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Την ανάγκη ταχείας προώθησης όλων των διαδικασιών που απομένουν για την ολοκλήρωση 
της πώλησης του 67% του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ ΑΕ) στην κοινοπραξία  
“DIEP-Belterra Investments Ltd-Terminal Link SAS, η οποία ανακηρύχθηκε στις 24/4 από 
το ΤΑΙΠΕΔ ως πλειοδότης, υπογραμμίζει ο πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ, Πάρις Μπίλλιας, με 
δηλώσεις του στο Newsletter του Τμήματος.

“Με βάση τα όσα έχουν μέχρι στιγμής γίνει γνωστά, η σύμβαση που θα υπογραφεί με τον 
ιδιώτη θα πρέπει να περάσει από το Ελεγκτικό Συνέδριο, την Επιτροπή Ανταγωνισμού και τη 
Βουλή των Ελλήνων, με προοπτική ο επενδυτής να εγκατασταθεί στο λιμάνι το φθινόπωρο. 
Όλες οι διαδικασίες επιβάλλεται να τρέξουν ταχύτατα, ενώ πρέπει πάση θυσία να αποφύγουμε 
επανάληψη των γεγονότων του 2008, όταν ένας “σίγουρος” επενδυτής -η Hutchinson- που 
θα αναλάμβανε το λιμάνι για 35 χρόνια και μετά θα αποχωρούσε έχοντας εκσυγχρονίσει τις 
εγκαταστάσεις του ανέκρουσε πρύμναν. Η συνολική αξία της συμφωνίας είχε τότε υπολογιστεί, 
σύμφωνα με το Reuters, σε 3,1 δισ. ευρώ, έναντι περίπου 1,1 δισ. ευρώ σήμερα” σημείωσε ο 
κ.Μπίλλιας.

Σε κάθε περίπτωση, πρόσθεσε, η ουσιαστική ολοκλήρωση της διαδικασίας αποτελεί πολύ 
θετική εξέλιξη κι από εδώ και πέρα, εκτός από την ταχεία προώθηση όλων των υπόλοιπων 
διαδικασιών, πρέπει να διασφαλιστεί και η στενή παρακολούθηση του επενδυτή, ώστε να 
εκπληρώσει τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει.

Να ολοκληρωθούν ταχέως οι διαδικασίες για την πώληση του 67% του ΟΛΘ
Μια φορά και έναν καιρό, σε μια ζηλευτή πλευρά 
της Μεσογείου, υπήρχε ένα γωνιακό μαγαζί. 
Οι ιδιοκτήτες εναλλάσσονταν, αλλά  είχαν ένα 
κοινό χαρακτηριστικό: παρότι στη βιτρίνα είχαν 
ενοικιαστήριο για μακροχρόνια μίσθωση, όταν 
κάποιος τους πλησίαζε ζητώντας να μισθώσει 
το μαγαζί ή κάποια από τα τμήματά του, εκείνοι 
στύλωναν τα πόδια. ‘Οσο υψηλή και αν ήταν η 
προσφορά, όσο φιλόδοξο κι αν ακουγόταν το 
σχέδιο του επίδοξου αγοραστή για επεκτάσεις 
και προσλήψεις, οι ιδιοκτήτες διαπραγματεύονταν 
αλλά δεν ενέδιδαν. Θα ανέπτυσσαν το μαγαζί 
από μόνοι τους, κατέληξαν. Δεν το έκαναν όμως. 
Τα χρόνια περνούσαν. Το μαγαζί απαξιωνόταν. 
Όσοι είχαν φάει πόρτα διέδιδαν παντού την κακή 
τους εμπειρία. ‘Οταν το ενδιαφέρον “αραίωσε”, 
οι ιδιοκτήτες κατέβασαν το ενοικιαστήριο και 
έβαλαν πωλητήριο. Οι λίγοι που εξακολουθούσαν 
να ορέγονται τη ζηλευτή θέση του μαγαζιού, 
πρόσφεραν όλο και μικρότερα ποσά, αναλάμβαναν 
ολοένα λιγότερες δεσμεύσεις. Μέχρι που 
κάποια ημέρα, οι ιδιοκτήτες, ευρισκόμενοι σε 
αναπόδραστη οικονομική αδυναμία, αποφάσισαν 
να πουλήσουν. Όχι βέβαια στις υψηλές τιμές του 
παρελθόντος. Λένε πως τα ...παραμύθια είναι 
βγαλμένα από τη ζωή. Το συγκεκριμένο γράφτηκε 
με έμπνευση το λιμάνι της Θεσσαλονίκης -που 
κάποτε θα παραχωρείτο για 35 χρόνια στο πλαίσιο 
μιας οικονομικής συμφωνίας 3,1 δισ. ευρώ- και 
την ΕΛΒΟ (που βγαίνει στο σφυρί με κατώτατο 
τίμημα ...10 εκατ. ευρώ, χαμηλότερο από την 
αξία των ανταλλακτικών που υπάρχουν στο 
εργοστάσιο). Καλές οι μικροπολιτικές κορώνες με 
υποτιθέμενη κοινωνική ευαισθησία, αλλά κάποια 
στιγμή χρειάζεται να κοιτάζουμε το αποτέλεσμα: το 
αποτέλεσμα είναι καταλήξαμε να πουλάμε χρυσό 
σε τιμή μπρούντζου. Και φτάσαμε να λέμε “και 
πάλι καλά”.

EDITORIAL

Συνέχεια στη σελίδα 2...

Στις 18/5 η επιστημονική ημερίδα για την ένταξη διοικητικών πράξεων στο 
λειτουργούν Κτηματολόγιο

Επιστημονική ημερίδα με θέμα «Ένταξη 
Διοικητικών Πράξεων στο Λειτουργούν 
Κτηματολόγιο» συνδιοργανώνουν στις 18 
Μαΐου, στη Θεσσαλονίκη, το Διατμηματικό  
ΠΜΣ: «Κτηματολόγιο: Νομικές, Τεχνικές 
και Περιβαλλοντικές Διαστάσεις» και το 
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας/Τμήμα 
Κεντρικής Μακεδονίας (ΤΕΕ/ΤΚΜ). Η 
ημερίδα θα φιλοξενηθεί στις εγκαταστάσεις 
του αμφιθεάτρου του ΤΕΕ/ΤΚΜ, στις 17.00- 
22.00, ενώ η θεματολογία της θα  καλύψει 

κυρίως τις τεχνικές διαστάσεις του θέματος, που απασχολούν τον κλάδο των μηχανικών στις 
περιοχές όπου λειτουργεί το Κτηματολόγιο, είτε αυτοί είναι ελεύθεροι επαγγελματίες είτε 
στελέχη δημόσιων Υπηρεσιών και δήμων. Δείτε το πλήρες πρόγραμμα, τους ομιλητές και τους 
τίτλους των εισηγήσεων ΕΔΩ 

Πηγή Ιστοσελίδα Εθνικου Κτηματολογίου

http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teetkm/DRASTHRIOTHTES/EKDHLVSEIS/Programma.pdf
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...Συνέχεια από τη σελίδα 1

Να ολοκληρωθούν ταχέως οι διαδικασίες για την πώληση 
του 67% του ΟΛΘ

Στις 10/5 η 2η τακτική συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας 
του ΤΕΕ/ΤΚΜ

Με βασικά θέματα ημερήσιας διάταξης τον προγραμματισμό της 
Διοικούσας Επιτροπής και της Αντιπροσωπείας για την περίοδο 
2017-2019 θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 10 Μαΐου η 2η τακτική 
συνεδρίαση της “Α” του ΤΕΕ/ΤΚΜ. Στη συνεδρίαση, που θα ξεκινήσει 
στις 6 το απόγευμα, στα γραφεία του Τμήματος (Μεγ. Αλεξάνδρου 
49, ισόγειο), θα γίνουν ακόμη ανακοινώσεις του προεδρείου της 
Αντιπροσωπείας και ενημέρωσή της για τις δραστηριότητες της 
διοικούσας επιτροπής. Η ημερήσια διάταξη περιλαμβάνει ακόμη 
έλεγχο, ερωτήσεις και επερωτήσεις προς τη Διοικούσα Επιτροπή.

Μέχρι 12/6 η κατάθεση αντιρρήσεων επί των δασικών 
χαρτών

Μέχρι τις 12 Ιουνίου του 2017 παρατείνεται η προθεσμία κατάθεσης 
αντιρρήσεων επί του περιεχομένου των αναρτημένων δασικών χαρτών, 
όπως γνωστοποιείται με εγκύκλιο του υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας (ΥΠΕΝ). Η παράταση αφορά περιπτώσεις που η προθεσμία 
υποβολής τους (κατόπιν της τροποποίησης σύμφωνα με τις προθεσμίες 
που προβλέπονται στις παρ. 1.α. και 1.β. άρθρο δεύτερο ν. 4462/2017), 
λήγει πριν την ανωτέρω ημερομηνία.

Ως ημερομηνία λήξης της άνω προθεσμίας, νοείται η ημερομηνία 
που προκύπτει από την εφαρμογή της αντίστοιχης των εκατόν πέντε 
(105) ημερών, της παρ. 1 άρθρου 15 ν. 3889/2010 όπως ισχύει, στην 
τροποποιητική της απόφασης ανάρτησης και υποβολής αντιρρήσεων 
του Προϊσταμένου της οικείας Διεύθυνσης Δασών. Κατόπιν τούτων, 
η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αντιρρήσεων, για όλες τις 
περιοχές αναρτημένων δασικών χαρτών, είναι η 12η Ιουνίου 2017. 
Για δε τους μόνιμα κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή ως 
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για την κατάθεση αντιρρήσεων 
ορίζεται η 3η Ιουλίου 2017. Δείτε την εγκύκλιο ΕΔΩ.

Βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για τα δάση και τους δασικούς χάρτες 
και ΕΔΩ 

Πηγή www.dasarxeio.com

Με βάση τα όσα ανακοινώθηκαν από το ΤΑΙΠΕΔ, η συνολική αξία 
της συμφωνίας που αναμένεται να υπογραφεί για το 67% του ΟΛΘ 
ανέρχεται σε 1,1 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 231,92 εκατ. ευρώ αφορούν 
το τίμημα καθεαυτό, 180 εκατ. ευρώ τις υποχρεωτικές επενδύσεις για 
την επόμενη επταετία, 170 εκατ. ευρώ τα αναμενόμενα έσοδα του 
ελληνικού δημοσίου από τη σύμβαση παραχώρησης (αντάλλαγμα 
παραχώρησης σε ποσοστό 3,5% του κύκλου εργασιών της ΟΛΘ Α.Ε.) 
και τα υπόλοιπα τα αναμενόμενα μερίσματα που θα εισπραχθούν 
από το ΤΑΙΠΕΔ για το υπολειπόμενο ποσοστό του 7,22%, καθώς και 
τις εκτιμώμενες (πέραν των ελάχιστων υποχρεωτικών) επενδύσεις, 
μέχρι τη λήξη της παραχώρησης το 2051.

Όπως υπογραμμίζεται σε ανακοίνωση του Ταμείου, κατά την 
αξιολόγηση της βελτιωτικής οικονομικής προσφοράς, το ΤΑΙΠΕΔ 
έλαβε υπόψη καθεμία από τις αποτιμήσεις, τις οποίες εκπόνησαν 
δύο διαφορετικοί αποτιμητές για τον ΟΛΘ Α.Ε. Μάλιστα, το ΤΑΙΠΕΔ 
χαρακτηρίζει τη βελτιωμένη προσφορά ως «εξέλιξη- ορόσημο 
για το Ταμείο, το Πρόγραμμα Αποκρατικοποιήσεων του Ελληνικού 
Δημοσίου και την Βόρεια Ελλάδα», ενώ επισημαίνει ότι η εξέλιξη 
αυτή σηματοδοτεί νέα εποχή για το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, τις 
προοπτικές οικονομικής ανάπτυξης της Βόρειας Ελλάδας και της 
χώρας συνολικά.

Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο πρόεδρος της ΟΛΘ ΑΕ, Κωνσταντίνος 
Μέλλιος, σημείωσε ότι το προσφερόμενο τίμημα είναι σημαντικά 
μεγαλύτερο σε σχέση με την αποτίμηση του 67%, βάσει της αξίας της 
μετοχής του ΟΛΘ τον Ιανουάριο. «Η αξία της μετοχής ήταν 19,6 ευρώ/
μετοχή και η πώληση έγινε στα 34,34 ευρώ, κάτι που σημαίνει ότι 
είχαμε premium 75% και κάτι. Με βάση τα ισχύοντα στην παγκόσμια 
αγορά λιμένων, το premium σε τέτοιες περιπτώσεις είναι γύρω 
στο 30%, κάτι που θα σήμαινε ότι με βάση τον κανόνα, το τίμημα 
για το 67% του ΟΛΘ θα έπρεπε να ήταν στα 25 ευρώ ανά μετοχή, 
αλλά ξεπέρασε τα 34. Το αντίστοιχο premium για το λιμάνι του 
Πειραιά ήταν 60%, οπότε το λιμάνι της Θεσσαλονίκης το ξεπέρασε 
σημαντικά», υπογράμμισε ο κ.Μέλλιος. Πριν ωστόσο προχωρήσει το 
επόμενο βήμα, που θα επιτρέψει στον ανάδοχο να εγκατασταθεί στο 
λιμάνι της Θεσσαλονίκης, ο φάκελος του διαγωνισμού θα πρέπει να 
περάσει για προσυμβατικό έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο (όπου 
αναμένεται να υποβληθεί τις προσεχείς εβδομάδες), η δε σύμβαση 
αγοραπωλησίας μετοχών θα υπογραφεί μετά από την έγκρισή του. 
Η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό την αίρεση των εγκρίσεων 
από τις αρμόδιες αρχές και την ικανοποίηση ορισμένων περαιτέρω 
προϋποθέσεων που προβλέπονται στη σύμβαση αγοραπωλησίας 
μετοχών. 

Συνέχεια στη σελίδα 3...

https://et.diavgeia.gov.gr/decision/view/78%25CE%2591%25CE%25A44653%25CE%25A08-%25CE%25979%25CE%2598
https://dasarxeio.com/
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Οι νέες συνθέσεις των Νομαρχιακών Επιτροπών Πέλλας, 
Σερρών και Ημαθίας

Η τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου του ΤΕΕ στο 
επίκεντρο έκτακτης συνεδρίασης της “Α” στις 7/5

Στις 7 Μαΐου πρόκειται να πραγματοποιηθεί η έκτακτη συνεδρίαση 
της Αντιπροσωπείας του κεντρικού ΤΕΕ, με θέματα ημερήσιας 
διάταξης τη χάραξη γενικών κατευθύνσεων για όλα τα όργανα του 
επιμελητηρίου και την τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου του. Η 
συνεδρίαση θα ξεκινήσει στις 10 το πρωί στο ξενοδοχείο Divani Car-
avel στην Καισαριανή. 

Θα προηγηθεί στις 6 του μηνός η ειδική συνεδρίαση του σώματος 
για την ολοκλήρωση της συγκρότησης της διοικούσας επιτροπής του 
ΤΕΕ και συγκεκριμένα για την εκλογή νέου γενικού γραμματέα και 
αναπληρωτή γενικού γραμματέα της διοικούσας επιτροπής του ΤΕΕ.

Τις νέες τους συνθέσεις, όπως αυτές προέκυψαν κατά τις συνεδριάσεις 
κατανομής αξιωμάτων, που πραγματοποιήθηκαν το προηγούμενο 
διάστημα, ανακοίνωσαν οι νομαρχιακές επιτροπές Πέλλας, Σερρών και 
Ημαθίας.

Αναλυτικότερα, τα μέλη της Νομαρχιακής Επιτροπής (ΝΕ) Σερρών 
του ΤΕΕ/ΤΚΜ, που εκλέχθηκαν από την Αντιπροσωπεία του Τμήματος, 
συγκροτήθηκαν σε σώμα στις 29 Μαρτίου και στην πρώτη συνεδρίασή 
τους ομόφωνα αποφάσισαν τη σύνθεση της ΝΕ ως εξής: πρόεδρος 
εκλέχθηκε ο Αναγνώστης Καφεστίδης, αντιπρόεδρος ο Ιωάννης 
Χατζόπουλος και γραμματέας ο Αναγνώστης Τερζίδης. Καθήκοντα 
μελών ανέλαβαν οι Χαράλαμπος Τσαβδάρογλου και Ελισάβετ 
Ανθυμίδου.

Σε σώμα συγκροτήθηκε και η νέα ΝΕ Ημαθίας. Κατά τη δεύτερη 
συνεχιζόμενη συνεδρίαση, στις 7 Απριλίου, πρόεδρος εξελέγη ο 
Γιώργος Μιχαλιάς, αντιπρόεδρος ο Κωνσταντίνος Παλουκίδης, 
γραμματέας ο Κωνσταντίνος Τάτσης και μέλη οι Νικόλαος Γαλανός 
και Ευαγγελία Παπαγιαννούλη.

Την Τρίτη 25 Απριλίου, τέλος, κατά την πρώτη συνεδρίαση της ΝΕ 
Πέλλας, για τη θέση του προέδρου τις περισσότερες ψήφους έλαβε 
ο Ελευθέριος Αβραμίδης, αντιπρόεδρος εξελέγη ο Σοφοκλής 
Σαμαρτζίδης, γραμματέας ο Απόστολος-Βασίλειος Αργυρός και μέλη 
οι Χαράλαμπος Παπαζήσης και Ελένη Ζαμινού. 

Μέχρι 12/6 η κατάθεση αντιρρήσεων επί των δασικών 
χαρτών

Στο μεταξύ, με Υπουργική Απόφαση (ΥΑ), 
που υπέγραψε ο αρμόδιος αναπληρωτής 
υπουργός, Σωκράτης Φάμελλος και 
δημοσιεύτηκε χθες στην Εφημερίδα 
της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 1366/Β/2017), 
καθορίζεται ο προσδιορισμός, ο τρόπος 
και η διαδικασία διόρθωσης πρόδηλων 
σφαλμάτων στην κατάρτιση και κύρωση 
των δασικών χαρτών. Σύμφωνα με 
σχετικό δελτίο Τύπου του υπουργείου, 
με την απόφαση αυτή δίνεται αφενός η 

δυνατότητα στους πολίτες να αιτηθούν ατελώς στις Δασικές Υπηρεσίες 
τη διόρθωση των πρόδηλων σφαλμάτων, χωρίς να είναι πάντοτε 
απαραίτητη η υποβολή αντίρρησης και αφετέρου η δυνατότητα στις 
ίδιες τις Δασικές Υπηρεσίες να διορθώσουν οίκοθεν τα σφάλματα αυτά, 
χωρίς να ταλαιπωρείται ο πολίτης. Επίσης, με εγκύκλιο που θα εκδώσει 
τις επόμενες ημέρες το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας θα 
καθοριστεί η διαδικασία εξέτασης από τις Επιτροπές Εξέτασης των 
Αντιρρήσεων επί του δασικού χάρτη των παραπάνω αιτήσεων, εφόσον 
για την ίδια περίπτωση έχει υποβληθεί και αντίρρηση.

Χορηγείται ασφαλιστική ενημερότητα αν εκχωρηθεί το 
10% των αμοιβών έναντι ληξιπρόθεσμων οφειλών;

Έγγραφη ενημέρωση από το διοικητικό 
συμβούλιο και τη συμβουλευτική 
επιτροπή επιστημόνων του ΕΦΚΑ ζητά το 
ΤΕΕ/ΤΚΜ, σε σχέση με το αν προβλέπεται 

να επανενεργοποιηθεί η δυνατότητα χορήγησης ασφαλιστικής 
ενημερότητας, για συγκεκριμένο έργο, στους μηχανικούς μέλη του 
πρώην ΕΤΑΑ που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το ΕΦΚΑ ή προς 
το ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ, υπό τον όρο ότι θα εκχωρήσουν το 10% της αμοιβής 
τους (έναντι των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους). 

Το αίτημα περιλαμβάνεται σε επιστολή της διοικούσας επιτροπής 
του ΤΕΕ/ΤΚΜ, στην οποία επισημαίνεται ότι στους πρώτους μήνες 
λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) έχουν 
διαπιστωθεί προβλήματα στην εξυπηρέτηση των διπλωματούχων 
μηχανικών μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας/Τμήματος 
Κεντρικής Μακεδονίας (ΤΕΕ/ΤΚΜ) και του ΕΦΚΑ τα οποία οφείλονται, 
μεταξύ άλλων, στην απουσία έγκυρης και πλήρους ενημέρωσης από 
τις υπηρεσίες του Φορέα προς τους ασφαλισμένους. Θυμηθείτε ποιες 
άλλες διευκρινίσεις ζητά το ΤΕΕ/ΤΚΜ ανατρέχοντας στη δεύτερη σελίδα  
του προηγούμενου τεύχους του Newsletter.

...Συνέχεια από τη σελίδα 2

Πηγή
http://modis.gsfc.nasa.gov/gallery/
individual.php?db_date=2007-07-28 
direct link

http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teetkm/Newsletter_No101.pdf
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Στις 15 Ιουνίου λήγει φέτος 
η προθεσμία κατάθεσης 
υποψηφιοτήτων και των 
απαραίτητων δικαιολογητικών 
για τη συμμετοχή στα Βραβεία 

Αρχιτεκτονικής του ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων. Τα 
βραβεία -που απονέμονται περιοδικά, ανά τριετία- θεσμοθετήθηκαν 
με στόχο την προβολή του σύγχρονου υλοποιημένου αρχιτεκτονικού 
έργου στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, και την αναγνώρισή του σε ένα 
ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον. Τιμητικά βραβεία, διακρίσεις και έπαινοι 
απονέμονται στις ακόλουθες δυο κατηγορίες: 1) Βραβεία Σύγχρονου 
Αρχιτεκτονικού Έργου, σε υλοποιημένα κτιριακά έργα (δημόσιου ή 
ιδιωτικού χαρακτήρα, νέα ή προσθήκες). 2) Βραβεία Αρχιτεκτονικής 
Δημοσίου Ανοικτού Χώρου – Τοπίου, σε υλοποιημένα έργα αστικού 
σχεδιασμού, αρχιτεκτονικής τοπίου και έργων διαμόρφωσης – ανάπλασης 
ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων. 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι αρχιτέκτονες, οικονομικώς 
ενήμερα μέλη του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ, οι οποίοι μπορούν να εκδηλώσουν 
το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή τους σε μια ή και στις δυο ως άνω 
κατηγορίες, αποστέλλοντας όχι πε ρισσότερα από τρία (3) έργα ανά 
κατηγορία. Η συμμετοχή σε μελετητική ομάδα θεωρείται ως συμμετοχή 
με έργο για κάθε μέλος της ομάδας ξεχωριστά. 

Τα αρχιτεκτονικά αυτά έργα θα πρέπει να έχουν αποπερατωθεί την 
περίοδο 2012-2017. Η κατάθεση αίτησης συμμετοχής και η υποβολή 
των δικαιολογητικών θα πρέπει να γίνει το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 
15/06/17, και ώρα 15.00, στα γραφεία του ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνιας Ένωσης 
Αρχιτεκτόνων. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να απευθύνονται στην Γραμματεία του Συλλόγου (τηλ.: 2103215146, 
2103213871) ή να αποστέλλουν email ΕΔΩ κι ΕΔΩ

Έως 15/6 η κατάθεση υποψηφιοτήτων για τα αρχιτεκτονικά 
βραβεία ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ

STARTUP WEEKEND ΤΗΕSS, Τριήμερο Επιχειρηματικότητας, 12 
έως 14 Μαϊου 2017, Πληροφορίες ΕΔΩ 

ΔΙΑΛΕΞΗ “ΚΤΙΡΙΟ & ΕΝΕΡΓΕΙΑ” (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Δ. 
Καλαμαριάς) με την Τσικαλουδάκη Κ., Καθηγήτρια ΤΠΜ ΠΣ ΑΠΘ, 
ώρα 19.00, Δημοτικό θέατρο Καλαμαριάς, Θεσσαλονίκη

ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ “Οδική Ασφάλεια για 
τα Παιδιά”, 19-21 Μαϊου 2017, Ξενοδοχείο Hyatt, Θεσσαλονίκη. 
Πληροφορίες ΕΔΩ

MOCAST 2017: 6o ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΟΝΤΕΡΝΩΝ 
ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ, 4 έως 6 
Μαϊου 2017, ΚΕ.Δ.Ε.Α 3ης Σεπτεμβρίου, Πανεπιστημιούπολη, 
Θεσσαλονίκη. Πληροφορίες ΕΔΩ

1ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ “Balkans & Black Sea Cooperation 
Forum” (BBSF), Πολιτιστικός Τουρισμός, κλειδί για τη Βιώσιμη 
Ανάπτυξη”, 25 και 26 Μαΐου 2017, Σέρρες. Πληροφορίες 
ΕΔΩ

Στα 100 εκατ. ευρώ 
υπολογίζεται ότι ανέρχεται 
το ποσό που απαιτείται για 
την πλήρη αποκατάσταση 
του εθνικού και επαρχιακού 
οδικού δικτύου, σε 
όλη την έκταση της 
περιφερειακής ενότητας 
Θεσσαλονίκης, όπως 

επισήμανε η αντιπεριφερειάρχης, Βούλα Πατουλίδου, με αφορμή τη 
συζήτηση σχετικού θέματος, στη Μητροπολιτική Επιτροπή. Στο μεταξύ, 
ο περιφερειακός σύμβουλος της παράταξης της διοίκησης, Γιώργος 
Ασπασίδης, ανέφερε από την πλευρά του ότι, όπως έγινε γνωστό σε 
πρόσφατη συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής, στη Χαλκιδική για 
να επιδιορθωθεί το 10% του οδικού δικτύου χρειάζονται 32 εκατ. ευρώ, 
ενώ από το κράτος δόθηκαν για το σκοπό αυτό, 2 εκατ. ευρώ.

Στα 100 εκατ. ευρώ το κόστος για την αποκατάσταση του 
οδικού δικτύου στην ΠΕ Θεσσαλονίκης

Αντιπλημμυρικά έργα στην κοίτη του Αλιάκμονα

Αντιπλημμυρικά έργα πρόκειται να πραγματοποιηθούν στην κοίτη του 
ποταμού Αλιάκμονα στην περιοχή της Γέφυρας Θεσσαλονίκης,  κατόπιν 
του πράσινου φωτός που άναψε η οικονομική επιτροπή της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας στην κατακύρωση της σύμβασης του έργου. 
Εφόσον τηρηθούν οι διαδικασίες που απαιτούνται, τα έργα αναμένεται 
να αρχίσουν το φθινόπωρο. Σύμφωνα με παράγοντες της περιφέρειας, 
τα έργα που γίνονται κάθε χρόνο είναι απαραίτητα, προκειμένου να 
καθαρίζεται η κοίτη του ποταμού από φερτά υλικά και να αποφεύγεται 
με αυτό τον τρόπο ο κίνδυνος εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων. 
Πέρυσι έγιναν ανάλογοι καθαρισμοί, στηρίξεις των πρανών της κοίτης 
του ποταμού και αναχώματα ενώ και την επόμενη χρονιά θα γίνουν 
αντίστοιχες παρεμβάσεις. Λόγω, άλλωστε, της περιόδου αναπαραγωγής 
των πουλιών από τον Απρίλιο μέχρι τον Αύγουστο, οποιεσδήποτε 
παρεμβάσεις θα ξεκινήσουν το Φθινόπωρο, εφόσον το επιτρέπουν 
και οι κλιματολογικές συνθήκες. Το ύψος του έργου, προϋπολογισμού 
700.000 ευρώ, με την έκπτωση της τάξης του 75% θα ανέλθει σε 
175.000 ευρώ.

mailto:info%40sadas-pea.gr?subject=
mailto:sadas-pea%40tee.gr?subject=
http://thessaloniki.startupweekend.org/
www.driving.org.gr
http://mocast.physics.auth.gr/
http://balkansblackseaforum.org/
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Στο… φάσμα της απόλυτης απαισιοδοξίας εξακολουθούν να κινούνται οι 
προσδοκίες των καταναλωτών και των επιχειρήσεων της Θεσσαλονίκης, 
με τους σχετικούς δείκτες να επιδεινώνονται περαιτέρω σχεδόν σε όλους 
τους τομείς της οικονομίας. Με αρνητικό «πρόσημο» έκλεισε το 6μηνο 
που πέρασε, για βιομηχανία, εμπόριο, υπηρεσίες και τον κατασκευαστικό 
κλάδο ο οποίος έχει πλέον έχει πιάσει «πάτο», σύμφωνα με τη νέα έρευνα 
«Βαρόμετρο του ΕΒΕΘ» που διενεργήθηκε κατά το δεύτερο δεκαπενθήμερο 
του Μαρτίου 2017. «Φως» στο τούνελ φαίνεται να «βλέπουν» μόνο οι 
εξαγωγικές μεταποιητικές επιχειρήσεις.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι καταναλωτές στο 
Νομό Θεσσαλονίκης εμφανίζονται αρκετά απαισιόδοξοι, καθώς ο δείκτης 
καταναλωτικής εμπιστοσύνης διαμορφώνεται στις -55 μονάδες σε 
καλύτερο, ωστόσο, επίπεδο σε σχέση με τον αντίστοιχο εθνικό δείκτη ο 
οποίος διαμορφώνεται στις -74 μονάδες, ενώ ο δείκτης της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης διαμορφώνεται στις -4 μονάδες. Σε σχέση με τον «Σεπτέμβριο 
2016», τον «Μάρτιο 2017» παρατηρείται χειρότερο κλίμα μεταξύ των 
καταναλωτών στο Νομό Θεσσαλονίκης (-55 από -52), ενώ και ο εθνικός 
δείκτης παρουσιάζει επιδείνωση (-74 από -66).

Αρνητικός, σε σταθερό επίπεδο σε σχέση με τον «Σεπτέμβριο 2016», 
είναι ο «Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών για τις Κατασκευές». Σε 
αρνητικό επίπεδο παραμένει και ο εθνικός δείκτης, ο οποίος ωστόσο 
εμφανίζει βελτίωση συγκριτικά με τον «Σεπτέμβριο 2016». Το ισοζύγιο 
θετικών – αρνητικών εκτιμήσεων του Δείκτη βρίσκεται στις -48 μονάδες 
στο νομό Θεσσαλονίκης, έναντι -50 σε εθνικό και -7 σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 
Ειδικότερα, οι απόψεις των κατασκευαστικών επιχειρήσεων του Νομού 
Θεσσαλονίκης συνοψίζονται στα εξής: Καταγράφεται σταθερή πτώση της 
κατασκευαστικής δραστηριότητας με διατήρηση σε πολύ αρνητικό έδαφος 
των νέων παραγγελιών κι εμφανίζεται σταθερά μικρή τάση μείωσης των 
τιμών των ακινήτων, καθώς συγκλίνει ακόμη περισσότερο το επίπεδο των 
τιμών με το επίπεδο της ζήτησης.

Η Έρευνα Οικονομικής Συγκυρίας του νομού Θεσσαλονίκης («Βαρόμετρο 
ΕΒΕΘ»), διεξάγεται δύο φορές τον χρόνο, κατά το δεύτερο 15νθήμερο των 
μηνών Μαρτίου και Σεπτεμβρίου, σε συνολικό δείγμα 1.500 ερωτώμενων 
(800 επιχειρήσεων και 700 καταναλωτών). Η έρευνα καλύπτει και τους 
τέσσερις τομείς της οικονομίας (βιομηχανία–μεταποίηση, υπηρεσίες, 
λιανικό εμπόριο και κατασκευές). Η έρευνα διεξάγεται σε συνεργασία με 
την Palmos Analysis. 

Τι έδειξε το “Βαρόμετρο” του ΕΒΕΘ για τις κατασκευές

Πρώτο βραβείο σε φοιτήτρια αρχιτεκτονικής του ΑΠΘ στον 
διεθνή διαγωνισμό «Unbuilt Visions 2016»

Το πρώτο Βραβείο 
(Grand Prize) στον Διεθνή 
Διαγωνισμό «Unbuilt Visions 
2016» που πραγματοποιήθηκε 
στη Νέα Υόρκη, στις 

23/3/2017, κέρδισε η φοιτήτρια του Τμήματος Αρχιτεκτόνων του 
ΑΠΘ, Δανάη Τουρσόγλου-Παπαλεξανδρίδου για τη διπλωματική της 
εργασία, με τίτλο «Αφηγηματικές Μεταβάσεις». Η διπλωματική εργασία 
εκπονήθηκε, το 2016, στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων του ΑΠΘ, υπό την 
επίβλεψη της Καθηγήτριας Αρχιτεκτονικής του ΑΠΘ, Μαρίας Βογιατζάκη. 
Ο Διεθνής Διαγωνισμός διοργανώθηκε από τον Οργανισμό «D3 space» 
που ιδρύθηκε το 2008, με στόχο να εγείρει αρχιτεκτονικό διάλογο εκτός 
γεωγραφικών, ιδεολογικών ορίων και εξειδικεύσεων και να προωθεί 
νέες οπτικές στη σύγχρονη τέχνη, την αρχιτεκτονική και τον σχεδιασμό 
προσφέροντας ευκαιρίες ανάδειξης αλλά και υλικό για ανερχόμενους 
καλλιτέχνες, αρχιτέκτονες, σχεδιαστές κ.α. 

Θέτοντας ως σημείο εκκίνησης τη μετανάστευση, η εργασία προτείνει ότι 
“υπάρχοντας σε συμπάθεια (συν-πάθεια) με την ανθρώπινη δραστηριότητα 
και τις μεταβολές των φυσικών και τεχνητών στοιχείων, θα μπορούσε 
να προκύψει ένα νέο είδος εδάφους, ατέρμονα μεταλλασσόμενου”. 
Η διαφυγή προς μία γη ικανή να λειτουργήσει υποστηρικτικά σε κάθε 
είδους δραστηριότητας είναι ικανή να συμβάλει στην απελευθέρωση από 
κάθε ορισμένο όριο. Ως περιοχή επιλέχθηκε αυτή μεταξύ της Ορεστιάδας 
και του ποταμού Έβρου. Ο ποταμός Έβρος αναλύεται ως στοιχείο που 
είτε διαχωρίζει είτε συνδέει την Ελλάδα με την Τουρκία. Η διπλωματική 
εργασία στηρίχθηκε στο υπόβαθρο που δημιουργήθηκε από τη θεωρητική 
έρευνα της φοιτήτριας στην ερευνητική της εργασία ‘ROBO[ECO]LOGY: 
Συναθροίσεις μιας Αναδυόμενης Οικολογίας’. Περισσότερες πληροφορίες 
για τον διαγωνισμό ΕΔΩ 

Μέχρι αύριο Παρασκευή αναμένεται να κλείσουν κάποιες μικροδιαφορές, 
που παραμένουν στις διαπραγματεύσεις κυβέρνησης- θεσμών σε ό,τι 
αφορά τα ενεργειακά, όπως επισήμανε ο υπουργός Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης.

Αντικείμενο της διαπραγμάτευσης είναι η απελευθέρωση της 

“Κλείνουν” αύριο οι διαπραγματεύσεις με την τρόικα για 
τα ενεργειακά

αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, σε συνδυασμό με πώληση λιγνιτικών 
μονάδων και δημοπρασίες λιγνιτικής και υδροηλεκτρικής παραγωγής 

της ΔΕΗ. 
Χτες, Τετάρτη, πραγματοποιήθηκε δε η δεύτερη για το 2017 δημοπρασία 

για 145 μεγαβατώρες ανά ώρα και τιμή εκκίνησης τα 37,37 ευρώ ανά 
μεγαβατώρα.

Στο μεταξύ, αισιοδοξία ότι τα θέματα του υπερταμείου για τις 
αποκρατικοποιήσεις δεν θα αποτελέσουν «αγκάθι» στις διαπραγματεύσεις, 
εξέφρασε κυβερνητικός παράγοντας μετά από την ολοκλήρωση της 
συνάντησης με τους επικεφαλής των κλιμακίων των θεσμών με αυτό 
το αντικείμενο. Για το θέμα της ένταξης των ΔΕΚΟ στο υπερταμείο, ο 
κυβερνητικός παράγοντας ανέφερε πως «θέλουμε να εξαιρέσουμε 
κάποιες» και πως η πρώτη λίστα (εγκεκριμένη από το ΚΥΣΟΙΠ) θα 
συζητηθεί και ο κατάλογος που θα προκύψει θα λάβει νέα έγκριση από 
το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής. 

www.d3space.org/unbuiltvisions
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Την επόμενη εβδομάδα, όπως και τις προηγούμενες 
χρονιές, το Newsletter του ΤΕΕ/ΤΚΜ δεν θα 
κυκλοφορήσει. Την Πέμπτη 20 Απριλίου, διαβάστε 
ειδήσεις από όλον τον κόσμο στο blog του ΤΕΕ/ΤΚΜ

Στην Ολομέλεια της Βουλής εισέρχεται σήμερα το ν/σχ «Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων». Το νομοσχέδιο αναμένεται να ψηφιστεί 
το αργότερο έως αύριο Παρασκευή (σ.σ.: θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των ομιλητών), ωστόσο σε εφαρμογή θα τεθεί τρεις μήνες μετά την ψήφισή του, καθώς θα 
πρέπει να ολοκληρωθεί η δημιουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας μέσω της οποίας θα κατατίθενται οι αιτήσεις οφειλετών και πιστωτών για την αναδιάρθρωση 
των επιχειρηματικών χρεών. Σύμφωνα με στελέχη του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, κατά τη διάρκεια της συζήτησης, δεν πρόκειται να υπάρξουν 
ουσιώδεις τροποποιήσεις του αρχικού νομοσχεδίου, εντούτοις θα υπάρξουν ορισμένες νομοτεχνικές βελτιώσεις οι οποίες σχετίζονται με τη διασφάλιση των 
εμπλεκόμενων μερών, αλλά και την αποσυμφόρηση σε έναν βαθμό των Πρωτοδικείων από τον όγκο των αιτήσεων που θα επικυρώνονται δικαστικά.

Στο ΕΣΠΑ εντάχθηκαν τα έργα αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού του πάρκου του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης και του πάρκου «Γεωργιάδη» στο 
Ηράκλειο Κρήτης [...] στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020». Όπως αναφέρει η 
σχετική απόφαση για το πάρκο του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της δράσης θα υλοποιηθούν ολοκληρωμένες παρεμβάσεις βελτίωσης 
του αστικού μικροκλίματος με τη δημιουργία υποδομών για την ανάπτυξη πολιτιστικών, αθλητικών και περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων, διαμορφώσεων 
υπαίθριων χώρων εκδηλώσεων και αναψυχής, καθώς και η ανάπτυξη δικτύου μονοπατιών και ποδηλατοδρόμων εντός του πάρκου. Παράλληλα, η πρόταση 
συνοδεύεται από παρεμβάσεις και στρατηγικές διαχείρισης που αποσκοπούν στο βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα για την καθημερινή χρήση της περιοχής μελέτης. 
Η περιοχή επέμβασης συνολικής έκτασης περίπου 50 στρεμμάτων, χωροθετείται στην καρδιά της Πανεπιστημιούπολης του ΑΠΘ, σε επαφή με τις κεντρικές 
λειτουργίες του Πανεπιστημίου, όπως με το κτίριο διοίκησης, την κεντρική βιβλιοθήκη, το μετεωροσκοπείο, το αστεροσκοπείο, το νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ – καθώς και 
με σημαντικό αριθμό των σχολών του [...] Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη που εγγράφεται στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων ανέρχεται σε 767.239 ευρώ και ως 
ημερομηνία ανάληψης της πρώτης νομικής δέσμευσης του κύριου υποέργου ορίζεται ο Μάρτιος του 2018.

Η έξοδος οποιασδήποτε χώρας από το ευρώ θα οδηγούσε την ευρωζώνη σε αποσύνθεση. Αυτό δήλωσε μιλώντας σήμερα σε βελγικό πανεπιστήμιο ο αρμόδιος για 
τις οικονομικές υποθέσεις επίτροπος Πιέρ Μοσκοβισί. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, που είχε θέμα τις επιπτώσεις από ενδεχόμενη έξοδο μίας χώρας από την 
ευρωζώνη, ο Γάλλος επίτροπος αναφέρθηκε και στην Ελλάδα λέγοντας ότι έχει σημειώσει εντυπωσιακή δημοσιονομική πρόοδο η οποία όμως έχει προκαλέσει 
αρνητικές κοινωνικές επιπτώσεις. Οι επιπτώσεις αυτές οφείλονται, κατά τον Γάλλο επίτροπο, πρωτίστως στο γεγονός ότι η Ελλάδα πραγματοποίησε τα τελευταία 
τρία χρόνια διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις τις οποίες θα έπρεπε να είχε υλοποιήσει τα τελευταία 15 χρόνια. Ως προς το ζήτημα του ελληνικού χρέους ανέφερε ότι 
θα πρέπει να υπάρξουν ρυθμίσεις για την ελάφρυνση του ελληνικού άχθους, τάχθηκε όμως κατά της ονομαστικής μείωσης του χρέους. 

Νέα πιστωτική γραμμή, ύψους 100 εκατ. δολαρίων ($), εκ των οποίων τα 20 εκατ. προβλέπεται να διατεθούν στην Ελλάδα, υπέγραψαν σήμερα, στη Θεσσαλονίκη, 
η γερμανική αναπτυξιακή τράπεζα KfW και η Τράπεζα Εμπορίου και Ανάπτυξης Ευξείνου Πόντου («Παρευξείνια»), με στόχο την τόνωση των πολύ μικρών, μικρών 
και μεσαίων επιχειρήσεων, αλλά και τη στήριξη οικονομικών και κοινωνικών υποδομών στα κράτη της Μαύρης Θάλασσας (με εξαίρεση τη Ρωσία, τη Βουλγαρία 
και τη Ρουμανία). Η νέα πιστωτική γραμμή, οκταετούς διάρκειας, είναι η τέταρτη κατά σειρά, και υπεγράφη σήμερα, στη Θεσσαλονίκη, μεταξύ του προέδρου της 
Παρευξείνιας, Ισάν Ουγούρ Ντελικανλί (Ιhsan Ugur Delikanli) και του μέλους της εκτελεστικής επιτροπής του ομίλου KfW, δρ Νόρμπερτ Κλόπενμπουργκ (Norbert 
Kloppenburg). Μάλιστα, ο Γερμανός τραπεζίτης επισήμανε ότι στόχος είναι η νέα αυτή πιστωτική γραμμή να μην είναι η τελευταία. 

Προς ψήφιση ο εξωδικαστικός μηχανισμός για τις επιχειρήσεις

Στο ΕΣΠΑ τα σχέδια για το νέο αναβαθμισμένο πάρκο του ΑΠΘ

ΝΑυτΕμΠορική 27/4/2017

μΑκΕΔοΝιΑ 26/4/2017

ΠρΩτο ΘΕμΑ 26/4/2017

μΑκΕΔοΝιΑ 26/4/2017

μοσκοβισί: ή Ελλάδα έκανε σε 3 χρόνια μεταρρυθμίσεις που έπρεπε να κάνει 
εδώ και 15 χρόνια

Ένεση ρευστότητας σε μικρομεσαίους από την Παρευξείνια τράπεζαΒιΠΕ 
Σίνδου

- Το άρθρο του συναδέλφου Κώστα Κατσιφαράκη για το 
αξιοποιήσιμο νερό που χάνεται στις αστικές 
περιοχές

-Κάνοντας πολιτική με τα …σκουπίδια στην 
Ουκρανία

-Επένδυσε σήμερα για να μπορείς να θρέψεις 
τον πληθυσμό σου σε 30 ή 50 χρόνια

-Πώς η τεχνολογία θα …ξυπνήσει τις πόλεις από τον 
εφιάλτη της στάθμευσης
-το ρίσκο, η κλίμακα και το χάος
-Έρχονται τα δωρεάν μεταπτυχιακά για το 40% των 
φοιτητών

Διαβάστε στο blog του ΤΕΕ/ΤΚΜ 

Το πρώτο βήμα- άλμα, από τον προστατευόμενο χώρο της 

εκπαίδευσης στον δημόσιο χώρο και την κριτική υποδοχή, 

επιχειρούν 95 φοιτητές-εκκολαπτόμενοι καλλιτέχνες, 

που μετέχουν με τις εικαστικές τους δημιουργίες στην 8η 

Μπιενάλε των Φοιτητών των Σχολών Καλών Τεχνών 

Ελλάδoς, η οποία φιλοξενείται από μεθαύριο Παρασκευή 28 

Απριλίου (εγκαίνια στις 8 το βράδυ), στο Κέντρο Σύγχρονης 

Τέχνης Θεσσαλονίκης του Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης 

Τέχνης, στην Αποθήκη Β1 στο λιμάνι Θεσσαλονίκης.

post-its

http://www.naftemporiki.gr/finance/story/1228886/bouli-pros-psifisi-o-eksodikastikos-mixanismos-gia-tis-epixeiriseis
https://tinyurl.com/m77jxmz
http://www.protothema.gr/economy/article/674459/moskovisi-i-ellada-ekane-se-3-hronia-metarruthmiseis-pou-eprepe-na-kanei-edo-kai-15-hronia/
https://tinyurl.com/l3wnht2
http://www.teetkm.gr/archives/132280
http://www.teetkm.gr/archives/132280
http://www.teetkm.gr/archives/132280
http://www.teetkm.gr/archives/132252
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ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ 
CAN studio

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ 
ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΚΜ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

E-MAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΚΜ
Πάρις Μπίλλιας

Αλεξάνδρα Γούτα
Χρύσα Λασκαρίδου
Κυριακή Διαβολίτση

infotkm@central.tee.gr

ΤΕΕ / ΤΚΜ
Λεωφόρος Μ. Αλεξάνδρου 49

54643, Θεσσαλονίκη
www.tkm.tee.gr

ΓΡΑΦΕΙΟ  ΝΟΚ
καθημερινά στο τηλέφωνο 2310 883152 και κάθε Τετάρτη με ειδική 

συνεργάτιδα 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

http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teetkm/Forologika_Ioulios_2017.pdf.pdf

