
ΣΕΥΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ 

ΣΜΗΜΑ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
 Aξηζκ. Πξση. 469 / 21-02-2022 

 

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

 

Δηαδηθηπαθή εθδήιωζε νξγαλώλεη ην ΣΕΕ/ΣΚΜ κε ζέκα:  

“Κεληξηθή Μαθεδνλία 2022: Έηνο Αλαζπγθξόηεζεο θαη Δεκηνπξγίαο” 

Οη κεγάιεο αλαπηπμηαθέο πξνθιήζεηο ηεο Θεζζαινλίθεο θαη ηεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, αιιά θαη 

ν ξόινο ησλ κεραληθώλ ζηελ αμηνπνίεζε ησλ επθαηξηώλ πνπ αλνίγνληαη, ζα απνηειέζνπλ ην 
αληηθείκελν δηαδηθηπαθήο εθδήισζεο πνπ δηνξγαλώλεη ην ΤΔΔ/ΤΚΜ ηελ Σεηάξηε 23 

Φεβξνπαξίνπ θαη ώξα 18.30, γηα ηε λέα ρξνληά.  

Γηα ηελ παξαθνινύζεζε ηεο εθδήισζεο, κε ζέκα Κεληξηθή Μαθεδνλία 2022:  

Έηνο Αλαζπγθξόηεζεο θαη Δεκηνπξγίαο, κέζσ ηεο πιαηθόξκαο zoom, απαηηείηαη εγγξαθή 
κέζω ηνπ παξόληνο link . 

Ζ εθδήισζε ζα αξρίζεη κε ηελ  νκηιία ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ ΤΔΔ/ΤΚΜ θ. Γηώξγνπ Σζαθνύκε. 

Σηε ζπλέρεηα, ε ζεηξά ησλ νκηιεηώλ ζα είλαη:  

 θ. Κώζηαο Αρ. Καξακαλιήο Υπνπξγόο Υπνδνκώλ θαη Μεηαθνξώλ, 

 θ. ηαύξνο Καιαθάηεο Υθππνπξγόο Δζσηεξηθώλ (ηνκέαο Μαθεδνλίαο – Θξάθεο), 

 θ. Πάξηο Μπίιιηαο Αληηπεξηθεξεηάξρεο Υπνδνκώλ θαη Γηθηύσλ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο 

εθπξνζσπώληαο θαη ηνλ Πεξηθεξεηάξρε θ. Απόζηνιν Τδηηδηθώζηα, 

 θ. Εθξαίκ Κπξηδίδεο, Αληηδήκαξρνο Τερληθώλ Έξγσλ θαη Βηώζηκεο Κηλεηηθόηεηαο 

εθπξνζσπώληαο θαη ηνλ Γήκαξρν Θεζζαινλίθεο θ. Κσλζηαληίλν Εέξβα, 

 θ. Επζύκηνο Μπαθνγηάλλεο  Γεληθόο Γξακκαηέαο  Φσξηθνύ Σρεδηαζκνύ θαη Αζηηθνύ 

Πεξηβάιινληνο, 

 θ. Κπξηάθνο Τάθηλζνο Κνζκήηνξαο Πνιπηερληθήο Σρνιήο ΑΠΘ, 

 θ. Γηώξγνο ηαζηλόο Πξόεδξνο ηνπ ΤΔΔ. 

 Τελ εθδήισζε ζα ζπληνλίζεη ν δεκνζηνγξάθνο, θ. Βαγγέιεο Μσπζήο 

Με  δεδνκέλν ην ελδηαθέξνλ πνπ γελλά ε ζπκκεηνρή ησλ  θαζ΄ύιελ αξκνδίσλ γηα ηα κεγάια 

αλαπηπμηαθά δεηήκαηα ηεο Πεξηθέξεηαο θαη ηεο ρώξαο, ε εθδήισζε ζα είλαη πξνζβάζηκε, όρη 

κόλν γηα ηα κέιε ηνπ ΤΔΔ αιιά θαη γηα όινπο ηνπο πνιίηεο κέζσ ζπλδέζκνπ ηειεδηάζθεςεο πνπ 
ζα ζηαιεί ζε όζνπο νινθιεξώζνπλ ηελ εγγξαθή ηνπο (ΔΓΩ), θαζώο θαη κέζσ ηεο πιαηθόξκαο 

Youtube. 

Σην ηέινο ηεο εθδήισζεο, πεξίπνπ ζηηο 20:00, ζα πξαγκαηνπνηεζεί αληί ηεο θαζηεξσκέλεο 
θνπήο πίηαο, θιήξωζε γηα ηε  αλάδεημε ελόο ηπρεξνύ πνπ αληί γηα θινπξί, ζα απνθηήζεη ην 

δώξν ηεο βξαδηάο, έλα Samsung Galaxy Tablet A8 WiFi 32GB. 

 

                                                               Από ην Γξαθείν Σύπνπ ηνπ ΣΕΕ/ΣΚΜ 

Σα Δειηία Σύπνπ ηνπ ΣΕΕ/ΣΚΜ θαηαρωξνύληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ, www.tkm.tee.gr, 

ζην link, Οξγάλωζε Τπεξεζηώλ/Γξαθείν Σύπνπ 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_11_TRl5xQuKE0zEYddxGHg
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_11_TRl5xQuKE0zEYddxGHg
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_11_TRl5xQuKE0zEYddxGHg
http://www.tkm.tee.gr/

