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EDITORIAL

Ενημέρωση της «Α» ΤΕΕ/ΤΚΜ από τον πρόεδρο του ΤΣΜΕΔΕ

Για πρώτη φορά εδώ και δεκαετίες ουσιαστικά,
η Θεσσαλονίκη παράγει κάτι καινούργιο. Κάτι
τόσο καινοτόμο, που έκανε υψηλόβαθμα
στελέχη της Μitsubishi να αφήσουν τις hitech γραφειάρες τους στην Ιαπωνία για να
έρθουν στην πόλη να δουν τι συμβαίνει. Που
έπεισε τον γερμανικό κολοσσό Varta ότι ίσως
αυτοί οι τύποι στην Ελλαδίτσα να μπορούν να
βελτιώσουν τα μελάνια των τρισδιάστατων
εκτυπωτών, σε βαθμό που οι εκτυπωμένες
μπαταρίες made in Germany να αποδίδουν
περισσότερο. Τι ξεσήκωσε όλη αυτή τη
‘φασαρία”; Μιλάμε για τις πιλοτικές μονάδες
οργανικών εκτυπωμένων ηλεκτρονικών
του ΑΠΘ στα ανατολικά της πόλης. Εκεί,
χάρη στο Εργαστήριο Νανοτεχνολογίας του
δρος Λογοθετίδη, παράγεται τεχνολογία, που
τη ζηλεύουν και οι “μεγάλοι”. Και θέλουν να
την αγοράσουν. Η Θεσσαλονίκη κατέκτησε
την πρωτοπορία στον τομέα αυτό. Δεν
αρκεί όμως να φτάνεις κάπου πρώτος.
Για να αναπτυχθεί αυτό που δημιουργήθηκε
και να περάσει από την πιλοτική λειτουργία
στην πραγματική παραγωγή, χρειάζεται να
κινητοποιηθούν επενδυτικά κεφάλαια. Κι
αυτό δεν είναι piece of cake που θα έλεγαν
και οι Αγγλόφωνοι, οι οποίοι ώς γνωστόν
τέτοια θέματα τα παίζουν στα δάχτυλα. Η
κυβέρνηση υποσχέθηκε δια στόματος
υφυπουργών και αναπληρωτών υπουργών
ότι θα στηρίξει όλο αυτό το εγχείρημα, ότι
θα βάλει πλάτη για την περαιτέρω ανάπτυξη
της νανοτεχνολογίας στη Θεσσαλονίκη
και την Ελλάδα. Κι ίσως το ΕΣΠΑ 20142020 να προσφέρει κάποια εργαλεία για να
κινητοποιηθούν επενδυτές. Πρέπει όμως
να γίνει σαφές ότι όσο ταχύτερα τόσο
καλύτερα. Για να μη χαθεί φορτωμένο με
ξένους επιβάτες ένα τρένο, που το έχουμε
κατασκευάσει εμείς.

Για τη μετάβαση στο ΤΜΕΔΕ, τις εισφορές αλλά και το μέλλον της Attica Bank ενημέρωσε τα μέλη
της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ/ΤΚΜ, ο πρόεδρος του ΤΣΜΕΔΕ κα αντιπρόεδρος της τράπεζας, Ντίνος
Μακέδος. Κατά τη διάρκεια της 10ης τακτικής συνεδρίασης του Σώματος, η οποία πραγματοποιήθηκε
το απόγευμα της Τρίτης 12 Ιουλίου στο αμφιθέατρο του ΤΕΕ/ΤΚΜ, ο κ. Μακέδος προχώρησε σε μία
εφ’ όλης της ύλης ενημέρωση, σχετικά με τον ασφαλιστικό κλάδο των μηχανικών. Τόνισε ότι το 2015 η
συνολική κρατική επιχορήγηση για τις συντάξεις ανήλθε σε 18 δις. ευρώ, δηλαδή περίπου στο 10% του
ΑΕΠ. Συνέχισε περιγράφοντας την αρχιτεκτονική του νέου ασφαλιστικού, η οποία έχει δύο πυλώνες:
την εθνική σύνταξη και την ανταποδοτική σύνταξη, με στόχο η κρατική συμμετοχή να περιοριστεί στο
7% του ΑΕΠ.
«Ήδη το προσωρινό συμβούλιο του ΕΦΚΑ είναι γεγονός. Το ΦΕΚ δημοσιεύτηκε την 31η Μαΐου και η
διοίκηση του συνεδριάζει με στόχο οι ασφαλιστικές εισφορές του 2017 να πληρώνονται στον ΕΦΚΑ»,
είπε ο κ. Μακέδος. Αναφέρθηκε τη σύσταση ενός νέου Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου, που
θα ονομάζεται Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΜΕΔΕ), το οποίο με βάση τις
προβλέψεις του νέου ασφαλιστικού νόμου 4387/2016 θα έχει ως αντικείμενο την εγγυοδοσία και
πιστοδοσία των ασφαλισμένων του ΤΣΜΕΔΕ. Η έναρξη λειτουργίας του ορίζεται από 1/1/2017. Μέχρι
το τέλος του χρόνου πρέπει να έχει μεταφερθεί όλη η περιουσία όλων των ασφαλιστικών φορέων στον
ΕΦΚΑ ως καθολικός διάδοχος.
«Ο στόχος διοίκησης του ΤΣΜΕΔΕ είναι ως την 1η Ιανουαρίου να λειτουργεί απρόσκοπτα η εγγυοδοσία
ώστε να μην δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα στον τεχνικό κόσμο της χώρας και να έχει ολοκληρωθεί
ο διαχωρισμός της περιουσίας των κλάδων του Ταμείου και να μεταφερθεί το αντίστοιχο τμήμα της
περιουσίας στον νέο φορέα. Θα πρέπει να γίνει οικονομική μελέτη, να γίνει η κατανομή της περιουσίας
ανά κλάδο, να μεταφερθεί ένα κομμάτι της περιουσίας στον νέο φορέα και να συνεχιστεί απρόσκοπτα η
λειτουργία της εγγυοδοσίας. Για να επιτευχθούν τα παραπάνω θα πρέπει το καταστατικό, ο κανονισμός
λειτουργίας, το οργανόγραμμα, τα πειθαρχικά όργανα και η σωστή δομή του νέου φορέα, μαζί με
τα περιφερειακά τμήμα του να είναι πραγματικότητα την 1/1/2017 με όρους βιωσιμότητας», είπε
χαρακτηριστικά, ο πρόεδρος του ΤΣΜΕΔΕ. Ξεκαθάρισε ότι στο ΤΜΕΔΕ, με βάση τις προβλέψεις του
νέου ασφαλιστικού νόμου, θα εγγραφούν οι νυν πιστούχοι του ΤΣΜΕΔΕ και όσοι μελλοντικά ζητήσουν
παροχή εγγυοδοσίας ή πιστοδοσίας. «Είναι μία διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη, λόγω μελετών και
προθέσεων και αξόνων που τίθενται μέσα από μία δυναμική διαδικασία. Στα τέλη Σεπτεμβρίου θα είμαστε
σε θέση να παρουσιάσουμε το ιδανικό σενάριο, δηλαδή πως θα πρέπει να λειτουργεί η εγγυοδοσία
στον υπό σύσταση νέο φορέα. Η συνεργασία μας με τα συναρμόδια υπουργεία και ιδιαίτερα με τους
κυρίους Κατρούγκαλο και Πετρόπουλο, είναι πολύ καλή. Άλλωστε, ο κ. Κατρούγκαλος έχει δηλώσει και
δημόσια ότι είναι ανοικτός σε όλους τους φορείς που θέλουν να δημιουργήσουν επαγγελματικά ταμεία
με δικιά τους πρόταση. Συνέχεια στη σελίδα 2....

Προσωρινή παράταση για το Μητρώο ενεργειακών Επιθεωρητών

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Α 125 / 7-7-2016_ ο νόμος 4403, όπου στο άρθρο 67
προβλέπεται ότι: «Το άρθρο 33 του Ν. 4342/2015 (Α’ 143) αντικαθίσταται ως εξής: Η προθεσμία του εδαφίου α’
και του εδαφίου β’ της περίπτωσης β’ της παρ. 6 του άρθρου 9 του Π.δ. 100/2010(Α’ 177), που προστέθηκε με
την παρ. 1 του άρθρου 52 του Ν. 4178/2013 (Α’ 174), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 23 του άρθρου 10 του
Ν. 4315/2014 (Α’ 269), παρατείνεται από 30 Ιουνίου 2015 έως 31 Ιουλίου 2016. Από την 1η Αυγούστου 2016
διαγράφονται αυτοδίκαια από το Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών και απολύουν τη δυνατότητα άσκησης
της δραστηριότητας οι Ενεργειακοί Επιθεωρητές που δεν έχουν υποβάλει Πιστοποιητικό Επιτυχούς Εξέτασης. Τα
Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης που εκδίδονται κατά το ως άνω χρονικό διάστημα θεωρούνται έγκυρα ως
προς κάθε συνέπεια».
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...συνέχεια από σελίδα 1

Ενημέρωση της «Α» ΤΕΕ/ΤΚΜ από τον πρόεδρο του
ΤΣΜΕΔΕ
Άρα θα μπορούσε το ΤΜΕΔΕ να επεκτείνει τις δραστηριότητές του και με
πρόσθετες ασφαλιστικές παροχές, επικουρικές ή εφάπαξ, αλλά όλα αυτά
είναι υπό διαμόρφωση και συζήτηση με τους φορείς του τεχνικού κόσμου
και του υπουργείου», υπογράμμισε. Σύμφωνα με τον κ. Μακέδο, υπάρχει
σκέψη να κατατεθεί τον Οκτώβριο ένα νομοσχέδιο «σκούπα», το οποίο
θα επιχειρήσει να λύσει πολλά από τα θέματα που δημιουργούνται από
τις ασάφειες ή από τα προβλήματα του νόμου 4387. «Είναι χρόνος πολύ
σκληρός, λίγος, αλλά απαιτείται νηφαλιότητα, υπευθυνότητα και ρεαλισμός
για να μπορέσουμε να έχουμε αυτά που προβλέπει ο νόμος και όσα θα
μπορέσουμε να διεκδικήσουμε από κοινού επιπλέον», είπε.
Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΤΣΜΕΔΕ, στα ειδοποιητήρια του Α’ εξαμήνου
2016 θα συμπεριληφθούν οι αναδρομικές εισφορές υπέρ του ΟΑΕΔ της
περιόδου 2011 – 2012, του νόμου 3986/2011, οι οποίες έχουν ήδη αποδοθεί
στον Οργανισμό. Οι υπόλοιπες αναδρομικές εισφορές της περιόδου 20112014 προβλέπεται να κατανεμηθούν σε οκτώ ισόποσες εξαμηνιαίες δόσεις,
πρόταση που οριστικοποιηθεί μετά από εισήγηση της ΔΕ του ΤΣΜΕΔΕ.
«Όσοι είναι ασφαλισμένοι στο Ταμείο μας μέχρι 31/12/1992 θα δουν
μειωμένες εισφορές λόγω της κατάργησης της ειδικής προσαύξησης, ενώ
όσοι ασφαλίστηκαν μετά την 1/1/1993 θα δουν μειώσεις σημαντικές ή μη,
ανάλογα με την ένταξη τους στον νόμο 4331/2015, γνωστός ως ‘νόμος
Στρατούλη’, ανάλογα με την ασφαλιστική κατηγορία τους», πρόσθεσε.
Διεκδίκηση των αποθεματικών που κουρεύτηκαν με το PSI
Έχει ήδη ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός για την ανάθεση του νομικού
γραφείου που θα αναλάβει για λογαριασμό του ΕΤΑΑ την επιστροφή των
αποθεματικών που αναγκαστικά «κουρεύτηκαν» στο πλαίσιο του PSI.
Αναμένεται η συμβασιοποίηση τον επόμενο μήνα.
Η Attica Bank θα πετύχει
Σήμερα, η Attica Bank είναι η πέμπτη μεγαλύτερη ελληνική τράπεζα, και
μάλιστα μη συστημική Τράπεζα. Η επιτυχής της ανακεφαλαιοποίηση, με
βάση την αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος
- με την ίδια ακριβώς μεθοδολογία με τις συστημικές τράπεζες - είχε ως
αποτέλεσμα την εκτόξευση του δείκτη της κεφαλαιακής της επάρκειας, σε
ποσοστό που πλησίασε το 20% και μεταξύ των υψηλότερων παγκοσμίως.
«Η νέα εποχή και τα νέα δεδομένα, έτσι όπως ορίζονται από τη συμφωνία
με τους Θεσμούς, αλλά και τη διεθνή τραπεζική πρακτική, απαιτεί την
ενίσχυση της διοικητικής ομάδας, με ανθρώπους γνώστες του εγχώριου και
πρωτίστως του διεθνούς τραπεζικού συστήματος, που θα βρίσκονται όμως
σε στενή συνεργασία με την επιχειρηματικότητα και τις δυσκολίες που αυτή
αντιμετωπίζει», υπογράμμισε ο νέος αντιπρόεδρος. Πρόσθεσε ότι στόχος
είναι η επιστροφή της Attica Bank στη κερδοφορία σε συνδυασμό με την
εναρμόνισή της στο νέο νομοκανονιστικό πλαίσιο που επιβάλλει τόσο η ΕΚΤ
όσο και η ΤτΕ καθώς και ο εκσυγχρονισμός της με βάση τις σύγχρονες και
διεθνείς τραπεζικές πρακτικές. «Ήδη, προχωράμε στην αναδιάρθρωση του
δικτύου, δημιουργώντας τριών ειδών καταστήματα: full branches, retail,
business centers. Θα ανταποκριθούμε στο θεσμικό και ελεγκτικό μας ρόλο
για τη διασφάλιση των συμφερόντων της Τράπεζας, και των ασφαλισμένων
μας. Η Attica Bank πρέπει να πετύχει και θα πετύχει», κατέληξε.
Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης αναπτύχθηκε γόνιμος και
εποικοδομητικός διάλογος, όπου τα μέλη της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ/ΤΚΜ
κατέθεσαν συγκεκριμένες ερωτήσεις και απορίες, οι οποίες απαντήθηκαν
όλες από τον ομιλητή.

Πρόεδρος ΤΕΕ: Είδος προς εξαφάνιση οι μηχανικοί
Έντονη κριτική στη διάταξη για τον περιορισμό της εκτός σχεδίου δόμησης
σε γη υψηλής παραγωγικότητας αλλά και επιφυλάξεις για τις διατάξεις
περί ενεργειακών επιθεωρητών εξέφρασε ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος
Στασινός την Τρίτη 12 Ιουλίου στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου
της Βουλής. Για το νομοσχέδιο «Πλαίσιο για την ασφάλεια στις υπεράκτιες
εργασίες έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2013/30/ΕΕ, τροποποίηση του ΠΔ 148/2009 και άλλες διατάξεις»
κλήθηκαν προς ακρόαση αρμόδιοι φορείς και ο Πρόεδρος του ΤΕΕ ήταν
αιχμηρός στις παρατηρήσεις του για τις προτεινόμενες διατάξεις, ζητώντας
πλέον, μετά από όσα προωθούνται, να αντιμετωπίζονται και οι μηχανικοί
σαν… είδος προς εξαφάνιση!
Συγκεκριμένα, όσον αφορά
τη διάταξη που καταργεί την
δυνατότητα οικοδόμησης σε
συγκεκριμένες αποστάσεις
από οδικό δίκτυο σε ζώνες
υψηλής παραγωγικότητας,
ο Γιώργος Στασινός τόνισε
ότι
«κάποια στιγμή η
κυρία Μπιρμπίλη βάζοντας
μπροστά το επιχείρημα της προστασίας του περιβάλλοντος, χωρίς καμία
σοβαρή μελέτη έκανε σχεδόν όλη τη χώρα ή NATURA ή ζώνες υψηλής
παραγωγικότητας. Έτσι έχουν μείνει ελάχιστες εκτάσεις που μπορεί κάποιος
να φτιάξει μία αποθήκη, μία βιοτεχνία, μία μικρή μονάδα. Αυτό επίλυσε
σε κάποιο μικρό βαθμό η συγκεκριμένη διάταξη του Ν.4178 που σήμερα
καταργείται. Έτσι ξεκίνησαν τα τελευταία 2-3 χρόνια κάποιες επενδύσεις
σε περιοχές όπως τα Χανιά, η Κοζάνη, η Αχαία, η Αιτωλοακαρνανία και
άλλες». Σε ότι αφορά τις διατάξεις περί ενεργειακών επιθεωρητών, εξέθεσε
προβληματισμό για τη συνταγματικότητα των ρυθμίσεων και έκανε προτάσεις
για τη βελτίωση του συστήματος ενεργειακής επιθεώρησης. Περισσότερα
Στο μεταξύ, αντιρρήσεις για την ίδρυση της ΜΟΜΚΑ (Μονάδα Μελετών και
Κατασκευών του ΥΠΕΘΑ), κριτική για τη δημιουργία ΥΠΑΑΠΕΔ (Υπηρεσία
Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας Ενόπλων Δυνάμεων), ανάδειξη των
υφιστάμενων προβλημάτων αξιοποίησης δημόσιας περιουσίας αλλά και
προτάσεις για την αξιοποίηση των στρατοπέδων στις πόλεις ως χώρων
πρασίνου έκανε ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός.
Κατά την ακρόαση φορέων στην Επιτροπή Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών
Υποθέσεων της Βουλής για το νομοσχέδιο «Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας» ανέδειξε ως το πιο σημαντικό ζήτημα το θέμα
της ωρίμανσης των προς αξιοποίηση ακινήτων και ακολούθως το θέμα του
φορέα αξιοποίησης. Όπως τόνισε χαρακτηριστικά χρειάζεται προσπάθεια
ολοκληρωμένης αποτίμησης της συνολικής δημόσιας περιουσίας και
επίλυση του προβλήματος της γρήγορης ωρίμανσης της διαδικασίας
αξιοποίησης. Επιπλέον έκανε συγκεκριμένη πρόταση για την αξιοποίηση
παλιών στρατοπέδων μέσα στον αστικό ιστό, μέσα από τη δημιουργία
πράσινων πνευμόνων στις πόλεις και μεταφοράς του συντελεστή δόμησης
εκτός του αστικού ιστού. Απευθυνόμενος προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας
Πάνο Καμμένο τόνισε ότι «το ΤΕΕ είναι θεσμικά ο τεχνικός σύμβουλος της
κυβέρνησης και έχουμε πραγματικά κάθε καλή διάθεση να βοηθήσουμε σε
θέματα που προφανώς τα γνωρίζουμε καλύτερα». Περισσότερα
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Ανάκαμψη των κατασκευών μέσω της ποιοτικής
αναβάθμισης του κλάδου

Στη κατάρτιση πέντε συγκεκριμένων προτάσεων, η υλοποίηση των οποίων
μπορεί να συνεισφέρει στην ανάκαμψη των κατασκευών μέσω της ποιοτικής
αναβάθμισης του κλάδου, προχώρησε η Επιτροπή Ποιοτικών Προδιαγραφών
Μελετών, Κατασκευών, Υλικών και Πιστοποίησης του Συνδέσμου Επιχειρήσεων
για Ποιότητα και Ανάπτυξη των Κατασκευών (ΣΕΠΑΚ). Η υποστήριξη του ΤΕΕ είναι
καθοριστική για την επίτευξη του σκοπού και ήδη το ΤΕΕ/ΤΚΜ συμμετέχει στην
Επιτροπή, στηρίζοντας ουσιαστικά την προσπάθεια του ΣΕΠΑΚ.
Επιδίωξη της Επιτροπής αποτελεί τόσο η καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης
στον κατασκευαστικό κλάδο όσο και η διατύπωση συγκεκριμένων προτάσεων για
τη βελτίωση της ποιότητας των κατασκευών. Οι προτάσεις που κατέθεσε είναι:
• Δημιουργία ενός ενιαίου φορέα (υπουργείο Κατασκευών), με συγχώνευση
και εκσυγχρονισμό των τεχνικών υπηρεσιών των διάφορων υπουργείων, που να
συγκεντρώνει όλες τις αρμοδιότητες του κλάδου.
• Εκσυγχρονισμός και τροποποίηση υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου παραγωγής
τεχνικών έργων ώστε να εναρμονισθεί με την ευρωπαϊκή νομοθεσία.
• Επαναπροσδιορισμός των θεσμικών πλαισίων άσκησης του επαγγέλματος κάθε
εμπλεκόμενου στην παραγωγή τεχνικών έργων, ώστε να εναρμονισθούν με την
ευρωπαϊκή νομοθεσία (Συνεχής πιστοποίηση στο πλαίσιο της ‘Δια βίου Μάθησης’).
• Πλήρης και υποχρεωτική εφαρμογή των Ευρωκωδίκων, των Τεχνικών Οδηγιών
του ΤΕΕ και των Πρότυπων Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών και έλεγχος
εφαρμογής.
• Χάραξη αξόνων δράσεων για ανάκαμψη της κατασκευαστικής βιομηχανίας.
Οι παραπάνω ενέργειες θα ιεραρχηθούν, θα αναλυθούν εκτενέστερα και θα
προωθηθούν στους αρμόδιους φορείς προκειμένου να αλλάξει, προς το καλύτερο,
το σημερινό καθεστώς. Οι συγκεκριμένες ενέργειες θα βελτιώσουν δραστικά
την ποιότητα των τεχνικών έργων και θα οδηγήσουν στην «… αντιστροφή της
πορείας των κατασκευών η οποία θα φέρει σημαντικά θετικά αποτελέσματα στην
ελληνική οικονομία, σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο για το μέλλον της χώρας»,
όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην μελέτη του ΙΟΒΕ που ανατέθηκε και
χρηματοδοτήθηκε από τον ΣΕΠΑΚ το 2015.

Απεργία εργαζομένων στην «Εγνατία Οδός ΑΕ»
Με αιτήματα την ακύρωση των σχεδιασµών παραχώρησης της Εγνατίας Οδού
και των αυτοκινητοδρόµων της βόρειας Ελλάδας, την ανάθεση αρµοδιοτήτων
στην «Εγνατία Οδός Α.Ε.» για την ανάπτυξη και διαχείριση υποδοµών και
την ανάπτυξη της χώρας και τη διασφάλιση όλων των θέσεων εργασίας, οι
εργαζόμενοι στην «Εγνατία Οδός ΑΕ» προχώρησαν την Τρίτη 12 Ιουλίου σε
24ωρη απεργία.
Με ανακοίνωσή τους ξεκαθαρίζουν ότι παραμένουν «σταθεροί στην εναντίωσή
στη σχεδιαζόµενη ιδιωτικοποίηση του αυτοκινητόδροµου της Εγνατίας Οδού
και του συνόλου του στρατηγικού δικτύου αυτοκινητοδρόµων της Βόρειας
Ελλάδας, µήκους σχεδόν 1.000 χλµ γιατί είναι ενάντια στο δηµόσιο συµφέρον,
θα ωφελήσει µόνο τον πιθανό παραχωρησιούχο και θα επιβαρύνει περαιτέρω
τους πολίτες από την αύξηση των διοδίων». Οι εργαζόμενοι θεωρούν «ότι αντί
της σχεδιαζόµενης εκχώρησης σε ιδιώτες της Εγνατίας Οδού και των Κάθετων
Αξόνων µε ελάχιστα οικονοµικά οφέλη, µε την παρούσα δηµόσια διαχείριση
από την «Εγνατία Οδός Α.Ε.» και διατηρώντας το διόδιο σε επίπεδο κοινωνικά
αποδεκτό, στα επόµενα 30 έτη µπορεί να παραχθεί πλεόνασµα έως και δύο
δισ. Ευρώ». Προσθέτουν ότι «οι διαρκείς παλινωδίες, η διοικητική αστάθεια,
η απουσία στρατηγικού προσανατολισµού, οι παρεµβάσεις σε θέµατα
λειτουργίας της οδού και γενικά η επικέντρωση στα θέµατα του ΤΑΙΠΕ∆, έχουν
απογοητεύσει τους εργαζόµενους και οδηγούν στη σταδιακή απαξίωση της
εταιρίας».

Ανακήρυξη νέου μέλους της «Α» ΤΕΕ/ΤΚΜ
Το προεδρείο της Αντιπροσωπείας του Τμήματος Κεντρικής Μακεδονίας του
ΤΕΕ, μετά την παραίτηση του μέλους της Αντιπροσωπείας, Γραμματικόπουλου
Αθανασίου Μ.Μ. που εκλέχτηκε με την παράταξη “ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (Δ.Κ.Μ.)” ανακήρυξε τον πρώτο εκλεγμένο αναπληρωματικό
Μιχαλιά Γεώργιο Μ.Μ. του ιδίου συνδυασμού, ως τακτικό μέλος της.
Στην επιστολή παραίτησής του ο κ. Γραμματικόπουλος αναφέρει ότι
αναγκάστηκε να λάβει την απόφαση λόγω μεταβαλλόμενων επαγγελματικών
υποχρεώσεων του στο εξωτερικό, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να βρίσκεται
διαρκώς και συνεχώς στο ΤΕΕ. «Αυτή τη στιγμή το καράβι που ταξιδεύει
συμπαρασύρει όλους μας, για αυτό συνιστώ επιτέλους να υπάρξει σύμπνοια
γιατί ο κλάδος μας αιμορραγεί… Οι Μηχανικοί δεν έχουν ανάγκη από ήρωες,
αλλά από καθοδηγητές που θα εκφράσουν τη συνολική ανάγκη για αλλαγή με
δυνατή εκπροσώπηση στο Κράτος που παραπαίει…», αναφέρει μεταξύ άλλων
στην επιστολή παραίτησης του.

Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΛΘ ΑΕ

Νέες διοικήσεις σε ΣΜΗΒΕ και ΣΜΕΔΕΚΕΜ

Μετά την απόφαση της συνέχισης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων
της ΟΛΘ ΑΕ στις 8 Ιουλίου 2016 έγινε εκλογή νέων μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου της εταιρίας σε αντικατάσταση παραιτηθέντων μελών και εκλέχθηκε
ως νέο μέλος ο Δημήτριος Ρούτος, συμπληρώνοντας την ενδεκαμελή σύνθεση
του Δ.Σ. Το Διοικητικό Συμβούλιο, σε συνεδρίασή του μετά τη Γενική Συνέλευση,
συγκροτήθηκε σε σώμα και εξέλεξε τον Κωνσταντίνο Μέλλιο Πρόεδρο του Δ.Σ.,
μέχρι πρότινος Αντιπρόεδρο, και τον κ. Δημήτριο Ρούτο Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. Το
νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΛΘ ΑΕ, κ.Ρούτος, έχει μεταπτυχιακό
στις Οικονομικές και Πολιτικές σπουδές, ήταν τραπεζικό στέλεχος σε διευθυντικές
θέσεις στις τράπεζες FBB, Ελληνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς, Κεντρική
Τράπεζα Ελλάδος, ABN AMRO Bank και Bank of America, ενώ έχει διατελέσει
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της «Εγνατία Οδός ΑΕ».
Δείτε όλη τη σύνθεση του ΔΣ ΕΔΩ

Το νέο ΔΣ του Συλλόγου Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Βορείου Ελλάδας
(ΣΜΗΒΕ) είναι: πρόεδρος ο Ηλίας Χομσίογλου, αντιπρόεδρος ο Βασίλης
Αργυρόπουλος, γγ η Μαρία Αντωνιάδου, ταμίας ο Γρηγόρης Κώνστας, ειδ.
γραμματέας ο Χρίστος Τσιάφης και μέλη οι: Παναγιώτης Ψωνόπουλος,
Γεράσιμος Καμπίτσης, Χαράλαμπος Σιδηρόπουλος και Αλέξανδρος Αλεβίζος.
Το νέο ΔΣ του Συλλόγου Μελετητών Δημοσίων Έργων Κεντρικής Μακεδονίας
(Σ.ΜΕ.Δ.Ε.ΚΕ.Μ.) είναι: πρόεδρος η Μαρία Γρηγοριάδου, αντιπρόεδρος Άκης
Μουρμούρης, γγ ο Γεράσιμος Καμπίτσης, ταμίας ο Απόστολος Πρόιος και μέλη
οι: Νίκος Αντωνίου, Αριστοτέλης Τοκατλίδης και Νίκος Χατζής.
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Δέκα αρχιτεκτονικές προτάσεις για τη Στοά Μοδιάνο

Ηλικιωμένοι και mobile applications

Την Τετάρτη 6 Ιουλίου 2016 στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Α.Π.Θ. οι
φοιτήτριες και οι φοιτητές του μαθήματος Αποκατάσταση και Επανάχρηση Ιστορικών
Κτιρίων του 8ου εξαμήνου, παρουσίασαν δέκα αρχιτεκτονικές προτάσεις τους για
τον επανασχεδιασμό και την αναζωογόνηση της Στοάς Μοδιάνο στη Θεσσαλονίκη,
συμμετέχοντας σε φοιτητικό διαγωνισμό. Υπεύθυνη του μαθήματος είναι η επικ.
καθηγήτρια Μαρία Δούση, με τη διδακτική συνδρομή του ομ. καθηγητή ΑΠΘ Μ. Νομικού,
του διδάκτορα Σ. Κωτσόπουλου και των μεταπτυχιακών φοιτητών, Σ. Αλεξιάδου και Σ.
Απότσου.
Μέσω της εκδήλωσης αυτής δόθηκε η ευκαιρία στις φοιτήτριες και στους φοιτητές
να παρουσιάσουν τη δουλειά τους και να διαγωνιστούν, κρινόμενοι από κριτές εκτός
πανεπιστημίου. Η εκδήλωση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της εξωστρέφειας του
Τμήματος Αρχιτεκτόνων της Π. Σ. του ΑΠΘ, και έχει ως στόχο την επαφή των φοιτητριών
και φοιτητών με τους επαγγελματικούς φορείς της πόλης ενώ ταυτόχρονα συμβάλλει
στην επαφή τους, μέσω της ευγενούς άμιλλας με το περιβάλλον του επαγγέλματος.
Μέλη της κριτικής επιτροπής του φοιτητικού διαγωνισμού απετέλεσαν οι διακεκριμένοι
αρχιτέκτονες: Γιώργος Χορόζογλου, εκπρόσωπος του ΤΕΕ/ΤΚΜ, Δημήτρης
Χατζόπουλος, πρόεδρος Σ.Α.Θ, Ανδρέας Κουράκης, από το Δήμο Θεσσαλονίκης,
Δημήτρης Ζυγομαλάς, από την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων
Κεντρικής Μακεδονίας του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ, Bernard Cuomo, ελεύθερος επαγγελματίας και
Νίκος Καλογήρου, πρόεδρος του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Α.Π.Θ.

Στην εποχή της σύγχρονης τεχνολογίας και των δυνατοτήτων των smartphones
φιλοδοξεί να εισάγει τους… ηλικιωμένους της κεντρικής Μακεδονίας, ευρωπαϊκό
πρόγραμμα στο οποίο συμμετέχει το ΑΠΘ. Έτσι, μέσω μίας απλής και εύχρηστης
εφαρμογής θα μπορούν να προγραμματίζουν ραντεβού με τον γιατρό τους, να
βρίσκουν φαρμακεία για τη συνταγογράφηση των φαρμάκων τους και να λαμβάνουν
προειδοποιητικά μηνύματα για τις υπερβάσεις αιωρουμένων μικροσωματιδίων
στην ατμόσφαιρα, προκειμένου να αποφεύγουν να κυκλοφορήσουν έξω και έτσι να
προλαμβάνουν τα αναπνευστικά προβλήματα.
Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Mobile Age επικεντρώνεται στους ευρωπαίους
ηλικιωμένους πολίτες, μια ομάδα πολιτών που παρόλο που διαρκώς μεγαλώνει
σε μέγεθος και προσδοκίες, συχνά βρίσκεται στο περιθώριο όσον αφορά τις
τεχνολογικές εξελίξεις. Το Mobile Age αναπτύσσει από τον Φεβρουάριο του 2016,
τέσσερις πιλοτικές εφαρμογές, σε διαφορετικές περιοχές της Ευρώπης: Βρέμη
(Γερμανία), Νότιο Lakeland (Ηνωμένο Βασίλειο), Σαραγόσα (Ισπανία), καθώς και
Κεντρική Μακεδονία (Ελλάδα).
Η εφαρμογή για την κεντρική Μακεδονία ονομάζεται MyOpenMacedonia. «Η
ιδέα είναι να σχεδιάζουμε λογισμικό, για να βοηθήσουμε τους μεγαλύτερους
ανθρώπους, οι οποίοι δεν έχουν την ίδια εξοικείωση με τις κινητές συσκευές,
σε σχέση με νεότερες ηλικιακές ομάδες, που χρησιμοποιούν τις εφαρμογές
καθημερινά, για να βρίσκουν πληροφορίες για τις υπηρεσίες που παρέχονται από
μία πόλη», εξηγεί ο συντονιστής του έργου, επίκουρος καθηγητής του Τμήματος
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής
του ΑΠΘ, Ανδρέας Συμεωνίδης. Η εφαρμογή MyOpenMacedonia θα είναι διαθέσιμη
διαπλατφορμικά σε android και IOS περί τα τέλη του 2017.
Στο πλαίσιο του έργου, το ΑΠΘ θα σχεδιάσει και θα αναπτύξει μια τεχνικά
πρωτοποριακή πλατφόρμα υπολογιστικού νέφους (cloud computing), πάνω στην
οποία θα χτίζονται οι εφαρμογές. Βασικό χαρακτηριστικό της πλατφόρμας είναι
η εύκολη επαναχρησιμοποίηση και προσαρμογή της, ώστε να υποστηρίζονται
εφαρμογές που προσανατολίζονται σε διάφορους τομείς της καθημερινότητας των
ηλικιωμένων και καλύπτουν πολλές και διαφορετικές ανάγκες. Περισσότερα

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης, η κριτική επιτροπή συνεχάρη
του συμμετέχοντες για το υψηλό επίπεδο των εργασιών τους αλλά και για τον πλούτο
των ιδεών τους, και συνέβαλλε με τα εποικοδομητικά της σχόλια στον προβληματισμό
και στη συζήτηση σχετικά με το πολύ ενδιαφέρον ζήτημα της αναζωογόνησης της
Στοάς Μοδιάνο. Έτσι δόθηκε η δυνατότητα στους μελλοντικούς νέους αρχιτέκτονες να
συμμετέχουν στο διάλογο σχετικά με τη διατήρηση της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς της
πόλης μας.
Στη συνέχεια η κριτική επιτροπή απένειμε τρία ισότιμα βραβεία και τρεις επαίνους στις
ακόλουθες φοιτητικές ομάδες:
ΒΡΑΒΕΙΑ
•Γκολομπία Ευδοξία - Ηρώ, Μηλώση Ματρώνα, Τσούκας Κωνσταντίνος
•Βήνα Σοφία, Ευθυμιάδου Ευγενία, Κρύου Μαρία
•Πετροπούλου Βικτωρία, Χατζηκαντής Εμμανουήλ
ΕΠΑΙΝΟΙ
•Παπακώστα - Ιωαννίδου Ελισάβετ, Μίχος Ιωάννης
•Αρλέτου Ελένη, Γιαννάκου Παγώνα - Ελπίδα, Παράσχου Δήμητρα
•Κοτλίδα Όλγα, Πανουργιά Άννα, Ροζάκου Σοφία – Νεφέλη
Στις φοιτήτριες και στους φοιτητές που διακρίθηκαν χορηγήθηκαν ως βραβεία
επιστημονικές εκδόσεις του ΤΕΕ/ΤΚΜ, που στηρίζει και συμβάλλει ενεργά στην
προσπάθεια αυτή. Το blog του ΤΕΕ/ΤΚΜ θα φιλοξενήσει σε αναλυτικό αφιέρωμα τα
βραβεία και τους επαίνους.

ΕΚΘΕΣΗ με δημιουργίες του designer Στέργιου Δελιαλή
φιλοξενούνται στο Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης του
Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, από 8 Ιουλίου έως 1
Οκτωβρίου 2016. Πληροφορίες
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ δημιουργικής απασχόλησης με τίτλο
«από το… Μηδέν vol.2» φιλοξενεί το Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης
Θεσσαλονίκης από 12 έως 15 και από 19 έως 22 Ιουλίου. Το
πρόγραμμα, που έχει οργανωθεί από τους μουσειοπαιδαγωγούς
του ΚΜΣΤ και τους συνεργάτες τους, απευθύνεται σε παιδιά
ηλικίας 6-10 ετών και μας υποδέχεται στον κόσμο του design,
της αρχιτεκτονικής, της κίνησης, του φωτός και των κυκλωμάτων.
Πληροφορίες
ΕΚΔΗΛΩΣΗ με τίτλο: «Ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα της
αγοράς εργασίας», διοργανώνουν το Ελληνο-Αμερικανικό
Εμπορικό Επιμελητήριο και η Επιτροπή Απασχόλησης, στις 14
Ιουλίου 2016, στο NJV Athens Plaza. Πληροφορίες
ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ στον 7o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
«Καινοτομίας & Τεχνολογίας», ανακοίνωσε η Εθνική Τράπεζα
συνεχίζοντας για 7η χρονιά το θεσμό ενθάρρυνσης της καινοτομίας
και της νεανικής επιχειρηματικότητας. Η υποβολή των προτάσεων
ξεκίνησε στις 4 Ιουλίου και θα διαρκέσει μέχρι τη Δευτέρα 10
Οκτωβρίου 2016 στις 15.00 Πληροφορίες
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Περαιτέρω χαλάρωση των κεφαλαιακών ελέγχων προτείνει ο Στουρνάρας

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 12/7/2016
Την πρόταση που υπέβαλε το υπουργείο Οικονομικών προς τους Θεσμούς για την περαιτέρω χαλάρωση των κεφαλαιακών ελέγχων, αποκάλυψε στην Επιτροπή
Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας, κατά τη συζήτηση της έκθεσης της ΤτΕ για την Έκθεση
Νομισματικής Πολιτικής 2015 - 2016. Σύμφωνα με τον κο Στουρνάρα αυτή περιλαμβάνει:
- άρση απαγόρευσης στην ανάληψη μετρητών όταν προέρχονται από νέες καταθέσεις σε μετρητά
- πλήρη άρση της απαγόρευσης για πρόωρη αποπληρωμή δανείων
- αύξηση του ποσοστού ανάληψης μετρητών από 10% σε 30% των ελεύθερων κεφαλαίων που προέρχονται από εξωτερικό
- δυνατότητα ανάληψης μετρητών 840 ευρώ ανά 2 εβδομάδες. Δηλαδή αν κάποιος παραλείψει να πάρει τα 420 ευρώ στη μία εβδομάδα θα μπορεί να κάνει
ανάληψη του διπλάσιου ποσού μετά από 2 εβδομάδες.

Στα θρανία Έλληνες εφοριακοί

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ 11/7/2016

Αποστολή 50 Eλλήνων εφοριακών με επικεφαλής τον αν. υπ. Οικoνομικών Τρ. Αλεξιάδη έφτασε στο Ντίσελντορφ για μετεκπαίδευση. «Γόνιμη η συνεργασία
με τους Γερμανούς, η λίστα Μπόργιανς αποδίδει», ανέφερε ο ίδιος στη DW. Η υποδοχή του Τρύφωνα Αλεξιάδη και της πολυμελούς αποστολής στελεχών του
ελληνικού υπουργείου Οικονομικών από τον υπ. Οικονομικών της Ρηνανίας-Βεστφαλίας Νόρμπερτ Βάλτερ-Μπόργιανς στο αεροδρόμιο του Ντίσελντορφ έγινε
στα ελληνικά. «Καλώς ήρθατε στην ωραία Ρηνανία-Βεστφαλία. Χαίρομαι που έχετε αποδεχθεί την πρόσκλησή μας και σας εύχομαι καλή διαμονή». Είναι ένα
ακόμη δείγμα των καλών σχέσεων που έχουν αναπτυχθεί ανάμεσα στα δύο υπουργεία Οικονομικών τους τελευταίους μήνες, από τότε που η Ομοσπονδιακή
Κεντρική Υπηρεσία Φορολογικών Εσόδων (BZSt) παρέδωσε στις ελληνικές αρχές περισσότερα από 10.000 δεδομένα με πληροφορίες για λογαριασμούς
Ελλήνων ιδιωτών και επιχειρήσεων στην Ελβετία, που ανέρχονται στο συνολικό ποσό των 4 δις ελβετικών φράγκων.

Βρετανοί βουλευτές ζητούν την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα στην Αθήνα

ΕΘΝΟΣ 11/7/2016

Σύμφωνα με την διακομματική ομάδα των βουλευτών, η κίνηση αυτή πιθανώς να τους βοηθήσει να εξασφαλίσουν μια καλύτερη συμφωνία με τους Ευρωπαίους,
τώρα που η Βρετανία θα αποχωρήσει από την Ένωση.
Η βρετανική εφημερίδα «The Independent» αναφέρει ότι το ζήτημα αυτό αποτελεί πηγή έντασης μεταξύ της Βρετανικής κυβέρνησης και της Ελλάδας. Μάλιστα,
τονίζει ότι η χώρα μας έχει κερδίσει και διεθνή υποστήριξη στο αίτημά της να επιστραφούν τα Γλυπτά στην γενέτειρά τους. Ο Βρετανός βουλευτής Μαρκ Γουίλιαμς
δήλωσε ότι το σχέδιο νόμου για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα θα παρουσιαστεί εκτενέστερα στην επέτειο των Φιλελεύθερων Δημοκρατικών.

Μείωση ανεργίας λόγω μερικής απασχόλησης και... μετανάστευσης

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ 11/7/2016

Χαίρεται με τη μείωση της ανεργίας που δημοσιοποίησε η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) η κυβέρνηση παραλείποντας να αναφέρει ότι ένα μεγάλο ποσοστό
αυτής της μειώσεως οφείλεται στη μαζική μετανάστευση Ελλήνων υπό το βάρος της κρίσεως. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, πράγματι τα μηνύματα είναι
θετικά για την πορεία της ανεργίας και της απασχόλησης στην Ελλάδα. Το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας τον Απρίλιο του 2016 μειώθηκε σε 23,3%
από 25,3% τον Απρίλιο του 2015 (-2 μονάδες) και έναντι του αναθεωρημένου προς τα κάτω 23,7% τον Μάρτιο του 2016 (-0,4 μονάδες). Οι απασχολούμενοι
αυξήθηκαν κατά 106.854 άτομα σε σχέση µε τον Απρίλιο του 2015 (αύξηση 3,0%) και κατά 25.600 άτομα σε σχέση µε τον Μάρτιο του 2016 (αύξηση 0,7%). Οι
άνεργοι μειώθηκαν κατά 90.955 άτομα σε σχέση µε τον Απρίλιο του 2015 (μείωση 7,5%) και κατά 20.951 άτομα σε σχέση µε τον Μάρτιο του 2016 (μείωση 1,8%).

Χάνονται ο ένας μετά τον άλλο οι χώροι που προορίζονται για σχολεία

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 11/7/2016

Χάνονται ο ένας μετά τον άλλο οι κοινόχρηστοι χώροι μέσα στην πόλη που προορίζονται για την ανέγερση καινούργιων σχολείων, καθώς ο δήμος Θεσσαλονίκης
εμφανίζεται αδύναμος να εξασφαλίσει τα κονδύλια που απαιτούνται, ώστε να καλύψει το υψηλό κόστος των αναγκαίων απαλλοτριώσεων. Οι αποζημιώσεις που
θα πρέπει να καταβληθούν στους ιδιοκτήτες μέρους μόνο των ακινήτων που έχουν δεσμευτεί ως χώροι σχολείων υπολογίζεται ότι υπερβαίνουν το ποσό των
40 εκατ. ευρώ. Για να ξεπεράσει τον οικονομικό βρόχο των αποζημιώσεων, ο δήμος Θεσσαλονίκης είχε προχωρήσει κατά την πενταετία από το 2004 έως και
το 2008 στην υπογραφή συνολικά είκοσι μίας προγραμματικών συμβάσεων με τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων (πλέον μετεξελίχθηκε στην εταιρεία Κτιριακές
Υποδομές Α.Ε.), ο οποίος και θα αναλάμβανε να καλύψει το κόστος των απαλλοτριώσεων.
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Το ΤΕΕ/ΤΚΜ για τα μέλη του και τους πολίτες
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
(έως τον ΙΟΥΛΙΟ 2016)
07/07, 14/07, 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
Κυριακή Πετρίδου

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
CAN studio

E-MAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
infotkm@central.tee.gr

ΤΕΕ / ΤΚΜ
Λεωφόρος Μ. Αλεξάνδρου 49
54643, Θεσσαλονίκη

www.tkm.tee.gr

