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“Το να σκέφτεται κάποιος δεν είναι το ίδιο με το να συμφωνεί ή να διαφωνεί. Αυτή τη δουλειά την κάνει 
η ψήφος” έχει δηλώσει -σε ελεύθερη μετάφραση η απόδοση- ο Αμερικανός ποιητής Robert Lee Frost. 
Και σε μια εποχή που η συμφωνία ή η διαφωνία μας είναι κρίσιμη, γιατί ο κλάδος δέχεται επίθεση 
πανταχόθεν, δεν μπορούμε παρά να συμφωνήσουμε μαζί του. Η ψήφος μας στις εκλογές της 20ής 
Νοεμβρίου είναι πιο χρήσιμη και απαραίτητη από ποτέ. Ποιος θα εκπροσωπεί τους μηχανικούς στα 
επόμενα κρίσιμα χρόνια; Στην απάντηση αυτού του ερωτήματος πρέπει να έχουμε προσωπικό μερίδιο 
-και την ευθύνη που το συνοδεύει- γιατί η ευθύνη είναι θεμελιώδης έννοια της δημοκρατίας και γιατί, 
ναι, μας κυβερνούν αυτοί που μας αξίζουν, κι αυτό είναι διατυπωμένο αξίωμα ήδη από την εποχή του 
Ισοκράτη (436-338 π.Χ): Το της πόλεως όλης ήθος, ομοιούται τοις άρχουσιν. Στα επόμενα “τεύχη” του, 
το Newsletter του ΤΕΕ/ΤΚΜ, θα προσφέρουν βήμα στις παρατάξεις που θα διεκδικήσουν την ψήφο μας 
τον Νοέμβριο. Τα άρθρα τους, οι απόψεις τους, οι θέσεις και τα αιτήματά τους θα δημοσιεύονται σε μια 
εξτρά σελίδα του Newsletter. Γιατί πιστεύουμε ότι είναι χρήσιμο να ψηφίζουμε όχι με βάση χρώματα και 
αποχρώσεις, αλλά με γνώση των συγκεκριμένων θέσεων και προτάσεων κάθε υποψήφιας παράταξης. 
Οπότε... stay tuned για να είσαστε ενημερωμένοι. 
Να υπενθυμίσουμε για αρχή ότι οι εκλογές του ΤΕΕ θα γίνουν σε όλη τη χώρα την Κυριακή 20 Νοεμβρίου 
2016 από τις 8:00 το πρωί έως τις 7:00 το βράδυ. Στις εκλογές θα εκλεγούν για την νέα θητεία: α) 
τα 155 αιρετά Μέλη της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ με γεωγραφική κατανομή, β) οι επιστημονικές 
επιτροπές ειδικοτήτων, γ) τα τέσσερα αιρετά Μέλη του Ανώτατου Πειθαρχικού Συμβουλίου Μελών 
του ΤΕΕ με ισάριθμους αναπληρωματικούς, δ) τα 15 αιρετά Μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου που 
εδρεύει στην Αθήνα και τα πέντε αιρετά Μέλη των Πειθαρχικών Συμβουλίων που εδρεύουν στην έδρα 
κάθε Περιφερειακού Τμήματος του ΤΕΕ με ισάριθμους αναπληρωματικούς και ε) τα αιρετά Μέλη της 
Αντιπροσωπείας κάθε Περιφερειακού Τμήματος.

Την 15η Οκτωβρίου 2016 και ώρα 23:14 σημειώθηκε στην περιοχή ΒΔ των Ιωαννίνων μία ισχυρή 
σεισμική δόνηση. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Εθνικού Σεισμογραφικού Δικτύου επρόκειτο για 
επιφανειακό σεισμό (h=2 km) με το επίκεντρο του να εντοπίζεται κοντά στην πόλη των Ιωαννίνων. Oι 
γεωγραφικές συντεταγμένες του επικέντρου όπως δίνονται από την ιστοσελίδα του Σεισμολογικού 
Σταθμού του ΑΠΘ είναι 39.786 ΟB 20.723 ΟA. Το μέγεθος του σεισμού υπολογίστηκε ίσο με ΜW=5.3. 
Ο σεισμός έγινε αισθητός σε ολόκληρο το Νομό Ιωαννίνων, τη νότια Αλβανία, την Κέρκυρα, και τη Ν. 
Ιταλία (Δυτικά), την Πρέβεζα και την Πάτρα (Νότια), ενώ στα Ανατολικά και Βόρεια έγινε αισθητός μέχρι 
τη Λάρισα και τα Skopje, αντίστοιχα. Από τις αναλύσεις για τον καθορισμό του μηχανισμού γένεσης 
του σεισμού όπως υπολογίστηκε από Εθνικά και Διεθνή Σεισμολογικά κέντρα προκύπτει ότι ο σεισμός 
αυτός αλλά και οι μετασεισμοί του σχετίζονται με ένα ανάστροφο ρήγμα παράταξης ΒΔ-ΝΑ. 
Σελίδα στη σελίδα 3...

Εκλογές ΤΕΕ 2016 μέσα από το Newsletter και το blog του ΤΕΕ/ΤΚΜ 

Σεισμός της Ηπείρου στις 15 Οκτωβρίου 2016 

Όταν ακούτε τη φράση “πολυτελές γερμανικό 
αυτοκίνητο” τι σας έρχεται στο μυαλό; Όταν ακούτε τη 
λέξη “Μπιλμπάο” τι σας έρχεται στο μυαλό; Όταν ακούτε 
τη λέξη “Βαρκελώνη”; Αν οι πρώτες απαντήσεις σας 
στα παραπάνω ερωτήματα ήταν “Mercedes” (ή έστω 
BMW), “Guggenheim Museum” και “Gaudi”, σίγουρα 
γνωρίζετε πολύ καλά, έστω εμπειρικά, τη σημασία που 
έχει το branding είτε αφορά ένα εμπορικό προϊόν είτε 
μια πόλη. Η Θεσσαλονίκη δυστυχώς δεν έχει ακόμη 
brand, παρότι σταδιακά έχει αρχίσει να συνδέεται 
(κυρίως στη βαλκανική γειτονιά της) με έννοιες όπως: 
νεολαία, γαστρονομία, μουσική, κινηματογράφος. 
Δίπλα σε αυτή τη διαπίστωση περί ανυπαρξίας brand, 
υπάρχει μια πικρή αλήθεια: όσο καλός κι αν είσαι σε 
κάτι, απλά δεν υπάρχεις αν οι άλλοι δεν σε γνωρίζουν. 
Τελευταία πάντως, μια πέτρα έπεσε στο νερό και η 
Θεσσαλονίκη ακούγεται διεθνώς. Όχι επειδή (δεν) 
ήρθε η Γιόκο Ονο στα Δημήτρια, ούτε επειδή φτιάχνει 
την καλύτερη μπουγάτσα στο σύμπαν. Η Θεσσαλονίκη 
ακούγεται στις μεγαλύτερες αγορές του κόσμου, 
χάρη στην αναπλασμένη Νέα Παραλία και τα διεθνή 
βραβεία που έχει λάβει το έργο των Νικηφορίδη και 
Cuomo (που καλό θα ήταν να υπενθυμίσουμε ότι 
αρχικά δεν ήταν ευπρόσδεκτο από πολλές πλευρές, 
όπως ανέφερε στο αναπτυξιακό συνέδριο του ΤΕΕ/
ΤΚΜ ο Πρόδρομος Νικηφορίδης). Το έργο έχει 
λάβει μέχρι στιγμής 12 βραβεία (μεταξύ άλλων το 
πρώτο βραβείο της UIA για τους φιλικούς χώρους 
προσβάσιμους σε όλους πρόπερσι και το πρώτο 
της Bucharest Triennale φέτος, ενώ μπήκε και στη 
short list για τα Mies Van der Rohe Awards πέρυσι). 
Πώς αξιοποιείς μια τέτοια προβολή τής αστικής σου 
αναβάθμισης; Κεφαλαιοποιείς τα οφέλη της. Δεν θα 
είμαστε οι πρώτοι, ούτε οι τελευταίοι. Κι άλλες πόλεις 
μεσαίου μεγέθους εξαργύρωσαν σε εκατομμύρια 
επισκεπτών -και ευρώ- τις επενδύσεις που έκαναν 
στην αστική αναβάθμιση (αναφέρθηκε το Μπιλμπάο 
αλλά εξίσου καλό παράδειγμα είναι και η Σεβίλλη). 
Εργαλεία για να επενδύσουμε σε αυτή ακόμη και 
εν μέσω κρίσης υπάρχουν (πx, Jessica). Το λοιπόν: 
Cheers to our brand!

EDITORIAL

http://geophysics.geo.auth.gr/the_seisnet/ATLAS/web/ 20161015_201449
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Με ένα διήμερο εκδηλώσεων στην Γ’ αποθήκη του ΟΛΘ γιόρτασε η 
Πολυτεχνική Σχολή του ΑΠΘ τη συμπλήρωση των 60 χρόνων λειτουργίας της. 
Πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο 15 και την Κυριακή 16 Οκτωβρίου και είχαν τίτλο: 
«επ-αγγελία μηχανικού. Δύο μέρες γνωριμίας με το παρόν αλλά και το μέλλον του 
μηχανικού». Πλήθος κόσμου επισκέφτηκε την Γ’ αποθήκη για να ενημερωθεί για 
το επάγγελμα του μηχανικού και να δει από κοντά τα επιτεύγματα και τη δουλειά 
των φοιτητών της Πολυτεχνικής Σχολής. 

Χαιρετισμό απεύθυναν ο Κοσμήτορας της Πολυτεχνικής Σχολής Κωνσταντίνος-
Βασίλειος Κατσάμπαλος και ο Πρύτανης του ΑΠΘ, Περικλής Μήτκας. Η πρώτη 
ομιλία έγινε από τον πρόεδρο της ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΚΜ, Πάρι Μπίλλια. «Όσο άσχημα 
και να είναι τα πράγματα της επαγγελματικής κατάστασης στην χώρα μας, καλά 
κάνετε και σπουδάζετε μηχανικοί», είπε απευθυνόμενος στους παραβρισκόμενους 
αλλά και στις μέλλουσες και τους μέλλοντες μηχανικούς. Ξεκίνησε την ομιλία του 
με αναφορά στον μεγάλο δάσκαλο, Θεοδόση Τάσιο, ο οποίος είχε πει ότι ειδικά 
για τους μηχανικούς, η δεοντολογία είναι εξαιρετικά βασική. «Το επάγγελμά μας 
συνιστά, αποτελεί,  επέμβαση στον κόσμο: προσπάθεια επιβίωσης και άμυνα 
μέσα στη φύση. Αλλοίωση της Κτίσεως. Επέμβαση, στο κοινωνικό σύνολο και στο 
φυσικό περιβάλλον. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτός ο ρόλος, αυτό το καθήκον για να 
επιτελεστεί απαιτεί ειδικές δεξιότητες αλλά και μεγάλο ηθικό έρεισμα.  Εφόδια που 
μας προσπορίζουν οι σπουδές μας, η παιδεία. Αγαθά που επί 60 χρόνια καλλιεργεί 
η Πολυτεχνική Σχολή του ΑΠΘ, τα βελτιώνει, τα εκσυγχρονίζει, τα  αυξάνει και τα 
παρέχει αφειδώς στους φοιτητές και στους επιστήμονές της», εξήγησε.

Ο κ. Μπίλλιας μίλησε για το  πως ξεκίνησε και εξελίχθηκε το Τεχνικό 
Επιμελητήριο Ελλάδας και το Περιφερειακό Τμήμα και αναφερόμενος στον 
σημερινό του ρόλο είπε: «Δεν είναι τέλεια τα πράγματα ούτε γενικά στο ΤΕΕ, 
ούτε στο Τμήμα μας. Υπάρχουν προβλήματα, αναχρονισμοί, αγκυλώσεις. Αλλά 
αυτά είναι τα ελαττώματα ενός ζωντανού οργανισμού και το ΤΕΕ είναι ζωντανός 
οργανισμός. Έχει συμπυκνωμένη την εγγενή ιδιότητα των μελών του να ψάχνουν 
το βέλτιστο αποτέλεσμα και την ανεξαρτησία να το διατυπώνει. Και όπως κάθε 
ζων οργανισμός φοβάται την έλλειψη τροφής. Την απομάκρυνση δηλαδή των 
μελών του, τη μη προσέλευση των νέων ανθρώπων, τη διστακτικότητα των 
νυν, την αποστασιοποίηση των παλαιότερων. Να σημειωθεί ότι υπήρξε έκθεση 
των ερευνητικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των  Τμημάτων της 
Πολυτεχνικής Σχολής.

Έξι δεκαετίες Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ 

Όχι στην υποβάθμιση των διπλωμάτων των Πολυτεχνείων 
και των Πολυτεχνικών Σχολών 

Ο τομέας της Αρχιτεκτονικής Τεχνολογίας  
του Τμήματος Αρχιτεκτόνων ΑΠΘ οργανώνει 
διεθνές συνέδριο «Διαφάνεια και Αρχιτεκτονική: 
η πολυσύνθετη διάσταση» -ICTA 2016, το οποίο 
θα πραγματοποιηθεί από 2-4 Νοεμβρίου 2016 
στη Θεσσαλονίκη. Είναι το τέταρτο συνέδριο που 
οργανώνεται με αυτή τη θεματολογία από το Τμήμα 
Αρχιτεκτόνων ΑΠΘ.

Το συνέδριο αναφέρεται στη υλική και άυλη 
διαφάνεια των κατασκευών, της αρχιτεκτονικής 
σύνθεσης και των μηχανισμών παραγωγής 
δομημένου περιβάλλοντος καθώς και στην 
εφαρμογή των αρχών της αειφορίας στη σύγχρονη 
αρχιτεκτονική πρακτική. Στο συνέδριο αναμένεται 
να παραβρεθούν επιστήμονες και ερευνητές 
από όλο τον κόσμο για να παρουσιάσουν 
επιστημονικές εργασίες και να παρακολουθήσουν τις εργασίες του συνεδρίου. 
Έχουν προγραμματιστεί επίσης διαλέξεις από προσκεκλημένους ομιλητές από το 
εξωτερικό με αναγνωρισμένη συνεισφορά και γνώση στο συγκεκριμένο πεδίο. 

Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχολής 
του ΑΠΘ, του Τμήματος Αρχιτεκτόνων ΑΠΘ, του ΤΕΕ/ΤΚΜ, και του Ελληνικού 
Tμήματος της Διεθνούς Ένωσης Αρχιτεκτόνων (UIA).

Το πλήρες πρόγραμμα των εργασιών του συνεδρίου ΕΔΩ

Με πρόσκληση του Προέδρου του ΤΕΕ Γιώργου Στασινού και εισήγηση 
της Β΄ Αντιπροέδρου του ΤΕΕ, καθηγήτριας ΕΜΠ Τώνιας Μοροπούλου, 
πραγματοποιήθηκε συνάντηση Κοσμητόρων και Προέδρων Πολυτεχνικών 
Σχολών και Τμημάτων, την Τετάρτη 19 Οκτωβρίου, στην αίθουσα συνεδριάσεων 
της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ στην Αθήνα. Οι συμμετέχοντες ομόθυμα 
εξέφρασαν την αντίθεσή τους στην υποβάθμιση των διπλωμάτων των 
Πολυτεχνείων και των Πολυτεχνικών Σχολών της Χώρας που προκαλείται 
από την υποχρεωτική διάσπαση των σπουδών του Μηχανικού σε δύο 

Η Συμβολή των Ελλήνων Μηχανικών Πολιτικών Μηχανικών 
στην Εξωστρέφεια και στην Ανάπτυξη

Διαφάνεια και Αρχιτεκτονική: η πολυσύνθετη διάσταση

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του 
ΑΠΘ σε συνεργασία με το ΤΕΕ/ΤΚΜ, το 
American Society of Civil Engineers – 
Hellenic International Section (ASCE 
– HS) και το Project Management 
Institute (PMI) – Greece Chapter 
οργανώνει ημερίδα με τίτλο «Η Συμβολή 
των Ελλήνων Μηχανικών Πολιτικών 
Μηχανικών στην Εξωστρέφεια και στην 
Ανάπτυξη». Θα πραγματοποιηθεί στις 
3 Νοεμβρίου 2016 στο αμφιθέατρο 
«Παναγής Παναγιωτόπουλος» της 
Πολυτεχνικής Σχολής. Στόχος της 
είναι να αναδείξει τη δυνατότητα των 
Ελλήνων Πολιτικών Μηχανικών να 

αποτελέσουν την κινητήρια δύναμη για την οικονομική αναζωογόνηση της 
Ελλάδας παρέχοντας αποτελεσματικά τις γνώσεις τους και την τεχνογνωσία τους 
σε αγορές στο εξωτερικό (έργα ξένων πελατών), εργαζόμενοι σε εταιρείες στην 
Ελλάδα. Δείτε ΕΔΩ το πρόγραμμα.

κύκλους από το «Σχέδιο Νόμου του υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων για το Δεύτερο και Τρίτο Κύκλο Σπουδών – Προγράμματα 

Μεταπτυχιακών Σπουδών και Διδακτορικές Σπουδές». Η Πολιτεία οφείλει να 
αναγνωρίσει την πραγματικότητα, των ενιαίων και αδιάσπαστων πενταετών 
σπουδών μηχανικού, που όλες οι Πολυτεχνικές Σχολές της Χώρας υιοθετούν, 
για την προστασία της Παιδείας και του επαγγέλματος του Μηχανικού προς 
όφελος του δημοσίου συμφέροντος.

http://icta2016.web.auth.gr
http://www.civil.auth.gr/images/stories/efiles/general/2016/eventstmima/workshopprogram-03.jpg
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Το θέμα της χρηματοδότησης για την κατασκευή νέου διυλιστηρίου νερού της 
ΕΥΑΘ ήταν το αντικείμενο σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο 
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Αποφασίστηκε να συμπεριληφθεί 
το έργο στο επενδυτικό πρόγραμμα της εταιρείας, να επικαιροποιηθούν οι 
μελέτες κατασκευής και να συνταχθούν τα τεύχη δημοπράτησης, καθώς 
και να διερευνηθεί η δυνατότητα συγχρηματοδότησής του, από πόρους της 
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Πρόκειται ουσιαστικά για επέκταση 
των εγκαταστάσεων επεξεργασίας νερού έξω από τη βιομηχανική ζώνη της 
Σίνδου. Σήμερα, έχει δυνατότητα επεξεργασίας 150.000 κ.μ. νερού την ημέρα, 
με την επέκταση η ποσότητα θα διπλασιαστεί, ενώ στην πλήρη ανάπτυξή του το 
διυλιστήριο θα μπορεί να επεξεργάζεται έως 600.000 κ.μ. ημερησίως. 

Εκδήλωση με θέμα «Ν. 4412/2016 Δημόσιες 
Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» 
διοργανώνει ο  Σ.Π.Ε.Δ.Ε.Θ. & Κ.Μ. σε συνεργασία 
με τον Σ.ΜΕ.Δ.Ε.ΚΕ.Μ. τη Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 
2016 και ώρα 19:00, στο Αμφιθέατρο του ΤΕΕ/ΤΚΜ 
(Μεγ. Αλεξάνδρου 49). Περισσότερα 

Αναζητούνται χρήματα για την επέκταση του διυλιστηρίου 
νερού της ΕΥΑΘ

Εκδήλωση για τις δημόσιες συμβάσεις 

3

Σεισμός της Ηπείρου στις 15 Οκτωβρίου 2016 

Το ΙΤΣΑΚ έχει εγκαταστήσει στον Ελληνικό χώρο ένα πυκνό δίκτυο 
επιταχυνσιογράφων συνεχούς λειτουργίας. Οι επιταχυνσιογράφοι είναι 
τύπου CMG-5TDE της Guralp Systems Ltd, οι οποίοι είναι εξοπλισμένοι με 
επιταχυνσιόμετρα ευρέως φάσματος, καταγραφείς ανάλυσης 24 bits, σύστημα 
απόλυτου χρόνου (GPS) και μεταβιβάζουν τα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο 
στις εγκαταστάσεις της μονάδας ΙΤΣΑΚ στη Θεσσαλονίκη. Μία πρώτη άμεση 
εφαρμογή της λειτουργίας του παραπάνω δικτύου είναι η σε πραγματικό χρόνο 
δημιουργία και διάχυση χαρτών αισθητότητας της ισχυρής σεισμικής κίνησης 
του Ελληνικού χώρου. 

Το ΙΤΣΑΚ σε συνεργασία με την Αμερικανική Γεωλογική Υπηρεσία (US Geolog-
ical Survey) ανάπτυξε την εφαρμογή των χαρτών αισθητότητας της σεισμικής 
κίνησης (Shakemaps) η οποία στα πρώτα λεπτά μετά από ισχυρό σεισμό είναι 
δυνατόν να αποτυπώσει τη γεωγραφική κατανομή της εδαφικής κίνησης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η πλειόσειστη περιοχή ανήκει σε ζώνη σεισμικής 
επικινδυνότητας Ι σύμφωνα με τον ΕΑΚ2003 για την οποία η μέγιστη 
αναμενόμενη επιτάχυνση για σεισμό με μέση περίοδο επανάληψης Τ=475 
χρόνια είναι 0.16g.

Περισσότερες λεπτομέρειες και αναλυτικά στοιχεία με πίνακες και εικόνες από 
την προκαταρτική έκθεση των σημαντικότερων καταγραφών και επιπτώσεων 
του σεισμού στο blog του ΤΕΕ/ΤΚΜ.

Το κείμενο συντάχθηκε από τους ερευνητές του ΙΤΣΑΚ σε συνεργασία με το 
Μηχανογραφικό Κέντρο και τα στελέχη του Εργαστηρίου.

8ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ με τίτλο: «150 + 
χρόνια Οικολογίας: δομές, δεσμοί, δυναμικές και στρατηγικές 
επιβίωσης» διοργανώνει η Ελληνική Οικολογική Εταιρεία, 
από 20 έως 23 Οκτωβρίου 2016, στη Θεσσαλονίκη, στο 
πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων για τα 90 χρόνια του 
ΑΠΘ. Πληροφορίες

64η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
Πολιτικών Μηχανικών (ECCE) διοργανώνει το ΤΕΕ, από 20 
έως 22 Οκτωβρίου 2016, στην Αθήνα. Πληροφορίες

BAU2017 - ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ παρουσίασης της Διεθνούς 
Έκθεσης Αρχιτεκτονικής, Δομικών Υλικών & Δομικών 
Συστημάτων, από το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και 
Βιομηχανικό Επιμελητήριο, στις 21 Οκτωβρίου 2016 στην 
Αθήνα. Πληροφορίες

ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ με θέμα «Χρηματοδοτικά Εργαλεία 
και καλές πρακτικές για την υλοποίηση και παρακολούθηση 
Δράσεων Εξοικονόμησης Ενέργειας», διοργανώνει το ΤΕΕ 
στις 25 και 26 Οκτωβρίου 2016, στην Τεχνόπολη του Δήμου 
Αθηναίων. Πληροφορίες

2 ΕΚΘΕΣΕΙΣ «Ο Ντελακρουά σκηνοθετεί το ’21» και 
«Ο Φιλιποτό δημιουργεί το Πανόραμα της Πολιορκίας 
του Παρισιού», στο Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών Α.Π.Θ. 
Πληροφορίες

Νέα προθεσμία για εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο 
Πιστοποιημένων Ελεγκτών

Το υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού αποφάσισε να κάνει δεκτό 
το πλήθος αιτημάτων παράτασης της καταληκτικής προθεσμίας υποβολής 
αιτήσεων για εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Ελεγκτών. Ως 
νέα καταληκτική προθεσμία ορίζεται η 27η Οκτωβρίου 2016. Αντιστοίχως, 
μετατίθεται η έναρξη και η λήξη υποβολής των αιτήσεων εγγραφής για 
το Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών από 7 Νοεμβρίου 2016 
μέχρι και 2 Δεκεμβρίου 2016. Επισημαίνεται ότι υπάρχει η δυνατότητα 
εγγραφής των ενδιαφερομένων και στα δύο μητρώα. “Υπενθυμίζεται ότι στο 
ΕΜΠΕ συμμετέχουν επιστήμονες (οικονομολόγοι, μηχανικοί κτλ) οι οποίοι 
συγκροτούν τα όργανα ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στις 
διατάξεις των Αναπτυξιακών Νόμων. Ο ρόλος τους στις διαδικασίες ελέγχου 
και αξιολόγησης των επενδύσεων κρίνεται καθοριστικός, όπως μαρτυρά και 
η απόφαση για σημαντική αύξηση των αποζημιώσεών τους” όπως αναφέρει 
ανακοίνωση του υπουργείου. Σημειώνεται ότι οι διπλωματούχοι μηχανικοί 
που θα καταθέσουν αιτήσεις μπορούν να εξυπηρετούνται για την έκδοση των 
αναγκαίων δικαιολογητικών από τις υπηρεσίες του ΤΕΕ και από το Κέντρο 
Εξυπηρέτησης Μηχανικών ΕΔΩ

...συνέχεια από σελίδα 1

http://www.spedeth.gr/site/index.php?page=21
www.teetkm.gr
http://helecos-8.web.auth.gr/
http://web.tee.gr/event/64i-geniki-sinelefsi-ecce-ke-diaskepsi-me-thema-ipodomes-anaptixi/
 http://griechenland.ahk.de/gr/ekdiloseis/single-view-gr/events/paroysiasi-tis-diethnoys-ekthesis-architektonikis-domikon-ylikon-kai-domikon-systi/?cHash=b8a0391251f6c8090b26e96307345a1f
http://web.tee.gr/eidisis/chrimatodotika-ergalia-ke-kales-praktikes-gia-tin-ilopiisi-ke-parakolouthisi-draseon-exikonomisis-energias-diimero-energias-apo-to-tee-stin-technopoli-tou-dimou-athineon    
http://www.teloglion.gr/el/%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%BF-%CE%AF%CE%B4%CF%81%CF%85%CE%BC%CE%B1-%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CF%8E%CE%BD/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/18191
http://web.tee.gr/
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Το νέο πρόσωπο του αεροδρομίου “Μακεδονία” 
παρουσίασε η Fraport Greece 

Προτιμητέος Επενδυτής η «One Outlet AE» για την Αγορά 
Μοδιάνο της Θεσσαλονίκης 

Αποτελέσματα σχετικά με ελληνικές συμμετοχές για το 
Βραβείο Mies van der Rohe Award 2017

Το 2020 η Θεσσαλονίκη θα έχει ένα από τα καλύτερα αεροδρόμια στον 
κόσμο, ενώ η αύξηση του αριθμού των επιβατών έως το 2026 αναμένεται να 
αγγίξει το 48%, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για τον τουρισμό της πόλης 
και της ευρύτερης περιοχής. Σε αυτό αποσκοπεί η Fraport Greece, η οποία 
παρουσίασε τα σχέδιά της για το αεροδρόμιο «Μακεδονία», το μεγαλύτερο από 
τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια που θα διαχειρίζεται σύντομα η εταιρεία. Η 
παρουσίαση, έγινε παρουσία εκπροσώπων των τοπικών αρχών και φορέων 
της πόλης στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης. Τo 
αεροδρόμιο, θα γίνει διπλάσιο σε μέγεθος, ενώ ειδικότερα, η έκταση του 
τερματικού σταθμού υπερδιπλασιάζεται (από 25.000 τμ θα γίνει 57.000τμ). 
Τα βασικά έργα που θα υλοποιηθούν για την αναβάθμιση των δομών του 
αεροδρομίου αφορούν βελτιώσεις για την αύξηση τόσο της χωρητικότητας του 
αεροδρομίου, όσο και της ποιότητας των υπηρεσιών. Σύμφωνα με τον πρόεδρο 
του ΤΑΙΠΕΔ Στέργιο Πιτσιόρλα, ήδη έχουν υποβάλει στην Fraport Greece 40.000 
Έλληνες τα βιογραφικά τους και αυτό αναδεικνύει όπως ανέφερε, «την ανάγκη 
να υπάρξουν τέτοια έργα που θα δημιουργήσουν θέσεις απασχόλησης». 
Σύμφωνα με τη σύμβαση, η 
FraportGreece θα επενδύσει 
περίπου 330 εκατ. ευρώ για την 
βελτίωση των αεροδρομίων 
στα πρώτα χρόνια, μέχρι το 
2020. Στα επόμενα χρόνια, είναι 
δυνατό να πραγματοποιηθούν 
επιπλέον επενδύσεις για την συντήρηση και πιθανή αύξηση της χωρητικότητας, 
με βάση τον όγκο κίνησης. Συνολικά, το ποσό των επενδύσεων θα ξεπεράσει 
το 1 δισ. ευρώ (περιλαμβάνοντας την επένδυση των 330 εκατ. ευρώ για τις 
υποδομές στην αρχική φάση). Αναλυτικότερα

Με σύνθημα την επιτάχυνση της ανάπτυξης και της προόδου στη χώρα και 
ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, σε 
συνεργασία με την Συμεών Τσομώκος ΑΕ διοργάνωσαν την 1η Σύνοδο της 
Θεσσαλονίκης (Thessaloniki Summit 2016), από 12-14 Οκτωβρίου 2016, στο 
ξενοδοχείο HYΑTT Regency στη Θεσσαλονίκη. Στόχος της πρωτοβουλίας ήταν 
η υψηλού επιπέδου συζήτηση και ανάδειξη των κυριοτέρων ζητημάτων που 
θα επηρεάσουν και θα διαμορφώσουν καταλυτικά το μέλλον της κοινωνικής 
και οικονομικής ζωής της Βόρειας Ελλάδας και τελούσε υπό την Αιγίδα της 
Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Προκοπίου Παυλόπουλου. Περισσότεροι 
από 60 διακεκριμένοι ομιλητές προερχόμενοι από τον χώρο της διαμόρφωσης 
αναπτυξιακών πολιτικών, εξωστρεφείς επιχειρηματίες, υψηλόβαθμα στελέχη 
της ευρωπαϊκής επιτροπής, έλληνες και ξένοι πολιτικοί, ακαδημαϊκοί και 
σύμβουλοι επιχειρήσεων, συζήτησαν για τις γεωπολιτικές ανακατατάξεις, 
τη διαχείριση των προσφυγικών ροών, την εξωστρέφεια της Ελληνικής 
οικονομίας ,την προσέλκυση επενδύσεων, και τις αναπτυξιακές προοπτικές 
της οικονομίας σε στρατηγικούς τομείς όπως η Ενέργεια, ο Τουρισμός και ο 

Πολιτισμός. Όραμα των διοργανωτών είναι να 
τεθούν οι βάσεις για μια ολοκληρωμένη και 
βιώσιμη οικονομική πολιτική, για την έξοδο 
της Ελλάδας από την κρίση. Διαβάστε στο 
blog του ΤΕΕ/ΤΚΜ αναλυτικό ρεπορτάζ από 
τις εργασίες του Thessaloniki Summit.

Ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός για την αξιοποίηση του ποσοστού συμμετοχής 
που διαθέτει το ΤΑΙΠΕΔ στην Αγορά Μοδιάνο στην Θεσσαλονίκη. Το Διοικητικό 
Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ κατά την συνεδρίασή του στις 17 Οκτωβρίου 2016 
ανακήρυξε την One Outlet AE ως Προτιμητέο Επενδυτή με συνολική οικονομική 
προσφορά 1,9 εκατ. ευρώ έναντι αποτίμησης 1,750 εκατ. ευρώ.

Το Ελληνικό Δημόσιο μέσω του ΤΑΙΠΕΔ κατέχει το 43,64% εξ αδιαιρέτου 
της κυριότητας αυτού του ιστορικού ακινήτου, ενώ υπάρχουν ακόμη 59 
συνιδιοκτήτες. Στην πλειονότητά του το ακίνητο παραμένει κενό, ενώ υφίστανται 
και 32 μισθώσεις που υπο-εξυπηρετούνται.Με την ολοκλήρωση του διαγωνισμού 
εκτιμάται ότι γίνεται ένα σημαντικό βήμα για την αποκατάσταση και αναβίωση 
του ιστορικού αυτού οικοδομήματος με στόχο να ανακτήσει την αίγλη του και να 
συνεχίσει να αποτελεί ορόσημο για την πόλη της Θεσσαλονίκης.

Η Αγορά Μοδιάνο απαρτίζεται από 144 καταστήματα με μέση επιφάνεια από 
5τμ-30τμ το καθένα, δύο περίπτερα, δύο υπόγεια και έναν εξώστη. Στο ισόγειο 
υπάρχουν εμπορικά καταστήματα πώλησης τροφίμων, τα οποία την τελευταία 
εικοσαετία χρησιμοποιούνται και ως χώροι εστίασης και διασκέδασης.

Το συγκρότημα αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες στεγασμένες σύγχρονες 
αγορές της Θεσσαλονίκης, την πιο παραδοσιακή αγορά τροφίμων και ένα από τα 
ορόσημα της πόλης, ενώ συνδέεται στενά με την ιστορία της Εβραϊκής Κοινότητας. 
Αποτελεί τμήμα του οικοδομικού τετραγώνου που περιβάλλεται από τις οδούς 
Αριστοτέλους, Ερμού, Κομνηνών και Βασιλέως Ηρακλείου. Ο αρχιτέκτονας και 
μηχανικός Ελί Μοδιάνο, ξεκίνησε την κατασκευή του κτιρίου το 1922. Ο θεμέλιος 
λίθος της Αγοράς μπήκε σε σημείο της πυρίκαυστης ζώνης της Θεσσαλονίκης 
(περιοχή που είχε καταστραφεί ολοσχερώς από την πυρκαγιά του 1917) στο οποίο 
προβλεπόταν να δημιουργηθούν παζάρια, με βάση τα σχέδια του αρχιτέκτονα – 
αρχαιολόγου Ερνέστ Εμπράρ. Παλαιότερα, στο συγκεκριμένο σημείο βρισκόταν 
η συναγωγή Ταλμούδ Τορά. Τα εγκαίνια της Αγοράς πραγματοποιήθηκαν το 1930. 
Το κτίριο είναι χαρακτηρισμένο ως Ιστορικό Διατηρητέο Μνημείο.

Το βραβείο Mies van der Rohe απονέμεται ανά διετία σε υλοποιημένο 
αρχιτεκτονικό έργο Ευρωπαίου αρχιτέκτονα ή ομάδας αρχιτεκτόνων, μετά από 
διαδικασία που οργανώνει το ομώνυμο Ίδρυμα στη Βαρκελώνη με την υποστήριξη 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο ΣΑΔΑΣ-Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων ως 
μέλος της ACE (Συμβουλίου Αρχιτεκτόνων Ευρώπης) ανέλαβε την επιλογή 
πέντε έργων που θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα. Μετά από πρόσκληση του 
Συλλόγου για συμμετοχή στον παραπάνω διαγωνισμό, υποβλήθηκαν συνολικά 
14 έργα από αρχιτεκτονικά γραφεία.Η Κριτική Επιτροπή, αποτελούμενη από τους 
αρχιτέκτονες: Κάρολο Γαλανό, Ανδρομάχη Δαμαλά, Φραντζέσκο Καλλιβρούση, 
Τόνια Κατερίνη, Πάνο Κόκκορη, Μαίρη Μαυρίδου, Κώστα Ντάφλο, Νίκο Φιντικάκη 
και Θανάση Χρυσομάλλη, συνεδρίασε, εξέτασε/αξιολόγησε τα υποβληθέντα 
έργα και κατέληξε στην επιλογή των πέντε έργων. τα έργα

Στο μεταξύ, συνεχίζονται δυναμικά οι εκδηλώσεις της φετινής ελληνικής 
συμμετοχής του #ThisIsACo-op, στην 15η Μπιενάλε Αρχιτεκτονικής της 
Βενετίας με ένα τετραήμερο εργαστήριο και ένα εν εξελίξει αρχείο από την 
Τετάρτη 26 Οκτωβρίου ως την Κυριακή 30 Οκτωβρίου. Το #This Is A Co-op 
απευθύνει πρόσκληση στην εκδήλωση με θέμα Co-housing Practices/ Invent-
ing prototypes for Athens με παρουσιάσεις, συζητήσεις, εργαστήρια αλλά και 
στην παρουσίαση του εν εξελίξει αρχείου καλλιτεχνικών πρακτικών: Housing 
as a Social Agreement. Περισσότερα

<03A4><03BF> 2020 <03B7> <0398><03B5><03C3><03C3><03B1><03BB><03BF><03BD><03AF><03BA><03B7> <03B8><03B1> <03AD><03C7><03B5><03B9> <03AD><03BD><03B1> <03B1>�<03CC> <03C4><03B1> <03BA><03B1><03BB><03CD><03C4><03B5><03C1><03B1> <03B1><03B5><03C1><03BF><03B4><03C1><03CC><03BC><03B9><03B1> <03C3><03C4><03BF><03BD> <03BA><03CC><03C3><03BC><03BF>, <03B5><03BD><03CE> <03B7> <03B1><03CD><03BE><03B7><03C3><03B7> <03C4><03BF><03C5> <03B1><03C1><03B9><03B8><03BC><03BF><03CD> <03C4><03C9><03BD> <03B5>�<03B9><03B2><03B1><03C4><03CE><03BD> <03AD><03C9><03C2> <03C4><03BF> 2026 <03B1><03BD><03B1><03BC><03AD><03BD><03B5><03C4><03B1><03B9> <03BD><03B1> <03B1><03B3><03B3><03AF><03BE><03B5><03B9> <03C4><03BF> 48%, <03C3><03B7><03BC><03B1><03C4><03BF><03B4><03BF><03C4><03CE><03BD><03C4><03B1><03C2> <03BC><03B9><03B1> <03BD><03AD><03B1> <03B5>�<03BF><03C7><03AE> <03B3><03B9><03B1> <03C4><03BF><03BD> <03C4><03BF><03C5><03C1><03B9><03C3><03BC><03CC> <03C4><03B7><03C2> �<03CC><03BB><03B7><03C2> <03BA><03B1><03B9> <03C4><03B7><03C2> <03B5><03C5><03C1><03CD><03C4><03B5><03C1><03B7><03C2> �<03B5><03C1><03B9><03BF><03C7><03AE><03C2>. <03A3><03B5> <03B1><03C5><03C4><03CC> <03B1>�<03BF><03C3><03BA><03BF>�<03B5><03AF> <03B7> Fraport Greece, <03B7> <03BF>�<03BF><03AF><03B1> �<03B1><03C1><03BF><03C5><03C3><03AF><03B1><03C3><03B5> <03C4><03B1> <03C3><03C7><03AD><03B4><03B9><03AC> <03C4><03B7><03C2> <03B3><03B9><03B1> <03C4><03BF> <03B1><03B5><03C1><03BF><03B4><03C1><03CC><03BC><03B9><03BF> �<039C><03B1><03BA><03B5><03B4><03BF><03BD><03AF><03B1>�, <03C4><03BF> <03BC><03B5><03B3><03B1><03BB><03CD><03C4><03B5><03C1><03BF> <03B1>�<03CC> <03C4><03B1> 14 �<03B5><03C1><03B9><03C6><03B5><03C1><03B5><03B9><03B1><03BA><03AC> <03B1><03B5><03C1><03BF><03B4><03C1><03CC><03BC><03B9><03B1> �<03BF><03C5> <03B8><03B1> <03B4><03B9><03B1><03C7><03B5><03B9><03C1><03AF><03B6><03B5><03C4><03B1><03B9> <03C3><03CD><03BD><03C4><03BF><03BC><03B1> <03B7> <03B5><03C4><03B1><03B9><03C1><03B5><03AF><03B1>. <0397> �<03B1><03C1><03BF><03C5><03C3><03AF><03B1><03C3><03B7>, <03AD><03B3><03B9><03BD><03B5> �<03B1><03C1><03BF><03C5><03C3><03AF><03B1> <03B5><03BA>�<03C1><03BF><03C3><03CE>�<03C9><03BD> <03C4><03C9><03BD> <03C4><03BF>�<03B9><03BA><03CE><03BD> <03B1><03C1><03C7><03CE><03BD> <03BA><03B1><03B9> <03C6><03BF><03C1><03AD><03C9><03BD> <03C4><03B7><03C2> �<03CC><03BB><03B7><03C2> <03C3><03C4><03BF> <0395><03BC>�<03BF><03C1><03B9><03BA><03CC> <03BA><03B1><03B9> <0392><03B9><03BF><03BC><03B7><03C7><03B1><03BD><03B9><03BA><03CC> <0395>�<03B9><03BC><03B5><03BB><03B7><03C4><03AE><03C1><03B9><03BF> <0398><03B5><03C3><03C3><03B1><03BB><03BF><03BD><03AF><03BA><03B7><03C2>. <03A4>o <03B1><03B5><03C1><03BF><03B4><03C1><03CC><03BC><03B9><03BF>, <03B8><03B1> <03B3><03AF><03BD><03B5><03B9> <03B4><03B9>�<03BB><03AC><03C3><03B9><03BF> <03C3><03B5> <03BC><03AD><03B3><03B5><03B8><03BF><03C2>, <03B5><03BD><03CE> <03B5><03B9><03B4><03B9><03BA><03CC><03C4><03B5><03C1><03B1>, <03B7> <03AD><03BA><03C4><03B1><03C3><03B7> <03C4><03BF><03C5> <03C4><03B5><03C1><03BC><03B1><03C4><03B9><03BA><03BF><03CD> <03C3><03C4><03B1><03B8><03BC><03BF><03CD> <03C5>�<03B5><03C1><03B4><03B9>�<03BB><03B1><03C3><03B9><03AC><03B6><03B5><03C4><03B1><03B9> (<03B1>�<03CC> 25.000 <03C4><03BC> <03B8><03B1> <03B3><03AF><03BD><03B5><03B9> 57.000<03C4><03BC>). <03A4><03B1> <03B2><03B1><03C3><03B9><03BA><03AC> <03AD><03C1><03B3><03B1> �<03BF><03C5> <03B8><03B1> <03C5><03BB><03BF>�<03BF><03B9><03B7><03B8><03BF><03CD><03BD> <03B3><03B9><03B1> <03C4><03B7><03BD> <03B1><03BD><03B1><03B2><03AC><03B8><03BC><03B9><03C3><03B7> <03C4><03C9><03BD> <03B4><03BF><03BC><03CE><03BD> <03C4><03BF><03C5> <03B1><03B5><03C1><03BF><03B4><03C1><03BF><03BC><03AF><03BF><03C5> <03B1><03C6><03BF><03C1><03BF><03CD><03BD> <03B2><03B5><03BB><03C4><03B9><03CE><03C3><03B5><03B9><03C2> <03B3><03B9><03B1> <03C4><03B7><03BD> <03B1><03CD><03BE><03B7><03C3><03B7> <03C4><03CC><03C3><03BF> <03C4><03B7><03C2> <03C7><03C9><03C1><03B7><03C4><03B9><03BA><03CC><03C4><03B7><03C4><03B1><03C2> <03C4><03BF><03C5> <03B1><03B5><03C1><03BF><03B4><03C1><03BF><03BC><03AF><03BF><03C5>, <03CC><03C3><03BF> <03BA><03B1><03B9> <03C4><03B7><03C2> �<03BF><03B9><03CC><03C4><03B7><03C4><03B1><03C2> <03C4><03C9><03BD> <03C5>�<03B7><03C1><03B5><03C3><03B9><03CE><03BD>. <03A3><03CD><03BC><03C6><03C9><03BD><03B1> <03BC><03B5> <03C4><03BF><03BD> �<03C1><03CC><03B5><03B4><03C1><03BF> <03C4><03BF><03C5> <03A4><0391><0399><03A0><0395><0394> <03A3><03C4><03AD><03C1><03B3><03B9><03BF> <03A0><03B9><03C4><03C3><03B9><03CC><03C1><03BB><03B1>, <03AE><03B4><03B7> <03AD><03C7><03BF><03C5><03BD> <03C5>�<03BF><03B2><03AC><03BB><03B5><03B9> <03C3><03C4><03B7><03BD> Fraport Greece 40.000 <0388><03BB><03BB><03B7><03BD><03B5><03C2> <03C4><03B1> <03B2><03B9><03BF><03B3><03C1><03B1><03C6><03B9><03BA><03AC> <03C4><03BF><03C5><03C2> <03BA><03B1><03B9> <03B1><03C5><03C4><03CC> <03B1><03BD><03B1><03B4><03B5><03B9><03BA><03BD><03CD><03B5><03B9> <03CC>�<03C9><03C2> <03B1><03BD><03AD><03C6><03B5><03C1><03B5>, �<03C4><03B7><03BD> <03B1><03BD><03AC><03B3><03BA><03B7> <03BD><03B1> <03C5>�<03AC><03C1><03BE><03BF><03C5><03BD> <03C4><03AD><03C4><03BF><03B9><03B1> <03AD><03C1><03B3><03B1> �<03BF><03C5> <03B8><03B1> <03B4><03B7><03BC><03B9><03BF><03C5><03C1><03B3><03AE><03C3><03BF><03C5><03BD> <03B8><03AD><03C3><03B5><03B9><03C2> <03B1>�<03B1><03C3><03C7><03CC><03BB><03B7><03C3><03B7><03C2>�. <03A3><03CD><03BC><03C6><03C9><03BD><03B1> <03BC><03B5> <03C4><03B7> <03C3><03CD><03BC><03B2><03B1><03C3><03B7>, <03B7> FraportGreece <03B8><03B1> <03B5>�<03B5><03BD><03B4><03CD><03C3><03B5><03B9> �<03B5><03C1><03AF>�<03BF><03C5> 330 <03B5><03BA><03B1><03C4>. <03B5><03C5><03C1><03CE> <03B3><03B9><03B1> <03C4><03B7><03BD> <03B2><03B5><03BB><03C4><03AF><03C9><03C3><03B7> <03C4><03C9><03BD> <03B1><03B5><03C1><03BF><03B4><03C1><03BF><03BC><03AF><03C9><03BD> <03C3><03C4><03B1> �<03C1><03CE><03C4><03B1> <03C7><03C1><03CC><03BD><03B9><03B1>, <03BC><03AD><03C7><03C1><03B9> <03C4><03BF> 2020. <03A3><03C4><03B1> <03B5>�<03CC><03BC><03B5><03BD><03B1> <03C7><03C1><03CC><03BD><03B9><03B1>, <03B5><03AF><03BD><03B1><03B9> <03B4><03C5><03BD><03B1><03C4><03CC> <03BD><03B1> �<03C1><03B1><03B3><03BC><03B1><03C4><03BF>�<03BF><03B9><03B7><03B8><03BF><03CD><03BD> <03B5>�<03B9>�<03BB><03AD><03BF><03BD> <03B5>�<03B5><03BD><03B4><03CD><03C3><03B5><03B9><03C2> <03B3><03B9><03B1> <03C4><03B7><03BD> <03C3><03C5><03BD><03C4><03AE><03C1><03B7><03C3><03B7> <03BA><03B1><03B9> �<03B9><03B8><03B1><03BD><03AE> <03B1><03CD><03BE><03B7><03C3><03B7> <03C4><03B7><03C2> <03C7><03C9><03C1><03B7><03C4><03B9><03BA><03CC><03C4><03B7><03C4><03B1><03C2>, <03BC><03B5> <03B2><03AC><03C3><03B7> <03C4><03BF><03BD> <03CC><03B3><03BA><03BF> <03BA><03AF><03BD><03B7><03C3><03B7><03C2>. <03A3><03C5><03BD><03BF><03BB><03B9><03BA><03AC>, <03C4><03BF> �<03BF><03C3><03CC> <03C4><03C9><03BD> <03B5>�<03B5><03BD><03B4><03CD><03C3><03B5><03C9><03BD> <03B8><03B1> <03BE><03B5>�<03B5><03C1><03AC><03C3><03B5><03B9> <03C4><03BF> 1 <03B4><03B9><03C3>. <03B5><03C5><03C1><03CE> (�<03B5><03C1><03B9><03BB><03B1><03BC><03B2><03AC><03BD><03BF><03BD><03C4><03B1><03C2> <03C4><03B7><03BD> <03B5>�<03AD><03BD><03B4><03C5><03C3><03B7> <03C4><03C9><03BD> 330 <03B5><03BA><03B1><03C4>. <03B5><03C5><03C1><03CE> <03B3><03B9><03B1> <03C4><03B9><03C2> <03C5>�<03BF><03B4><03BF><03BC><03AD><03C2> <03C3><03C4><03B7><03BD> <03B1><03C1><03C7><03B9><03BA><03AE> <03C6><03AC><03C3><03B7>). <0391><03BD><03B1><03BB><03C5><03C4><03B9><03BA><03CC><03C4><03B5><03C1>
www.teetkm.gr
http://www.sadas-pea.gr/apotelesmata-schetika-me-ellinikes-simmetoches-gia-to-vravio-tis-evropaikis-enosis-gia-ti-sigchroni-architektoniki-mies-van-der-rohe-award-2017/
http://www.sadas-pea.gr/ekdilosi-thisisaco-op-26-30-oktovriou-2016-stin-venetia-co-housing-practices-inventing-prototypes-for-athens-ekdilosis-sto-elliniko-periptero-stin-15i-bienale-architektonikis-tis-venetias/
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ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

Η έναρξη ουσιαστικών συζητήσεων με τους εταίρους για την ελάφρυνση του δημόσιου χρέους, το «ξεκαθάρισμα» των μη εξυπηρετούμενων δανείων και η 
επιτάχυνση της εφαρμογής του προγράμματος είναι τα τρία σημαντικότερα «ανοικτά» ζητήματα για την ελληνική οικονομία.Οι προβλέψεις της Τράπεζας της 
Ελλάδος δείχνουν ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας που ξεκινά από το β’ εξάμηνο του 2016 και συνεχίζεται τα έτη 2017 και 2018, ωστόσο οι κίνδυνοι 
για την πορεία της ελληνικής οικονομίας παραμένουν.Αυτά επισημαίνει ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος κ. Γ. Στουρνάρας, επίσημος ομιλητής στο δείπνο 
που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του συνεδρίου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων για την πορεία του Ελληνικού Τουρισμού.

Η Ελλάδα έγινε η χώρα με τον φτωχότερο πληθυσμό στη γερμανική Ευρώπη των «28». Το ποσοστό του ελληνικού λαού που βρίσκεται στα πρόθυρα της 
φτώχειας είναι σήμερα πολύ υψηλότερο από αυτό των χωρών της Βαλτικής και των άλλων χωρών της Ανατολικής Ευρώπης, ενώ βρίσκεται μία ανάσα πίσω 
από τα ποσοστά της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, τα οποία, όμως, μειώνονται συνεχώς σε αντίθεση με τον καλπάζοντα ρυθμό της φτώχειας στη χώρα μας...
Πρόκειται για στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα χθες η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία (Eurostat) με έτος αναφοράς το 2015. Το ποσοστό του πληθυσμού 
στην Ελλάδα που βρίσκεται στα πρόθυρα της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού ανήλθε πέρυσι στο επίπεδο του 35,7% (3.830.000 άτομα) έναντι 28,1% 
το 2008 (3.050.000).

Με αμείωτη ένταση συνεχίζονται οι διεργασίες για την ανάδειξη των στελεχών που θα τοποθετηθούν σε κορυφαίες διοικητικές θέσεις στην Εθνική Τράπεζα και 
την Τράπεζα Πειραιώς.Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχει δυστοκία στην εύρεση τραπεζιτών που από τη μία πλευρά να πληρούν τα κριτήρια του νόμου και από 
την άλλη να έχουν το ειδικό βάρος για να αναλάβουν τα ηνία των συστημικών τραπεζών.Η Εθνική Τράπεζα βρίσκεται σε αναζήτηση προέδρου, καθώς η κυρία 
Λούκα Κατσέλη δεν μπορεί να παραμείνει στη θέση της λόγω της εμπλοκής της με την πολιτική τα τελευταία πέντε χρόνια.Τραπεζικοί κύκλοι που έχουν εικόνα 
της διαδικασίας του διαγωνισμού που βρίσκεται σε εξέλιξη, σημειώνουν ότι ο νέος πρόεδρος θα …ομιλεί την ελληνική, προσόν που όπως αναφέρεται και στη 
σχετική πρόσκληση «θα αξιολογηθεί θετικά».

Χωρίς κύρωση από τη Βουλή θα μπορεί να συντελείται από εδώ και στο εξής η οποιαδήποτε αλλαγή της συμφωνίας μετόχων του ΟΤΕ. Επίσης, όλα δείχνουν 
ότι η μεταβίβαση του 5% του ΟΤΕ, κυριότητας ελληνικού Δημοσίου, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την Κυριακή 30 Οκτωβρίου. Σε άλλη περίπτωση, η 
τροποποιημένη συμφωνία μετόχων που φέρνει η κυβέρνηση έχει τον κίνδυνο να μην ισχύσει.Πιο αναλυτικά, η τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή μεταβάλλει 
τον όρο που ορίζει ότι τροποποιήσεις της αρχικής συμφωνίας του 2008 γίνονται μόνον με κύρωση από την ελληνική Βουλή. Με την τροπολογία ορίζεται ότι η 
συμφωνία μετόχων ΟΤΕ του 2008 θα μπορεί να μεταβάλλεται με υπουργικές αποφάσεις ή/και με αποφάσεις της διυπουργικής επιτροπής αποκρατικοποιήσεων. 

Στην τελική ευθεία έχουν εισέλθει οι συζητήσεις για τα βραχυπρόθεσμα μέτρα αναδιάρθρωσης του ελληνικού χρέους που επεξεργάζονται οι τεχνοκράτες του 
Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στήριξης, ενώ παρέμβαση υπέρ της ρύθμισης του χρέους έκανε ο αρμόδιος Ευρωπαίος επίτροπος Πιερ Μοσκοβισί.Την ίδια ώρα ο 
υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος εξέφραζε την αισοδοξία του για το θέμα της ρύθμισης χρέους, ενώ υψηλόβαθμο τραπεζικό στέλεχος σημείωνε 
την πρωτοβουλία της ΕΚΤ για να βρεθεί κοινά αποδεκτή λύση. Το μέλος του ΔΣ του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στήριξης (ESM) και γενικός γραμματέας του 
Μηχανισμού, Κ. Α. Γιάνσε, περιέγραψε τα τρία βασικά στοιχεία της λύσης για την αναδιάρθρωση του χρέους σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα. Εσπευσε όμως να 
υπογραμμίσει ότι πρόκειται για μία πολιτική διαδικασία που ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί, καθώς υπάρχουν διαφορετικές προτιμήσεις μεταξύ των μετόχων, 
δηλαδή των κρατών-μελών της Ευρωζώνης, που πρέπει να ληφθούν υπόψη.

Στουρνάρας: Αυτά είναι τα τρία «αγκάθια» που απειλούν την οικονομία

Πρωταθλητές Ευρώπης στη φτώχεια

Τι «παίζει» με τις διοικήσεις των τραπεζών – Γιατί καθυστερούν οι ανακοινώσεις

Η τροπολογία για μεταβίβαση του 5% του ΟΤΕ στο ΤΑΙΠΕΔ

Τα πρώτα μέτρα για το χρέος

ΕλΕύθΕρΟΣ ΤύΠΟΣ 18/10/2016

Tovima.gr 18/10/2016

ΕφΗμΕρΙΔΑ ΤΩν ΣύνΤΑκΤΩν 18/10/2016

κΑθΗμΕρΙνΗ 18/10/2016

ΕθνΟΣ 18/10/2016
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Στη σκιά της οικονομικής κρίσης συνεχίζει να κινείται η ελληνική 

οικονομία και κοινωνία, με τα επακόλουθά της να επηρεάζουν 

αρνητικά την κατανάλωση στην Ελλάδα και τους πολίτες να μην 

αναμένουν κάποια θεαματική βελτίωση. Σύμφωνα με την έρευνα 

της GfK για το καταναλωτικό κλίμα στην Ευρώπη το τρίτο τρίμηνο, 

οι οικονομικές προσδοκίες στην Ελλάδα μπορεί να αυξήθηκαν 

κατά 7,7 μονάδες σε σχέση με τον Ιούνιο, όντας όμως στις -37,1 

μονάδες, ο δείκτης εξακολουθεί να βρίσκεται πολύ πιο κάτω από 

τον μακροπρόθεσμο μέσο όρο των 0 μονάδων. 

Έντονα ανοδικούς ρυθμούς καταγράφει και θα συνεχίσει να 

εμφανίζει η αγορά των “έξυπνων” μετρητών ηλεκτρικής 

ενέργειας στην Ευρώπη. Τα “ευφυή” συστήματα μέτρησης γίνονται 

όλο και πιο δημοφιλείς μεταξύ των Ευρωπαίων καταναλωτών , με 

την περιοχή της Δυτικής Ευρώπης – ειδικότερα - να “φλερτάρει” 

έντονα με την «πρόωρη ωρίμανση» όσον αφορά στους “έξυπνους 

μετρητές”. post-its

http://www.eleftherostypos.gr/oikonomia/44880-stournaras-ayta-einai-ta-tria-agkathia-pou-apeiloun-tin-oikonomia/
http://www.tovima.gr/finance/article/?aid=837486
http://www.efsyn.gr/arthro/protathlites-eyropis-sti-ftoheia
http://www.kathimerini.gr/879645/article/oikonomia/ellhnikh-oikonomia/h-tropologia-gia-metavivash-toy-5-toy-ote-sto-taiped
http://www.ethnos.gr/oikonomia/arthro/ta_prota_metra_gia_to_xreos-64580363/
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Ανακοίνωση της Ανασυγκρότησης Μηχανικών 13/10/2016
Mετά την ανακήρυξή τους, με σχετική απόφαση της Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΚΜ, ανακοινώνουμε τους υποψηφίους της Ανασυγκρότησης 
Μηχανικών, για τα όργανα διοίκησης του περιφερειακού τμήματος Κεντρικής Μακεδονίας. Περισσότερα

Για τις εξελίξεις στην Τράπεζα Αττικής 
Με αφορμή την πρόσφατη αντιπαράθεση για την σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου της Τράπεζας Αττικής, όπου βασικός 
μέτοχος της είναι το ΤΣΜΕΔΕ, επισημαίνουμε:  1. Όλες οι αντιμαχόμενες πλευρές είναι στη πραγματικότητα συνένοχες στη 
μεγαλύτερη ληστεία αποθεματικών ταμείου. Περισσότερα

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, την Κυριακή,  20.11. 2016 πραγματοποιούνται οι εκλογές για την εκπροσώπηση των μηχανικών 
στα κεντρικά και περιφερειακά όργανα του ΤΕΕ. Οι εκλογές αυτές πραγματοποιούνται για μια ακόμη φορά σε μια χρονική 
συγκυρία όπου ο κλάδος των Μηχανικών δέχεται πολυμέτωπη επίθεση . Περισσότερα

Η Δημοκρατική Συμπαράταξη Μηχανικών καταθέτει τις προτάσεις της
για δραστηριότητες των συναδέλφων ελευθέρων επαγγελματιών, σε σχέση με την ταυτότητα κτιρίου, τη ρύθμιση αυθαίρετων 
κατασκευών, τον τρόπο έκδοσης αδειών δόμησης, την έκδοση των αδειών λειτουργίας, τη ψηφιοποίηση των αρχείων και τους 
διαγωνισμούς κατασκευής των δημοσίων έργων. Περισσότερα

Το ψηφοδέλτιο της Δημοκρατικής Κίνησης Μηχανικών
Η  Δημοκρατική Κίνηση Μηχανικών (ΔΚΜ) έχει τιμηθεί διαχρονικά στο ΤΕΕ/ΤΚΜ από τους συναδέλφους μηχανικούς με 
την αμέριστη εμπιστοσύνη τους. Κατά κοινή ομολογία, το έργο και η αποτελεσματικότητά της έχει αναγνωριστεί από τους 
συναδέλφους όλων των παρατάξεων, ανεξάρτητα από την κομματική τους προέλευση. Περισσότερα

Εκλογική Διακήρυξη
Κάθε τρία χρόνια σου δίνεται μια ευκαιρία να αλλάξεις με την ψήφο σου τον επαγγελματικό σου φορέα επιλ́ ργοντας να σε 
εκπροσωπούν συνάδελφοι με τα ίδια προβλήματα. Περισσότερα

Μετά τις εναλλασσόμενες μνημονιακές κυβερνήσεις και συγκυβερνήσεις ΝΔ -ΠΑΣΟΚ αλλά και των πρόθυμων εταίρων τους, 
η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ έχει πάρει τη σκυτάλη, για να ισοπεδώσει τη ζωή μας, βαδίζοντας στον ίδιο δρόμο με τις 
προηγούμενες.  Περισσότερα

Διεκδικούμε λύσεις στα ζητήματα των μηχανικών στην εκπαίδευση. Προωθούμε τα ζητήματα της τεχνικής παιδείας στον τόπο 
μας. Αγωνιζόμαστε για ένα ΤΕΕ όλων των μηχανικών χωρίς αποκλεισμούς.  Περισσότερα

ΔΗμΟκρΑΤΙκΗ κΙνΗΣΗ μΗΧΑνΙκΩν (Δκμ)

ΑνΕΞΑρΤΗΤΗ κΙνΗΣΗ μΗΧΑνΟλΟΓΩν ΗλΕκΤρΟλΟΓΩν (ΑκμΗ)

ΑνΑΣύΓκρΟΤΗΣΗ μΗΧΑνΙκΩν

ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΕΕ 2016

ΔΗμΟκρΑΤΙκΗ ΠΑνΕΠΙΣΤΗμΟνΙκΗ κΙνΗΣΗ μΗΧΑνΙκΩν

ΔΗμΟκρΑΤΙκΗ ΣύμΠΑρΑΤΑΞΗ μΗΧΑνΙκΩν

ΔύνΑ.μΗ - Δυναμικοί μηχανικοί

ΕλΕύθΕρΟΙ ΕΠΑΓΓΕλμΑΤΙΕΣ μΗΧΑνΙκΟΙ (Ελ.Ε.μ.)

ΕνΩΤΙκΗ ΑρΙΣΤΕρΗ ΣύΣΠΕΙρΩΣΗ μΗΧΑνΙκΩν

μΗΧΑνΙκΟΙ ΤΗΣ ΕκΠΑΙΔΕύΣΗΣ

ρΙΖΟΣΠΑΣΤΙκΗ ΠρΩΤΟΒΟύλΙΑ μΗΧΑνΙκΩν

Ποιοι είμαστε

Ποιοι είμαστε

Ποιοι είμαστε

Ποιοι είμαστε

Ποιοι είμαστε

Ποιοι είμαστε

Ποιοι είμαστε

Ποιοι είμαστε

Ποιοι είμαστε

Ποιοι είμαστε

20 Νοεμβρίου. Αυτή η Κυριακή είναι δική σου.

http://anasygkrotisi-mixanikon.eu/%CE%BF%CE%B9-%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%88%CE%AE%CF%86%CE%B9%CE%BF%CE%B9-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%85%CE%B3%CE%BA%CF%81%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1/
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teetkm/PARATAKSEIS/%C3%E9%E1%20%F4%E9%F2%20%E5%EE%E5%EB%DF%EE%E5%E9%F2%20%F3%F4%E7%ED%20%D4%F1%DC%F0%E5%E6%E1%20%C1%F4%F4%E9%EA%DE%F2.pdf
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teetkm/PARATAKSEIS/%C1%CA%CC%C7.pdf
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teetkm/PARATAKSEIS/dsym.pdf
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teetkm/PARATAKSEIS/dsym.pdf
https://drive.google.com/file/d/0B83LS5tySB15THNqZlVaek1SMDQ/view
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teetkm/PARATAKSEIS/%C5%EB%C5%CC%20-%20%C4%E9%E1%EA%DE%F1%F5%EE%E7.pdf
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teetkm/PARATAKSEIS/%C5%ED%F9%F4%E9%EA%DE%20%C1%F1%E9%F3%F4%E5%F1%DE%20%D3%F5%F3%F0%E5%DF%F1%F9%F3%E7.pdf
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teetkm/PARATAKSEIS/%CC%C7%D7%C1%CD%C9%CA%CF%C9%20%D4%C7%D3%20%C5%CA%D0%C1%C9%C4%C5%D5%D3%C7%D3.pdf
http://dkm-tee.blogspot.gr/
http://www.akmh.tee.gr/
http://anasygkrotisi-mixanikon.eu/
http://www.dpk.tee.gr/
http://disym.blogspot.gr/
http://www.dinami.com.gr/forum/content.php/13
http://www.elem.tee.gr/
http://syspeirosiaristeronmihanikon.blogspot.gr/
http://www.mte.tee.gr/
https://rizoengineers.wordpress.com/


ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ 
CAN studio

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ 
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

ΓΡΑΦΕΙΟ  ΝΟΚ

κάθε Τετάρτη 10:30 - 14:30 με ειδική συνεργάτιδα, 1ος όροφος 

καθημερινά στο τηλέφωνο 2310 883152 και στο γραφείο του 1ου ορόφου

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ

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

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1oς όροφος ΤΕΕ/ΤΚΜ, γραφείο ΝΟΚ 
περισσότερα

Το ΤΕΕ/ΤΚΜ για τα μέλη του και τους πολίτες


