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EDITORIAL
Από την πρωθυπουργική ομιλία στην 81η ΔΕΘ δεν
έλειψαν οι εξαγγελίες για έργα στη Βόρεια Ελλάδα. Αν
ο χρόνος γύριζε πίσω και φτάναμε στην πρώτη φορά
που όλα αυτά εξαγγέλθηκαν, σήμερα θα νιώθαμε
“πλούσιοι”. Δυστυχώς όμως, δεν τ’ ακούμε πρώτη φορά:
με χρονοδιαγράμματα που ξεχείλωσαν, με δεσμεύσεις
που απώλεσαν την πειστικότητά τους, με λόγια, λόγια,
λόγια. Η Μακεδονία, αλλά και ειδικά η Θεσσαλονίκη,
αντιμετωπίζονται απ’ την κυβέρνηση σαν όχημα
με αυτόματο πιλότο. Δεν προικοδοτούνται με ένα
συνεκτικό αναπτυξιακό όραμα. Δεν τους ανατίθεται
άλλος ρόλος από αυτόν του φτωχού συγγενή. “Το
cut a long story short”, που λένε και οι αγγλόφωνοι,
περιμέναμε
μεγαλύτερη
...πρωθυπουργική
γενναιοδωρία. Ανέφερε ο πρωθυπουργός ότι έως
Δεκέμβριο υποβάλλονται οι δεσμευτικές προσφορές
από τους υποψήφιους επενδυτές για το λιμάνι.
Ωραία κύριε πρωθυπουργέ, μόνο που αυτές οι ίδιες
δεσμευτικές προσφορές κατατίθενται στα λόγια κάθε
τέλος Ιουνίου, Αυγούστου, Σεπτεμβρίου... Κι όσο αυτές
“κατατίθενται”, ο προϋπολογισμός των έργων, που ο
ιδιώτης θα δεσμευτεί να κάνει, ολοένα μικραίνει: από
τα 300 κάτι εκατομμύρια του business plan του ΟΛΘ
έχουμε πλέον φτάσει κάτω από τα 200. Καταπληκτικό.
Για τη δε πρώτη προβλήτα εντύπωση μας έκανε η
προσεκτική διατύπωση του πρωθυπουργού: “θα
αποδοθεί στον λαό της πόλης”. Τι σημαίνει αυτό; ‘Οχι
στον δήμο λοιπόν; Σιδηροδρομική ΠΑΘΕ. “Στο τέλος
του 2018 θα έχει ολοκληρωθεί’ εξαγγέλθηκε. Με
την ΤΡΑΙΝΟΣΕ σε αναμονή των σχεδίων των Ιταλών,
αναμένουμε εναγωνίως το αποτέλεσμα. Δεδομένου
ότι για να κάνει το τρένο τη διαδρομή ΑθηναΘεσσαλονίκη σε τρεις ώρες και 15’ χρειάζεται να
μεριμνήσει η ΕΡΓΟΣΕ για την υποδομή κι η ΕΕΣΤΥΥ
για το τροχαίο υλικό και προς το παρόν, λίγο πριν
από το τέλος του 2016, όλα παραμένουν στον αέρα.
Ναι, κατασκευάζεται ο ΤΑP κι αυτό είναι θετικότατο.
Μόνο που η σημασία του είναι κυρίως γεωπολιτική,
όχι αναπτυξιακή. Για να μην πούμε για το παράρτημα
του πρωθυπουργικού γραφείου. Βρε μπας και θα
στεγαστεί στο ΥΜΑΘ;

Από το βήμα της… 81ης ΔΕΘ
Το οικονομικό και αναπτυξιακό πρόγραμμα της
κυβέρνησης για το επόμενο έτος παρουσίασε ο
πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, από το βήμα της 81ης
ΔΕΘ. Ανακοίνωσε «πάγωμα» ασφαλιστικών οφειλών –το
οποίο αφορά και χιλιάδες μηχανικούς- και υποσχέθηκε
μελλοντικές φοροελαφρύνσεις. Πολλές «ειδήσεις» βγήκαν
και από τις διάφορες εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται είτε στο πλαίσιο, είτε στο περιθώριο της 81ης ΔΕΘ,
ορισμένες από τις οποίες σταχυολογούνται παρακάτω…
Για τις ασφαλιστικές οφειλές ο πρωθυπουργός είπε: «Οι ασφαλιστικές οφειλές των ελεύθερων επαγγελματιών
και των αυτοαπασχολούμενων στον ΟΑΕΕ και στο ΕΤΑΑ που καθίστανται ληξιπρόθεσμες ως και τις 31.12.2016,
παγώνουν, χωρίς βεβαίως να διαγραφούν, ώστε να μπορεί κανείς να είναι ασφαλιστικά ενήμερος εάν είναι
συνεπής στις τρέχουσες οφειλές του. Διότι από 1.1.2017 οι ασφαλιστικές εισφορές δεν προκύπτουν αυθαίρετα αλλά
συνδέονται με την πραγματική οικονομική δυνατότητα του ασφαλισμένου. Πρόκειται για ένα μέτρο πραγματική
ανάσα για εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες αλλά και για τη βιωσιμότητα του νέου δημόσιου συστήματος κοινωνικής
ασφάλισης».
Από το ίδιο βήμα ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση προχωρά άμεσα «στην ψήφιση του νόμου για την διεύρυνση
της χρήσης πλαστικού χρήματος στα πρότυπα όλων των προηγμένων κρατών» και στη θέσπιση λογαριασμού
«αποκλειστικής χρήσης για πληρωμή προμηθευτών, μισθοδοσίας και ασφαλιστικών και φορολογικών εισφορών,
χωρίς δυνατότητα κατάσχεσης». Για τον ΟΛΘ είπε ότι εντός του έτους υποβάλλονται οι δεσμευτικές προσφορές
από τους υποψήφιους επενδυτές, όπως ορίζει το χρονοδιάγραμμα και ανακοίνωσε ότι η πρώτη προβλήτα θα
αποδοθεί στο λαό της πόλης ώστε να συνεχίσει να αποτελεί δημόσιο χώρο πολιτισμού. Για το μετρό Θεσσαλονίκης
είπε πως «κόντρα σε όλες τις προβλέψεις ξαναπήρε μπροστά. Και θα ολοκληρωθεί ως το 2020. Ένα έργο ύψους
1,5 δις που θα εξυπηρετεί πάνω από 250.000 επιβάτες σε καθημερινή βάση». Για το αεροδρόμιο «Μακεδονία»
τόνισε ότι ανακατασκευάζεται αποκτώντας ενισχυμένη επιβατική και διαμετακομιστική δυνατότητα και αναφέρθηκε
στην Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας λέγοντας ότι την αξιοποιούν για την υποστήριξη ερευνητών και νεοφυών,
καινοτόμων επιχειρήσεων. Ανακοίνωσε ότι λύνεται η εκκρεμότητα δεκαετιών που αφορά την παραχώρηση του
οικόπεδου του νοσοκομείου Αγίου Παύλου από το ΙΚΑ στο ΕΣΥ, ότι στο τέλος του 2018, θα έχει ολοκληρωθεί ο
σιδηροδρομικός ΠΑΘΕ, γραμμή υψηλής ταχύτητας, πλήρως ηλεκτροκινούμενη, ενώ έκανε αναφορά στην κατασκευή
του αγωγού φυσικού αερίου ΤΑΡ. Συνέχεια στη σελίδα 2...

Το ΤΕΕ/ΤΚΜ στη συνάντηση του Κυρ.Μητσοτάκη με παραγωγικούς και
επιστημονικούς φορείς ενόψει ΔΕΘ

Τις θέσεις του ΤΕΕ/ΤΚΜ για όλα τα προβλήματα και τα θέματα που απασχολούν τον τεχνικό κλάδο παρουσίασε ο
πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ Πάρις Μπίλλιας, στον πρόεδρο της ΝΔ Κυριάκος Μητσοτάκη, ο οποίος είχε συνάντηση με
παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς ενόψει της παρουσίας του στην 81η ΔΕΘ. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε
το πρωί της Τετάρτης 14 Σεπτεμβρίου και τον κ. Μπίλλια πλαισίωσε το μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ/
ΤΚΜ, Γιώργος Τσακούμης.
Ο πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ υπογράμμισε ότι πρέπει να προχωρήσουν οι απαραίτητες μεταρρυθμίσεις ώστε να
γίνουν ελκυστικές οι επενδύσεις. Όπως είπε, μία από αυτές είναι η χωροταξική πολιτική, όπου αυτή την στιγμή δεν
υπάρχει χωροταξικό πλαίσιο με αποτέλεσμα να μην μπορεί να γίνει καμία επένδυση στην χώρα. «Ο νόμος που
ψηφίστηκε το 2014 είναι ανενεργός γιατί δεν έχουν βγει οι Υπουργικές Αποφάσεις και τα Προεδρικά Διατάγματα που
προβλεπόταν», είπε χαρακτηριστικά. Πρόσθεσε ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στη βελτίωση του κτιριακού
αποθέματος και με έναν μακροχρόνιο σχεδιασμό αντισεισμικής ενίσχυσης των δημοσίων κτιρίων, με προτεραιότητα
τα νοσοκομεία και τα σχολεία. Αναφέρθηκε στην ενεργειακή αναβάθμιση των ιδιωτικών και δημοσίων κτιρίων και
ξεκαθάρισε ότι θα πρέπει άμεσα να γίνει αναθεώρηση του ΚΕΝΑΚ προκειμένου να «τρέξουν» τα προγράμματα
Συνέχεια στη σελίδα 2...
εξοικονόμησης ενέργειας, για τα οποία υπάρχουν δεσμευμένοι πόροι από το ΕΣΠΑ.
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...Συνέχεια από τη σελίδα 1

Από το βήμα της… 81ης ΔΕΘ
Να σημειωθεί ότι
στο πλαίσιο της 81ης
ΔΕΘ,
ο
υπουργός
Υποδομών
Χρήστος
Σπίρτζης
παρέδωσε
στην κυκλοφορία τον
ανισόπεδο
κόμβο
Ευκαρπίας
στην
εσωτερική περιφερειακή
οδό Θεσσαλονίκης.
«Τα Βήματα του Επιχειρείν»
Τη δημοσιοποίηση από όλες τις επιχειρήσεις των βασικών οικονομικών στοιχείων
στο ΓΕΜΗ με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας δρομολογεί το υπουργείο
Οικονομίας. Σε εκδήλωση του υπουργείου με θέμα «Τα Βήματα του Επιχειρείν» ο γγ
Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων Λόης Λαμπριανίδης δήλωσε ότι μέχρι το
τέλος Σεπτεμβρίου θα ενεργοποιηθούν τέσσερα από τα οκτώ καθεστώτα ενίσχυσης
του νέου αναπτυξιακού νόμου που αφορούν το 90% περίπου των σχεδίων που
αναμένεται να κατατεθούν.
11,5 δις. Ευρώ στην αγορά έως τα Χριστούγεννα
Κεφάλαια της τάξης των 11,5 δισ. ευρώ θα δεχτεί η ιδιωτική οικονομία στην Ελλάδα
έως τα Χριστούγεννα, ανακοίνωσε ο υπουργός Οικονομίας, Γεώργιος Σταθάκης,
μιλώντας από το βήμα του γεύματος, που παρέθεσε το Εμποροβιομηχανικό
Επιμελητήριο. Η «μερίδα του λέοντος αυτού του ποσού -6,75 δισ. ευρώ- θα προέλθει
από τους εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους του ΕΣΠΑ, τα 3,5 δισ. αφορούν την
αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών του δημοσίου, τα 600 εκατ. τον αναπτυξιακό
νόμο και τα υπόλοιπα θα προέλθουν από διάφορα προγράμματα.
Επενδύσεις από τους βιομηχάνους της Β.Ελλάδας στα χρόνια της κρίσης
Επενδύσεις ύψους 900 εκατ. ευρώ πραγματοποίησαν στη διάρκεια των δύσκολων
ετών της κρίσης (2010-2015) οι βιομηχανίες-μέλη του Συνδέσμου Βιομηχανιών
Βορείου Ελλάδος, οι οποίες παρουσίασαν πέρυσι τζίρο 9 δισ. ευρώ, το 44% του
οποίου προήλθε από εξαγωγές. «Τα στοιχεία δείχνουν από μόνα τους ότι η έξοδος
από την κρίση θα έρθει μόνο μέσα από τη μεταποίηση», επισήμανε ο πρόεδρος του
Συνδέσμου Αθανάσιος Σαββάκης.
ΙΝΕ-ΓΣΕΕ: “Η ελληνική οικονομία συνεχίζει να είναι εγκλωβισμένη στη
λιτότητα”
Την άποψη ότι “η ελληνική οικονομία συνεχίζει να είναι εγκλωβισμένη στη λιτότητα
με μη βιώσιμο πρωτογενές πλεόνασμα, υψηλό πιστωτικό ρίσκο και δεσμευμένη
στα νέα υφεσιακά μέτρα που περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό του 2016 και
απαιτούνται από τους δανειστές μέχρι το 2018” δήλωσε ο επιστημονικός διευθυντής
του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ, Γ. Αργείτης, σε εκδήλωση της ΓΣΕΕ
Με… διαμεσολάβηση το περίπτερο της ΓΣΕΒΕΕ
Το Ειδικό Γραφείο Διαμεσολάβησης της ΓΣΕΒΕΕ και του Οργανισμού Προώθησης
Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών παρουσιάζονται στο περίπτερο
της Συνομοσπονδίας στην 81η ΔΕΘ. Το Γραφείο δημιουργήθηκε για την παροχή
υπηρεσιών εξωδικαστικής επίλυσης ενδοεπιχειρησιακών και έξωεπιχειρησιακών
διαφορών, προκειμένου να προσφέρει αυτή τη δυνατότητα στα μέλη της
που χρειάζονται μια γρήγορη, οικονομική και αποτελεσματική θεσμική λύση.
Διαμεσολαβητές του υπουργείου Δικαιοσύνης παρευρίσκονται στο περίπτερο
ενημερώνοντας τους επισκέπτες για τον θεσμό της Διαμεσολάβησης.
Στην αφετηρία το “Thessaloniki Innovation Friendly Destination”
Τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία αναλαμβάνουν από κοινού δέκα οργανισμοί και
φορείς της πόλης, υπό την ομπρέλα της ΑΖΚ, με στόχο η Θεσσαλονίκη να αποκτήσει
διεθνές brand ώς πόλη-παραγωγός καινοτομίας, που έχει να παρουσιάσει:
νεοφυείς επιχειρήσεις-”διαμάντια”, 150.000 φοιτητές, 20.000 μεταπτυχιακούς

σπουδαστές, εννέα ερευνητικά κέντρα και τέσσερις επιχειρηματικές θερμοκοιτίδες,
τις μεγαλύτερες στην Ελλάδα. Σήμερα, η Θεσσαλονίκη παραμένει άγνωστη στο
εξωτερικό ώς προορισμός καινοτομίας. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι στον δείκτη
“Innovation Cities Index”, που καταρτίζει η εταιρεία “2thinknow” με στόχο την
ανάδειξη του δυναμικού κάθε πόλης στην ανάπτυξη καινοτομίας, η Θεσσαλονίκη
κατατάσσεται 368η
Πρεμιέρα στην αγορά ενέργειας από τα ΕΛΤΑ
Εγγύηση και αξιοπιστία, θα αποτελέσουν τα ΕΛΤΑ και στο χώρο της ενέργειας, αφού
σύμφωνα με εκπροσώπους της νέας διοίκησης, ο όμιλος στοχεύει να προσελκύσει
σημαντικό αριθμό πελατών, με την είσοδό του στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.
Ο Όμιλος, που ήδη έχει συνδεθεί με το ΛΑΓΗΕ, εισήλθε στην αγορά ενέργειας,
αξιοποιώντας το μεγάλο δίκτυο καταστημάτων του αλλά σε επόμενη φάση και τις
περίπου 6.300 των υπαλλήλων του και δυνητικών πελατών που θα μπορούν να
λειτουργούν και σαν εσωτερικοί dealers. Ήδη τα ΕΛΤΑ εξοικονομούν 400.000 ευρώ
από αυτή τους τη νέα δραστηριότητα και ως το τέλος Νοεμβρίου θα βγάλουν στην
αγορά και το τιμολόγιό τους.
Με το βλέμμα στραμμένο στην ιδιωτικοποίηση είναι η ΤΡΑΙΝΟΣΕ
Ο φάκελος του διαγωνισμού για την πώληση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ στην Trenitalia βρίσκεται στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Σύμφωνα με τη διοίκηση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, το
άμεσο κόστος από την Ειδομένη ήταν περισσότερα από δύο εκατ. ευρώ, ενώ οι
οικονομικές επιπτώσεις του αποκλεισμού μπορεί να φτάσουν να κοστίσουν στην
εταιρεία περισσότερα από πέντε εκατ. ευρώ. Το Μάιο και τον Ιούνιο η εταιρεία
κατέβαλε ένα εκατ. ευρώ σε σταλίες για τα βαγόνια που βρίσκονταν διάσπαρτα το
ευρωπαϊκό δίκτυο, μέχρι και την… Φινλανδία, ενώ πλήρωσε και 40.000 ευρώ για
την κατασκευή του φράκτη, ένθεν και ένθεν της γραμμής, για να αποφευχθούν νέες
καταλήψεις.

Το ΤΕΕ/ΤΚΜ στη συνάντηση του Κυρ.Μητσοτάκη με
παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς ενόψει ΔΕΘ

Σε ότι αφορά το μετρό τόνισε ότι θα πρέπει από τώρα να ξεκινήσει ο σχεδιασμός
των επεκτάσεων του γιατί απαιτούνται κεφάλαια, τα οποία κατά πάσα πιθανότητα θα
είναι ιδιωτικά, άρα χρειάζεται ένας σοβαρός σχεδιασμός προκειμένου να υπάρχει
ανταπόκριση από τους επενδυτές. Ζήτησε να προχωρήσει η παραχώρηση του ΟΛΘ
και επανέφερε το πάγιο αίτημα του ΤΕΕ/ΤΚΜ για την δημιουργία σιδηροδρομικής
«Εγνατίας».
Στο μεταξύ, συνάντηση με τα μέλη της νεοσυσταθείσας γραμματείας Επιστημονικών
Φορέων της ΝΔ, είχαν τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ/ΤΚΜ. Η συνάντηση
πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 12 Σεπτεμβρίου στα γραφεία του
Επιμελητηρίου, μετά από σχετικό αίτημα της Γραμματείας του κόμματος. Κατά τη
διάρκειά της συζητήθηκαν τα προβλήματα που απασχολούν τους μηχανικούς, όπως
η ανάπτυξη και το ασφαλιστικό. Εκ μέρους της Γραμματείας έγινε γνωστό ότι
καταρτείται ειδικό πρόγραμμα που αφορά τους επιστημονικούς φορείς και ζήτησαν
την ουσιαστική συνδρομή του ΤΕΕ και του τεχνικού κόσμου. Από την ΔΕ του ΤΕΕ/
ΤΚΜ συμμετείχαν ο πρόεδρος Πάρις Μπίλλιας, ο γγ Άνθιμος Αμανατίδης και τα μέλη:
Παύλος Βλάχος, Ιωάννης Δαρδαμανέλης, Ολγα Ζηκοπούλου, Δημήτρης Μήτρου και
Γεώργιος Τσακούμης. Από τη ΝΔ
συμμετείχαν ο Γραμματέας
Επιστημονικών Φορέων Νίκος
Κωστόπουλος, οι αναπληρωτές
γραμματείς: Γρηγόρης Λέων,
Πολυχρόνης Ακριτίδης και
Γιώργος Κωστήρας καθώς και ο
υπεύθυνος
Γραμματείας
Επιστημονικών Φορέων νομού
Θεσσαλονίκης
Νίκος
στιγμιότυπο από τη συνάντηση της Γραμματείας
Παπαδόπουλος.
Επιστημονικών Φορέων της ΝΔ με τη ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΚΜ
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Συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ

Νέα μείωση της οικοδομικής δραστηριότητας τον Ιούνιο

Ο πρόεδρος της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ Ιωάννης Κυριακόπουλος καλεί τα μέλη
στην έβδομη τακτική συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας, που θα πραγματοποιηθεί
το Σάββατο 17 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 10:00, στο ξενοδοχείο DIVANI CARAVEL (Βασ. Αλεξάνδρου 2, Καισαριανή) με θέματα :
1. Ανακοινώσεις του Προεδρείου της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε.
2. Ενημέρωση – Συζήτηση για τη δραστηριότητα της Διοικούσας Επιτροπής του
Τ.Ε.Ε.
3. Έλεγχος – Ερωτήσεις – Επερωτήσεις προς τη Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε.
4. Τροποποίηση θεσμικού πλαισίου για την λειτουργία των Πειθαρχικών
Συμβουλίων του Τ Ε.Ε.
5. Προϋπολογισμός Τ.Ε.Ε. οικονομικού έτους 2017
6. Επαγγελματικά δικαιώματα

Μεγάλη μείωση 26,1% σημείωσε ο όγκος της ιδιωτικής οικοδομικής
δραστηριότητας τον Ιούνιο εφέτος, με αποτέλεσμα η πτώση στο τέλος του α’
εξαμήνου να είναι της τάξης του 22,2%. Όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛΣΤΑΤ,
τον Ιούνιο εκδόθηκαν 1.072 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 213.000 m2
επιφάνειας και 891.000 m3 όγκου, με αποτέλεσμα, να παρουσιαστεί µείωση 21,3%
στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, 18% στην επιφάνεια και 26,1% στον όγκο
σε σχέση µε τον αντίστοιχο µήνα του 2015. Το α’ εξάμηνο, η ιδιωτική οικοδομική
δραστηριότητα εμφανίζει στο σύνολο της χώρας µείωση 17,3% στον αριθμό των
οικοδομικών αδειών, 21,7% στην επιφάνεια και 22,2% στον όγκο, σε σχέση µε την
αντίστοιχη περίοδο Ιανουαρίου - Ιουνίου 2015. Αναλυτικότερα ΕΔΩ

Αλλαγές στο ΔΣ της Attica Bank
Ο πρώην εκπρόσωπος της Ελλάδας στο ΔΝΤ, καθηγητής Παναγιώτης
Ρουμελιώτης, ανέλαβε τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Attica Bank.
Επίσης, αποφασίστηκε η τοποθέτηση του καθηγητή Γεράσιμου Σαπουτζόγλου
στη θέση του προέδρου ενώ την διοικητική πυραμίδα συμπληρώνουν δυο
αναπληρωτές διευθύνοντες σύμβουλοι: Ιωάννης Τσακιράκης και Αθανάσιος
Τσαλδάρης. Οι δυο αναπληρωτές είναι στελέχη της τράπεζας και προέρχονται από
τους τομείς των μη εξυπηρετούμενων δανείων και της διαχείρισης κινδύνων.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Attica Bank, «η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των
μετόχων που έχει προγραμματιστεί για τις 20.9.2016, δύναται είτε να αποφασίσει
να μην συζητηθεί το θέμα της εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου, είτε να
προχωρήσει στην εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου με 3ετή θητεία».
Δείτε ΕΔΩ ποιοι συμπληρώνουν το 12μελές ΔΣ

Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων σε Ημαθία και
Πέλλα
Τελευταία παράταση έως την 4η Οκτωβρίου 2016 της προθεσμίας υποβολής
δηλώσεων ιδιοκτησίας των κατοίκων εσωτερικού για δήμους της Περιφερειακής
Ενότητας Πέλλας και έως την 11η Οκτωβρίου 2016 για Δήμους της Περιφερειακής
Ενότητας Ημαθίας, έδωσε το ΔΣ της εταιρίας ΕΚΧΑ ΑΕ. Τα ακίνητα τα οποία δεν
θα δηλωθούν κατά τη διάρκεια της κτηματογράφησης, θα καταγραφούν στις
αρχικές εγγραφές ως «αγνώστου ιδιοκτήτη» και εφόσον δεν πραγματοποιηθούν
οι σχετικές διορθώσεις στις προβλεπόμενες προθεσμίες, θα περιέλθουν στο
Ελληνικό Δημόσιο. Οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλλουν τη δήλωσή τους στο
αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης της περιοχής που βρίσκεται το ακίνητό
τους ή και ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας. Η υποβολή της δήλωσης είναι
υποχρεωτική βάσει νόμου άλλως επέρχονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις
Δείτε ΕΔΩ ποιες περιοχές της Πέλλας αφορά η παράταση και ΕΔΩ τις αντίστοιχες
της Ημαθίας.

Open House Thessaloniki 2016
Η ώρα για το πέμπτο OPEN
HOUSE Thessaloniki πλησιάζει!
Το ΟΗΤ 2016 έρχεται στις 19 & 20
Νοεμβρίου 2016 με περισσότερα
κτίρια και νέες δράσεις! Οι
αιτήσεις εθελοντών έχουν
ανοίξει κι όποιος επιθυμεί να γίνει μέλος μεγάλης ομάδας, μπορεί να συμπληρώσει
την αίτηση. Η διαδικασία επιλογής κτιρίων βρίσκεται σε εξέλιξη. Προτάσεις γίνονται
δεκτές εδώ. Το πρόγραμμα των ξεναγήσεων και των παράλληλων δράσεων θα
ανακοινωθεί στις αρχές του Νοεμβρίου.

Το ΤΕΕ καλεί όλα τα τακτικά μέλη του να προσέλθουν την 20η Νοεμβρίου 2016 να
ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα, το οποίο είναι υποχρεωτικό για όλα τα Μέλη
του. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στις εκλογές ως υποψήφιοι, να υποβάλουν
δήλωση υποψηφιότητας μέχρι την 16:00 ώρα της 11ης Οκτωβρίου 2016.
Την επίσημη προκήρυξη και τα έντυπα υποβολής υποψηφιοτήτων μπορείτε να τα
βρείτε ΕΔΩ όπου θα δημοσιεύονται και όλα τα σχετικά επίσημα έγγραφα για την
εκλογική διαδικασία το επόμενο διάστημα. Περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ documenta 14: Δεκαήμερο γνωριμίας με το
ελληνικό κοινό ξεκίνησε από 14 έως 24 Σεπτεμβρίου 2016, για
την έκθεση που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα (από 8 Απριλίου
έως 16 Ιουλίου 2017), πρώτη πόλη στην ιστορία της documenta που
συν-φιλοξενεί τη διοργάνωση μαζί με τη γερμανική πόλη Kassel
(από 10 Ιουνίου έως 17 Σεπτεμβρίου). Πληροφορίες ΕΔΩ και ΕΔΩ
8ο ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ, ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ με θέμα
«Η Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη των Ορεινών και των Γεωγραφικά
απομονωμένων περιοχών», διοργανώνει το Εθνικό Μετσόβιο
Πολυτεχνείο και το ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π., σε συνεργασία με το Ίδρυμα
Ανάπτυξης του ΜΕ.Κ.Δ.Ε./ Ε.Μ.Π., από 22 έως 24 Σεπτεμβρίου
2016, Μέτσοβο. Πληροφορίες
ΣΥΝΕΔΡΙΟ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ CITYLAB 2016 Αρχιτεκτονικού και
Αστικού Σχεδιασμού με θέμα «Πόλη – Αρχιτεκτονική – Έρωτας»,
πραγματοποιείται από 22 έως 28 Σεπτεμβρίου 2016, στις
εγκαταστάσεις του ΔΗ.ΠΕ. ΘΕ. Πάτρας. Πληροφορίες
ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 2016,
με θέμα «ΒΙΑ ΚΑΙ ΑΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ» (διετία 2015-2016) και στόχο
την ευαισθητοποίηση των πολιτών στην προστασία και προβολή
της πολιτιστικής κληρονομιάς, διοργανώνονται στο Αρχαιολογικό
Μουσείο Θεσσαλονίκης, από 23 έως 25 Σεπτεμβρίου 2016.
Πληροφορίες
ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΙΔΕΑ - Αρχαία Ελληνική Επιστήμη και
Τεχνολογία, στο Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο
Τεχνολογίας NOESIS, στη Θεσσαλονίκη. Πληροφορίες
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Υπεγράφη η συμφωνία ΔΕΗ – CMEC
Ως ψήφο εμπιστοσύνης προς τη ΔΕΗ και
την ελληνική οικονομία χαρακτήρισε ο
υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Πάνος Σκουρλέτης την υπογραφή μνημονίου
συνεργασίας της ελληνικής εταιρείας με την
κινεζική CMEC, με αντικείμενο τη σύσταση
κοινής εταιρείας με συμμετοχή και ιδιωτών
για την κατασκευή της δεύτερης λιγνιτικής
μονάδας ηλεκτροπαραγωγής στη Φλώρινα.
Η ΔΕΗ θα εισφέρει την υφιστάμενη μονάδα ισχύος 330 μεγαβάτ, την υποδομή
και την άδεια για την κατασκευή δεύτερης μονάδας καθώς και τις συμμετοχές σε
λιγνιτωρυχεία της περιοχής. Αντίστοιχα οι ιδιώτες μέτοχοι των λιγνιτωρυχείων θα
εισφέρουν τα κοιτάσματα που ελέγχουν ενώ η κινεζική πλευρά θα εισφέρει τα
απαιτούμενα κεφάλαια για την κατασκευή δεύτερης μονάδας. Η συμμετοχή κάθε
πλευράς θα αποτιμηθεί από ανεξάρτητο εκτιμητή και ανάλογα θα καθοριστούν
τα ποσοστά συμμετοχής στη νέα εταιρεία. Η επένδυση για την κατασκευή της
δεύτερης μονάδας, ισχύος 450 μεγαβάτ υπολογίζεται σε 750 εκατ. ευρώ ενώ αν
υπολογισθούν και οι απαιτούμενες επενδύσεις για την ανάπτυξη των ορυχείων
ξεπερνά το 1 δισ. ευρώ. Πλεονέκτημα της νέας μονάδας θα είναι ο υψηλός βαθμός
απόδοσης (41.5%) και η υψηλή ποιότητα του λιγνίτη της περιοχής. Σύμφωνα με το
χρονοδιάγραμμα η εταιρεία μπορεί να συσταθεί το 2017 ενώ η κατασκευαστική
περίοδος απαιτεί 4-5 χρόνια.

Αναγκαιότητα η ανάπτυξη του Κάθετου Διαδρόμου Φυσικού
Αερίου
Την αναγκαιότητα ανάπτυξης του Κάθετου Διαδρόμου Φυσικού Αερίου (Vertical Gas Corridor), που θα ενώνει την Ελλάδα, τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και
την Ουγγαρία και θα επιτρέπει την αμφίδρομη ροή του καυσίμου, αυξάνοντας
την ασφάλεια εφοδιασμού, τον ανταγωνισμό και τις επιλογές ως προς τις πηγές
προμήθειας, συνομολόγησαν οι εκπρόσωποι των τεσσάρων κρατών, στις 9
Σεπτεμβρίου 2016, στη Βουδαπέστη. Η δήλωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο
της υπουργικής διάσκεψης της Πρωτοβουλίας για τη διασύνδεση των χωρών της
Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης του τομέα Φυσικού Αερίου, (CESEC)
στην οποία την Ελλάδα εκπροσώπησε ο γενικός γραμματέας Ενέργειας και
Ορυκτών Πρώτων Υλών του υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας Μιχάλης
Βερροιόπουλος. H ελληνική πλευρά προτίθεται να επιταχύνει όλες τις απαραίτητες
ενέργειες, προκειμένου να συμβάλει στην εναρμόνιση του χρονοδιαγράμματος και
των στοιχειωδών διαδικασιών κατανομής της δυναμικότητας, για την υλοποίηση
του διαδρόμου μεταφοράς φυσικού αερίου μεταξύ των τεσσάρων χωρών. Στην
Κοινή Δήλωση επισημαίνεται ότι η ασφάλεια και η σταθερότητα της ενεργειακής
τροφοδοσίας σε ανταγωνιστικές τιμές μπορούν να υποστηριχθούν από την
ανάπτυξη ενός νέου Κάθετου Διαδρόμου Φυσικού Αερίου Ελλάδας, Βουλγαρίας,
Ρουμανίας και Ουγγαρίας, με σκοπό τη διασφάλιση της αδιάλειπτης αμφίδρομης
ροής.

οικονομικών συναλλαγών και ο μετασχηματισμός τους σε κερδοφόρες
νέες επιχειρήσεις. Απευθύνεται σε φοιτητές, επαγγελματίες, στελέχη
επιχειρήσεων και, γενικότερα, οποιονδήποτε θέλει να αναπτύξει την ιδέα του ή
την μεθοδολογία του σε ένα βιώσιμο επιχειρηματικό μοντέλο. Οι ενδιαφερόμενοι
καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση συμμετοχής, η οποία θα είναι
διαθέσιμη στο δικτυακό τόπο του προγράμματος ΕΔΩ μέχρι και 30 Σεπτεμβρίου
2016. Πληροφορίες. Η εκδήλωση EnterH2020 θα πραγματοποιηθεί στις
21 Σεπτεμβρίου 2016, στο InnovAthens. Σκοπός της, η ενημέρωση των
ενδιαφερομένων σχετικά με τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα Χρηματοδότησης
Έρευνας και Καινοτομίας (H2020) από ερευνητές, καθηγητές και επιχειρηματίες.
Ώρα έναρξης: 18:30 (Τεχνόπολις του Δήμου Αθηναίων, Κτήριο Aeriofilakio,
Γκάζι). Μπορούν να συμμετάσχουν απόφοιτοι, μεταπτυχιακοί, διδακτορικοί και
μεταδιδακτορικοί. Δηλώσεις συμμετοχής στο e-mail: nterh2020@gmail.com
(αποστέλλοντας βιογραφικό σημείωμα). Πληροφορίες

Σε δημόσια διαβούλευση το ν/σ για την αγορά ηλεκτρικής
ενέργειας
Μόλις… τέσσερις μέρες τέθηκε σε διαβούλευση το θεσμικό πλαίσιο για την
αναδιοργάνωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και την προσαρμογή της στις
προβλέψεις των Κοινοτικών Οδηγιών. Σύμφωνα με το υπουργείο Περιβάλλοντος
και Ενέργειας η διαδικασία θα ολοκληρωθει την Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου
2016.
Το νομοσχέδιο προβλέπει τη δημιουργία νέων αγορών ενέργειας:
- Χονδρική Αγορά Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας: Η αγορά
στην οποία τυγχάνουν διαπραγμάτευσης Προθεσμιακά Προϊόντα Ηλεκτρικής
Ενέργειας.
- Αγορά Επόμενης Ημέρας: Η αγορά στην οποία πραγματοποιούνται συναλλαγές
αγοράς και πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας με υποχρέωση φυσικής παράδοσης
την επόμενη ημέρα.
- Ενδοημερήσια Αγορά: Η αγορά στην οποία πραγματοποιούνται συναλλαγές
αγοράς και πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας με υποχρέωση φυσικής παράδοσης,
μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής Εντολών Συναλλαγών στην Αγορά
Επόμενης Ημέρας και αφορούν την Ημέρα Εκπλήρωσης Φυσικής Παράδοσης.
- Αγορά εξισορρόπησης: Εξασφαλίζονται οι απαιτούμενες εφεδρείες ισχύος.
“Σκοπός του σχεδίου νόμου είναι η αναδιοργάνωση της ελληνικής αγοράς
ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με τις διατάξεις των Κανονισμών του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ώστε να καταστεί εφικτή η ολοκλήρωση της
ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας” επισημαίνει σε δήλωσή του
ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Πάνος Σκουρλέτης. Περισσότερα ΕΔΩ

Νέα πρόστιμα στην Ελλάδα για τα επικίνδυνα απόβλητα

Πρόστιμο ύψους δέκα εκατομμυρίων ευρώ στην Ελλάδα για μη συμμόρφωση με
την ευρωπαϊκή νομοθεσία για τα απόβλητα, επέβαλε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο,
σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε από το Λουξεμβούργο. Το Ευρωπαϊκό
Δικαστήριο αποφάσισε, επίσης να επιβάλει στην Ελλάδα τη χρηματική ποινή
ύψους 30.000 ευρώ ανά ημέρα καθυστερήσεως στην εφαρμογή της νομοθεσίας
για τα απόβλητα. Υπενθυμίζεται, ότι με απόφαση της 10ης Σεπτεμβρίου 2009 το
δικαστήριο διαπίστωσε, ότι η Ελλάδα δεν είχε προβεί στην εφαρμογή της οδηγίας
Εκδηλώσεις για επιχειρηματικές ευκαιρίες και
περί στερεών αποβλήτων, της οδηγίας περί επικίνδυνων αποβλήτων και της
προγράμματα
οδηγίας περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων.
Η Εθνική Τράπεζα, σε συνεργασία με την Crowdpolicy και με την υποστήριξη Το 2014 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εκτιμώντας ότι η Ελλάδα δεν είχε λάβει εντός
δημόσιων και ιδιωτικών φορέων της οικονομίας και της κοινωνίας, της προθεσμίας της 25ης Μαρτίου 2013, όλα τα μέτρα που απαιτούνταν για τη
διοργανώνουν το πρόγραμμα επιχειρηματικής επιτάχυνσης be finnova- συμμόρφωσή της προς την απόφαση του 2009, αποφάσισε να ασκήσει ενώπιον
tive. Στόχος του προγράμματος –όπως τονίζεται σε ανακοίνωση- είναι η
του δικαστηρίου δεύτερη προσφυγή κατά της χώρας, με την οποία ζήτησε την
ωρίμανση επιχειρηματικών ιδεών στον ευρύτερο τομέα των χρηματοεπιβολή χρηματικών κυρώσεων.
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Συνωστισμός επενδύσεων στην αγορά εμπορικών ακινήτων

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 15/9/2016
Σημαντικές επενδύσεις δρομολογούνται στην αγορά των εμπορικών κέντρων τους επόμενους μήνες και μέχρι το τέλος της δεκαετίας, καθώς οι εταιρείες αναζητούν
τρόπους να καλύψουν την υψηλή ζήτηση από τις αλυσίδες, ακόμα κι εν μέσω κρίσης. Συνολικά έως το 2018 εκτιμάται ότι θα προστεθούν σχεδόν 85.000 τ.μ. νέων
εμπορικών χώρων στην Αττική. Σύμφωνα με φορείς του κλάδου, αυτήν τη στιγμή, οι δύο καλύτερες αγορές στην Αττική από πλευράς τζίρου και εισπράξεων για τα
καταστήματα είναι τα εμπορικά κέντρα και η οδός Ερμού. Όπως λοιπόν αντιλαμβάνεται κανείς, ο «συνωστισμός» που καταγράφεται στα εμπορικά κέντρα ωθεί και
τις τιμές ενοικίασης προς τα πάνω, έπειτα από ένα διάστημα σταθεροποιητικής πορείας. Φέτος, κατά το πρώτο τρίμηνο, οι τιμές ενοικίασης στα εμπορικά κέντρα
αυξήθηκαν κατά 5,3% σε ετήσια βάση.

Οι 7 στους 10 Ελληνες είναι μακροχρόνια άνεργοι

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ 15/9/2016

Εφιαλτικά παραμένουν τα νούμερα σχετικά με τους μακροχρόνια άνεργους. Σύμφωνα με τα στοιχεία τη Ελληνικής Στατιστικής Αρχής στο β’ τρίμηνο του 2016, το
ποσοστό των μακροχρόνια άνεργων διαμορφώθηκε στο 72,2%. Δηλαδή, περίπου 7 στους 10 Ελληνες αναζητούν εργασία και δεν βρίσκουν για περισσότερους
από 12 μήνες. Επίσης, όσοι δεν πήγαν καθόλου σχολείο έχουν και το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας (31,6%) ενώ η Περιφέρεια με το υψηλότερο ποσοστό (31,3)
είναι η Δυτική Μακεδονία. Στα καλά νέα είναι ότι στο 23,1% υποχώρησε το ποσοστό ανεργίας στο β’ τρίμηνο του 2016, από 24,6% που ήταν στο ίδιο περσινό τρίμηνο.

Η ανεργία, ο μεγαλύτερος φόβος των Ελλήνων

ΗΜΕΡΗΣΙΑ 13/9/2016

Την πρώτη θέση μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών καταλαμβάνει η Ελλάδα αναφορικά με την εργασιακή ανασφάλεια. Αυτό προκύπτει, μεταξύ άλλων, από την
έρευνα Consumer Confidence της Nielsen για το δεύτερο τρίμηνο του 2016, σύμφωνα με την οποία 4 στους 10 Έλληνες ανησυχούν για την εργασία τους, ενώ το
34% για την οικονομία. Σημαντική ήταν η αύξηση που σημειώθηκε στις ανησυχίες για τις αυξήσεις στους λογαριασμούς κοινής ωφέλειας (13% έναντι 5%), ενώ
αξίζει να σημειωθεί πως το ποσοστό ανησυχιών για τη μετανάστευση και τον πόλεμο επέστρεψε στα περσινά επίπεδα. Επιπλέον, σημαντικό είναι το ποσοστό όσων
πιστεύουν ότι η χώρα θα συνεχίσει να βρίσκεται σε οικονομική ύφεση και την επόμενη χρονιά και παραμένει στο υψηλό 82% των ερωτηθέντων (-2%, σε σχέση με
το προηγούμενο τρίμηνο). Σε σχέση, όμως, με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, είναι αυξημένο κατά 18 ποσοστιαίες μονάδες. Παράλληλα με την ανησυχία για την
οικονομία της χώρας, σταθερά το 76% των Ελλήνων φαίνεται να ανησυχεί και για την προσωπική οικονομική του κατάσταση, γεγονός που απεικονίζεται και στο
υψηλό 33% αυτών που ισχυρίζονται ότι δεν τους περισσεύουν καθόλου χρήματα.

Moody’s: Θετικό πιστωτικό γεγονός η μείωση των «κόκκινων» δανείων

ΤΑ ΝΕΑ 12/9/2016

Η μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων και των λειτουργικών δαπανών των ελληνικών τραπεζών είναι θετική για το αξιόχρεό τους (credit positive), αναφέρει
ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Moody’s σε έκθεσή του (Moody’s Credit Outlook). Όπως αναφέρει ο οίκος, «στις 30-31 Αυγούστου οι τέσσερις μεγαλύτερες
ελληνικές τράπεζες ανακοίνωσαν τα αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου, τα οποία έδειξαν συνολικά μία μείωση στον σχηματισμό νέων μη εξυπηρετούμενων
δανείων (NPLs), μετά από μία σημαντική επιβράδυνσή τους στα δύο προηγούμενα τρίμηνα. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τη μειωμένη βάση δαπανών, είναι
credit positive, αν και οι προβλέψεις για τις ζημιές από χορηγήσεις δανείων συνεχίζουν να απορροφούν ένα μεγάλο μέρος των προ προβλέψεων κερδών των
τραπεζών».

Προσλήψεις 3.000 εφοριακών για την ενίσχυση της Αρχής Δημοσίων Εσόδων

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 14/9/2016
Την πρόσληψη 3.000 νέων εφοριακών σε βάθος τριετίας, προκειμένου να ενισχυθεί η νέα Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και να ανταποκριθεί στον τεράστιο
όγκο του ελεγκτικού έργου που θα αναλάβει, προανήγγειλε ο γενικός γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Γ. Πιτσιλής, σε συνάντηση με το Προεδρείο της Πανελλήνιας
Ομοσπονδίας Εργαζομένων στις ΔΟΥ, η οποία έγινε την Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου. Βασικό θέμα της συνάντησης ήταν η διαδικασία της «προτεραιοποίησης» των
φορολογικών υποθέσεων που θα πρέπει να ελεγχθούν άμεσα, ειδικά αυτών που συνδέονται με εισαγγελικές παραγγελίες, καθώς και η αποτροπή του κινδύνου
παραγραφής υποθέσεων οι οποίες θα επιλεγούν από τη συγκεκριμένη διαδικασία. Οι συνδικαλιστικοί εκπρόσωποι των εφοριακών έθεσαν μετ’ επιτάσεως το
συγκεκριμένο θέμα στον κ. Πιτσιλή, δεδομένου ότι η ισχύουσα νομοθεσία προβλέπει αυστηρές ποινικές και πειθαρχικές κυρώσεις για τους ελεγκτές που δεν θα
προλάβουν να ολοκληρώσουν τους ελέγχους πριν από τη λήξη της προθεσμίας παραγραφής.
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ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
15/09/16, 29/09/16, 13/10/16, 12:00 - 14:30
1oς όροφος ΤΕΕ/ΤΚΜ, γραφείο ΝΟΚ
περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ
κάθε Τετάρτη 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

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

