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Λένε πως “αν δεν είναι δύσκολο, δεν είναι αρκετά σημαντικό”. Με αυτή τη λογική, ότι τα δύσκολα είναι και σημαντικά, ξεκίνησε η τρέχουσα θητεία στο 
ΤΕΕ/ΤΚΜ ως πρόσκληση για δράση και πρόκληση για αποφασιστική αναμέτρηση με την τρέχουσα δεινή πραγματικότητα στην Ελλάδα και την Κεντρική 
Μακεδονία ειδικότερα.

Ότι θα ήταν δύσκολο το γνωρίζαμε εκ των προτέρων, δεδομένου ότι σε μια παραπαίουσα οικονομία και μια χειμαζόμενη κοινωνία, το ΤΕΕ/ΤΚΜ 
εκπροσωπεί ακριβώς τους ανθρώπους εκείνους, που βάσει σπουδών και επαγγέλματος βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της ανάπτυξης -και άρα 
μοιραία είναι από τους πρώτους που “πέφτουν” όταν μια χώρα ταλαιπωρείται από μακροχρόνια ύφεση.

Με την κατασκευή και τη βιομηχανία σε πορεία ελεύθερης πτώσης 
και τις ασφαλιστικές εισφορές σε τροχιά παράλογης ανόδου, το 
επάγγελμα του μηχανικού διανύει μια από τις χειρότερες περιόδους 
στη σύγχρονη ιστορία του. Πόσο μάλλον στην Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας, η οποία δέχτηκε δυσανάλογα βαριές πιέσεις, σε επίπεδο 
τόσο απασχόλησης, όσο και ανάπτυξης.

Τα ίδια τα οικονομικά μέσα του ΤΕΕ/ΤΚΜ ήταν – είναι - κάτισχνα: 
ενδεικτικό είναι ότι λίγο πριν από την έναρξη της τρέχουσας θητείας, 
το παλαιότερο και μεγαλύτερο περιφερειακό τμήμα του ΤΕΕ είχε 
εξωθηθεί στην έσχατη λύση της προσωρινής -έστω για μόλις δύο 
ημέρες- αναστολής της λειτουργίας του, για πρώτη φορά στα 63 
χρόνια της ύπαρξής του (για οικονομικούς λόγους), επειδή δεν 
άντεχε τις εξευτελιστικές επιπτώσεις του οικονομικού αδιεξόδου στο 
οποίο έχει περιέλθει, με τη συσσώρευση χρεών προς προμηθευτές 
και συνεργάτες. Σε αυτό το περιοριστικό -αν όχι ασφυκτικό- σκηνικό 
η τριετής θητεία της σημερινής Διοικούσας Επιτροπής ξεκίνησε το 
2014 χωρίς αυταπάτες, αλλά με διάθεση για σκληρή δουλειά. Χωρίς 
οικονομικά μέσα, αλλά με πολλά ανοιχτά μέτωπα. Παρόλα αυτά έγιναν 
πράγματα, πολλά και σημαντικά. Χάρις στους συνεργάτες που επέμειναν 
και υπέμειναν τις αντίξοες συνθήκες. Χάρις στην εμπειρία, στη δουλειά 
και στην προσήλωση του στελεχιακού δυναμικού του ΤΕΕ/ΤΚΜ. 

Κυρίως χάρις στους μηχανικούς που πλαισίωσαν τον φορέα τους, αφιερώνοντας το χρόνο τους που δεν φτάνει στις σημερινές συνθήκες δύσκολου 
βιοπορισμού, τη γνώση και την εμπειρία τους που περισσεύει, το μεράκι και το κέφι τους να συνεισφέρουν χωρίς καμία υλική ανταμοιβή.  

-Το ΤΕΕ/ΤΚΜ βρέθηκε στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων για το ασφαλιστικό, όχι με κινήσεις τύπου επικοινωνιακού πυροτεχνήματος, αλλά 
ποντάροντας στη συνεργασία και στη δύναμη της ένωσης δυνάμεων. Έτσι συνεργάστηκε με όλους τους επιστημονικούς φορείς επί κοινών διεκδικήσεων, 
με συνεντεύξεις Τύπου, άρθρα και συνεντεύξεις στα έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα, με συναντήσεις με τους καθ’ ύλην αρμόδιους και στέλνοντας 
επιστολές με επιστημονικά τεκμηριωμένα επιχειρήματα στους αρμόδιους υπουργούς και υφυπουργούς.

-Δεδομένου ότι σε μια αγορά εργασίας όπου η ανεργία καλπάζει, οι εξελίξεις δεν σταματούν, το ΤΕΕ/ΤΚΜ πρόσφερε στα μέλη του τη δυνατότητα της 
επιμόρφωσης, της ενημέρωσης και της δια βίου μάθησης, ώστε ακόμη και όσοι δεν εργάζονται να μη χάσουν την επαφή τους με το επαγγελματικό τους 
αντικείμενο. Στη διάρκεια της τριετίας διοργανώθηκαν επιμορφωτικά σεμινάρια και συνέδρια, στα οποία συμμετείχαν χιλιάδες μηχανικοί, αποκτώντας 
γνώσεις και εξειδικευμένη ενημέρωση για μια ευρύτατη γκάμα θεματικών πεδίων: 

Από την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, στην κατασκευή και 
αδειοδότηση κτηνοτροφικών μονάδων.

Από την μελέτη, κατασκευή και λειτουργία μονάδων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων στην 
αξιολόγηση της  οδική ασφάλειας – Ευρωπαϊκή Οδηγία 2008/96 και από εκεί στα συστήματα 
αναχαίτισης οχημάτων και την Ευρωπαϊκή Νόρμα ΕΝ 1317/2003

Από τη δημιουργία επαγγελματικών ιστοσελίδων στη διαχείριση τεχνικών έργων
Από την αρτιότητα – οικοδομησιμότητα στον ΚΑΝΕΠΕ

Το τέλος μιας θητείας, η αφετηρία της επόμενης

Συνέχεια στη σελίδα 2...
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Από την αξιοποίηση των 
προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 
από μηχανικούς στην εν γένει 
υποστήριξη της επιχειρηματικής 
δραστηριοποίησής τους.  Και 
άλλα πολλά ΕΔΩ 

-Ανέλαβε πρωτοβουλία 
για την ανάσχεση του 
φαινομένου της μετανάστευσης 
επιστημόνων στο εξωτερικό 
(brain drain), από κοινού με 
το ΑΠΘ και τον Σύνδεσμο 
Επιχειρήσεων Πληροφορικής 
Βορείου Ελλάδος (ΣΕΠΒΕ), 
προκειμένου -μεταξύ άλλων- 
να γίνει καλύτερη αντιστοίχηση 
των δεξιοτήτων των φοιτητών 
του Πολυτεχνείου με τις 
ανάγκες των επιχειρήσεων της 
Βόρειας Ελλάδας για έρευνα και 
ανάπτυξη (R&D). Δεδομένου ότι 
το ΤΕΕ/ΤΚΜ έχει συνέχεια και 
συνέπεια, στη επόμενη θητεία 
θα φανούν τα αποτελέσματα 
αυτής της δραστηριότητας. 
Υπήρξαν όμως και άλλες 
σημαντικές συνεργασίες που 
επισημοποιήθηκαν με υπογραφή συμφώνων όπως με την Αλεξάνδρεια Ζώνη 
Καινοτομίας και το Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος. 

-Διοργάνωσε το διήμερο αναπτυξιακό συνέδριο με τίτλο «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ - Άμεσες Ενέργειες και Στρατηγικός Σχεδιασμός», 
στο οποίο συμμετείχαν πάνω από 40 ομιλητές, ανοίγοντας ουσιαστικό διάλογο 
για το νέο αναπτυξιακό μοντέλο της περιοχής και εισφέροντας στη συζήτηση 

συγκεκριμένες και τεκμηριωμένες προτάσεις. 
Μεταξύ άλλων, παρουσίασαν εισηγήσεις η 
γενική γραμματέας ΥΠΥΜΕΔΙ, Πέτη Πέρκα, ο 
γενικός γραμματέας Στρατηγικών και Ιδιωτικών 
Επενδύσεων, Λόης Λαμπριανίδης, ο πρόεδρος 
του ΤΑΙΠΕΔ, Στέργιος Πιτσιόρλας, ο country man-
ager Greece του Διαδριατικού Αγωγού (ΤΑP), 
Rikard Scoufias, οι επικεφαλής – Πρόεδροι και 
Γενικοί Διευθυντές των Παραγωγικών φορέων της 
Περιφέρειας, όπως ο ΣΒΒΕ και το ΕΒΕΘ, καθώς 
και των μεγάλων Οργανισμών και έργων όπως 
ΟΛΘ, η ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΕ, ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ κλπ ΕΔΩ .

Η συνέχιση της δραστηριότητας ώστε να 
αξιολογηθεί η πορεία σε σχέση με όσα 
παρουσιάστηκαν ή εξαγγέλθηκαν και να 
κατατεθούν τα σχέδια για τις επόμενες δράσεις 
είναι επίσης μία σημαντική παρακαταθήκη για την 
επόμενη θητεία.   

-Ανέλαβε για ακόμη μια φορά ενεργό δράση και 
πρωταγωνιστικό ρόλο για σημαντικά ζητήματα της Περιφέρειας και της χώρας. 

Για το ΜΕΤΡΟ,  ανέλαβε πρωτοβουλία για τον συντονισμό των παραγωγικών 

Το τέλος της θητείας, η αφετηρία της επόμενης
...συνέχεια από τη σελίδα 1

Το επόμενο Newsletter, 
το οποίο θα αποσταλεί την 
Πέμπτη 10 Νοεμβρίου, 
θα είναι αποκλειστικά 
αφιερωμένο στις εκλογές 
του ΤΕΕ της 20ης 
Νοεμβρίου. Θα περιέχει χρηστικές οδηγίες προς τους ψηφοφόρους και υλικό των 
παρατάξεων. Στο newsletter που βλέπετε στην οθόνη σας, μπορείτε να πληροφορηθείτε 
για τις παρατάξεις στη ΣΕΛΙΔΑ 6

και επιστημονικών φορέων γης πόλης για την προώθηση του έργου αλλά και 
για την προσφυγή στο ΣτΕ για την ακύρωση της απόφασης Μπαλτά σχετικά με 

τη διαχείριση των αρχαιοτήτων στο σταθμό Βενιζέλου.
Για το Ρυθμιστικό ανέλαβε και έφερε σε πέρας δεύτερο γύρο συζήτησης και 

ζυμώσεων με όλους τους φορείς ΕΔΩ .
Για τη Χωροταξική πολιτική ετοίμασε τεκμηριωμένη πρόταση για πέντε ουσιαστικές 

αλλαγές στο σύστημα χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού ΕΔΩ. 
Για τον Αναπτυξιακό Νόμο κατέθεσε  λεπτομερείς προτάσεις ΕΔΩ .
Για όλα τα νέα θεσμικά εργαλεία που σχετίζονται με το επαγγελματικό αντικείμενο 

του μηχανικού κατέθεσε κατ΄άρθρο παρατηρήσεις και προτάσεις για τη βελτίωσή 
τους. ΕΔΩ

Τα παραπάνω είναι επιγραμματικές αναφορές σε ορισμένες καθοριστικές 
δραστηριότητες της τριετίας που πέρασε. Ο πλήρης απολογισμός θα είναι 
επισκέψιμος στην ιστοσελίδα του Τμήματος από τη Δευτέρα, 7 Νοεμβρίου, ώστε 
κάθε συνάδελφος να μπορεί να ανατρέξει στα θέματα που τον ενδιαφέρουν και να 
ενημερωθεί λεπτομερώς για αυτά. 

Το ΤΕΕ/ΤΚΜ δεν βγήκε άτρωτο από αυτή την 
εξαιρετικά δύσκολη τριετία. Δεν μεγεθύνθηκε σε 
επίπεδο αριθμού μελών, ούτε ισχυροποιήθηκε 
οικονομικά. Δεν έγινε ξαφνικά ο αγαπημένος φορέας 
των μηχανικών και της κοινωνίας. Ωστόσο, πιστεύω 
ολόψυχα ότι κατόρθωσε με πολύ περιορισμένα μέσα 
και σε ένα εξαιρετικά εχθρικό περιβάλλον, να έχει 
ενεργό συμμετοχή σε όλες τις εξελίξεις, να εκφράσει 
τα μέλη του και να προασπιστεί τα συμφέροντά τους 
με κάθε νόμιμο τρόπο, να συγκεράσει θέσεις κι 
αντιθέσεις για το κοινό καλό της Θεσσαλονίκης, της 
Κεντρικής Μακεδονίας και των μηχανικών και να 
κρατηθεί όρθιο κόντρα σε ισχυρούς ανέμους.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι και η επόμενη τριετία θα 
είναι δύσκολη, ενδεχομένως και δυσκολότερη. Δεν 
υπάρχει αμφιβολία ότι τα μέσα θα είναι ακόμη πιο 
περιορισμένα. Παρόλα αυτά, αυτός που τελικά επιβιώνει δεν είναι ο ισχυρότερος, 
αλλά ο πιο προσαρμοστικός. Και το ΤΕΕ/ΤΚΜ έχει αποδείξει την ικανότητά του να 
προσαρμόζεται ακόμη και σε πρωτοφανείς συνθήκες, που λίγα χρόνια πριν ουδείς 
μπορούσε να φανταστεί.

Ο αντίλογος είναι πάντα εύκολος γιατί ο αντίλογος στηρίζεται σε λόγια. Το 
αποτέλεσμα όμως κρίνεται πάντα στις πράξεις κι εκεί δόθηκε ένας δυναμικός και 
αξιοπρεπής αγώνας. Οι επικείμενες εκλογές είναι μια ευκαιρία να στηρίξουμε τον 
φορέα μας. Και συγκεκριμένα τον φορέα που θέλουμε να μας εκπροσωπεί, το ΤΕΕ/
ΤΚΜ που θέλουμε να έχουμε. Ο αγώνας είναι μπροστά, πιο απαιτητικός από ποτέ, και 
δίνεται κάθε μέρα. Για αυτό και η ψήφος μας πρέπει να ενισχύσει όσους πιστεύουμε 
πραγματικά ότι την αξίζουν, επιλέγοντας με τεκμηριωμένη αξιολόγηση, όπως 
πρέπει σε μηχανικούς. Όχι με θερμό κεφάλι, ούτε με κομματικό “κανόνα”. Ψύχραιμα, 
ρεαλιστικά, συνετά.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,
Πάρις Μπίλλιας

http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teetkm/DRASTHRIOTHTES/SEMINARIA/PALAIOTERA_SEMINARIA 
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teetkm/DRASTHRIOTHTES/Anaptyxiako_Synedrio_TEETKM
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teetkm/THESEIS_TEETKM_2014_16/%B8%EA%E8%E5%F3%E7%20%CF.%C5.%20%E3%E9%E1%20%20%D1%D3%C8.pdf 
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teetkm/GRAFEIO_TYPOY/NEWSLETTER/2016/Newsletter_No74.pdf 
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teetkm/THESEIS_TEETKM_2014_16/ANAPTYXIAKOS.pdf
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teetkm/THESEIS_TEETKM_2014_16 
www.tkm.tee.gr
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Το ΔΣ της ΕΠΕΣ και η ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΚΜ διοργανώνουν 
το 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σκυροδέματος στη 
Θεσσαλονίκη με τίτλο: «Κατασκευές από Σκυρόδεμα». 
Θα πραγματοποιηθεί στο Συνεδριακό Κέντρο «Ιωάννης 
Βελλίδης» από την Πέμπτη 10 έως το Σάββατο 12 
Νοεμβρίου 2016. Περισσότερες λεπτομέρειες ΕΔΩ 

Οι νέες εκδόσεις των διαδικτυακών εφαρμογών του www.buildingcert.gr που 
υποστηρίζουν την εφαρμογή του Ν. 4409/2016, τέθηκαν σε λειτουργία. Με την 
ενσωμάτωση των διατάξεων βάσει του νέου νόμου, τροποποιήθηκαν οι οδηγίες με 
μορφή ερωταπαντήσεων για τους ενεργειακούς επιθεωρητές. Δείτε αναλυτικά τα 
κείμενα ΕΔΩ 

17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σκυροδέματος 

Ενεργειακοί επιθεωρητές: σε ισχύ οι αλλαγές

3

Απόφαση ΕΤΑΑ για παράταση προθεσμίας πληρωμής 
ασφαλιστικών εισφορών Α’ εξαμήνου 2016 προς το 
Υπουργείο Εργασίας

Το ΔΣ του ΕΤΑΑ, σε συνέχεια του αιτήματος του Προέδρου του ΤΕΕ και της 
σχετικής απόφασης της ΔΕ του ΤΣΜΕΔΕ, για παράταση της προθεσμίας πληρωμής 
των ασφαλιστικών εισφορών του Ά εξαμήνου του 2016 των ελεύθερων 
επαγγελματιών μηχανικών για ένα μήνα και συγκεκριμένα μέχρι και τις 30.11.2016, 
αποφάσισε να μεταβιβάσει την συγκεκριμένη απόφαση στον αρμόδιο υπουργό 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Γ.Κατρούγκαλο, 
προκειμένου να εγκριθεί το αίτημα των χιλιάδων συναδέλφων μηχανικών.

ΔΙΗΜΕΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ με θέμα την παραγωγή θερμότητας 
από στερεή βιομάζα διοργανώνει το ΚΑΠΕ, στις 3 και 4 
Νοεμβρίου 2016, στην Αθήνα. Πληροφορίες

ΕΚΔΗΛΩΣΗ – ΟΜΙΛΙΑ με θέμα «Το στοίχημα της ανάπτυξης: 
Ευκαιρίες, εμπλοκές και προκλήσεις πολιτικής» και 
ομιλήτρια την Πρόεδρο της Εθνικής Τράπεζας και της Ένωσης 
Ελληνικών Τραπεζών κα Λούκα Κατσέλη, στις  4 Νοεμβρίoυ 
2016, στο ΤΗΕ ΜΕΤ.

4ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Οικονομικής Φυσικών 
Πόρων και Περιβάλλοντος, της Σχολής Ανθρωπιστικών & 
Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, 4 και 
5 Νοεμβρίου 2016, στο Βόλο. Πληροφορίες

ΕΚΔΗΛΩΣΗ με θέμα: «Ορθή νομοθέτηση με αναφορά 
σε πρότυπα» (Link στο blog), συνδιοργανώνουν το ΤΕΕ 
και ο ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ, στις 7 Νοεμβρίου 2016, στην Αθήνα. 
Πληροφορίες

ΕΚΔΗΛΩΣΗ για τον εορτασμό της Παγκόσμιας ημέρας 
Πολεοδομίας –Χωροταξίας, με θέμα «Τοπική Δημοκρατία στο 
Χωρικό Σχεδιασμό» από τον Σύλλογο Ελλήνων Πολεοδόμων 
και Χωροτακτών (ΣΕΠΟΧ), στις 8 Νοεμβρίου 2016, στην 
Αθήνα. Πληροφορίες

Ισοδύναμα με MASTER τα πτυχία των Πολυτεχνείων και του 
Γεωπονικού Πανεπιστημίου

Οι τίτλοι Πανεπιστημιακών Τμημάτων ή Σχολών με θετικό-εφαρμοσμένο 
προσανατολισμό πενταετούς ή εξαετούς φοίτησης, τα οποία ικανοποιούν τις 
προϋποθέσεις της επόμενης παραγράφου  είναι ισοδύναμα με μεταπτυχιακά 
διπλώματα υπό τη διεθνή ονομασία «MASTER» όπως αυτά χορηγούνται από Ανώτατα 
Εκπαιδευτικά   Ιδρύματα του ενιαίου Ευρωπαϊκού χώρου εκπαίδευσης, αλλά και 
όσων χωρών της αλλοδαπής ακολουθούν αντίστοιχη πρακτική. Αυτό προβλέπει  
διάταξη  την οποία η αναπληρώτρια υπουργός Παιδείας Σία Αναγνωστοπούλου, 
απέστειλε στη Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή της Βουλής προς επεξεργασία. 
Η συγκεκριμένη διάταξη αφορά τα Πολυτεχνεία και το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο. 
Στην αιτιολογική έκθεση περιγράφεται η έννοια του πτυχίου ή διπλώματος 
ολοκληρωμένων σπουδών, σύμφωνα με τον όρο Master όπως αναγνωρίζεται 
διεθνώς από την ακαδημαϊκή κοινότητα. Ορίζονται οι όροι εφαρμογής που οδηγούν 
στην απονομή πτυχίου ή διπλώματος ύστερα από την ολοκλήρωση κατόπιν επιτυχούς 
ολοκλήρωσης Προγράμματος Σπουδών με χρόνο φοίτησης ίσο ή μεγαλύτερο από 
πέντε έτη.

Εκδήλωση για τις δημόσιες συμβάσεις 
Ο νόμος 4412/2016 που διέπει 

τις δημόσιες συμβάσεις έργων, 
προμηθειών και υπηρεσιών βρέθηκε 
στο επίκεντρο εκδήλωσης που 
διοργάνωσε ο Σ.Π.Ε.Δ.Ε.Θ.&Κ.Μ. σε 
συνεργασία με τον Σ.ΜΕ.Δ.Ε.ΚΕ.Μ. τη 
Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2016 στο Αμφιθέατρο του ΤΕΕ/ΤΚΜ. 

«Είμαστε ξανά στο ίδιο έργο θεατές. Δυστυχώς, δεν μαθαίνουμε από τα λάθη μας. 
Όπως συνέβαινε κατά το παρελθόν και συνεχίζει να συμβαίνει ακόμη και τώρα, 
ψηφίζονται νόμοι που δεν μπορούν να λειτουργήσουν καθώς απουσιάζουν μία σειρά 
από εκτελεστικές πράξεις. Στην περίπτωση του νόμου 4412/2016 προκλήθηκαν 
μεγάλα προβλήματα όχι μόνο στους εργολήπτες αλλά και στην τοπική αυτοδιοίκηση, 
η οποία έκανε προγραμματισμό έργων και μελετών και δεν μπορούν να εκτελεστούν 
λόγω εκκρεμότητας που υπάρχουν με την έκδοση Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων 
και Προεδρικών Διαταγμάτων», είπε στον χαιρετισμό του ο πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ 
Πάρις Μπίλλιας ο οποίος υπενθύμισε ότι με έγγραφο το Τμήμα έχει ζητήσει την 
αναστολή του νόμου μέχρι να ολοκληρωθούν οι εκτελεστικές πράξεις. 

Από την πλευρά της, η πρόεδρος του ΣΜΕΔΕΚΕΜ Μαρία Γρηγοριάδου τόνισε ότι 
με τον νέο νόμο αποτελούν παρελθόν: Τα κατώτερα όρια (τα ανώτερα διατηρούνται, 
καταρχήν), οι προϋποθέσεις – εμπόδια στην κατάθεση των προσφορών, η χρήση των 
βεβαιώσεων εξόφλησης των εισφορών στις εργοληπτικές οργανώσεις, οι ενστάσεις 
σε διαγωνισμούς έργων άνω των 60.000 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), τα νομοθετήματα που 
προέβλεπαν ειδικές διατάξεις για την ανάθεση και εκτέλεση διαφόρων φορέων 
(όπως ΔΕΗ, ΕΥΑΘ, Εγνατία Οδός ΑΕ κ.λπ.) και το ανεκτέλεστο. Η έναρξη εφαρμογής 
του νόμου έγινε την 8η Αυγούστου 2016 και οι εκκρεμότητές του είναι:

• Παραμένουν σε ισχύ τα άρθρα 80 έως 110 (ΜΕΡΟΣ III – ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – ΜΗΤΡΩΑ) του Ν. 3669/2008 μέχρι την έκδοση του Προεδρικού 
Διατάγματος του άρθρου 83

• Παραμένει η υποχρέωση δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης σε δύο 
ημερήσιες εφημερίδες έως 31/12/2017 και στον περιφερειακό και τοπικό τύπο έως 
31/12/2020

• Εξακολουθεί να ισχύει η δημοσίευση των προκηρύξεων στο Τεύχος Διακηρύξεων 
Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως έως την έκδοση απόφασης 
του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού με την οποία θα ρυθμίζονται 
ειδικότερα θέματα που αφορούν στη λειτουργία και διαχείριση του ΚΗΜΔΗΣ

• Μέχρι την έκδοση νέων προτύπων εγγράφων συμβάσεων έργων και μελετών της 
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, εξακολουθούν να εφαρμόζονται 
τα ήδη ισχύοντα

Σύμφωνα με όσα ειπώθηκαν στην εκδήλωση ακολουθεί το Μητρώο Εργοληπτικών 
Επιχειρήσεων, ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός, η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών κι η έκδοση Υπουργικών Αποφάσεων για την εφαρμογή του Νόμου. 
Περισσότερα 

http://www.epes.org.gr/events.html
www.buildingcert.gr/files/faqs_261030.pdf
http://www.epes.org.gr/events.html
http://www.cres.gr/kape/news/deltia/deltio_bio_14_10.htm
http://envecon.econ.uth.gr/main
http://elot.gr/1341_ELL_HTML.aspx 
http://www.sepox.gr
http://www.spedeth.gr/site/index.php?page=21
http://www.teetkm.gr/%ce%b5%ce%ba%ce%b4%ce%ae%ce%bb%cf%89%cf%83%ce%b7-%ce%bc%ce%b5-%ce%b8%ce%ad%ce%bc%ce%b1-%ce%bf%cf%81%ce%b8%ce%ae-%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%bf%ce%b8%ce%ad%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%bc%ce%b5-%ce%b1/
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Ιταλία: Οι σεισμοί μετακίνησαν το έδαφος κατά 70 εκατοστά!

4

Με το ΤΕΕ/ΤΚΜ συντάσσεται η ΠΕΔΚΜ για την 
προωθούμενη κατάργηση του ΙΤΣΑΚ

Κυκλοφορία νέου βιβλίου

Σχολική αίθουσα στη Γκάνα θα κατασκευάσουν φοιτήτριες 
του ΑΠΘ 

Παγκόσμιο ενδιαφέρον για τα έργα αναστήλωσης στον 
Πανάγιο Τάφο 

Η ΠΕΔΚΜ, ως ο συλλογικός εκφραστής των 38 Δήμων της Κεντρικής Μακεδονίας, 
συμμερίζεται τις εύλογες ανησυχίες, τους σοβαρούς προβληματισμούς και τις 
δικαιολογημένες αντιδράσεις του ΤΕΕ/ΤΚΜ, που τάσσεται κατά της επιχειρούμενης 
κατάργησης του ΙΤΣΑΚ (Ινστιτούτου Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών 
Κατασκευών). Η ΠΕΔΚΜ διατρανώνει την αντίθεση της Πρωτοβάθμιας Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης της Κεντρικής Μακεδονίας στην προωθούμενη, -με το άρθρο 15 
του πρόσφατου Σχεδίου Νόμου «Διαδικασίες κεντρικού ελέγχου και διαφάνειας 
στο σύστημα παραγωγής δημόσιων και ιδιωτικών τεχνικών έργων και υποδομών, 
δομές στρατηγικού σχεδιασμού δημόσιων υποδομών και λοιπές διατάξεις»,- 
κατάργηση του ΙΤΣΑΚ και στην μετατροπή του σε ένα «περιφερειακό» παράρτημα 
ενός υπό σύσταση νέου Φορέα (Ερευνητικός Φορέας Αντισεισμικών Κανονισμών, 
Προδιαγραφών Κατασκευών και Τεχνικής Σεισμολογίας, - Ε.Φ.Α.Κ.ΤΕ.Σ.). 
Υπενθυμίζει πως το ιδρυθέν το 1979 ΙΤΣΑΚ αποτελεί έναν από τους ελάχιστους, 
πανελλαδικής εμβέλειας φορείς, με έδρα την Θεσσαλονίκη, με ιδιόκτητες, υψηλών 
προδιαγραφών, εγκαταστάσεις, με πολυδιάστατο έργο και προσφορά και με 
«ταυτότητα» που επάξια έχει κατακτήσει την διεθνή αναγνώριση. Η ΠΕΔΚΜ καλεί 
τον επισπεύδοντα υπουργό Μεταφορών Υποδομών και Δικτύων κ. Χρήστο Σπίρτζη 
να αποσύρει την προωθούμενη, -διοικητικά παράδοξη, λειτουργικά αντιφατική και 
δημοσιονομικά ασύμφορη.- ρύθμιση και να υιοθετήσει τις τεκμηριωμένες προτάσεις 
των συναδέλφων του Μηχανικών και των αρμοδίων, για την αντισεισμική θωράκιση 
της Χώρας, επιστημονικών Φορέων.  

Το επίπεδο του εδάφους μετακινήθηκε κατά τόπους έως και 70 εκατοστά προς τα 
πάνω ή προς τα κάτω, τόσο ισχυρή ήταν η σεισμική δόνηση μεγέθους 6,5 βαθμών 
που έπληξε την Κυριακή 30 Οκτωβρίου την κεντρική Ιταλία, ανακοίνωσε το Εθνικό 
Συμβούλιο Ερευνών (CNR). Βάσει δορυφορικών φωτογραφιών, ερευνητές του 
CNR και του Εθνικού Ινστιτούτου Γεωφυσικής και Ηφαιστειολογίας (INGV) 
ανακάλυψαν πως η παραμόρφωση του γήινου φλοιού σ’ αυτή την ορεινή 

Στα ράφια των βιβλιοπωλείων βρίσκεται το βιβλίο “Τοπία αστικής διάχυσης, 
Αστικοποίηση & Πολεοδομικός Σχεδιασμός, Η περιφέρεια της Θεσσαλονίκης” της 
Χάρις Χριστοδούλου Δρ. Αρχιτέκτονα Πολεοδόμου, Επίκουρης Καθηγήτριας ΑΠΘ. 
Περισσότερα στο blog του ΤΕΕ/ΤΚΜ 

Γραφή και ανάγνωση 
σε σχολική αίθουσα 
που σχεδίασαν και θα 
κατασκευάσουν δύο 
φοιτήτριες αρχιτεκτονικής 
του ΑΠΘ θα μαθαίνουν 
παιδιά στο χωριό Αμπετενίμ, 
από την πόλη Κουμάσι, στη 
Γκάνα. Η σχεδιαστική ομάδα 
του Τμήματος Αρχιτεκτόνων, 
που αποτελείται από τις φοιτήτριες Λήδα Λιούπη και Παναγιώτα Στεργιοπούλου, 
αφού απέσπασε εύφημο μνεία στον Διεθνή Διαγωνισμό Αρχιτεκτονικής «Ένα 
Σχολείο για την Γκάνα» που διοργανώθηκε από το Ίδρυμα «Nka Foundation», 
τώρα καλείται, μαζί με τις υπόλοιπες επτά νικήτριες ομάδες (από Γαλλία, Ιταλία, 
Μπαγκλαντές, Μαυρίκιο, Ισπανία) να χτίσει αυτό που σχεδίασε.  

Το εγχείρημα είναι φιλόδοξο, καθώς η ομάδα θα πρέπει να εξεύρει η ίδια και τους 
οικονομικούς πόρους και το εργατικό δυναμικό, αλλά και να εμπλέξει την τοπική 
κοινότητα και τους αυριανούς μαθητές του σχολείου στη διαδικασία της κατασκευής. 
Τα βασικά υλικά για την κατασκευή της σχολικής αίθουσας, χωρητικότητας 40 
μαθητών, περιλαμβάνουν ανακυκλώσιμα υλικά, όπως μπουκάλια. Για την κατασκευή 
των τοίχων θα αξιοποιηθούν πλαστικά μπουκάλια γεμάτα με χώμα -σαν τούβλα- 
ενώ γυάλινα μπουκάλια θα χρησιμοποιηθούν σαν υαλότουβλα, για να αφήνουν το 
φως να περνάει μέσα στην αίθουσα. 

Παγκόσμιο ενδιαφέρον προκαλεί η είδηση ότι 
επιστήμονες άνοιξαν μετά από αιώνες για πρώτη 
φορά τον Πανάγιο Τάφο. Και ιδιαίτερη συγκίνηση το 
γεγονός ότι τη μαρμάρινη πλάκα που σκέπαζε τον 
τάφο του Ιησού στον Ναό της Αναστάσεως στην 
Ιερουσαλήμ μετακίνησαν οι Έλληνες αναστηλωτές 
και συντηρητές του Εθνικού Μετσόβιου 
Πολυτεχνείου, που έχουν αναλάβει την αναστήλωση 
και αποκατάσταση του Ιερού Κουβουκλίου του 
Παναγίου Τάφου. «Το έργο βρίσκεται στην καρδιά της εξέλιξης του, στην πιο κρίσιμη 
φάση του. Η εμπειρία είναι συγκλονιστική» δήλωσε στο ΑΜΠΕ η Β Αντιπρόεδρος του 
ΤΕΕ και καθηγήτρια του ΕΜΠ Αντωνία Μοροπούλου, επικεφαλής της διεπιστημονικής 
ομάδας του ΕΜΠ. Οι εργασίες της διεπιστημονικής ομάδας για την αναστήλωση 
του Ιερού Κουβουκλίου στον Πανάγιο Τάφο ξεκίνησαν τον Ιούνιο του 2016 μετά 
από πρόταση του Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλου προς το Εθνικό Μετσόβιο 
Πολυτεχνείο και αφού εξασφαλίστηκε η συμφωνία και των άλλων δύο θρησκευτικών 
κοινοτήτων που χειρίζονται τον Πανάγιο Τάφο, του Τάγματος των Φραγκισκανών 
και του Πατριαρχείου των Αρμενίων στα Ιεροσόλυμα. Στη διεπιστημονική ομάδα 
του ΕΜΠ, με επικεφαλής την Αντωνία Μοροπούλου, καθηγήτρια της Σχολής 
Χημικών Μηχανικών συμμετέχουν οι καθηγητές Αρχιτεκτονικής Μανόλης Κορρές, 
Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Ανδρέας Γεωργόπουλος και ο καθηγητής 
της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών Κωνσταντίνος Σπυράκος. Περισσότερα ΕΔΩ

περιοχή εκτείνεται σε 130 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Η μετατόπιση του 
εδάφους που φθάνει κατά τόπους έως και 70 εκατοστά έχει σημειωθεί στην 

περιφέρεια του Καστελούτσο, κοντά στη Νόρτσια, σε απόσταση έξι χιλιομέτρων 
από το επίκεντρο του σεισμού, σύμφωνα με ανακοίνωση του CNR. Μια τέτοια 
μετατόπιση είναι «μάλλον πέραν του συνηθισμένου», δήλωσε ο εκπρόσωπος του 
CNR Μάρκο Φερατσόλι. Κατά τον σεισμό που είχε σημειωθεί στις 24 Αυγούστου 
στην ίδια περιφέρεια, ο γήινος φλοιός δεν είχε μετακινηθεί περισσότερο από 18 
εκατοστά, διευκρίνισε. Από την Κυριακή, ο σεισμός αυτός, ο οποίος δεν προκάλεσε 
θύματα, έχει ακολουθηθεί από περίπου 1.100 μετασεισμούς, μεταξύ των οποίων 
240 δονήσεις μεγέθους μεταξύ 3 και 4 βαθμών και 19 μεγέθους μεταξύ 4 και 5 
βαθμών.

«Ο σεισμός στην Ιταλία δεν επηρεάζει τη σεισμική δραστηριότητα στην Ελλάδα» 
δήλωσε ο πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας 
(ΟΑΣΠ) καθηγητής Ευθύμιος Λέκκας.  Ιδιαίτερα ανήσυχος για την εξέλιξη της 
πρωτοφανούς όπως τη χαρακτήρισε σεισμικής δραστηριότητας στην κεντρική 
Ιταλία δήλωσε ο διευθυντής ερευνών του Γεωδυναμικού Ινστιστούτου Γεράσιμος 
Χουλιάρας και απέκλεισε το ενδεχόμενο ενεργοποίησης ρηγμάτων στον ελλαδικό 
χώρο από τους σεισμούς της Ιταλίας, καθώς όπως είπε, τα ρήγματα αυτά μπορούν 
να ενεργοποιήσουν άλλα σε απόσταση μόνον 100-200 χιλιομέτρων.

«Είναι ένα σπάνιο φαινόμενο, το οποίο προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία, καθώς μέσα 
σε λίγο χρονικό διάστημα, έχουμε τρεις πολύ μεγάλους σεισμούς στην ίδια περιοχή», 
ανέφερε ο σεισμολόγος Κώστας Παπαζάχος, ο οποίος τόνισε ότι δεν μπορεί να 
υπάρξει επανάπαυση, καθώς το ένα σεισμικό ρήγμα διεγείρει το άλλο.

www.teetkm.gr
http://web.tee.gr/dimosiografika-reportaz-kaierevnes/to-eb-anastiloni-ton-panagio-tafo/
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ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

Τα βραχυπρόθεσμα μέτρα ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους θα αποφασισθούν πιθανόν φέτος, δήλωσε ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στήριξης 
(ESM) Κλάους Ρέγκλινγκ. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο κ. Ρέγκλινγκ είπε ότι υπάρχει πρόοδος στις συζητήσεις που γίνονται για το θέμα αυτό. «Ο ESM έχει 
εντολή να εξετάσει βραχυπρόθεσμα μέτρα, κάτι που γίνεται, και θα κάνουμε προτάσεις πριν από το τέλος του έτους», δήλωσε.«Υπάρχει σε σημαντικό βαθμό 
συμφωνία. Δεν θα έχουμε μία ακριβή συμφωνία για το τι θα κάνουμε στα μέσα του 2018, αλλά στα βραχυπρόθεσμα μέτρα θα έχουμε πιθανόν αποφάσεις φέτος», 
σημείωσε, προσθέτοντας ότι τα βραχυπρόθεσμα μέτρα θα αποσκοπούν κυρίως στη μείωση της ευαισθησίας της ελληνικής οικονομίας στα επιτόκια (σ.σ.: τις 
μεταβολές τους).

Σε ωρολογιακή βόμβα έτοιμη να σκάσει συμπαρασύροντας ολόκληρη την οικονομία εξελίσσονται τα χρέη των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων που 
συσσωρεύονται διαρκώς στα χρόνια της κρίσης.Ήδη, οι «κόκκινες» οφειλές στην εφορία, τα ασφαλιστικά ταμεία, τις τράπεζες και τις ΔΕΚΟ έχουν ξεπεράσει 
το ύψος του ΑΕΠ. Συγκεκριμένα, οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις των ιδιωτών ξεπερνούν τα 230 δισ. ευρώ, όταν το ΑΕΠ της χώρας προσδιορίζεται πλέον στα 
176 δισ. ευρώ. Αναλυτές, μάλιστα, προειδοποιούν ότι η δυναμική του ληξιπρόθεσμου χρέους των ιδιωτών είναι τέτοια, που θα μπορούσε πολύ γρήγορα να 
φτάσει ακόμα και το ύψος του δημοσίου χρέους που σήμερα υπολογίζεται στα 328 δισ. ευρώ. Μάλιστα, εάν μέσα σε όλα αυτά μπορούσαν να υπολογιστούν και 
τα μη εξυπηρετούμενα χρέη των ιδιωτών προς ιδιώτες, τότε η ελληνική οικονομία φαντάζει μια τεράστια «φούσκα» που πλέον κινείται με αέρα, καθώς στις 
κάθε μορφής συναλλαγές που γίνονται, απλά ο ένας μεταθέτει τις οφειλές στις πλάτες των άλλων: προμηθευτές που δεν πληρώνονται, εργαζόμενοι που δεν 
πληρώνονται κ.ο.κ.

Την αποτυχία των συνδικάτων να πείσουν για τη δύναμη που μπορεί να έχει η συνδικαλιστική εκπροσώπηση των εργαζομένων, αποτυπώνει έρευνα της Met-
ronAnalysis για λογαριασμό της ΓΣΕΕ στο πεδίο της αγοράς εργασίας.Ούτε λίγο ούτε πολύ το 51% των ερωτώμενων δηλώνουν έλλειψη γνώσης ή αδυναμία 
επαρκούς αποτίμησης των επιπτώσεων της καταστρατήγησης των Συλλογικών Διαπραγματεύσεων στην εργασιακή και επαγγελματική ζωή. Αν αυτό συνδυαστεί 
επιπρόσθετα και με τη χαμηλή συνδικαλιστική πυκνότητα που χαρακτηρίζει τους Ελληνες εργαζομένους τότε εύκολα κάποιος καταλαβαίνει γιατί δεν κατάφεραν 
οι συνδικαλιστικές ηγεσίες να αποτρέψουν τη μνημονιακή λαίλαπα που σαρώνει την κοινωνία.

Αύξηση των οργανικών θέσεων σε δημόσιους Οργανισμούς κατά 10%-15% θα προβλέπει το νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης, για την κινητικότητα στον δημόσιο τομέα. Αυτό τόνισαν ο υπουργός Παναγιώτης Κουρουμπλής και ο αναπληρωτής υπουργός Χριστόφορος 
Βερναρδάκης στην Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ, καθησυχάζοντας τους φόβους των συνδικαλιστών περί συρρίκνωσης των Δημόσιων Οργανισμών. 
Αναφερόμενος στο νέο σύστημα κινητικότητας, ο κ. Βερναρδάκης ανέφερε ότι αποσκοπεί στον εξορθολογισμό του τρόπου μεταθέσεων και αποσπάσεων των 
δημοσίων υπαλλήλων. Τη σχετική αρμοδιότητα, όπως είπε, θα έχει η κεντρική επιτροπή κινητικότητας, η οποία θα καθορίζει με διαφανή τρόπο τις μεταθέσεις 
λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των υπηρεσιών σε συνδυασμό με τα ανάλογα αιτήματα των υπαλλήλων.

Mέτρα για το ασφαλιστικό και τη μεταρρύθμιση της αγοράς εργασίας θα βρεθούν στο επίκεντρο της δεύτερης αξιολόγησης του ελληνικού προγράμματος, όπως 
επισημαίνεται στο καθιερωμένο έγγραφο πριν από κάθε Eurogroup που καταθέτει προς την ολλανδική Βουλή ο υπουργός Οικονομικών της χώρας και πρόεδρος 
της Ευρωομάδας, Γερούν Ντάισελμπλουμ. Αναφορικά με την Ελλάδα, που βρίσκεται στην ατζέντα του Eurogroup της 7ης Νοεμβρίου, ο κ. Ντάισελμπλουμ 
επισημαίνει ότι έχει ξεκινήσει η δεύτερη αξιολόγηση του ελληνικού προγράμματος και ότι η ολλανδική κυβέρνηση θεωρεί σημαντική την ταχεία ολοκλήρωσή 
της. Επίσης, σημειώνεται ότι η δεύτερη αξιολόγηση περιλαμβάνει ένα «ευρύ φάσμα μέτρων» και ότι οι θεσμοί θα ενημερώσουν σχετικά τους υπουργούς 
Οικονομικών της Ευρωζώνης στο Eurogroup.

Ρέγκλινγκ: Πιθανόν φέτος τα βραχυπρόθεσμα μέτρα ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους

Στα 228 δισ το ιδιωτικό χρέος των Ελλήνων

Καμπανάκι για τον ρόλο των σωματείων

Υπ. Εσωτερικών: Αύξηση οργανικών θέσεων σε δημόσιους οργανισμούς

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 1/11/2016

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ 1/11/2016

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ 1/11/2016

ΤΑ ΝΕΑ 1/11/2016

ΕΘΝΟΣ 1/11/2016
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Έγγραφο του Ντάισελμπλουμ αποκαλύπτει τα μέτρα για το ελληνικό χρέος

Σημάδια ανάκαμψης εξέπεμψε η παγκόσμια αγορά smartphones το 3ο 

τρίμηνο του 2016, με τις πωλήσεις συσκευών, που το 1ο εξάμηνο του έτους 

βρέθηκαν σε μεγάλη πίεση, να αναθερμαίνονται. Συνολικά, το εξεταζόμενο 

διάστημα διατέθηκαν, σε διεθνές επίπεδο, 375,4 εκατ. συσκευές από 354,2 

εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2015, με τις πωλήσεις να αυξάνονται κατά 6% 

σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα.

Άλλη μια αρνητική “ψηφιακή” πρωτιά διεκδικεί η Ελλάδα, καθώς είναι η χώρα 

της ΕΕ με τους λιγότερους -ποσοστιαία - εργαζόμενους στον τομέα του 

ICT στο σύνολο του εργατικού δυναμικού. Με τους απασχολούμενους στον 

ταχέως αναπτυσσόμενο κλάδο της Τεχνολογίας να αποτελούν μόλις το 1,2% 

του συνολικού εργατικού δυναμικού της χώρας, η Ελλάδα βρίσκεται στην 

τελευταία θέση της ευρωπαϊκής κατάταξης.

Μεγάλο οικονομικό - και όχι μόνο - πλήγμα υφίστανται ολοένα και περισσότερες 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις από τα κρούσματα ψηφιακών επιθέσεων.Τα 

κορυφαία περιστατικά ασφάλειας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην 

Ευρώπη σχετίζονται με τη μείωση της παραγωγής (σε ποσοστό 38,9%), που 

οφείλεται σε ιούς και κακόβουλο υλικό, την κακή χρήση IT υλικού από τους 

υπαλλήλους (34,6%) και τη φυσική απώλεια συσκευών και δεδομένων (28,5%).

post-its

http://www.kathimerini.gr/881576/article/oikonomia/ellhnikh-oikonomia/regklingk-pi8anon-fetos-ta-vraxypro8esma-metra-elafrynshs-toy-ellhnikoy-xreoys
http://www.efsyn.gr/arthro/kampanaki-gia-ton-rolo-ton-somateion
http://www.eleftherostypos.gr/oikonomia/48706-sta-228-dis-to-xreos-ton-ellinon/
http://www.tanea.gr/news/economy/article/5402725/yp-eswterikwn-aykshsh-organikwn-thesewn-se-dhmosioys-organismoys/
http://www.ethnos.gr/oikonomia/arthro/eggrafo_tou_ntaiselmploum_apokalyptei_ta_metra_gia_to_elliniko_xreos-64620698/
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Eκλογές ΤΕΕ 2016: Οι συνδυασμοί μας. 
Έχουμε μια αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση Ανασυγκρότησης για ένα ΤΕΕ από την αρχή! 
Περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ – ΤΣΜΕΔΕ 1992 – 2016: Η ληστεία των αποθεματικών και η σφαγή των δικαιωμάτων μας
-Εκατοντάδες νέοι (αλλά και παλαιότεροι) μηχανικοί ζητούν να διαγρα-φούν από το ΤΕΕ ΚΑΘΕ ΕΒΔΟΜΑΔΑ!!!
-Για πρώτη φορά από την ίδρυση του ΤΕΕ, ο απόλυτος αριθμός των εν ενεργεία μηχανικών μειώνεται σε σχέση με τον 
προηγούμενο χρόνο!!!...Περισσότερα

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, την Κυριακή,  20.11. 2016 πραγματοποιούνται οι εκλογές του ΤΕΕ. Οι εκλογές πραγματοποιούνται 
σε μια χρονική στιγμή που η γενικότερη οικονομική και πολιτική κατάσταση της χώρας μας, έχει οδηγήσει το κλάδο σε 
μαρασμό. Περισσότερα

Παιδεία, Έρευνα, Κατάρτιση – Ανάγκη για Μεταρρυθμίσεις
Eίναι σαφές ότι ένας βασικός πυλώνας διεξόδου από την κρίση κατά ένα μόνιμο, σύγχρονο και αποδοτικό τρόπο αποτελεί η 
γνώση, η μάθηση, η Παιδεία και η Έρευνα. Το ΤΕΕ ως θεσμικός σύμβουλος της πολιτείας θα πρέπει να διαμορφώσει σχετικές
θέσεις προς τις παραπάνω κατευθύνσεις.  Περισσότερα

Συνάδελφοι,Είμαστε διπλωματούχοι  μηχανικοί, μέλη του Τ.Ε.Ε. Η ανάγκη δημιουργίας μιας νέας παράταξης προήλθε από την 
ανάγκη εφαρμογής της δημοκρατίας στη βάση. Η δημιουργία των παρατάξεων και η αναγκαιότητα τους είναι αποτέλεσμα των 
καιρών και των αναγκών της κοινωνίας των μηχανικών σε κάθε ιστορικό χρόνο. Περισσότερα

Εκλογές 20 Νοεμβρίου 2016: “Δώστε Οξυγόνο στο ΤΕΕ”
Φίλες - Φίλοι συνάδελφοι Μηχανικοί, Οι εκλογές του ΤΕΕ πραγματοποιούνται, κατά κοινή ομολογία, στην πιο ευαίσθητη
περίοδο που διανύει η χώρα μας από τη μεταπολίτευση και έπειτα. Περισσότερο από ποτέ στις 20 Νοεμβρίου θα είναι επίκαιρο 
το ερώτημα: «Ποιος θα πρέπει να είναι ο ρόλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου 90 χρόνια μετά την ίδρυση του ..Περισσότερα

Έξω από τα δόντια - ΕλΕΜ
Συνάδελφε,  στις 20 Νοεμβρίου, οι μηχανικοί ψηφίζουμε νέα διοίκηση σε περίοδο πρωτοφανούς σε διάρκεια και μέγεθος, 
οικονομικής και κοινωνικής κρίσης . Η κρίση αυτή, έστειλε χιλιάδες συναδέλφους στην ανεργία ή στο εξωτερικό, έκλεισε 
χιλιάδες γραφεία και μηδένισε το αντικείμενό μας. 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)

ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΕΕ 2016

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΔΥΝΑ.ΜΗ - Δυναμικοί Μηχανικοί

ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (Ελ.Ε.Μ.)

ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

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/e%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AD%CF%82-%CF%84%CE%B5%CE%B5-2016-%CE%BF%CE%B9-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B4%CF%85%CE%B1%CF%83%CE%BC%CE%BF%CE%AF-%CE%BC%CE%B1%CF%82/
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teetkm/PARATAKSEIS/asfalistiko%20noem2016.pdf
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teetkm/PARATAKSEIS/AKMH.pdf
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teetkm/PARATAKSEIS/403877C38EA8F836E05046D413C25D1E
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teetkm/PARATAKSEIS/dsym.pdf
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teetkm/PARATAKSEIS/%C4%D5%CD%C1.%CC%C7..pdf
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teetkm/PARATAKSEIS/%C4%CA%CC.pdf
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teetkm/PARATAKSEIS/AR%D4%C7RO%20%C5%EB%C5%CC_0.pdf
http://enotikiaristerisispirosi.blogspot.gr/
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
https://dkm-tee.blogspot.gr/
http://anasygkrotisi-mixanikon.eu/
http://www.dpk.tee.gr/
https://dhsymkm.wordpress.com/
http://www.dinami.com.gr/forum/content.php/13
http://www.elem.tee.gr/
http://enotikiaristerisispirosi.blogspot.gr/
http://www.mte.tee.gr/
https://rizoengineers.wordpress.com/
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ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΚΜ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

E-MAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΚΜ
Πάρις Μπίλλιας

Αλεξάνδρα Γούτα
Άγγελος Αγγελίδης
Χρύσα Λασκαρίδου
Κυριακή Διαβολίτση
Κυριακή Πετρίδου

infotkm@central.tee.gr

ΤΕΕ / ΤΚΜ
Λεωφόρος Μ. Αλεξάνδρου 49

54643, Θεσσαλονίκη
www.tkm.tee.gr

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


