Ομοσπονδία
Εμπόρων
&
Βιοτεχνών Υαλοπινάκων και ο Σύνδεσμος Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων
& Καθρεπτών Νομού Θεσσαλονίκης & Κεντρικής Μακεδονίας υπό την αιγίδα του
ΤΕΕ/ΤΚΜ.
Στον χαιρετισμό του ο πρόεδρος του Τμήματος Πάρις Μπίλλιας τόνισε την
ανάγκη της έγκαιρης αναθεώρησης του ΚΕΝΑΚ προκειμένου να αναθερμανθεί
η κατασκευαστική δραστηριότητα, να απορροφηθούν τα κονδύλια της ΕΕ και
να αναβαθμιστεί το γερασμένο κτιριακό απόθεμα. Επίσης αναφέρθηκε στην
ανάγκη πιστοποίησης του επαγγέλματος του εγκαταστάτη υαλοπινάκων και
της εκπαίδευσης των μηχανικών πάνω στην ορθή και ασφαλή τοποθέτηση των
υαλοπινάκων, για την αποφυγή των ατυχημάτων.
Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις Αρχές Ασφαλείας Εφαρμογής Υαλοπινάκων που
δημιούργησε η ΠΟΕΒΥ, λόγω κενού νόμου, βασισμένες στον Ευρωκώδικα της
01/07/2013. Οι Αρχές Ασφαλείας είναι ένα «εγχειρίδιο» που έχει σαν στόχο
την επιλογή του κατάλληλου υαλοπίνακα ανά εφαρμογή, για την αποφυγή
ατυχημάτων. Αναλυτικά ΕΔΩ
Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 16 Μαΐου 2016 στο αμφιθέατρο του
ΤΕΕ/ΤΚΜ. Η ίδια εκδήλωση είχε πραγματοποιηθεί τον Ιανουάριο στην Αθήνα.
Δείτε ΕΔΩ τις παρουσιάσεις

Την απόσυρση του σχεδίου
νόμου «Επίσπευση διαδικασιών
κατάρτισης, θεώρησης και
κύρωσης των δασικών χαρτών
και λοιπές διατάξεις» του ΥΠΕΝ,
ζητούν το ΤΕΕ, το ΓΕΩΤΕΕ, ο
Σύνδεσμος των Ελληνικών
Εταιρειών-Γραφείων Μελετών
(ΣΕΓΜ), ο Πανελλαδικός
Σύνδεσμος Μελετητών Γεωτεχνικών (ΠΑΣΥΜΕΓΕ) και η Πανελλήνια Κίνηση
Δασολόγων(ΠΚΔ). Σε συνέντευξη τύπου που έδωσαν από κοινού οι πρόεδροι των
παραπάνω φορέων κ. Γιώργος Στασινός, Σπύρος Μάμαλης, Κώστας Καλέργης,
Νίκος Χλύκας και Θανάσης Μπουζινέκης, αντίστοιχα, αναφέρθηκε με έμφαση
ότι οι διατάξεις του νομοσχεδίου όχι μόνο δεν θα επισπεύσουν τις διαδικασίες
ολοκλήρωσης των δασικών χαρτών, αλλά –αντίθετα- θα επιβραδύνουν την
κατάρτιση του δασολογίου.
Το Κτηματολόγιο και το Δασολόγιο, ίσως είναι ένα από τα πλέον αναπτυξιακά έργα
της χώρας που πρέπει να γίνουν και ενδεχομένως έπρεπε να προηγηθούν, τόνισε
ο πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός. Και πρόσθεσε ότι για να κάνει κάποιος
επενδυτής μια επένδυση θα πρέπει να ξέρει αν αυτό, αν η έκταση στην οποία θέλει
να επενδύσει είναι προστατευόμενη περιοχή, δάσος, αρχαιολογικός χώρος, πόσο
χτίζει, τι χρήση μπορεί να έχει. Στη χώρα που ζούμε αυτή τη στιγμή έχουμε καταφέρει
να μην ξέρει ο πολίτης τίποτα από όλα αυτά. «Διαφορετικά, θα συνεχίζουμε το
δρόμο της διαφθοράς και του απεριόριστου χρόνου για την ολοκλήρωση ενός
έργου», σημείωσε χαρακτηριστικά. Όπως επίσης ανέφερε, χρειάζονται κανόνες για
την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων, όπως είναι η τυποποίηση των απαιτούμενων
εγγράφων καθώς και η ηλεκτρονική διάθεση και διεκπεραίωσή τους. «Πρέπει να
πάμε σε ηλεκτρονικές διαδικασίες παντού» τόνισε ο Πρόεδρος του ΤΕΕ δίνοντας
έμφαση στη διαφάνεια, στην καταπολέμηση της διαφθοράς, στην τήρηση των
χρονοδιαγραμμάτων και στην εξυπηρέτηση πολιτών και επενδυτών. Ειδικά
για το θέμα της οριοθέτησης των οικισμών προ του 1923, ο Πρόεδρος του ΤΕΕ
έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις προβλέψεις του νομοσχεδίου υποστηρίζοντας ότι
οι διατάξεις που προβλέπουν παραπομπή του θέματος σε επιτροπή που ορίζει ο
Υπουργός και μετά απόφαση του ίδιου του Υπουργού, γυρίζει τη χώρα 30-40 χρόνια
πίσω, κάνοντας οξείες παρατηρήσεις για το τι μπορεί να σημαίνει αυτό.
Περισσότερα ΕΔΩ

EcoThess Workshop 2016
Συνεχίζεται υπό την αιγίδα και με τη συμβολή του ΤΕΕ/ΤΚΜ το ECOTHESS
WORKSHOP. Χαιρετίζοντας την εκδήλωση ο πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ Πάρις
Μπίλλιας τόνισε ότι το ΤΕΕ/ΤΚΜ, ως τεχνικός σύμβουλος της Πολιτείας, έχει
ιδιαίτερη ευαισθησία σε περιβαλλοντικά θέματα και έχει προχωρήσει σε
ουσιαστικές παρεμβάσεις και προτάσεις.
Στην εναρκτήρια εκδήλωση ομιλητές ήταν ο καθηγητής Οικονομικών του
Περιβάλλοντος στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας, Αναπληρωτής Πρύτανη Έρευνας, Διευθυντής του Διατμηματικού
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Οικονομική Επιστήμη και
εκτελεστικός Διευθυντής του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου,
Ευτύχιος Σαρτζετάκης και ο Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός ΑΠΘ,
με μεταπτυχιακή ειδίκευση στη Διοίκηση Συστημάτων Παραγωγής, Διδάκτορας
του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών με περαιτέρω ειδίκευση σε θέματα
Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Οικονομίας και Στρατηγικών Αντιρρύπανσης, Χρίστος
Βλαχοκώστας.
Κατά τη διάρκεια του ECOTHESS WORKSHOP πραγματοποιούνται σεμινάρια
μικρής διάρκειας από νέους και καταξιωμένους επαγγελματίες που καινοτομούν
και διαπρέπουν πάνω σε θέματα Βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, Project Management, Product design και Innonation and Applicability. Σημαντική καινοτομία
του εγχειρήματος, και αυτό αποτελεί τον βασικό παράγοντα διαφοροποίησης
του από παρόμοια Workshop, είναι πως οι συμμετέχοντες θα κληθούν να
πραγματοποιήσουν όλοι μαζί την καλύτερη πρόταση. Κατ’ αυτό τον τρόπο θα γίνει
ένα βήμα να γεφυρωθεί το πάγιο χάσμα μεταξύ της θεωρίας και της πράξης,
προετοιμάζοντας του συμμετέχοντες για την πραγματική αγορά εργασίας.
Περισσότερα ΕΔΩ

Διάλεξη Νικηφορίδη – Cuomo
«Στο δημόσιο χώρο: Αθήνα/Θεσσαλονίκη/Ηράκλειο/Καβάλα/Κοζάνη/
Νεάπολη/Ταγγέρη/Χανιά», ήταν το θέμα της διάλεξης που έδωσαν οι
αρχιτέκτονες Π.Νικηφορίδης και B.Cuomo την Τετάρτη 11 Μαΐου στην
αίθουσα Γενικών Συνελεύσεων της Τράπεζας της Ελλάδος στην Αθήνα.
Διοργανώθηκε από το Κέντρο Πολιτισμού, Έρευνας και Τεκμηρίωσης
της Τράπεζας της Ελλάδος, στο πλαίσιο του κύκλου διαλέξεων με τίτλο
«Καταθέσεις Πολιτισμού»
Διαβάστε στο blog του ΤΕΕ/ΤΚΜ τα βασικά στοιχεία της.

Εκδήλωση ΚΕΠΑ στο MoneyShow
Το Κέντρο Επιχειρηματικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης διοργανώνει εκδήλωση
το Σάββατο 21 Μαΐου στο Hyatt Regency στο πλαίσιο του Μοney Show
2016 με θέμα «Σύγχρονες δομές και χρηματοδοτικά εργαλεία στήριξης των
επιχειρήσεων & των ανέργων. Το παράδειγμα των Κέντρων Παροχής Υπηρεσιών
Επιχειρηματικής Ανάπτυξης (Business Development Services Centres) και των
Μικροπιστώσεων». Περισσότερα ΕΔΩ
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Διαμαρτυρία του ΤΕΕ ΑΜ στον ΥΠΟΜΕΔΙ Χρήστο Σπίρτζη
Αντιπροσωπεία αποτελούμενη από πλήθος μηχανικών μετά από διευρυμένη
συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ-ΑΜ, με θέμα «Εξελίξεις συνέχεια κινητοποιήσεων για το ασφαλιστικό και την επιβίωση του κλάδου»,
προσήλθε το απόγευμα της Πέμπτης 12 Μαΐου, σε χώρο εκδήλωσης του ΣΥΡΙΖΑ
στην Καβάλα, όπου επρόκειτο να ομιλήσει ο υπουργός Υποδομών Μεταφορών
και Δικτύων και πρώην Πρόεδρος του ΤΕΕ, Χρήστος Σπίρτζης, προκειμένου
να διαμαρτυρηθεί κατά του ψηφισθέντος από την κυβερνητική πλειοψηφία
ασφαλιστικού και φορολογικού πλαισίου. Κατά την διαμαρτυρία δηλώθηκε
προς τον υπουργό, ότι ο κόσμος των μηχανικών είναι πλέον οργισμένος, μετά
την απόγνωση και την απογοήτευση για την κατάσταση στην οποία τον έχουν
οδηγήσει οι μνημονιακές πολιτικές, τις οποίες και η σημερινή κυβέρνηση
κορυφώνει και επεκτείνει, επιχαίροντας μάλιστα για τις επιτυχίες της, και ότι οι
μηχανικοί που αισθάνονται προδομένοι θα συνεχίσουν να δίνουν τον αγώνα με
πολλές μορφές για την επιβίωση του κλάδου τους και για την ακύρωση στην
πράξη του άδικου και καταστροφικού ασφαλιστικού και φορολογικού πλαισίου.
Μάλιστα, οι διαμαρτυρόμενοι υπενθύμισαν στον κ. Σπίρτζη, την απόφαση του
Δεκεμβρίου του 2014 της Κεντρικής Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ, όπου με δική του
εισήγηση ως τότε Προέδρου του ΤΕΕ, καθορίστηκε και το τρέχον διεκδικητικό
πλαίσιο για το ασφαλιστικό των μηχανικών και για το ΤΣΜΕΔΕ, πλαίσιο το οποίο
έχει πλήρως ανατραπεί από την πολιτική της κυβέρνησης την οποία υπηρετεί ως
κορυφαίος υπουργός της.
Να σημειωθεί ότι νωρίτερα, ο υπουργός ακύρωσε, προγραμματισθείσα με δική του
πρωτοβουλία, επίσκεψη στο ΤΕΕ-ΑΜ, όπου τον ανέμενε διευρυμένη συνεδρίαση
της Διοικούσας Επιτροπής με παρουσία 30 τουλάχιστον μηχανικών από όλα
τα όργανα του ΤΕΕ-ΑΜ, μετά από αλλαγή της ώρας της προγραμματισμένης
συνεδρίασής της, προκειμένου να συνδυαστεί με το χρονοδιάγραμμα του
υπουργού μετά από το αίτημά του, γεγονός που αποτέλεσε πρόκληση και
δημιούργησε οργή ως πράξη ασυνέπειας για μια ακόμη φορά απέναντι στους
μηχανικούς.

Διεθνής βράβευση φοιτητών του τμήματος Αρχιτεκτονικής του ΑΠΘ
Tο Ινστιτούτο Ελλήνων Αρχιτεκτόνων στη Νέα Υόρκη GIANY (Greek
Institute of Architects in New
Yorκ) διοργάνωσε διαγωνισμό
ιδεών, ανοικτό για αρχιτέκτονες
και designers, στο πλαίσιο των
εκδηλώσεων «A Shelter for Architecture», με θέμα «Cocoon». O διαγωνισμός
επιχείρησε να διερευνήσει την έννοια του ελάχιστου καταφύγιου και την έννοια
της κατοίκησης, καθώς και να διευρύνει την αντίληψη των ορίων μεταξύ του
ανθρώπινου σώματος και του περιβάλλοντος.
Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού εκτέθηκαν στην Ελληνική Πρεσβεία της Νέας
Υόρκης. Δόθηκαν πέντε ισόβαθμα πρώτα βραβεία και επιλέχθηκαν να εκτεθούν
15 ακόμη προτάσεις. Οι φοιτητές του Τμήματος Αρχιτεκτόνων της Πολυτεχνικής
Σχολής του ΑΠΘ, Γιώργος - Βλάσης Πακαλίδης και Σπύρος Νικολόπουλος, που
διαγωνίστηκαν με διπλωματούχους αρχιτέκτονες και designers, τιμήθηκαν με
ένα από τα πρώτα βραβεία.
Στην πρότασή τους, με τίτλο «Homespot», οι φοιτητές του ΑΠΘ τοποθέτησαν την
πρόταση τους στις ακτές όπου παρατηρούνται οι μεγαλύτερες ροές προσφύγων,
αποδίδοντας έτσι στο καταφύγιο τον ρόλο της υποδοχής. Ανατρέχοντας στην
ιστορία και αναλύοντας την αρχέτυπη έννοια του δοχείου αποφάσισαν να εντάξουν
στο σχεδιασμό τους την αίσθηση της σπηλιάς -ως πρώτο ίχνος αρχιτεκτονικής
του ανθρώπου- και τις έννοιες του νερού, της φωτιάς, του αέρα και της

Γης –των τεσσάρων στοιχείων της φύσης. Στόχος τους ήταν να υπάρξει
θαλπωρή για τους ταλαιπωρημένους από το ταξίδι πρόσφυγες, ώστε να
οδηγηθούν σε έναν καινούριο καλύτερο κόσμο μέσω του καταφυγίου.
«Η βράβευση των φοιτητών μας στο διαγωνισμό του Ινστιτούτου Ελλήνων
Αρχιτεκτόνων της Νέας Υόρκης είναι σημαντική, καθώς έρχεται στη συνέχεια και
άλλων διεθνών διακρίσεων του τμήματος Αρχιτεκτόνων ΠΣ ΑΠΘ. Σε μία περίοδο
γενικευμένης κρίσης με μειωμένο προσωπικό και ελάχιστο προϋπολογισμό,
το τμήμα μας και γενικότερα το ΑΠΘ συνεχίζει να αντιστέκεται και προσπαθεί
να συνεχίσει με τις ίδιες υψηλές προδιαγραφές εκπαίδευσης. Εκτιμώ ότι η
εξωστρέφεια και η αριστεία συνιστούν τη μόνη βιώσιμη προοπτική για το δημόσιο
πανεπιστήμιο. Ωστόσο η πολιτεία πρέπει κάποια στιγμή να μας βοηθήσει και
να μας διευκολύνει για να έχουμε τη δυνατότητα να συνεχίσουμε», δήλωσε ο
πρόεδρος του τμήματος, Νίκος Καλογήρου.
Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ και ΕΔΩ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από την Ε.Κ.ΧΑ.
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την συμμετοχή μελών ΤΕΕ σε
κατάλογο από τον οποίο θα προκύψουν μετά από κλήρωση οι εκπρόσωποι
του ΤΕΕ στην Επιτροπή Διαγωνισμού για την «Ανάθεση Συμβάσεων Μελετών
Κτηματογράφησης & Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για τη δημιουργία Εθνικού
Κτηματολογίου στο υπόλοιπο της χώρας – ΚΤΙΜΑ_16» (Κωδικός: ΚΤΙΜΑ_16) που
προκήρυξε η Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. με ημερομηνία διεξαγωγής την 23 Μαΐου 2016.
Περισσότερα ΕΔΩ

Τον Σεπτέμβριο οι δεσμευτικές προσφορές για τον ΟΛΘ
Για τον Σεπτέμβριο μετατίθεται η κατάθεση των δεσμευτικών προσφορών για
τον Οργανισμό Λιμένος Θεσσαλονίκης σύμφωνα με τα όσα είπε ο πρόεδρος του
ΤΑΪΠΕΔ Στέργιος Πιτσιόρλας. Η τροποποιημένη σύμβαση παραχώρησης μεταξύ
των ΟΛΘ και του Ελληνικού Δημοσίου θα αναρτηθεί στις αρχές της επόμενης
εβδομάδας. Έτσι με βάση τα χρονοδιαγράμματα που μεσολαβούν μέχρι την
κατάθεση των δεσμευτικών προσφορών αυτές αναμένονται να κατατεθούν μετά
από ένα δίμηνο και ίσως πάνε για Σεπτέμβριο. Σύμφωνα με τον κ. Πιτσιόρλα η
σύμβαση παραχώρησης θα προσδιορίζει ακριβές ύψος επενδύσεων για το λιμάνι
της Θεσσαλονίκης και αναλυτική παρουσίαση αυτών.
ΕΚΔΗΛΩΣΗ με θέμα: «Η Σφαγή των Προξένων (5
Μαΐου 1876), Περί μισαλλοδοξίας και ανεκτικότητας»
πραγματοποιείται σε συνεργασία των Γενικών Προξενείων
Γαλλίας και Γερμανίας στη Θεσσαλονίκη, στις 19 Μαϊου 2016,
στις 19.00 στην αίθουσα συνεδρίων του Κέντρου Ιστορίας
Θεσσαλονίκης, υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
Πληροφορίες: 2310 264668
2ND ATHENS SUMMIT διοργανώνουν το Τεχνικό
Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ), η International Telecommunication Union (ITU), ο Σύνδεσμος Εταιριών Κινητών
Εφαρμογών Ελλάδος (ΣΕΚΕΕ) και η Ένωση Μηχανικών
Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδος (ΕΜΗΠΕΕ). Στις
25 και 26 Μαΐου 2016, Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων.
Πληροφορίες ΕΔΩ και ΕΔΩ
3ο ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟ FORUM ΤΡΟΦΙΜΩΝ με καινοτόμες
τεχνολογίες γεωργίας συνδιοργανώνουν το Ελληνογερµανικό
ΕµπορΒιοµηχανικό Επιµελητήριο, η εταιρεία µέλος του BASF
Ελλάς ΑΒΕΕ, η Πρεσβεία της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας
της Γερµανίας και το ΕµποροΒιοµηχανικό Επιµελητήριο
Ηρακλείου. Από 23 έως 25 Μαϊου 2016, στο Επιμελητήριο
Ηρακλείου Κρήτης. Πληροφορίες ΕΔΩ
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Στο νέο Ταμείο Αποκρατικοποιήσεων η αξιοποίηση περιφερειακών αεροδρομίων και
λιμένων, πλην Πειραιά και Θεσσαλονίκης

Ελεύθερος Τύπος 17/5/2016

Στη δικαιοδοσία του νέου Ταμείου Αποκρατικοποιήσεων θα ανατεθεί η αξιοποίηση των περιφερειακών αεροδρομίων, πέραν των 14 που αφορούν στη συμφωνία
με την Fraport, και οι λοιποί λιμένες, πλην του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης. Αυτό διευκρίνισε ο πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ, κ. Στέργιος Πιτσιόρλας με αφορμή τα
δημοσιεύματα μετά την ενημέρωση που έκανε στην συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του ΕΒΕΑ σχετικά με το σημαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον που
υπάρχει για πολλά περιουσιακά στοιχεία του ελληνικού δημοσίου.

Χαμηλώνει ο πήχης για την εκταμίευση μεγάλης δόσης

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 17/5/2016

Χαμηλώνει ο πήχυς για την εκταμίευση μεγάλης δόσης με το κλείσιμο της αξιολόγησης, σύμφωνα με ευρωπαίο αξιωματούχο που ενημέρωσε δημοσιογράφους
στις Βρυξέλλες μία εβδομάδα πριν το κρίσιμο Eurogroup. Όσον αφορά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης ο ίδιος τόνισε ότι το πρώτο πακέτο μέτρων είναι
εντάξει, ενώ για το πακέτο προληπτικών μέτρων δήλωσε ότι βρισκόμαστε σε καλό δρόμο, αλλά όχι ακόμα σε πλήρη συμφωνία. Σκοπός είναι στο Euroworking
group της επόμενης Δευτέρας, οι τεχνοκράτες της Ευρωζώνης να συμφωνήσουν σε ένα προσχέδιο συμφωνίας όσον αφορά το χρέος στο οποίο θα πρέπει να
δώσουν το «πράσινο φως» οι υπουργοί οικονομικών την Τρίτη.

UBS: Οι ελληνικές τράπεζες ανακάμπτουν

ΕΘΝΟΣ 17/5/2016

Στους καταλύτες για τις ελληνικές τράπεζες η ελβετική τράπεζα περιλαμβάνει την ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης, μια πιθανή επαναφορά του waiver
της ΕΚΤ για τα ελληνικά ομόλογα, τη σταδιακή άρση των capital controls, την αποκλιμάκωση του σχηματισμού μη εξυπηρετούμενων δανείων και την έναρξη
πώλησης των «κόκκινων» δανείων. Ως εκ τούτου η ελβετική τράπεζα αναφέρει ότι τηρεί πλέον πιο θετική στάση για το εγχώριο χρηματοπιστωτικό σύστημα.
Πιο αναλυτικά, η UBS σημειώνει σε σχετική της έκθεση πως τηρεί «πιο εποικοδομητική» στάση έναντι των ελληνικών τραπεζών, προχωρώντας παράλληλα σε
αναβάθμιση της σύστασης για την Alpha Bank σε “buy”

Πάγωμα καταβολής τόκων ή κεφαλαίου έως το 2040 προτείνει το ΔΝΤ

ΤΑ ΝΕΑ 17/5/2016

Πάγωμα καταβολής δόσεων ή κεφαλαίου έως το 2040 προτείνει μεταξύ άλλων για τη ρύθμιση του ελληνικού χρέους το ΔΝΤ, σύμφωνα με πηγές της Wall Street
Journal. Κατά τις πληροφορίες, η πρόταση κατατέθηκε στους εταίρους της Ευρωζώνης στα τέλη της περασμένης εβδομάδας. Σύμφωνα με αξιωματούχους που
συμμετέχουν στις συζητήσεις για το χρέος της Ελλάδας, τους οποίους επικαλείται η WSJ, το ΔΝΤ επιθυμεί οι λήξεις των ομολόγων να επεκταθούν έως το 2080.
Επιπλέον, το Ταμείο εισηγείται τα επιτόκια για τα δάνεια της Ευρωζώνης να είναι σταθερά για τα επόμενα 30 έως 40 χρόνια στο 1,5%.

80 εκατ. Ευρώ για την αστική αναβάθμιση οκτώ δήμων

Voria.gr 17/5/2016

Ογδόντα εκατομμύρια ευρώ για έργα βιώσιμης αστικής ανάπτυξης σε συγκεκριμένους θύλακες οχτώ δήμων του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης,
που αντιμετωπίζουν έντονα το πρόσωπο της κρίσης διατίθενται μέσω της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης για τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη της
Θεσσαλονίκης, που υλοποιεί μέσω του νέου ΕΣΠΑ η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Οι οχτώ δήμοι που συμμετέχουν στο πρόγραμμα είναι Θεσσαλονίκης,
Αμπελοκήπων Μενεμένης, Νεάπολης Συκεών, Κορδελιού Ευόσμου, Παύλου Μελά, Καλαμαριάς, Πυλαίας Χορτιάτη και Δέλτα.
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Το ΤΕΕ/ΤΚΜ για τα μέλη του και τους πολίτες
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
26/05, 02/06, 16/06, 30/06, 12:00 - 14:30
1oς όροφος ΤΕΕ/ΤΚΜ, γραφείο ΝΟΚ

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

ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΚ
κάθε Τετάρτη 10:30 - 14:30 με ειδική συνεργάτιδα, 1ος όροφος
καθημερινά στο τηλέφωνο 2310 883152 και στο γραφείο του 1ου ορόφου

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΣΤΕ ΤΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΑΣ
ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΚΜ
περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ
Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση
progtkm@central.tee.gr

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΚΜ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΚΜ
Πάρις Μπίλλιας

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Αλεξάνδρα Γούτα
Άγγελος Αγγελίδης
Χρύσα Λασκαρίδου
Κυριακή Διαβολίτση

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
CAN studio

E-MAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
infotkm@central.tee.gr

ΤΕΕ / ΤΚΜ
Λεωφόρος Μ. Αλεξάνδρου 49
54643, Θεσσαλονίκη

www.tkm.tee.gr

