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Βήμα ουσιαστικού και γόνιμου διαλόγου –όπως άλλωστε ήταν ο αρχικός σχεδιασμός του- με στόχο την Ανάπτυξη 
αποτέλεσε το διήμερο Αναπτυξιακό Συνέδριο που διοργάνωσε στις 9 και 10 Ιουνίου το ΤΕΕ/ΤΚΜ. Σίγουρα, δεν 
ήταν ούτε αρχή, ούτε τέλος αλλά ένα βήμα στη συνεργασία και το διάλογο με τους φορείς της περιφέρειας αλλά 
και με την κεντρική πολιτική σκηνή. Από το βήμα του αμφιθεάτρου του Τμήματος απευθύνθηκαν προς τους 
εκατοντάδες παραβρισκόμενους στελέχη της πολιτικής, εκπρόσωποι φορέων και επιχειρηματίες καταθέτοντας 
τις δικές τους προτάσεις για την επιστροφή της κεντρικής Μακεδονίας στις ράγες της ανάπτυξης. 

Το Συνέδριο ξεκίνησε με την ενότητα «Περιφερειακή Ανάπτυξη: Η Κεντρική Μακεδονία» και την εισήγηση του 
προέδρου του ΤΕΕ/ΤΚΜ, Πάρι Μπίλλια. Υπογράμμισε την αναγκαιότητα χάραξης «ενός κοινού οδικού χάρτη 
ανάκαμψης της Θεσσαλονίκης και της Περιφέρειας», καλώντας τους φορείς που είτε συμμετέχουν στο Συνέδριο, είτε 
όχι, να συνεχίσουν οργανωμένα την συνεργασία για την επίτευξη 
του. Ακολούθησε ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας 
Απόστολος Τζιτζικώστας, ο οποίος αναφέρθηκε στις επιδόσεις 
της Περιφέρειας κατά το ΕΣΠΑ 2007-2013, σημειώνοντας ότι 
επιτεύχθηκε απορροφητικότητα πόρων της τάξης του 114%, ενώ 
μέχρι στιγμής έχουν εκταμιευτεί κονδύλια ύψους 774 εκατ ευρώ 
και δημιουργήθηκαν 520 έργα. Ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων 
Θεσσαλονίκης Αθανάσιος Παππάς εξέφρασε την πεποίθηση ότι 
η Θεσσαλονίκη χρειάζεται μεταξύ άλλων συντονισμό δημοσίου και ιδιωτικού τομέα για την προσέλκυση και το 
«αυγάτισμα κεφαλαίων» με την αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων και τη μόχλευση διεθνών πόρων. 

Η γγ ΥΠΥΜΕΔΙ Πέτρη Πέρκα προανήγγειλε την «εκπόνηση ολιστικού master 
plan για τις μεταφορές, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων», 
ο πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ Στέργιος Πιτσιόρλας τόνισε ότι θα πρέπει ν’ αναληφθούν 
πρωτοβουλίες γύρω από την ιδιωτικοποίηση του λιμανιού, του αεροδρομίου και 
της ΤΡΑΙΝΟΣΕ. Την πεποίθηση ότι οι ακολουθούμενες έως σήμερα κυβερνητικές 
πολιτικές ήταν κι εξακολουθούν να είναι εισπρακτικού χαρακτήρα και ότι κάθε άλλο 
παρά στηρίζουν την επιστροφή στην ανάπτυξη, εξέφρασε ο πρώτος αντιπρόεδρος 
του Εμποροβιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, επιχειρηματίας Χάρης 
Αλεξόπουλος. Σταθερή πορεία αρνητικής απόκλισης των επιδόσεών της σε σχέση 
με τη χώρα, με διαχρονικά χειρότερους δείκτες ανεργίας, δραματική πτώση 

επενδύσεων παγίων και μείωση μεριδίων στο σύνολο των ελληνικών εξαγωγών, παρουσιάζει τα τελευταία 
χρόνια η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε ο Γιώργος Χατζόπουλος από 
την Ομάδα Εργασίας του ΤΕΕ/ΤΚΜ, ολοκληρώνοντας την πρώτη ενότητα. 

Η δεύτερη ενότητα ήταν αφιερωμένη στις «Αναπτυξιακές προοπτικές στον τομέα Ενέργειας Περιβάλλοντος». Σε 
μία συνοπτική παρουσίαση των προκλήσεων που καλείται να αντιμετωπίσει το ενεργειακό σύστημα στην ΕΕ αλλά 
και την Ελλάδα τα προσεχή χρόνια αλλά και των σχετικών τεχνολογιών παραγωγής, διαχείρισης και αποθήκευσης 
ενέργειας που αναμένεται διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο σε αυτό το νέο περιβάλλον, προχώρησε ο διευθυντής 
του ΙΔΕΠ/ΕΚΕΤΑ και εθνικός εκπρόσωπος για το πρόγραμμα «Ενέργεια», Εμμανουήλ Κακαράς. 

Συνέχεια στη σελίδα 2...

Θετικός ο απολογισμός του διήμερου αναπτυξιακού συνεδρίου του ΤΕΕ/ΤΚΜ

Κουίζ (που λέγαν και παλιότερα): Αν έπρεπε να 
διαλέξετε έναν τίτλο ταινίας για να χαρακτηρίσετε 
τα όσα συμβαίνουν στη συνεργασία πολιτών και 
επενδυτών με την ελληνική δημόσια διοίκηση 
σήμερα, ποιος θα ήταν;
Εμείς πάντως, ιδίως μετά τις 40 ομιλίες στο 
αναπτυξιακό συνέδριο του ΤΕΕ/ΤΚΜ, διαλέξαμε 
το “Χαμένοι στη μετάφραση”. Γιατί; Διότι ένα κοινό 
στοιχείο σε σχεδόν όλες τις ομιλίες ήταν η ανάδειξη 
της ζημίας που κάνει το γεγονός ότι είτε δεν 
μπορούμε είτε δεν θέλουμε να συνεννοηθούμε, ότι 
υπάρχουν τόσες διαφορετικές ερμηνείες για τους 
νόμους, που ποτέ δεν μπορείς να είσαι σίγουρος 
ότι θα ...ευστοχήσεις, ότι λείπουν όλα εκείνα τα 
απολύτως απαραίτητα εργαλεία, που θα μπορούσαν 
να αξιοποιήσουν οι πολίτες για να καταλάβουν ...τι 
τους γίνεται βήμα-βήμα, όταν θέλουν για παράδειγμα 
να χτίσουν ένα σπίτι, αλλά και ότι οι αποφάσεις 
λαμβάνονται εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από τον 
τόπο όπου συμβαίνουν τα πράγματα.
Συνοψίζοντας: μας λείπουν η συστηματοποίηση, 
η κωδικοποίηση, η συνεργασία και τα εργαλεία, 
ενώ μας περισσεύουν οι ερμηνείες, ο ατομισμός, 
η ανασφάλεια δικαίου, τα νομοθετικά κενά και 
η διαφθορά. Κι όλα αυτά αντανακλώνται στις 
βασικές μας ελλείψεις σήμερα, όπως η ανυπαρξία 
χωροταξικής πολιτικής ή η ύπαρξη αναπτυξιακού 
νόμου, χωρίς να έχει προηγηθεί ένα ξεκάθαρο 
αναπτυξιακό σχέδιο.
Επίσης όλα αυτά αποτυπώνονται και στις “δυστυχίες” 
της Θεσσαλονίκης, φθείροντας τα μεγάλα στρατηγικά 
της πλεονεκτήματα μέρα με την ημέρα. Αν κάποτε η 
πολυγλωσσία στη Θεσσαλονίκη ήταν σύμφυτη του 
ρόλου της ώς μιας κοσμοπολίτισσας μητρόπολης, 
σήμερα το γεγονός ότι δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα 
είναι η μεγάλη της πληγή. Οι πραγματικότητες της 
πόλης πονάνε. Όταν όμως είναι να τις ακούσουμε 
πραγματικά για να αναλάβουμε δράση, συχνά 
κάνουμε σαν τα πολύ μικρά παιδιά, που όταν τους 
λες κάτι που δεν θέλουν να ακούσουν, κλείνουν τ΄ 
αυτιά τους και ταυτόχρονα αρχίζουν να φωνάζουν 
δυνατά. Έτσι μένουμε πίσω. Την ίδια ώρα, οι κάποτε 
“φτωχοί συγγενείς” της γεωγραφικής μας γειτονιάς, 
έχουν πολύ καλά αντιληφθεί τους όρους του 
παιχνιδιού και τοποθετούν στρατηγικά τα πιόνια τους 
στη γεωπολιτική σκακιέρα. Για να παίξεις καλό σκάκι, 
πρέπει να σκέφτεσαι τουλάχιστον τρεις-τέσσερις 
κινήσεις μπροστά. Αλλιώς ...ρουά ματ.  
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Θετικός ο απολογισμός του διήμερου αναπτυξιακού 
συνεδρίου του ΤΕΕ/ΤΚΜ

«Το λιμάνι της Θεσσαλονίκης θα γίνει β’ κατηγορίας αν τα κρηπιδώματα δεν 
αποκτήσουν μεγαλύτερο βάθος και δεν γίνουν επενδύσεις», προειδοποίησε ο 
διευθυντής Μελετών και Κατασκευής Έργων της ΟΛΘ ΑΕ, Σάββας Σισμάνης. 
Το δίκτυο των εμπορευματικών σταθμών 
που προωθεί παρουσίασε ο διευθύνων 
σύμβουλος της ΓΑΙΑΟΣΕ Αθανάσιος 
Σχίζας. Η ενότητα ολοκληρώθηκε με 
την εισήγηση της Αγρ.Τοπογραφου Msc 
από τη δ/νση Τεχνικών Έργων της ΠΚΜ, 
Κυριακής Αραβίδου και του δικηγόρου 
Γιάννη Χορομίδη για τον Κώδικα 
Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων. 

Η δεύτερη ενότητα είχε θέμα: «Χωρικός Σχεδιασμός και Πολιτική Ανάπτυξης». 
Επίκαιρη παραμένει η συζήτηση για τη μεταρρύθμιση του συστήματος χωρικού 
σχεδιασμού είπε ο πρόεδρος της ΜΕ Χωροταξίας και Ανάπτυξης του ΤΕΕ/
ΤΚΜ, Χρυσός Μακράκης-Καραχάλιος παρουσιάζοντας τις προτάσεις του 
Τμήματος, όπως αυτές τεκμηριώθηκαν στο πλαίσιο σχετικής ομάδας εργασίας. 
Την έλλειψη συστηματοποίησης σε θέματα αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας, 
επισήμανε ο δικηγόρος Κωνσταντίνος Καρατσώλης. Τον οδικό χάρτη για τη 
χωροθέτηση και θεσμική έγκριση μιας επένδυσης παρουσίασε ο πρόεδρος της 
ΜΕ Αρχιτεκτονικών Θεμάτων του ΤΕΕ/ΤΚΜ, Τάκης Δούμας. Τη μακροχρόνια 
¨περιπέτεια¨ του Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης από το 1985 μέχρι 
και σήμερα παρουσίασε η καθηγήτρια του ΑΠΘ, Αθηνά  Γιαννακού. Στη 
διατύπωση τεσσάρων βασικών επισημάνσεων γύρω από τον σχεδιασμό και τη 
θεσμοθέτηση των χρήσεων γης στην Κ. Μακεδονία προχώρησε η χωροτάκτης, 
δρ Ερση Αυγουστίδου. 

Το Συνέδριο ολοκληρώθηκε με την ενότητα «Πόλη-Αστική Ανάπτυξη-
Πολιτισμός». Ανάγκη από ρηξικέλευθες χειρονομίες έχει η Θεσσαλονίκη, 
επεσήμανε ο γενικός διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών του δήμου 
Θεσσαλονίκης, Κώστας Μπελιμπασάκης. Πλήθος προγραμματισμένων 
επεμβάσεων καταγράφονται για την ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Εισόδου 
Θεσσαλονίκης επεσήμανε η ΟΕ του ΤΕΕ/ΤΚΜ, αποτελούμενη από τους 
Β.Γκανίλα, Μ.Ανθρακοπούλου, Σ.Σκαρλακίδη και Π.Τσαλδάρη. Τους τρόπους 
με τους οποίους η Ελλάδα μπορεί να αξιοποιήσει την ελληνική διατροφική 
παράδοση παρουσίασε ο ερευνητής Αθανάσιος Τσαυτάρης, πρώην υπουργός 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Για την πλατφόρμα διαλόγου με τους 
ανθρώπους και τους φορείς της Θεσσαλονίκης, μίλησε ο Κώστας Μπλιάτκας, 
γενικός διευθυντής της Πολιτιστικής Εταιρείας Επιχειρηματιών Β. Ελλάδος. 
Με απαξίωση τόσο από τις αρχές, όσο και από τη συντριπτική πλειοψηφία των 
πολιτών, έχει αντιμετωπιστεί ο δημόσιος χώρος στην Ελλάδα εδώ και πολλές 
δεκαετίες, επισήμανε ο αρχιτέκτων Πρόδρομος Νικηφορίδης. 

Δείτε αναλυτικά το τι έγινε στο Αναπτυξιακό Συνέδριο και τις εισηγήσεις ΕΔΩ

Στην έμπρακτη στήριξη της Attica Bank σε ενεργειακά πρότζεκτ αναφέρθηκε ο 
διευθυντής δικτύου βορείου Ελλάδος της τράπεζας, Παρασκευάς Χατζόπουλος. 

Αισιόδοξος για την πορεία κατασκευής του 
Διαδριατικού αγωγού ΤΑΡ εμφανίστηκε ο 
επικεφαλής για την Ελλάδα κ.Ρίκαρντ Σκούφιας και 
τόνισε ότι η κατασκευή του αγωγού αποτελεί «ένα 
ακόμη σημάδι εμπιστοσύνης προς την Ελλάδα». 
Ξεκαθάρισε ότι οι εργασίες στο ελληνικό έδαφος 
θα ξεκινήσουν στα μέσα του 2016 και εξέφρασε 
τη πεποίθησή του ότι «το 2020 θα είμαστε έτοιμοι». 

Τα υψηλά επιτόκια και η απουσία ειδικών τραπεζικών προϊόντων παρουσίασε 
ως προβλήματα στη συγχρηματοδότηση έργων εξοικονόμησης ο Δρ.Κώστας 
Κωνσταντίνου από την «Ανατολική ΑΕ». Την άμεση αναμόρφωση του ΚΕΝΑΚ 
πρότεινε ο εκπρόσωπος της εταιρίας ALTEREN, Σωτήρης Ψημμένος. Στην 
εκτίμηση ότι το ΠΕΣΔΑ Κεντρικής Μακεδονίας απαιτείται να σχεδιαστεί με 
ποσοτικά στοιχεία και στόχους καταλήγει η ΟΕ του ΤΕΕ/ΤΚΜ με αντικείμενο 
την «Διαχείριση Αποβλήτων στη Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας», 
το πόρισμα της οποίας παρουσίασε ο πρόεδρος της ΜΕ Ενέργειας και 
Περιβάλλοντος, Γιώργος Μπανιάς. Η τρίτη ενότητα σχετίζονταν με την 
«Επιχειρηματικότητα – Καινοτομία – Εξωστρέφεια». Ο πρόεδρος του ΣΒΒΕ 
Αθανάσιος Σαββάκης, χαρακτήρισε «εχθρικό» το περιβάλλον μέσα στο οποίο 
καλούνται να λειτουργήσουν η βιομηχανία και οι επιχειρήσεις. Ο πρόεδρος 
της Ακαδημίας Επιχειρηματικότητας Ανδρέας Στεφανίδης υπογράμμισε ότι 
οι υγιείς και διαφανείς συμπράξεις μεταξύ ιδιωτικών και δημόσιων φορέων 
πρέπει οδηγήσουν στην αποτελεσματική χρήση των διαθέσιμων πόρων της 
οικονομίας. Στο φαινόμενο της μετανάστευσης επιστημόνων στο εξωτερικό 
αναφέρθηκε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής 
Βορείου Ελλάδος, Κωστής Καγγελίδης Στη συμβολή του Ομίλου των Ελληνικών 
Πετρελαίων στην ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης, αναφέρθηκε ο διευθυντής 
βιομηχανικών εγκαταστάσεων Θεσσαλονίκης των ΕΛ.ΠΕ. Νίκος Ζαχαριάδης. 
«Πλέον πρέπει να αντιμετωπίσουμε το δίλημμα αν θα φύγουμε στο εξωτερικό 
ή αν θα αφήσουμε μία ακόμη καινοτόμα ιδέα να πεθάνει», είπε στην ομιλία του 
ο Μιχάλης Λουφάκης, στέλεχος της «Λουφάκης Χημικά» περιγράφοντας την… 
Οδύσσεια ενός νέου προϊόντος της εταιρίας. Τις παράλογες καταστάσεις που 
έπρεπε να αντιμετωπίσει προκειμένου να μπορέσει να διαθέσει στην ελληνική 
αγορά τα αυτοκίνητα που κατασκευάζει, παρουσίασε ο Ηλίας Γαγανέλης από 
την Reprlicar Hellas. 

Την Παρασκευή 10 Ιουνίου οι εργασίες ξεκίνησαν 
με την ενότητα «Έργα – Δράσεις – Υποδομές». «Το 
ΕΣΠΑ πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα. Ζητήσαμε 
από την κυβέρνηση να έχει προκηρύξει του 50% 
των δράσεων μέχρι το τέλος του 2016», τόνισε ο 
πρόεδρος του κεντρικού ΤΕΕ, Γιώργος Στασινός. 

Στην σπουδαιότητα του Αναπτυξιακού Νόμου 
αναφέρθηκε στην εισήγησή του ο γγ Στρατηγικών 
και Ιδιωτικών Επενδύσεων Λόης Λαμπριανίδης. 
Την απόφαση της «Αττικό Μετρό» να εκπονήσει, 
σε συνεργασία με φορείς της Θεσσαλονίκης, μελέτη ολοκληρωμένου 
συγκοινωνιακού σχεδιασμού, ανακοίνωσε ο πρόεδρος της εταιρίας, Γιάννης 
Μυλόπουλος. Η ολοκλήρωση των καθέτων αξόνων είναι ο βασικός στόχος της 
«Εγνατίας Οδού ΑΕ», όπως τόνισε στην εισήγησή του το μέλος της διοίκησης 
της εταιρίας, Ι.Ιωακειμίδης. 

...συνέχεια από σελίδα 1

http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teetkm/DRASTHRIOTHTES/Anaptyxiako_Synedrio_TEETKM
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Το ΤΕΕ/ΤΚΜ επισκέφτηκε την Δευτέρα 13 Ιουνίου ο νέος πρόεδρος και διευθύνων 
σύμβουλος της ΕΥΑΘ ΑΕ, Γιάννης Κρεστενίτης. Είχε συνάντηση με τον πρόεδρο 
του ΤΕΕ/ΤΚΜ Πάρι Μπίλλια κατά τη διάρκεια της οποίας εξετάστηκαν ζητήματα 
που αφορούν την εταιρία, όπως η υλοποίηση των αντιπλημμυρικών έργων που 
προβλέπονται από το σχετικό master plan και η αναγκαιότητα συνέχισης των 
επενδύσεων ειδικά σε ότι αφορά την επέκταση του διυλιστηρίου της ΕΥΑΘ.

Με τον νέο πρόεδρο της ΕΥΑΘ, συναντήθηκε ο πρόεδρος 
του ΤΕΕ/ΤΚΜ

Προτάσεις ανάπτυξης από τον πρόεδρο του ΤΕΕ στον ετήσιο 
απολογισμό του έργου του 

Τον απολογισμό του με τίτλο 
«ένας πολύτιμος χρόνος», για 
το πρώτο έτος στη θέση του 
προέδρου του ΤΕΕ παρουσίασε 
ο Γιώργος Στασινός. Προχώρησε 
σε συγκεκριμένες προτάσεις με 
βάση τις οποίες, όπως ανέφερε, 
μπορεί να προκληθεί ένα αναπτυξιακό σοκ και να ξανά-ξεκινήσει γρήγορα η 
ελληνική οικονομία, ώστε να αποκτήσουν εκ νέου δουλειά και οι μηχανικοί. 
Οι προτάσεις του προέδρου του ΤΕΕ, οι οποίες σημειωτέον έχουν μικρή ή 
καθόλου δημοσιονομική επίπτωση, έχουν ως εξής:

1. Άμεση ενεργοποίηση νέων προγραμμάτων ΕΣΠΑ, ιδίως όπως το 
«εξοικονομώ» και άλλα εξοικονόμησης ενέργειας.

2. Νέα πρόσκληση για νεοφυείς επιχειρήσεις στην οποία να μπορούν να 
ενταχθούν οι μηχανικοί, αφού στην πρόσφατη πρόσκληση δεν επιτρέπονταν.

3. Προσκλήσεις εντός του 2016 για ένταξη έργων για το 50% του 
προϋπολογισμού του Νέου ΕΣΠΑ και ένταξη έργων που αντιστοιχούν στο 30% 
του προϋπολογισμού.

4. Άμεση λειτουργία της Ηλεκτρονικής Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών.
5. Άμεση λειτουργία του ηλεκτρονικού συστήματος της Ηλεκτρονικής 

Ταυτότητας Κτιρίου με όλα τα στοιχεία και σχέδια κάθε οικοδομής στην παρούσα 
πραγματική τους κατάσταση ώστε κάθε σχέδιο για την ανάπτυξη να βασίζεται 
σε πραγματικά δεδομένα.

6. Ηλεκτρονική αδειοδότηση καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος με 
ευθύνη ελεύθερου επαγγελματία μηχανικού.

7. Ηλεκτρονική αδειοδότηση λειτουργίας τουριστικών, βιοτεχνικών και 
βιομηχανικών εγκαταστάσεων.

8. Κίνητρα σε πολίτες εκτός ΕΕ για αγορά κατοικίας όπως η χορήγηση visa, 
με βάση το μοντέλο της Πορτογαλίας.

9. Κίνητρα αγοράς κατοικίας από Έλληνες μετανάστες με μηδενικό ή πολύ 
χαμηλό φόρο.

10. Εκχώρηση ρόλου ελεγκτή σε ελεύθερους επαγγελματίες μηχανικούς 
για  αδειοδοτήσεις όπως περιβαλλοντικές και άλλες, κατά το πετυχημένο 
πρότυπο των ελεγκτών δόμησης, καταπολεμώντας έτσι τη γραφειοκρατία και 
τη διαφθορά.

11. Θεσμοθέτηση της Τράπεζας Γης, ενός θεσμού που μέσω ενός ηλεκτρονικού 
συστήματος θα μπορούν να γίνονται πράξεις όπως: η αγορά συντελεστή 
δόμησης για οριστική τακτοποίηση αυθαιρέτων που τώρα προβλέπεται 
για 30 χρόνια, αγορά συντελεστή δόμησης σε αντικειμενικά καθορισμένες 
ζώνες υποδοχής, ανταλλαγές εκτάσεων για τον απεγκλωβισμό οικοδομικών 
συνεταιρισμών, χρηματοδότηση της αποκατάστασης των προσόψεων όλων 
των διατηρητέων κτιρίων από τους πόρους της αγοράς συντελεστή των ίδιων 
των διατηρητέων.

12. Κίνητρα χρηματοδότησης από επενδυτές των οικοδομικών συνεταιρισμών 
που θα πρέπει άμεσα να απεγκλωβιστούν στη βάση της πρόσφατης νομοθεσίας 
του Ν.4280/2014. Έκδοση κανονιστικών πράξεωνγια την εφαρμογή του Ν. 
4280/2014 και εφαρμογή των διαδικασιών μέσω ηλεκτρονικού συστήματος.

13. Αλλαγή του θεσμικού πλαισίου ανάθεσης μελετών και δημοσίων έργων 
με περιορισμό του ποσοστού έκπτωσης με βάση δυναμικό αλγόριθμο, ώστε 
να μην μπορεί να προσδιοριστεί εκ των προτέρων. Παράλληλα ενοποίηση των 
επιτρεπομένων σταδίων προσφυγών για να μειωθεί ο χρόνος ανάθεσης.

14. Άμεση θεσμοθέτηση του Χωροταξικού Τουρισμού στη βάση αυτού του 2013. 
Περισσότερα για τον απολογισμό του έργου ΕΔΩ 
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Την Τρίτη 21 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί η 
ημερίδα με τίτλο: «Περιπτώσεις εφαρμογής 
του Κανονισμού Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ.) – 
Παραδείγματα», που διοργανώνει το ΤΕΕ/
ΤΚΜ. Θα δώσει έμφαση σε παραδείγματα 
εφαρμογής του ΚΑΝ.ΕΠΕ. στα υφιστάμενα 
κτίρια αλλά και αυθαίρετες κατασκευές 
στις οποίες απαιτείται έλεγχος της στατικής 
τους επάρκειας και αποτελεί συνέχεια 
εκείνης που πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο 
του 2012 έχοντας στόχο την παρουσίαση 
του Κανονισμού στους Μηχανικούς της 

κεντρικής Μακεδονίας. Η πρωτοβουλία για τη διοργάνωση της ανήκει στη Διαρκή 
Ομάδα Εργασίας Αντιμετώπισης Φυσικών και Τεχνολογικών Καταστροφών στο 
Αστικό Περιβάλλον του ΤΕΕ/ΤΚΜ και οι εργασίες της θα πραγματοποιηθούν στο 
αμφιθέατρο του ΤΕΕ/ΤΚΜ (Μεγ.Αλεξάνδρου 49). Περισσότερα ΕΔΩ 

Στο 1.664.914.791 ευρώ ανέρχονται συνολικά τα κρατικά έσοδα από την εφαρμογή 
των δύο νόμων για την τακτοποίηση των αυθαιρέτων, σύμφωνα με στοιχεία που 
έδωσε στη δημοσιότητα το ΤΕΕ και καταγράφονται σε ρεπορτάζ του ΑΜΠΕ. Ειδικότερα, 
στα 507 εκατ. ευρώ ανέρχονται τα έσοδα μέσω του παραβόλου υπαγωγής στη ρύθμιση 
και στο 1,1 δισ. μέσω της καταβολής των δόσεων των προστίμων διατήρησης (κατά 
προσέγγιση). Σημειώνεται ότι εκκρεμεί η είσπραξη 557,1 εκατομμυρίων ευρώ, από 
πολίτες οι οποίοι έχουν υπαχθεί στο νόμο, αλλά δεν έχουν εξοφλήσει προς το παρόν 
τα πρόστιμα.

Μέχρι τις 7 Ιουνίου τα αυθαίρετα με βάση τις δηλώσεις του ν.4178/13 ανέρχονται σε 
473.058, οι δηλώσεις του 4014 που έχουν μεταφερθεί στον 4178 αφορούν 290.673 
ακίνητα με αυθαιρεσίες, ενώ στον 4014 έχουν δηλωθεί και παραμένουν 96.391, 
δίνοντας ένα σύνολο δηλώσεων 860.122 κτιρίων με αυθαιρεσίες. Σημειώνεται ότι από 
αυτές 170.597 δηλώσεις βρίσκονται προς το παρόν στο αρχικό στάδιο της διαδικασίας, 
πριν από την καταβολή του παραβόλου. Ακόμη, από το ηλεκτρονικό σύστημα του ΤΕΕ 
έχουν εκδοθεί ήδη 1.036.966 βεβαιώσεις μεταβίβασης. 

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΤΕΕ Γιώργο Στασινό, ο ρυθμός κατάθεσης δηλώσεων 
αυθαιρέτων αυξομειώνεται ανάλογα με τις κατά καιρούς δηλώσεις για αλλαγές στο 
νόμο των αυθαιρέτων. Όπως ανέφερε «όταν διαρρέει ότι θα αυστηροποιηθεί το 
πλαίσιο, οι δηλώσεις αυξάνουν, ενώ όταν αναφέρεται ότι θα μειωθούν τα πρόστιμα, 
οι δηλώσεις μειώνονται». Τέλος, ο κ. Στασινός αναφέρθηκε στη σημασία της 
ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου, της ηλεκτρονικής έκδοσης οικοδομικών αδειών και 
της διασύνδεσής τους με το ηλεκτρονικό σύστημα αυθαιρέτων, τονίζοντας ότι «κανένα 
δεν μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά ανεξάρτητα από το άλλο».

Ξεπέρασαν το συμβολικό όριο του 1 εκ. οι βεβαιώσεις 
μεταβίβασης από το ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης 
δηλώσεων του ν.4178 του ΤΕΕ

Ημερίδα για τον Κανονισμό Επεμβάσεων από το ΤΕΕ/ΤΚΜ

http://web.tee.gr/eidisis/enas-politimos-chronos-o-giorgos-stasinos-parousiase-ton-apologismo-tou-protou-etous-sti-thesi-tou-proedrou-tou-tee-ke-katethese-14-protasis-gia-tin-anaptixi/
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teetkm/DRASTHRIOTHTES/EKDHLVSEIS/KAN.EPE
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2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Εξόρυξης και Εναλλακτικών 
Μεθόδων Διαχείρισης Αποβλήτων του Ευρωπαϊκού Έργου 
LIFE+ reclaim, πραγματοποιείται στην Αθήνα, στην Αίγλη 
Ζαππείου, στις 15 και 16 Ιουνίου 2016. Πληροφορίες

ΕΚΘΕΣΗ παρουσίασης εταιρειών που βραβεύτηκαν στο πλαίσιο 
του προγράμματος GREEN GOOD DESIGN, πραγματοποιεί το 
Chicago Athenaeum: Museum for Architecture and Design, σε 
συνεργασία με το European Centre for Architecture Art, De-
sign and Urban Studies. Εγκαίνια στις  23 Ιουνίου,  8.30 μ.μ. 
στο Contemporary  Space  Athens (Μητροπόλεως 74, Πλάκα). 
Διάρκεια έκθεσης από 18 Ιουνίου έως 10 Αυγούστου 2016. 
Πληροφορίες

7ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ με θέμα «Times of Polymers (TOP) & Com-
posites” διοργανώνουν Ιταλικές ομάδες της επιστήμης των 
πολυμερών και σύνθετων υλικών, από 19 έως 23 Ιουνίου 2016, 
στην Ischia της Ιταλίας. Πληροφορίες

4ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ για τη βιώσιμη διαχειριστή στερεών 
αποβλήτων «CYPRUS 2016» θα πραγματοποιηθεί από 23 έως 
25 Ιουνίου 2016, στη Λεμεσό της Κύπρου. Πληροφορίες

Βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος Διπλωματούχου Μηχανικού 

Έκθεση για τα 30 χρόνια του «Κτιρίου» 

Λύση στο πρόβλημα που προέκυψε αναφορικά με την εγγραφή σε ολοήμερα 
σχολεία παιδιών που οι γονείς τους είναι μηχανικοί, επιχειρεί να δώσει το 
ΤΕΕ/ΤΚΜ. Το πρόβλημα έγκειται στο γεγονός ότι στα ολοήμερα προγράμματα 
εκπαίδευσης «δύνανται να εγγράφονται οι μαθητές των οποίων εργάζονται 
και οι δύο γονείς, προσκομίζοντας σχετική βεβαίωση του φορέα εργασίας 
τους ή κάρτα ανεργίας». Με επιστολή του προς τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης των νομών της κεντρικής Μακεδονίας, ο πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ, 
Πάρις Μπίλλιας, τονίζει ότι μηχανικοί ελεύθεροι επαγγελματίες ή γενικότερα 
όσοι ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, εργάζονται με μη εξαρτημένη 
σχέση εργασίας και δεν έχουν υπαλληλική σχέση με τον εκάστοτε πελάτη τους 
με αποτέλεσμα να μην μπορούν να προσκομίσουν την απαιτούμενη «βεβαίωση 
του φορέα εργασίας».

«Για αυτόν το λόγο και επειδή οι διπλωματούχοι μηχανικοί που ασκούν 
ανάλογες δραστηριότητες είναι εγγεγραμμένοι υποχρεωτικά στο Τεχνικό 
Επιμελητήριο Ελλάδας το οποίο και τους χορηγεί την άδεια άσκησης 
επαγγέλματος θεωρούμε ότι σε αυτές τις περιπτώσεις η βεβαίωση μέλους 
του Τεχνικού Επιμελητηρίου αποτελεί ισοδύναμο αποδεικτικό έγγραφο με 
τη «βεβαίωση του φορέα εργασίας» και θα πρέπει να γίνεται δεκτή από τις 
υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, ώστε να 
αποφευχθεί κάθε διάκριση μεταξύ εργαζομένων γονέων σε περιόδους έντονης 
οικονομικής κρίσης», καταλήγει ο κ. Μπίλλιας.

Στην διαχρονική ποιότητα του τεχνικού περιοδικού «Κτίριο», το οποίο 
συμπληρώνει φέτος 30 χρόνια «ζωής», αναφέρθηκε ο πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ, 
Πάρις Μπίλλιας κατά τη διάρκεια της τελετής εγκαινίων έκθεσης αρχιτεκτονικού 
έργου που διοργανώνει στο Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών το γνωστό περιοδικό. «Για 
τρεις δεκαετίες το ‘Κτίριο’ έχει συμβάλει ουσιαστικά στην αρχιτεκτονική της χώρας, 
την ανάπτυξη καθώς και την ανάδειξη της σημασίας του δημόσιου χώρου», είπε 
ο κ. Μπίλλιας στην εκδήλωση που διοργανώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 
13 Ιουνίου. Όπως πρόσθεσε, μέσα από τις σελίδες του περιοδικού έγινε -και 
εξακολουθεί να γίνεται- μία ορθή προβολή του έργου των ελλήνων αρχιτεκτόνων, 
προώθηση νέων υλικών, παρουσίαση επιστημονικής τεχνογνωσίας και ανάδειξη 
εργατοτεχνιτών στον κατασκευαστικό τομέα. 
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Μεταξύ άλλων χαιρετισμό απηύθυναν ο αντιπρόεδρος του Τελλογλείου 
Ιδρύματος Βασίλειος Ταρλατζής, ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Περιβάλλοντος 
και Καθαριότητας Θανάσης Παππάς, ο πρόεδρος του Τμήματος Αρχιτεκτόνων 
Α.Π.Θ. Νίκος Καλογήρου, ο καθηγητής Α.Π.Θ. και εκπρόσωπος του Ελληνικού 
Ινστιτούτου Αρχιτεκτονικής Αναστάσιος Κωτσιόπουλος και ο καθηγητής Α.Π.Θ. 
και μέλος Δ.Σ. του Τελλογλείου Ιδρύματος Νικόλαος Μουσιόπουλος.

Οι ομιλητές, αναφερόμενοι στο έργο και τον καθοριστικό ρόλο του 
περιοδικού στη διάδοση της αρχιτεκτονικής και της τεχνολογίας των 

κατασκευών συνεχάρηκαν τους ιδρυτές του κ.κ. Πέτρο Παπαϊωάννου και 
Δήμητρα Τσιώρα για την προσφορά τους στο χώρο της τεχνικής ενημέρωσης 
και τους ευχήθηκαν να συνεχίσουν το έργο τους με το ίδιο σθένος και την 
απαρέγκλιτη αφοσίωσή τους. Για το όραμα, την ίδρυση στη Θεσσαλονίκη το 1986, 
και τη μετέπειτα πορεία του περιοδικού μίλησαν οι ίδιοι οι ιδρυτές του, οι οποίοι 
ευχαρίστησαν όλους τους συνεργάτες τους, τις εταιρείες δομικών υλικών, τους 
αναγνώστες και συνδρομητές αλλά και όλους τους προσκεκλημένους για τις 
προσπάθειές τους όλα αυτά τα χρόνια για έγκυρη τεχνική ενημέρωση, για την 
προώθηση της αρχιτεκτονικής και την αναβάθμιση της ποιότητας των κατασκευών 
στην Ελλάδα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η εκδοτική εταιρεία “ΚΤΙΡΙΟ - εκδόσεις” εξέδωσε σε 
πανελλαδικό επίπεδο από το 1986 μέχρι σήμερα περίπου 300 τεύχη “ΚΤΙΡΙΟ” 
με 1.600 τεχνικά άρθρα και 1.200 δημοσιεύσεις κτιρίων Ελλήνων αρχιτεκτόνων, 
δεκάδες αρχιτεκτονικά και τεχνικά βιβλία, όπως επίσης και 12 τεύχη με τίτλο 
“Επιστημονική Έκδοση”, στα οποία δημοσιεύονταν άρθρα Ελλήνων καθηγητών 
με θέματα έρευνας κατασκευών. Περισσότερα για την έκθεση, η οποία 
ολοκληρώνεται την Κυριακή 19 Ιουνίου ΕΔΩ 

Επιμορφωτικό σεμινάριο μικρής διάρκειας στην Έδεσσα θα πραγματοποιηθεί 
22 έως 24 Ιουνίου με θέμα: «Περιβαλλοντική Αδειοδότηση Έργων και 
Δραστηριοτήτων Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων». Περισσότερα ΕΔΩ

Σεμινάριο μικρής διάρκειας στην Έδεσσα

Από αριστερά: 
Β. Πενέλη, Γ. Πενέλης, Α. Κωτσιόπουλος, Δ. Τσιώρα, Π. Παπαϊωάννου, Π. Μπίλλιας

 http://www.erasmus.gr/microsites/1091
 https://chi-athenaeum.org/about-green-good-design.html
www.topconference.it
http://www.eedsa.gr/Contents.aspx?CatId=26
http://www.teloglion.gr/el/node/18167
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teetkm/DRASTHRIOTHTES/SEMINARIA/Seminario.pdf
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Νέα μείωση, κατά 3,5%, σημείωσαν τα έσοδα του κράτους το 2015, σε σύγκριση με το 2014, από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης Οινοπνευματωδών Ποτών 
(ΕΦΚΟΠ), υποχωρώντας για δεύτερη συνεχή χρονιά κάτω από τα επίπεδα του 2009, όταν ακόμα ο ΕΦΚΟΠ ήταν χαμηλότερος κατά 46%. Η απώλεια αυτή, 
σύμφωνα με τους παράγοντες της αγοράς, οφείλεται λιγότερο στη μείωση αυτή καθαυτή της ζήτησης, ως αποτέλεσμα της κρίσης, και περισσότερο στη στροφή 
των καταναλωτών σε χύμα, αφορολόγητα προϊόντα. Το φαινόμενο των ποτών που διακινούνται χύμα και λαθραία, και ήταν κυρίαρχο ειδικά στο τσίπουρο, στην 
τσικουδιά και στο ούζο, επεκτείνεται πλέον και στο κρασί, με τους οινοποιούς να αποδίδουν τη δυσμενή αυτή εξέλιξη στην επιβολή Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης 
και σε αυτό το προϊόν από την 1η Ιανουαρίου 2016.

Τελεσίγραφο ολίγων ημερών, και συγκεκριμένα μέχρι τις 27 Ιουνίου δίνει η εφορία στους μεγάλους οφειλέτες προκειμένου να πληρώσουν. Θα τους αποστείλει 
ηλεκτρονικά... ραβασάκια που θα τους ζητά να πληρώσουν ή να τακτοποιήσουν τις οφειλές τους αλλιώς θα δημοσιοποιηθούν τα στοιχεία τους. Η δημοσίευση των 
ονομάτων των μεγαλοοφειλετών, αποτελεί «προαπαιτούμενο» του μνημονίου. Η τακτική της δημοσίευσης των οφειλών έχει υιοθετηθεί και προ 3ετίας. Μετά την 
ψήφιση του σχετικού νόμου το 2011 (3943/2011 άρθρο 9), οι φορολογικές αρχές κινήθηκαν βάσει της σχετικής εγκυκλίου που εκδόθηκε το 2011 (ΠΟΛ 1185/2011) 
και έδωσαν στη δημοσιότητα τον Αύγουστο του 2013 τα ονόματα όλων των οφειλετών του δημοσίου με χρέη πάνω από 150.000 ευρώ. Το 2013, είχαν δημοσιευτεί 
δύο λίστες: μια για τα φυσικά πρόσωπα (σ.σ ο πρώτος της λίστας τότε είχε εμφανιστεί να χρωστάει… ένα δισεκατομμύριο ευρώ) και μια για τα νομικά πρόσωπα.

Η έγκριση του Ελεγκτικού Συνεδρίου είναι αυτή που ουσιαστικά λείπει για να “σφραγιστεί” η σύμβαση μεταξύ Εγνατίας Οδού Α.Ε. και Αττικών Διαδρομών και να 
τεθεί σε λειτουργία ένας ακόμη σταθμός διοδίων στο οδικό σύστημα της Εγνατίας Οδού, αυτή τη φορά στον Προμαχώνα.
Όπως είπε στη Voria.gr ο πολιτικός μηχανικός κ. Ιωάννης Ιωακειμίδης, μέλος δ.σ. της εταιρείας, από τη στιγμή που θα εγκριθεί η σύμβαση, στις επόμενες 10-15 
ημέρες, ο σταθμός θα λειτουργήσει με τις ίδιες χρεώσεις που ισχύουν για τους επτά σταθμούς σε λειτουργία.
Μετά το σταθμό στο Προμαχώνα, θα πρέπει να προχωρήσουν οι διαδικασίες για τη δημιουργία(μελέτη και κατασκευή) ακόμη τεσσάρων σταθμών, δύο στο 
κεντρικό άξονα και δύο στους καθέτους, όπως άλλωστε έχει αποφασιστεί από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας, που διερευνά τον τρόπο χρηματοδότησης 
των συγκεκριμένων έργων.

Κάτω από τα επίπεδα των 600 μονάδων κινήθηκε ο δείκτης του χρηματιστηρίου Αθηνών εν μέσω αρνητικού κλίματος στις ευρωπαϊκές αγορές, που προκαλεί η 
αβεβαιότητα σχετικά με το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος στη Βρετανία. Η εκστρατεία της αποχώρησης της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση διεύρυνε 
το προβάδισμα της έναντι εκείνης που τάσσεται υπέρ της παραμονής της χώρας στην Ένωση, σύμφωνα με δύο δημοσκοπήσεις που δόθηκαν τη Δευτέρα στη 
δημοσιότητα από την εταιρεία δημοσκοπήσεων ICM. Οι δύο δημοσκοπήσεις, μια τηλεφωνική και μια διαδικτυακή, που έγιναν για λογαριασμό της εφημερίδας 
Guardian, έδειξαν (και οι δύο) πως το 53% τάσσεται υπέρ του Brexit, ενώ το 47% υπέρ της παραμονής της Βρετανίας στην ΕΕ.

Ετεροχρονισμένο «χαράτσι» θα κληθούν να πληρώσουν περί τα 2,5 εκατ. ιδιοκτήτες ακινήτων που δήλωσαν την ακίνητη περιουσία τους στα πρώτα προγράμματα 
κατάρτισης του Κτηματολογίου (1997-1999) και δεν έχουν πληρώσει το πάγιο τέλος κτηματογράφησης. Πρόκειται για ποσό 35 και 20 ευρώ για κάθε δικαίωμα σε 
κύριους και βοηθητικούς χώρους αντίστοιχα, για τα οποία οι ιδιοκτήτες τους, τότε, δεν υποχρεούνταν στην καταβολή του τέλους, όπως ισχύει για τα μετέπειτα 
προγράμματα. Σύμφωνα με την Εταιρία Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων (ΕΚΧΑ) Α.Ε., μέχρι το τέλος του χρόνου θα ανακοινωθούν ηλεκτρονικά, στους εν 
λόγω ιδιοκτήτες, τα «ραβασάκια» για την πληρωμή των τελών κτηματογράφησης 35 και 20 ευρώ ανά ιδιοκτησία που δήλωσαν στο πρώτο πρόγραμμα. 

Η αύξηση του φόρου στα οινοπνευματώδη μείωσε τα έσοδα του κράτους

Τελεσίγραφο της εφορίας μέχρι 27 Ιουνίου: Πληρώστε αλλιώς... διαπόμπευση

Εγνατία Οδός: Που θα γίνουν οι επόμενοι σταθμοί διοδίων

Το «Brexit» τρομάζει τις αγορές

Ετεροχρονισμένο χαράτσι μέσω Κτηματολογίου…

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 14/6/2016

Voria.gr 14/6/2016

ΗΜΕΡΗΣΙΑ 14/6/2016

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ 13/6/2016

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ 14/6/2016
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Το ένα τρίτο των καταναλωτών είναι πρόθυμο να «παρατήσει» τους 

φίλους του για το smartphone του. Ακόμη, το 93% δίνει πρόθυμα 

τον κωδικό PIN του smartphone του όταν του ζητηθεί, βάζοντας 

την ασφάλεια του «ψηφιακού καλύτερου του φίλου» σε κίνδυνο. 

Στο πλαίσιο ενός πειράματος, ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να 

αξιολογήσουν διάφορα άτομα και αντικείμενα στη ζωή τους κατά 

σειρά σπουδαιότητας. Το 37% των συμμετεχόντων αξιολόγησε 

το smartphone του ως περισσότερο ή εξίσου σημαντικό με τους 

φίλους του.

Πιο κινητικές από τις παραδοσιακές επιχειρήσεις στη δημιουργία 

νέων θέσεων εργασίας αποδεικνύονται οι καινοτόμες εταιρείες. 

Οι καινοτόμοι επιχειρηματίες, που δημιούργησαν ένα νέο προϊόν, 

υπηρεσία ή εμπορικό σήμα την τελευταία χρονιά, αυξάνουν το 

προσωπικό τους ταχύτερα από τους παραδοσιακούς επιχειρηματίες.

post-its

http://www.kathimerini.gr/863596/article/oikonomia/ellhnikh-oikonomia/h-ay3hsh-toy-foroy-sta-oinopneymatwdh-meiwse-ta-esoda-toy-kratoys
http://www.voria.gr/article/egnatia-odos-stathmos-diodion-sto-promachona-ke-alli-tesseris
http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=27686&subid=2&pubid=114035592
http://www.efsyn.gr/arthro/brexit-tromazei-tis-agores
http://www.eleftherostypos.gr/oikonomia/11768-eteroxronismeno-xaratsi-mesw-ktimatologiou/
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ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΚΜ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

E-MAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΚΜ
Πάρις Μπίλλιας

Αλεξάνδρα Γούτα
Άγγελος Αγγελίδης
Χρύσα Λασκαρίδου
Κυριακή Διαβολίτση
Κυριακή Πετρίδου

infotkm@central.tee.gr

ΤΕΕ / ΤΚΜ
Λεωφόρος Μ. Αλεξάνδρου 49

54643, Θεσσαλονίκη
www.tkm.tee.gr

Το ΤΕΕ/ΤΚΜ για τα μέλη του και τους πολίτες

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

16/06, 30/06, 12:00 - 14:30
1oς όροφος ΤΕΕ/ΤΚΜ, γραφείο ΝΟΚ

ΓΡΑΦΕΙΟ  ΝΟΚ

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

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ

Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση 
progtkm@central.tee.gr

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ

κάθε Τρίτη 9:00 - 14:00, ισόγειο ΤΕΕ/ΤΚΜ

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΣΤΕ ΤΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΑΣ 
ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΚΜ

περισσότερα
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