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Για τη δραστηριότητα του ΤΕΕ/ΤΚΜ ενημερώνονται οι επισκέπτες της 82ης 
ΔΕΘ

EDITORIAL
Ήταν ημέρες ΔΕΘ του 2015, όταν -μιλώντας στο 
γεύμα της γενικής συνέλευσης της ΚΕΕΕ- με θέα 
τον Θερμαϊκό Κόλπο, ο τότε υπηρεσιακός υπουργός 
Οικονομίας, Ν.Χριστοδουλάκης, ανέφερε έναν 
αριθμό, που προκάλεσε “σούσουρο” στο ακροατήριο 
επιχειρηματιών και δημοσιογράφων, γιατί δεν είχε 
υπολογιστεί ξανά σε τόσο συγκεκριμένη βάση: “αν 
θέλουμε η ελληνική οικονομία να επανέλθει στα 
επίπεδα παραγωγής του 2008, χρειάζεται μέχρι το 
2020 να γίνουν νέες παραγωγικές επενδύσεις ύψους 
100 δισ. ευρώ” είχε πει. Έκτοτε πέρασαν ακριβώς δύο 
χρόνια και μπορεί να μοιάζει σαν να πέρασαν αιώνες, 
αλλά η ...λεκτική προτεραιότητα για προσέλκυση 
επενδύσεων δεν έχει αλλάξει. Στις πράξεις όμως, η 
αλήθεια του Grinvest τίθεται εν αμφιβόλω από την 
αλήθεια του “επί του πρακτέου”. Βλέπε Eldorado Gold. 
Ναι, κάποιοι είπαν ότι η συγκυρία της ανακοίνωσης δεν 
ήταν τυχαία, ότι ο καναδικός κολοσσός λειτούργησε 
εκβιαστικά, γνωστοποιώντας την αναστολή της 
δραστηριότητάς του μία ημέρα μετά τις ...φιλο-
επενδυτικές ανακοινώσεις του πρωθυπουργού. Δεν 
αποκλείεται να υπάρχει δόση αλήθειας στο παραπάνω, 
αλλά εξίσου αληθινές είναι και οι παράμετροι εκείνες 
της όλης ιστορίας, που δίνουν στην εταιρεία “πάτημα” για 
να “τα ρίχνει” στην κυβέρνηση, επικαλούμενη μεταξύ 
άλλων 18 αποφάσεις υπέρ της. Εξίσου αληθινές είναι 
οι ανεπίτρεπτες δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών, 
τύπου “στα τσακίδια Εldorado και μη στεριώσεις 
πουθενά”. Η επένδυση της Eldorado είναι της τάξης των 
3 δισ. ευρώ. Στην πλήρη λειτουργία της θα απασχολεί 
3600 ανθρώπους. Η εταιρεία προσανατολίζεται 
-σύμφωνα με πληροφορίες- να ζητήσει αποζημίωση 
10 δισ. ευρώ από την κυβέρνηση. Η μεγαλύτερη ζημιά 
όμως, δεν έχει να κάνει με τα δισ. που θα χάσουμε -ή 
δεν θα κερδίσουμε- στην υπόθεση της Εldorado. Η 
μεγαλύτερη ζημία έχει να κάνει με την αναντιστοιχία 
λόγων και πράξεων. Δεν καλείς κάποιον στο σπίτι σου 
για να του κλείσεις την πόρτα στα μούτρα. Και σίγουρα 
δεν του λες “στα τσακίδια”. Γιατί αυτό σίγουρα θα το 
μάθουν και όλοι οι υπόλοιποι που σκέφτονται να σε 
επισκεφτούν...

Για την πολυδιάστατη 
δραστηριότητα του ΤΕΕ/ΤΚΜ 
στα “μέτωπα” που αφορούν την 
ανάπτυξη, αλλά και την κοινωνία, 
ενημερώνονται οι επισκέπτες του 
περιπτέρου του Τμήματος στην 82η 
ΔΕΘ (περίπτερο 10, σταντ 16), από 
τις 9 έως τις 17 Σεπτεμβρίου.  Στον 
εκθεσιακό χώρο του ΤΕΕ/ΤΚΜ, 

κάποιες από τις σημαντικότερες δραστηριότητες εμφανίζονται με ετικέτες σε μία μεγάλη επιφάνεια 
όπου απεικονίζεται το Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, προβάλλονται διαφάνειες 
και για άλλες δράσεις αλλά κα με αναλυτικότερη παρουσίαση ορισμένων δραστηριοτήτων. Το κεντρικό 
ΤΕΕ είναι παρόν με μία παρουσίαση για τα 90 χρόνια της βιβλιοθήκης και με σύντομη παρουσίαση 
στα αγγλικά της διεθνούς 
παρουσίας του Επιμελητηρίου. Οι 
επισκέπτες έχουν την δυνατότητα 
να πλοηγούνται μέσω διαθέσιμου 
φορητού υπολογιστή στην 
ιστοσελίδα του Τμήματος, στο 
μπλογκ και στην εβδομαδιαία 
ενημέρωση και επίσης να 
φυλλομετρούν τις εκδόσεις του.

Αποσυνδέεται η ιδιότητα του μέλους του ΤΕΕ από την υποχρέωση υπαγωγής 
στον ΕΦΚΑ

 Δημοσιεύτηκαν σε ΦΕΚ οι διατάξεις που προβλέπουν την αποσύνδεση της ιδιότητας του μέλους 
του ΤΕΕ από την υποχρέωση υπαγωγής στον ΕΦΚΑ.  Σύμφωνα με την παρ. 1, του Αρθ. 20 του N. 4488 
«Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των 
εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 137/13-09-2017):

«1. Οι αυτοαπασχολούμενοι που είναι εγγεγραμμένοι ή θα εγγραφούν στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας 
(ΤΕΕ) υπάγονται στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ, σύμφωνα με τις σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις του πρώην 
Τομέα Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ) του ΕΤΑΑ και του Ενιαίου Ταμείου 
Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76  του 
ν. 4387/2016 , από την ημερομηνία έναρξης άσκησης του επαγγέλματος στην αρμόδια ΔΟΥ και μέχρι τη 
διακοπή της επαγγελματικής δραστηριότητας και τη διαγραφή από τη ΔΟΥ.»

Επίσης στην παρ. 3 του ίδιου άρθρου αναφέρεται:
«3. Η ισχύς των παραγράφου 1 και 2 του παρόντος άρθρου αρχίζει την 1.1.2017. Ασφαλιστικές εισφορές 

που έχουν καταβληθεί και αφορούν σε περίοδο ασφάλισης από 1.1.2017 έως την ισχύ της ρύθμισης 
συμψηφίζονται ή επιστρέφονται, πλην των ασφαλιστικών εισφορών για υγειονομική περίθαλψη.»

https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4387/year/2016/article/76%20
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Συνάντηση με στελέχη της FRAPORT ζητά το ΤΕΕ/ΤΚΜ για τα έργα 
στο “ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ”

Επίσκεψη Δ.Κανέλλου στο ΤΕΕ/ΤΚΜ

Με επιστολή του προς 71 παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς της Β.Ελλάδας, 
μεταξύ των οποίων και το ΤΕΕ/ΤΚΜ, ο CEO της “Fraport Περιφερειακά Αεροδρόμια 
ΑΕ”, Alexander Zinell, ζητά την άμεση παρέμβασή τους για να μην προχωρήσουν τα 
έργα, τα οποία -όπως υποστηρίζει- δεν είναι αναγκαία, ενώ συνεπάγονται επιπτώσεις 
στον τουρισμό και την απασχόληση, καθώς θα οδηγήσουν (για όσο διάστημα διαρκούν) 
στη μείωση της χωρητικότητας και δυναμικότητας του αεροδρομίου κατά 75%.  Όπως  
αναφέρεται στην  επιστολή, μόλις η εταιρεία ανέλαβε την διαχείριση του αεροδρομίου, 
προχώρησε άμεσα σε εκτεταμένους ελέγχους που αφορούσαν και  τη διασταύρωσης 
των Διαδρόμων 16/34 - 10/28. Οι σχετικοί έλεγχοι - σύμφωνα με το κείμενο της 
επιστολήςη πάντα -  διεξήχθησαν σύμφωνα με τα αυστηρότερα διεθνή πρότυπα 
από την ΙNTRAKAT και τα αποτελέσματά τους  είναι άκρως ενθαρρυντικά και 

Με αφορμή την παρουσία του 
ΤΕΕ/ΤΚΜ για πρώτη φορά στην 
Διεθνή Έκθεση, επισκέφτηκε την 
Θεσσαλονίκη και το Τμήμα η Γενική 
Διευθύντρια των Υπηρεσιών του ΤΕΕ. 
Η ευκαιρία δεν έμεινε αναξιοποίητη 
για μία μακράς διάρκειας συνάντηση 
και εκ βαθέων συζήτηση της κ. Κανέλλου με τα στελέχη του Τμήματος.

Η οικονομική κατάσταση του φορέα , οι ελλείψεις σε στελεχιακό δυναμικό μετά τις 
πολλαπλές συνταξιοδοτήσεις, η καλύτερη αξιοποίηση της ακίνητης  περιουσίας του 
Τμήματος , οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς τους Μηχανικούς ,καθώς και  η οργάνωση 
και η συνεργασία μεταξύ της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Υπηρεσιών του Τμήματος  
ήταν τα βασικά θέματα που συζητήθηκαν διεξοδικά.  Επίσης έγινε αναφορά στις νέες 
δραστηριότητες και προκλήσεις για το Επιμελητήριο, όπως η Ηλεκτρονική Πολεοδομία, 
η συμμετοχή του ΤΕΕ σε διαδικασίες πιστοποίησης, αλλά και το σύστημα αυθαιρέτων με 
τα δεδομένα του αναμενόμενου νέου νόμου με στόχο πάντα  την καλύτερη εξυπηρέτηση 
των Μηχανικών και την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των θεμάτων.Η κ. Κανέλλου 
κατέγραψε λεπτομερώς τις προτάσεις και τα αιτήματα,  απάντησε, διευκρίνισε και 
ενημέρωσε αναλυτικά τους Θεσσαλονικείς συναδέλφους της για όλα τα ζητήματα που 
τέθηκαν, ενώ τα απογεύματα ήταν παρούσα στο  περίπτερο του Τμήματος.

Στην αφετηρία το Protοtype by TEE. Αιτήσεις έως 30/9

 Ξεκίνησε προχτές Τρίτη 
και θα διαρκέσει έως και τις 
30 Σεπτεμβρίου η περίοδος 
ηλεκτρονικής υποβολής 
προτάσεων στο πρόγραμμα 
στήριξης της καινοτομίας 
και της επιχειρηματικότητας 
του ΤΕΕ, prototype.tee.
gr. Παρουσιάζοντας το πρόγραμμα στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην Αθήνα, ο 
πρόεδρος του ΤΕΕ, Γεώργιος Στασινός, σημείωσε ότι η πρωτοβουλία απευθύνεται σε  
“επίδοξους επαν-εκκινητές της δραστηριότητας του μηχανικού”. Το Prototype by TEE 
αποτελεί πρωτοβουλία του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας  η οποία αναπτύσσεται με 
τη συνεργασία του ΟΠΑ (Εργαστήριο ELTRUN και Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας 
και Καινοτομίας – Athens Center for Entrepreneurship and Innovation). Είναι ένας 
τεχνοδικτυακός (ψηφιακός) επιταχυντής καινοτόμων ιδεών, τις οποίες στηρίζει στο 
επίπεδο της τεχνογνωσίας, οργάνωσης, διοίκησης, διαχείρισης και προώθησης, ώστε 
να υλοποιηθούν όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά και προς όφελος της ελληνικής 
οικονομίας και κοινωνίας. 

Τα ακόλουθα βήματα για τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα είναι τα εξής:
-Φάση Β’ (Business Model Innovation and Design Thinking) ,  Οκτώβριος - Δεκέμβριος 

2017, η οποία αφορά στην κατανόηση και σχεδιασμό των βασικών συστατικών του 
επιχειρηματικού μοντέλου και του προϊόντος.

-Φάση Γ’ (From Vision to Execution)  Ιανουάριος - Μάρτιος 2018 κατά την οποία 
οι ομάδες που τελικά προκρίνονται υποστηρίζονται περαιτέρω, σε όλα τα στάδια της 
επιχειρηματικής ανάπτυξης, δηλαδή από την ιδέα στην πραγματική υλοποίηση. 

Η συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι ανοικτή και δωρεάν και μπορούν να συμμετάσχουν 
ομάδες από 2 έως και 5 ατόμων. Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε νέους ανθρώπους 
που είναι φοιτητές, απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ ή που δραστηριοποιούνται στην καινοτόμο 
επιχειρηματική δραστηριότητα. Δείτε ΕΔΩ το βίντεο από τη συνέντευξη Τύπου.

...συνέχεια από τη σελίδα 1

εγείρουν σοβαρά ερωτήματα σχετικά με την αναγκαιότητα και την ωφελιμότητα 
των εργασιών στο συγκεκριμένο σημείο.

Πάντως ο  υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών, Χρήστος Σπίρτζης, από τους 
χώρους της 82ης ΔΕΘ, δήλωσε ότι κατά την άποψή του, “δεν τίθεται θέμα για συνέχιση 
ή μη των εργασιών στο αεροδρόμιο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» και υποστήριξε ότι σε περίπτωση 
μη εκτέλεσης των εργασιών θα χρειαστεί να καταβληθούν  αποζημιώσεις στους 
εργολάβους που έχουν αναλάβει το έργο.

Το ΤΕΕ/ΤΚΜ  και το ΕΒΕΘ, ζήτησαν συνάντηση με στελέχη της εταιρείας, προκειμένου 
να υπάρξει πιο διεξοδική ενημέρωση, ειδικότερα σε ό,τι αφορά το τεχνικό αντικείμενο, η 
οποία θα πραγματοποιηθεί τις επόμενες μέρες. 

Εκτός από μηχανικούς και άλλους πολίτες, από το περίπτερο του ΤΕΕ/ΤΚΜ 
έχουν μέχρι στιγμής περάσει ο υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών 
και Ενημέρωσης, Νίκος Παππάς, ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας, Σωκράτης Φάμελλος, ο αναπληρωτής υπουργός Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μάρκος Μπόλαρης, ο περιφερειάρχης Κ.Μακεδονίας, 
Απόστολος Τζιτζικώστας, καθώς και οι πρόεδροι του ΤΜΕΔΕ, Κωνσταντίνος 
Μακέδος και της “Α” του ΤΕΕ, Τόνια Μοροπούλου. Οι επισκέπτες του περιπτέρου 
συνομίλησαν με τη διοίκηση και στελέχη του ΤΕΕ/ΤΚΜ και ενημερώθηκαν για 
τις δραστηριότητές του. Η παρουσία του ΤΕΕ/ΤΚΜ θα ήταν αδύνατη, χωρίς τη 
συνδρομή των ανθρώπων του: των μελών της ΔΕ και των ΜΕ, καθώς και των 
στελεχών και υπαλλήλων του, που βρίσκονται εκεί καθημερινά, στηρίζοντας 
εθελοντικά την προσπάθεια για την προβολή του έργου του επιμελητηρίου και 
των αιτημάτων των μηχανικών στους χιλιάδες επισκέπτες της 82ης ΔΕΘ.

http://bit.ly/2f7aUWn
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Διημερίδα για τις νομοθετικές εξελίξεις στην 
ανακύκλωση, στην 82η ΔΕΘ

Διημερίδα με θέμα τις νομοθετικές εξελίξεις και εφαρμογές στον χώρο 
της ανακύκλωσης, κομποστοποίησης και πρόληψης διοργανώνουν 
αύριο και μεθαύριο, στο πλαίσιο της 82ης ΔΕΘ, ο Ελληνικός Οργανισμός 
Ανακύκλωσης και το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Οι 
εργασίες της εκδήλωσης θα φιλοξενηθούν στο συνεδριακό κέντρο 
«Νικόλαος Γερμανός», ενώ τοποθετήσεις θα πραγματοποιήσουν κατά 
την έναρξη της εκδήλωσης οι αναπληρωτές υπουργοί Περιβάλλοντος 
& Ενέργειας, Σωκράτης Φάμελλος και Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων, Ιωάννης Τσιρώνης, καθώς και ο υφυπουργός Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής, Νεκτάριος Σαντορινιός. Δείτε το πρόγραμμα 
με τις πολύ ενδιαφέρουσες ομιλίες 

Δηλώσεις Σπίρτζη στην 82η ΔΕΘ για τον ιδιωτικό ΟΑΣΘ 
Σε τρία βασικά ερωτήματα 

συμπύκνωσε τις “απορίες” 
του για τη λειτουργία του 
ιδιωτικού ΟΑΣΘ ο υπουργός 
Υποδομών και Μεταφορών 
Χρήστος Σπίρτζης, στη 
διάρκεια συνέντευξης 
Τύπου χτες, εντός των 
εγκαταστάσεων της 82ης ΔΕΘ. 

Αυτά είναι τα εξής: Γιατί όταν υπογράφηκε η επέκταση της σύμβασης 
του ΟΑΣΘ με το ελληνικό δημόσιο το 2008 έγινε σε αόριστο χρόνο; Γιατί 
δεν πέρασε αυτή από το Ελεγκτικό Συνέδριο; Γιατί η ακίνητη και κινητή 
περιουσία του οργανισμού δεν περιήλθε στο ελληνικό δημόσιο το 2010, 
αλλά το 2017;

Με βάση τους επίσημους ισολογισμούς του ΟΑΣΘ, σημείωσε ο κ. Σπίρτζης, 
«την περίοδο 1990-2016, οι μέτοχοι πήραν επιχειρηματικό κέρδος ύψους 
324.454.000 ευρώ», την ίδια περίοδο δηλαδή -όπως εξήγησε ο ίδιος- 
που «η απολογιστική αντισταθμιστική καταβολή του κράτους, δηλαδή η 
ζημία που προκλήθηκε στο κράτος να πληρώσει, ανερχόταν σε 2,054 δισ. 
ευρώ». «Συνεπώς, οι μέτοχοι του ΟΑΣΘ την περίοδο 1990-2016 πήραν 
επιχειρηματικό κέρδος όχι επειδή πέτυχαν κέρδη, αλλά επειδή επιβάρυναν 
το ελληνικό δημόσιο» είπε χαρακτηριστικά.

Η ετήσια απόδοση του καταβεβλημένου κεφαλαίου των μετόχων του 
ΟΑΣΘ κατά την προαναφερόμενη περίοδο, κυμαινόταν σύμφωνα με 
τον κ. Σπίρτζη από 80% έως και 745%. Χαρακτηριστικά ανέφερε ότι το 
μνημονιακό έτος 2010, η ετήσια απόδοση του καταβεβλημένου κεφαλαίου 
των μετόχων του ΟΑΣΘ ήταν στο 143%, το 2011 στο 138% και το 1995 σε 
745%. «Υπάρχουν πολιτικές και διαχειριστικές ευθύνες» είπε ο υπουργός, 
υπογραμμίζοντας ότι το «παλαιοκομματικό σύστημα ήξερε το πρόβλημα».

Μιλώντας, δε, για τα έσοδα και έξοδα του οργανισμού, ο κ. Σπίρτζης 
είπε ότι από τα επίσημα στοιχεία προκύπτει ότι τα έξοδα ήταν κατά 2,83 
φορές μεγαλύτερα έναντι των εσόδων κατά μέσο όρο και στο πλαίσιο 
αυτό επισήμανε ότι «οι προτάσεις της προηγούμενης διοίκησης του ΟΑΣΘ 
για αύξηση του εισιτηρίου στο 1,40 ευρώ δεν ήταν για τον εξορθολογισμό 
του οργανισμού, αλλά για να συνεχίσουν οι μέτοχοι να παίρνουν μεγάλα 
ποσά». 

Στη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου γνωστοποιήθηκε ακόμη ότι 
σύντομα το επιβατικό κοινό θα πληρώνει 1 ευρώ το εισιτήριό του εντός 
των λεωφορείων του ΟΑΣΘ. «Τέρμα στο 1,10 ευρώ και στην πρωτοτυπία 
το μηχάνημα να μη δίνει ρέστα» σημείωσε ο κ. Σπίρτζης μιλώντας για 
το σχεδιασμό της κυβέρνησης για την προμήθεια ανταλλακτικών για τα 
αστικά λεωφορεία ύψους 1 εκατ. ευρώ, ανακοίνωσε ότι εντός του μήνα, 
με τα πρώτα 500.000 ευρώ, θα βγουν στους δρόμους της Θεσσαλονίκης 
100-110 λεωφορεία και εντός του τριμήνου, θα διατεθεί το υπόλοιπο ποσό 
για την κυκλοφορία πρόσθετων ισάριθμων αστικών.

Εκδήλωση ΤΕΕ/ΤΚΜ για το πρόγραμμα αυτοαπασχόλησης 
πτυχιούχων του ΕΣΠΑ στις 27/9

Στις 11/10 λήγει η β’ περίοδος υποβολής αιτήσεων για το 
πρόγραμμα αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων 

Στις 11 Οκτωβρίου λήγει η δεύτερη περίοδος υποβολής αιτήσεων για 
ένταξη στο πρόγραμμα ενίσχυσης της αυτοαπασχόλησης των Πτυχιούχων 
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΕΣΠΑ 2014-2020. Η δε προθεσμία για 
την τρίτη περίοδο υποβολής ανοίγει στις 8 Νοεμβρίου κι εκπνέει στις 13 
Δεκεμβρίου του 2017. 

Το πρόγραμμα, που απευθύνεται σε απόφοιτους ΑΕΙ/ΤΕΙ ή ισότιμης σχολής 
Ελλάδος ή εξωτερικού (αναγνωρισμένη από το ΔΟΑΤΑΠ) ή και σε κατόχους 
αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων από ΣΑΕΙ ή ΣΑΕΠ, θα βρεθεί στο 
επίκεντρο εκδήλωσης που το ΤΕΕ/ΤΚΜ, σε συνεργασία με την ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ, 
διοργανώνει στις 27/9. Το πρόγραμμα απευθύνεται και σε Μηχανικούς. 
Ηδη στον Α’ κύκλο του προγράμματος εντάχθηκαν ως δυνητικοί δικαιούχοι 
σε αμιγώς δραστηριότητες Μηχανικών 155 συνάδελφοι στην Περιφέρεια 
Κεντρικής Μακεδονίας. Περισσότερες λεπτομέρειες για το πρόγραμμα ΕΔΩ

Απαντήσεις σε βασικά ερωτήματα, που αφορούν  το πρόγραμμα 
ενίσχυσης της αυτοαπασχόλησης των Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης του ΕΣΠΑ 2014-2020, θα δοθούν στη διάρκεια 
εκδήλωσης, που διοργανώνει στις 27 Σεπτεμβρίου το ΤΕΕ/
ΤΚΜ, σε συνεργασία με την ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ. Η εκδήλωση θα 
πραγματοποιηθεί στο αμφιθέατρο του ΤΕΕ/ΤΚΜ, από τις 6 το 
απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Περισσότερες πληροφορίες θα 
γνωστοποιηθούν στο επόμενο τεύχος του Newsletter. Θυμηθείτε 
τις προθεσμίες για το πρόγραμμα ανατρέχοντας στη σελίδα 2 του 
τρέχοντος τεύχους.

Giorgos Kollias Original uploader was Giorgos Kollias at 
el.wikipedia

http://bit.ly/2vW14ty
http://www.antagonistikotita.gr/ptyxioyxoi/index.asp
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ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΕ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Εκδόθηκαν χτες Τετάρτη από το ΥΠΕΝ δύο άδειες για τις μεταλλευτικές 
εγκαταστάσεις Ολυμπιάδας, σε συνέχεια των δεσμεύσεων του υπουργού 
Γιώργου Σταθάκη για ολοκλήρωση κατά 100% της αδειοδότησης μέσα στην 
εβδομάδα. Με την πρώτη απόφαση τροποποιείται η άδεια εγκατάστασης 
ηλεκτρομηχανολογικού του χώρου απόθεσης στην περιοχή της Ολυμπιάδας, 
και επιτρέπεται «η διάθεση του λεπτομερούς υπολείμματος κατεργασίας 
του εργοστασίου εμπλουτισμού Ολυμπιάδας στο στεγανοποιημένο και 
υδραυλικά προστατευμένο -απομονωμένο τμήμα που προσδιορίζεται από τον 
ενοποιημένο χώρο απόθεσης 1-3, το δεξιό αντέρεισμα, την ανάντη παρειά του 
κατάντη αναχώματος και την λίμνη εκτάκτου ανάγκης του Μεταλλείου Μαύρων 
Πετρών».

Με τη δεύτερη, χορηγείται στην Ελληνικός Χρυσός άδεια λειτουργίας 
νέου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού του εργοστασίου εμπλουτισμού 
στην Ολυμπιάδα, διάρκειας τριών ετών, με τον περιορισμό η ποσότητα του 
επεξεργαζόμενου μεταλλεύματος ετησίως να μην υπερβαίνει τις 400.000 
τόνους, όπως και να λαμβάνονται μέτρα για την προστασία της υγείας και 
ασφάλειας των εργαζομένων, τη συμμόρφωση προς τους κανονισμούς 
λειτουργίας και συντήρησης κ.α.

Σε συνέντευξη Τύπου τη Δευτέρα, ο διευθύνων σύμβουλος της Eldorado 
Gold, Τζορτζ Μπερνς, κάλεσε την κυβέρνηση να επιταχύνει τις εγκρίσεις των 
αδειών, προκειμένου να προχωρήσουν τα επενδυτικά σχέδια της “Ελληνικός 
Χρυσός”, ενώ εμφανίστηκε πεπεισμένος ότι μακροπρόθεσμα -και με διάλογο- η 
επένδυση της εταιρείας θα πραγματοποιηθεί. Απαντώντας δε σε ερώτηση για 
το εάν η Eldorado θα προχωρούσε στη συγκεκριμένη επένδυση αν γνώριζε τα 
προβλήματα που θα αντιμετώπιζε, είπε ότι ο ίδιος στα 40 χρόνια δραστηριότητάς 
του σε όλο τον κόσμο δεν έχει αντιμετωπίσει τέτοια προβλήματα και ότι η εταιρία 
δεν θα αναλάμβανε το ρίσκο της επένδυσης.

Στο μεταξύ, να επανεξεταστεί το σύνολο των εκκρεμών ζητημάτων που 
αφορούν την επένδυση της εταιρείας «Ελληνικός Χρυσός» (“Eldorado Gold”) 
στη Χαλκιδική, ώστε η λειτουργία της να μην ανασταλεί, ζητά με  επιστολή της 
προς τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, η διοίκηση του Συνδέσμου Βιομηχανιών 
Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ). Από την πλευρά της, με δική της ανακοίνωση, η 
διοίκηση του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ) χαρακτηρίζει 
δυσάρεστη εξέλιξη την ανακοίνωση της «Eldorado Gold» για την αναστολή των 
εργασιών της, τονίζοντας ότι «καμία επένδυση δεν περισσεύει στην Ελλάδα» και 
καλώντας τις δύο πλευρές να βρουν λύση «έστω και την ύστατη στιγμή».

Ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων (ΚΕΕ) και του Εμπορικού και 
Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθήνας (ΕΒΕΑ), Κωνσταντίνος Μίχαλος, εξάλλου, 
με επιστολές του στον πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα, τον υπουργό Ενέργειας και 
Περιβάλλοντος, Γιώργο Σταθάκη και στη διοίκηση της εταιρίας Eldorado Gold, 
προτείνει να αναλάβει το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών τη 
διαιτησία μεταξύ της εταιρίας Eldorado Gold και του ελληνικού Δημοσίου με την 
εξειδικευμένη υπηρεσία που διαθέτει το Επιμελητήριο και παρέχει το αρμόδιο 
κέντρο του, Διαιτησιών και Διαμεσολαβήσεων. 

Βιώσιμη και σύμφωνη με τα κριτήρια που θέτει η Συμφωνία των 
Παρισίων είναι η ελληνική πρόταση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για 
την αποεπένδυση περίπου του 40% του λιγνιτικού δυναμικού της ΔΕΗ, 
όπως επισήμανε από τη Θεσσαλονίκη και την 82η ΔΕΘ, ο υπουργός 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γεώργιος Σταθάκης. Πρόσθεσε ότι στο 
επόμενο διάστημα θα γίνουν διαπραγματεύσεις για την οριστικοποίηση 
της πρότασης, με προοπτική το market test να “τρέξει” τον Οκτώβριο, 
προσελκύοντας ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον. Η δε αποεπένδυση 
εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί ως τα μέσα του 2018. Μιλώντας σε 
εκδήλωση της ΔΕΗ, σε συνεργασία με την ΔΕΘ HELEXPO και του 
Ινστιτούτου Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης,  στο πλαίσιο της 82ης ΔΕΘ, ο 
κ.Σταθάκης επισήμανε ότι δεν θα δικαιωθούν όσοι υποστηρίζουν 
ότι δεν θα υπάρξει ισχυρό ενδιαφέρον στο πλαίσιο της διαδικασίας 
του market test. Πρόσθεσε δε ότι «επιδίωξη του ενεργειακού 
σχεδιασμού της κυβέρνησης είναι η μέγιστη δυνατή συμμετοχή του 
λιγνίτη στο ενεργειακό μίγμα της Ελλάδας το 2030, υπό το φως των 
περιβαλλοντικών στόχων, για τους οποίους η χώρα έχει δεσμευτεί 
με τη Συμφωνία των Παρισίων», κάτι που είναι εφικτό χάρη στις νέες 
τεχνολογίες.

“H Εldorado  δεν έχει αντιμετωπίσει τέτοια προβλήματα τα 
τελευταία 40 χρόνια σε καμία χώρα”

Τον Οκτώβριο το market test για τις λιγνιτικές μονάδες 
της ΔΕΗ

Δασικοί χάρτες και τοπογραφικά διαγράμματα στο 
επίκεντρο ημερίδας του ΣΔΑΤΜΒΕ στις 22/9

Ενημερωτική ημερίδα για τις επαγγελματικές προκλήσεις που 
αντιμετωπίζουν οι αγρονόμοι τοπογράφοι μηχανικοί διοργανώνει στις 22 
Σεπτεμβρίου στο αμφιθέατρο του ΤΕΕ/ΤΚΜ ο Σ.Δ.Α.Τ.Μ.Β.Ε. Μεταξύ άλλων 
θα συζητηθεί το θέμα των  δασικών χαρτών (τρέχουσα επικαιρότητα, 
συγκεντρωτική νομοθεσία, ενημέρωση για τις επόμενες αναρτήσεις, με 
εισηγητή τον Μόσχο Βογιατζή της ΕΚΧΑ ΑΕ), θα γίνει ενημέρωση για την 
ηλεκτρονική υποβολή τοπογραφικών διαγραμμάτων (με εισηγήτρια τη 
Φωτεινή Βακαλοπούλου της ΕΚΧΑ Α.Ε.) και η κωδικοποίηση διατάξεων 
της δασικής νομοθεσίας που αφορούν τα τοπογραφικά διαγράμματα 
(εισηγητής: Χρήστος Ζαβρακλής, νομικός σύμβουλος ΣΔΑΤΜΒΕ).
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ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ

Ωφέλιμη σε πολλά επίπεδα -ιδίως σε εκείνα του τουρισμού και των 
μεταφορών- θα είναι για τη Βόρεια Ελλάδα η δημιουργία του νέου οδικού άξονα 
Θεσσαλονίκης – Έδεσσας, ένα έργο την αναγκαιότητα του οποίου το ΤΕΕ/ΤΚΜ 
είχε επανειλημμένως επισημάνει. . Μετά τις σχετικές αναφορές του αναπληρωτή 
υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξη Χαρίτση, για τη χρηματοδότηση 
όλων των απαραίτητων απαλλοτριώσεων με 10 εκατ. ευρώ και την από 
κοινού με την Περιφέρεια προσπάθεια εξασφάλισης των αναγκαίων πόρων 
για την υλοποίηση του έργου σύντομα πραγματοποιείται το πρώτο βήμα για την 
υλοποίηση του έργου. Το έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό περίπου 200 εκατ. 
ευρώ ενώ σύμφωνα με τον αρμόδιο περιφερειάρχη, Απ. Τζιτζικώστα, οι μελέτες 
έχουν εκπονηθεί και εγκριθεί, ενώ υπάρχει και εγκεκριμένη μελέτη εφαρμογής.

Ημερίδα για το “Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας απορροής ποταμών του 
Υδατικού Διαμερίσματος Κεντρικής Μακεδονίας” διοργανώνει στις 19 Σεπτεμβρίου 
2017, στο κτήριο του ΤΕΕ/ΤΚΜ (Μ.Αλεξάνδρου 49), η Ειδική Γραμματεία Υδάτων του 
ΥΠΕΝ,στο πλαίσιο της διαβούλευσης του σχεδίου. Η εκδήλωση θα ξεκινήσει στο  9.30 
π.μ. Σύμφωνα με το κείμενο της πρόσκλησης, “οι απόψεις που θα εκφραστούν κατά 
τη διάρκεια της ημερίδας θα αποτελέσουν υλικό για τη διαμόρφωση του οριστικού 
σχεδίου διαχείρισης και της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. 
Πληροφορίες για τη διαδικασία κατάρτισης του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων 
Πλημμύρας υπάρχουν στην ειδική ιστοσελίδα του Υ.Π.ΕΝ για τις πλημμύρες (http://
floods.ypeka.gr.). Περισσότερα ΕΔΩ 

Στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο εκπροσωπούνται αυτές τις ημέρες στην Ελλάδα οι 
μεγαλύτερες ενεργειακές εταιρείες της Κίνας, όπως για παράδειγμα ο κολοσσός Shen-
hua Energy Co Ltd, που εκπροσωπήθηκε στην 82η ΔΕΘ και τη Θεσσαλονίκη από τον 
“νούμερο ένα” του, δρ Ling Wen, ο οποίος επιβεβαίωσε το επενδυτικό ενδιαφέρον 
της εταιρείας για την Ελλάδα. ‘Οπως επισήμανε, στην παγκόσμια αγορά ενέργειας 
υπάρχουν σήμερα δύο τάσεις: πρώτον, η ανάγκη για σταθερή και βιώσιμη ενεργειακή 
τροφοδοσία και δεύτερον η ανάγκη η τροφοδοσία αυτή να γίνει ακόμη πιο καθαρή, 
“όπως υποσχέθηκαν οι Πρόεδροι Σι και Ομπάμα (κατά τη διάσκεψη για το κλίμα) στο 
Παρίσι”. “Ως ο μεγαλύτερος παραγωγός λιγνίτη στον κόσμο πρέπει να δώσουμε ισχυρή 
στήριξη στη σταθερή ενεργειακή προμήθεια της οικονομίας και πρέπει να κάνουμε τον 
λιγνίτη πιο καθαρό. Στην Κίνα κάναμε επιτυχημένα αυτή την καινοτομία [...] Στο μέλλον 
θέλω να βοηθήσω την Ελλάδα, μέσω της συνεργασίας μας, να κάνει την παροχή 
ενέργειας από λιγνίτη πολύ καθαρή” κατέληξε.

Αντίστοιχα, ο Meng Zhang του κινεζικού ομίλου CMEC, που έχει υπογράψει μνημόνιο 
συνεργασίας με τη ΔΕΗ, επισήμανε ότι η εταιρεία του «κινείται προς τα εμπρός στη 
συνεργασία της με τη ΔΕΗ», ενώ πρόσθεσε ότι το πλαίσιο του σχεδίου για τον Νέο 
Δρόμο του Μεταξιού, βλέπει την αγορά της νοτιοανατολικής Ευρώπης και την Ελλάδα 
ως πολλά υποσχόμενη και για τον τομέα της ενέργειας. 

Και αν οι “επίσημες” παρουσίες ήταν εντυπωσιακές, εξίσου εντυπωσιακές ήταν και οι 
μακέτες που έφεραν μαζί τους οι κινεζικές εταιρείες, προκειμένου να προσελκύσουν 
περισσότερους επισκέπτες στο περίπτερο 13, όπου η κινεζική συμμετοχή αναπτύσσεται 
σε έκταση 6 στρεμμάτων, με 167 εταιρείες κι αντιπροσωπεία 400 ατόμων. Μεταξύ 
των ευμεγέθων μακετών που μπορεί κάποιος να δει στη ΔΕΘ μέχρι και το βράδυ της 
Κυριακής περιλαμβάνονται η καθόλα εντυπωσιακή “σμίκρυνση” ενός εργοστασίου 
υγροποίησης άνθρακα, αλλά και οι μικρογραφίες τρένου υψηλής ταχύτητας και 
φορτηγού πλοίου.

Γεγονός το πρώτο βήμα για τον νέο οδικό άξονα 
Θεσσαλονίκης-Εδεσσας

Ημερίδα για το σχέδιο διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας 
απορροής ποταμών στην Κ.Μακεδονία

Οι επικεφαλής ενεργειακών κολοσσών της Κίνας, αλλά 
και εντυπωσιακές μακέτες στην 82η ΔΕΘ

Επένδυση 200 εκατ. για το στρατόπεδο Γκόνου

Στο τέλος Οκτωβρίου λήγει η πρώτη φάση του διαγωνισμού της ΓΑΙΑΟΣΕ για 
την παραχώρηση του πρώην Στρατοπέδου Γκόνου στη δυτική Θεσσαλονίκη, 
όπως δήλωσε στη Voria.gr o διευθύνων σύμβουλος της Εταιρείας, Αθανάσιος 
Σχίζας. «Το φάκελο του διαγωνισμού παρέλαβαν 11 εταιρείες. Με τους 
ενδιαφερομένους θα προχωρήσουμε αμέσως σε διαβουλεύσεις ώστε μέχρι 
τον Μάρτιο ή Απρίλιο του 2018 να προχωρήσουμε στη φάση κατάθεσης των 
δεσμευτικών προσφορών». Σύμφωνα με τον CEO της ΓΑΙΑΟΣΕ, στη διάρκεια των 
διαβουλεύσεων θα συζητηθούν τα πιθανά σενάρια αξιοποίησης του μεγάλου 
ακινήτου, τα τρία δηλαδή που έχει προκρίνει η Εταιρεία. Το πρώην «Γκόνου», 
μπορεί να αναπτυχθεί σαν ανεξάρτητο μεγάλο εμπορευματικό κέντρο ή σε 
συνέργεια με τον ΟΛΘ ή ακόμη, να κατατμηθεί σε μικρότερα τμήματα.

Για την αξιοποίηση του πρώην στρατοπέδου, που θα παραχωρηθεί για περίοδο 
50 ετών, θα απαιτηθεί μεγάλη επένδυση, της τάξης των 200 εκατ. ευρώ. 
Περισσότερα ΕΔΩ 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ  παρουσίασης προγράμματος «ΒUSINESS INTERGRI-
TY FORUM (BIF)», 25 Σεπτεμβρίου 2017, ΕΒΕΘ, Τσιμισκή 29, στις 
5 μ.μ. Πληροφορίες

«ΠΟΛ(ε)ΙΣ»  Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς, 22 
έως 24 Σεπτεμβρίου 2017, Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης. 
Πληροφορίες

ΕΚΘΕΣΗ  «Η Αγία Σοφία των αδελφών Fossati» μέσα από την 
Τρικόγλειο Βιβλιοθήκη του Α.Π.Θ. Έως 15 Οκτωβρίου 2017, 
Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού. Πληροφορίες

6η ΜΠΙΕΝΑΛΕ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  από 30 
Σεπτεμβρίου 2017 έως  14 Ιανουαρίου 2018, Μονή Λαζαριστών, 
Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης, Αποθήκη Β1 λιμάνι 
Θεσσαλονίκης, χώροι Μακεδονικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης 
και Αγιορειτική Εστία. Πληροφορίες

ΠΟΛΥΘΕΑΜΑ   για τα 100 χρόνια πυρκαγιάς της Θεσσαλονίκης, 23 
Σεπτεμβρίου 2017, κτίριο Λέσχης Θεσσαλονίκης, Λ.Νίκης 63 και 
σειρά εκδηλώσεων. Πληροφορίες

http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teetkm/Prosklhsh_0.pdf
http://voria.gr/article/telos-oktovriou-klironi-gia-tin-axiopiisi-tou-stratopedou-gkonou
http://ebeth.gr/pages/details/ekdilosi-parousiasis-tou-programmatos-business-integrity-forum-bif-diorganonei-i-organosi-diethnis-diafaneiaellas-se-sunergasia-me-to-ebeth-ti-deutera-2592017-sto-ebeth%2C28906
www.amth.gr
www.lfme.gr
http://www.mbp.gr
http://thessalonikibiennale.gr/
http://parallaximag.gr/thessaloniki/eginespitha-pyrkagia-ena-polytheama-100-chronia-meta
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Ανοιχτό το ενδεχόμενο να ληφθούν νέα μέτρα το 2018, στην περίπτωση που υπάρχει δημοσιονομική απόκλιση, άφησε κυβερνητικός αξιωματούχος σημειώνοντας 
ότι είμαστε δεσμευμένοι να κάνουμε ό,τι χρειαστεί. Ανέφερε ωστόσο ότι για το τρέχον έτος θα υπαρξει υπεραπόδοση των στόχων του προϋπολογισμού, εξέλιξη που 
θα οδηγήσει στη διανομή του επιπλέον ποσού για την πληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών, καθώς και για την απόδοση του κοινωνικού επιδόματος αλληλεγγύης 
αλλά και αναπτυξιακά προγράμματα.

«Άκυρο» από το υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος στην επένδυση του πρώην υπουργού των κυβερνήσεων Κώστα Καραμανλή, Γιώργου Σαλαγκούδη για 
την κατασκευή δύο μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με αεριοποίηση βιομάζας στην περιοχή των Βασιλικών. Σύμφωνα με πληροφορίες ο υπουργός 
Γιώργος Σταθάκης καθώς και ο αναπληρωτής υπουργός Σωκράτης Φάμελλος έκαναν δεκτές τις δύο προσφυγές τις οποίες είχε καταθέσει ο δήμος Θέρμης, σε 
βάρος αντίστοιχων αποφάσεων της Αποκεντρωμένης Μακεδονίας Θράκης με τις οποίες δινόταν το πράσινο φως για την πραγματοποίηση της επένδυσης.

Την εκτίμησή του ότι το χωριό Ανάργυροι στη δυτική Μακεδονία «θα πρέπει να εκκενωθεί άμεσα και στο σύνολό του» εξέφρασε εκ νέου κατά την επίσκεψή 
του στην περιοχή ο καθηγητής Εφαρμοσμένης Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας 
(ΟΑΣΠ), Ευθύμιος Λέκκας. 

Την εκτίμηση ότι η τρίτη αξιολόγηση του ελληνικού προγράμματος είναι εφικτό να ολοκληρωθεί ως το τέλος του έτους, εξέφρασε την Τετάρτη από τις Βρυξέλλες 
ανώτερος αξιωματούχος της ευρωζώνης. Υπενθύμισε ότι συνδέεται με 95 προαπαιτούμενα εκ των οποίων τα περισσότερα αφορούν την εφαρμογή των ήδη 
συμφωνηθέντων μεταρρυθμίσεων. Ως πιο σημαντικά ζητήματα της τρίτης αξιολόγησης, ο αξιωματούχος της ευρωζώνης επισήμανε τον προϋπολογισμό του 2018, 
τα κοινωνικά επιδόματα, τη μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης, τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, την εφαρμογή της μεταρρύθμισης στην αγορά 
εργασίας και στην αγορά της ενέργειας και τις ιδιωτικοποιήσεις. 

Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, κ. Χρήστος Σπίρτζης επισκέφτηκε το αμαξοστάσιο του μετρό Θεσσαλονίκης στην Πυλαία, συνοδευόμενος από τον πρόεδρο 
της Αττικό Μετρό, κ. Γιάννη Μυλόπουλο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της  Αττικό Μετρό κ. Θεόδωρο Παπαδόπουλο και εργαζόμενους στο μετρό Θεσσαλονίκης. 
«Πιστεύουμε ότι το έργο μπήκε στην τελική ευθεία, τα χρονοδιαγράμματα τηρούνται και ευχόμαστε στους μηχανικούς που μελέτησαν, συμμετέχουν και 
κατασκευάζουν το έργο και στους εργαζόμενους να καμαρώσουν σε λίγο καιρό την ολοκλήρωσή του», υπογράμμισε μεταξύ άλλων στις δηλώσεις του, ο Υπουργός 
Υποδομών και Μεταφορών.

Νέα μέτρα το 2018;

“Οχι” από το ΥΠΕΝ για τις μονάδες βιομάζας στα Βασιλικά

Το χωριό Ανάργυροι  «θα πρέπει να εκκενωθεί άμεσα και στο σύνολό του»

ΚΑθημΕριΝη 13/9/2017

voria.gr 13/9/2017

μΑΚΕΔΟΝιΑ 13/9/2017

ΤΟ ΒημΑ 13/9/2017

karfitsa.gr 13/9/2017

Εφικτή η ολοκλήρωση της γ’ αξιολόγησης ως το τέλος του 2017

o X.Σπίρτζης για την εξέλιξη του έργου του μετρό

Διαβάστε στο blog του ΤΕΕ/ΤΚΜ 

-Μήπως οι αρχιτέκτονες πρέπει να επανασχεδιάσουν οι ίδιοι το επάγγελμά 
τους, πριν τους προλάβει η τεχνολογία;
-Τα εργατικά συνδικάτα εκλίπουν στις αμερικανικές πόλεις
-Τα βρετανικά υποβρύχια του 2051 ίσως μοιάζουν με …σαλάχια
-16 θέσεις υποτροφιών εξωτερικού για επιστήμες μηχανικών
-Αυτά τα βιβλία πρέπει να διαβάσει κάθε επιχειρηματίας (ή υποψήφιος entre-
preneur)

-Πότε μια συμφωνία πρέπει να δηλώνεται στην Εφορία, του συνεργάτη μας Ν. 
Κολυδά.

-Στις 11/10 λήγει η β’ περίοδος υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα 
αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων

http://www.kathimerini.gr/926447/article/oikonomia/ellhnikh-oikonomia/anoixto-to-endexomeno-newn-metrwn-to-2018
http://bit.ly/2eXR24p
http://bit.ly/2jr5HKr
http://bit.ly/2wZbJHJ
http://bit.ly/2f7uW3c
http://www.teetkm.gr/arxitektones-epanasxediasmos-epaggelmatos-texnologia/
http://www.teetkm.gr/ta-ergatika-syndikata-eklipoyn-stis-amerikanikes-poleis/
http://www.teetkm.gr/ta-bretanika-ypobryxia-toy-2051-isos-moiazoyn-me-salaxia/
http://www.teetkm.gr/16-theseis-ypotrofion-exoterikoy-gia-epistimes-mixanikon/
http://bit.ly/2fjYfvV
http://www.teetkm.gr/pote-mia-symfonia-prepei-na-dilonetai-stin-eforia-toy-synergati-mas-n-kolyda/
http://www.teetkm.gr/stis-1110-ligei-i-ba-periodos-ypobolis-aitiseon-gia-to-programma-aytoapasxolisis-ptyxioyxon/
http://www.teetkm.gr/stis-1110-ligei-i-ba-periodos-ypobolis-aitiseon-gia-to-programma-aytoapasxolisis-ptyxioyxon/
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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/ForologikaDec2017.pdf

