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Πρόσω ολοταχώς για το 2018
EDITORIAL
Το 2018 το λιμάνι της Θεσσαλονίκης γυρίζει σελίδα. 

Μέσα στο πρώτο τρίμηνο του έτους η κοινοπραξία 

DIEP GmbH- Terminal Link SAS- Belterra Ltd 

αναλαμβάνει εκτός απροόπτου τα ηνία και ένας από 

τους μεγαλύτερους παρόχους στον κόσμο τοποθετεί 

σημαιάκι στον Θερμαϊκό. Όχι -όπως όλα δείχνουν- 

για να “κρατήσει” τη Θεσσαλονίκη ως δευτερεύον 

λιμάνι, αλλά για να την αναπτύξει πραγματικά 

σαν πύλη για τις αγορές της νοτιοανατολικής 

Ευρώπης, αφού δεν διαθέτει άλλα συμφέροντα 

στην περιοχή. Είναι πολύ θετικό πως επιτέλους το 

λιμάνι της Θεσσαλονίκης ακολουθεί τη μοναδική 

οδό που μπορεί να το οδηγήσει πραγματικά στην 

ανάπτυξη. Κι είναι επίσης θετικό ότι δεν υπάρχουν 

πια αυταπάτες για το τι πρέπει να γίνει από εδώ και 

πέρα. Τρία πράγματα. Πρώτον, για να λειτουργήσει 

σωστά το λιμάνι χρειάζονται βασικές επενδύσεις (κι 

είναι ενθαρρυντικό ότι η κοινοπραξία δεσμεύτηκε 

να ολοκληρώσει τις σημαντικότερες εξ αυτών σε 

χρόνο συντομότερο από τη συμβατική υποχρέωσή 

της). Δεύτερον, χρειάζονται συνδέσεις, οδικές 

και σιδηροδρομικές, γιατί αποκομμένο από τα 

δίκτυα, το λιμάνι λίγα μπορεί να καταφέρει. Είναι 

απαραίτητο να κινητοποιηθούν άμεσα η Πολιτεία 

και ο όμιλος του ΟΣΕ στο να γίνουν επιτέλους τα 

απαραίτητα έργα. Και, τρίτον, για να συμπληρωθεί 

το παζλ, χρειάζεται να ανοίξουμε το “κάδρο”, 

επιδιώκοντας να γίνεται ενεργητική τελειοποίηση 

προϊόντων (π.χ., συναρμολόγηση) στη Θεσσαλονίκη 

και την περιφέρειά της, για να μένει προστιθέμενη 

αξία στην περιοχή. Με απλά λόγια, όταν ένα φορτίο 

φτάνει στον Θερμαϊκό από τις αγορές της Ασίας σε 

μορφή “α”, για να καταλήξει στις απαιτητικές αγορές 

της Ευρώπης, που απαιτούν μορφή “β”, το πέρασμα 

από το “α” στο “β” πρέπει να γίνεται με τη συνδρομή 

τοπικών επιχειρήσεων. Να μην αφήσουμε αυτή την 

ευκαιρία να προσπεράσει.

Αν θέλεις ένα 
καλύτερο αύριο 
πρέπει να δράσεις 
σήμερα. Η δράση 
εδώ και τώρα (ποτέ 
τα λόγια, κι ας είναι 
και μεγάλα) είναι 
που διασφαλίζει 
πως ό,τι και αν 

ξημερώνει αύριο, θα είσαι τουλάχιστον προετοιμασμένος -αν όχι έτοιμος. Στη δε Ελλάδα όπου 
το αστάθμητο είναι ...σταθερό, η καλή προετοιμασία, βασισμένη στην πράξη και με στόχο το 
μετρήσιμο αποτέλεσμα, είναι εξαιρετικά σημαντική.

Με το σκεπτικό αυτό, στο ΤΕΕ/ΤΚΜ βάζουμε το 2018 τα δυνατά μας για αποτελέσματα στην 
πράξη, σχεδιάζοντας συγκεκριμένες δράσεις με ιδιαίτερη έμφαση στην επιμόρφωση και στην 
ενημέρωση. Οι νέες συνθήκες απαιτούν νέες δεξιότητες και, έχοντας πλήρη συναίσθηση αυτού 
του γεγονότος, το ΤΕΕ/ΤΚΜ, που στη διάρκεια του 2017 διοργάνωσε πλήθος εκδηλώσεων για 
τη διεύρυνση των γνώσεων των μηχανικών, γεμίζει και τη φετινή ατζέντα. Για αρχή  λοιπόν, 
συνεχίζονται οι εκδηλώσεις σχετικά με το νέο νόμο για το δομημένο περιβάλλον σε Βέροια 
(19/1), Γιαννιτσά (23/1), Πολύγυρο (26/1) και Κιλκίς (29/1),  προγραμματίζεται η εκδήλωση στη 
Βέροια για τους δασικούς χάρτες και σύντομα έπονται οι ημερίδες για τον ΚΕΝΑΚ. Ακολουθεί 
σφιχτό πρόγραμμα σεμιναρίων μικρής διάρκειας, ενημερωτικών ημερίδων και διαλέξεων 
που επεξεργάζεται η διαρκής ΟΕ Ενημέρωσης - Επιμόρφωσης σε συνεργασία με τις Μόνιμες 
Επιτροπές.

Δεν είναι όμως μόνο η επιμόρφωση που το ΤΕΕ/ΤΚΜ έχει θέσει ψηλά στην ατζέντα του 2018. 
Οι εξελίξεις στα  θέματα της ανάπτυξης που τέθηκαν στο συνέδριο του 2016, η εκπλήρωση των 
τότε προσδοκιών και οι νέες προκλήσεις είναι ένα μεγάλο ζητούμενο για τη νέα χρονιά, ώστε να 
προετοιμαστεί ένα δεύτερο συνέδριο για την επόμενη.  

Η θωράκιση κι ανάδειξη του δημόσιου χώρου είναι ένα άλλο μεγάλο ζητούμενο.  Και για 
την εκπλήρωσή του οι άνθρωποι του ΤΕΕ/ΤΚΜ έχουν εργαστεί επί μακρόν και θα δουλέψουν 
εργωδώς και τη νέα χρονιά. Στο ίδιο αυτό πλαίσιο, της προστασίας, διαχείρισης και ανάδειξης του 
δημόσιου χώρου, το ΤΕΕ/ΤΚΜ θα παραμείνει και φέτος άμεσος συνομιλητής στα mega-projects 
της πόλης, που αφορούν το Παραλιακό Μέτωπο της Θεσσαλονίκης, αλλά και την αξιοποίηση 
πρώην στρατοπέδων και του Δυτικού Τόξου. Συνέχεια στη σελίδα 2...

Το πρώτο τεύχος του newsletter του ΤΕΕ/ΤΚΜ για το 2018 είναι “μίνι”, καθώς οι μέρες δεν 
“σηκώνουν” πολλές λέξεις. Το newsletter και το blog του ΤΕΕ/ΤΚΜ επανακάμπτουν κανονικά 
από την επόμενη Πέμπτη. 

Πηγή:  pixabay.com

https://pixabay.com/
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ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΕ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Την τροποποίηση άρθρου του ΝΟΚ για ευχερέστερη 
δημιουργία υπόγειων πάρκινγκ προτείνει το ΤΕΕ/ΤΚΜ

Πρόσω ολοταχώς για το 2018
Τον Φεβρουάριο αναμένεται ν΄ ανοίξει ο δεύτερος κύκλος 
του “i-grow labs”

Την τροποποίηση του άρθρου 17 (παράγραφος 6β) του Νέου 
Οικοδομικού Κανονισμού (ΝΟΚ), ώστε να λυθούν θέματα που 
σχετίζονται με των επέκταση των υπόγειων ορόφων κάτω από την 
οριστική στάθμη του εδάφους των ακάλυπτων χώρων των οικοπέδων,  
προτείνει το ΤΕΕ/ΤΚΜ. Στόχος της προτεινόμενης τροποποίησης 
είναι να γίνει ευχερέστερη η δημιουργία ικανών χώρων στάθμευσης 
όταν ανεγείρονται κτήρια που εξυπηρετούν τουριστικές, εμπορικές 
και πολιτιστικές χρήσεις μέσα σε αστικά κέντρα, όπου οι επιφάνειες 
των οικοπέδων είναι συνήθως μικρές, ενώ οι αντίστοιχες ανάγκες 
για θέσεις πάρκινγκ αυξημένες.  Με επιστολή προς τη Διεύθυνση 
Αρχιτεκτονικής-Οικοδομικών Κανονισμών και Αδειοδότησης 
(ΔΑΟΚΑ)  της Γενικής Γραμματείας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού 
Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ, το ΤΕΕ/ΤΚΜ προτείνει την τροποποίηση 
του άρθρου, με τη συμπλήρωση διαφορετικού ορισμού επέκτασης των 
υπογείων για οικόπεδα εντός σχεδίου πόλης, εφόσον το κτήριο έχει 
αμιγή χρήση τουριστικής, πολιτιστικής ή εμπορικής εγκατάστασης (με 
τον πρόσθετο περιορισμό η φύτευση που δημιουργείται πάνω από τον 
χώρο επέκτασης του υπογείου να έχει ελάχιστο πάχος ενός μέτρου). 
Το πλήρες κείμενο της επιστολής μπορείτε να διαβάσετε ΕΔΩ. 

Εντός του Φεβρουαρίου αναμένεται να “τρέξει” ο δεύτερος κύκλος 
του προγράμματος “i-grow labs”, στο πλαίσιο του οποίου τρεις φορείς 
(το ΑΠΘ, ο ΣΕΠΒΕ και το ΤΕΕ/ΤΚΜ), με την οργανωτική και λειτουργική 
υποστήριξη της θερμοκοιτίδας επιχειρήσεων i4G, ενώνουν τις δυνάμεις 
τους για την ανάσχεση του φαινομένου του brain drain, επιδιώκοντας να 
προσφέρουν εναλλακτικές επαγγελματικές διεξόδους σε πτυχιούχους.

Ομάδες αριστείας της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ κάτω από τη 
στέγη -και με την επιμέλεια- του ΤΕΕ/ΤΚΜ έρχονται σε άμεση επαφή 
με επιχειρήσεις πληροφορικής, μέλη του ΣΕΠΒΕ. Με τον τρόπο αυτό, οι 
νεαροί και νεαρές επιστήμονες να μπορούν να κάνουν τη διπλωματική 
εργασία τους αλλά σε επόμενο χρόνο και το διδακτορικό τους πάνω σε 
καινοτόμα θέματα, για τα οποία υπάρχει ζήτηση και ανάγκη από πλευράς 
των επιχειρήσεων, με διττό θετικό αποτέλεσμα: τη σύνδεση έρευνας 
και παραγωγής και τη δημιουργία επαγγελματικού αντικειμένου για 
τους πτυχιούχους, ώστε να μη χρειάζεται να μεταναστεύουν εις άγραν 
εργασίας.

Στον κτήριο του Τ.Ε.Ε/ΤΚΜ, στην παραλιακή Λεωφόρο Μεγάλου 
Αλεξάνδρου 49, σε γραφεία με προδιαγραφές συνεργατικού χώρου, 
οι φοιτητές μπορούν να εργάζονται για την ολοκλήρωση της εργασίας 
τους, η οποία θα έχει αποφασιστεί από κοινού μεταξύ του επιβλέποντος 
καθηγητή, αλλά και μιας εταιρείας που θα έχει ενδιαφέρον το αποτέλεσμα 
της διπλωματικής εργασίας.

Στο πλαίσιο αυτό, στο τέλος Δεκεμβρίου, στις εγκαταστάσεις του 
ΤΕΕ/ΤΚΜ, πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ πανεπιστημιακών, 
εκπροσώπων 12 επιχειρήσεων-μελών του ΣΕΠΒΕ και στελεχών του 
ΤΕΕ/ΤΚΜ, προκειμένου να συζητηθούν θέματα που σχετίζονται με την 
έναρξη του δεύτερου κύκλου του προγράμματος και την προτεινόμενη 
θεματολογία των διδακτορικών διατριβών.

Υπενθυμίζεται ότι στον πρώτο πιλοτικό κύκλο του προγράμματος 
συμμετείχαν έξι φοιτητές, εκ των οποίων οι πέντε ολοκλήρωσαν την 
εργασία τους με επιτυχία και πολύ θετικά αποτελέσματα. Στόχος για τον 
νέο κύκλο είναι ο αριθμός των συμμετεχόντων να αυξηθεί σημαντικά. 
Για την παρουσίαση του προγράμματος πρόκειται να πραγματοποιηθεί 
ενημερωτική εκδήλωση, για την οποία περισσότερες λεπτομέρειες θα 
ανακοινωθούν σε επόμενα τεύχη του newsletter του ΤΕΕ/ΤΚΜ.

Μάθετε περισσότερα για το πρόγραμμα ΕΔΩ.

...συνέχεια από τη σελίδα 1

Επιπρόσθετα, οι ομάδες εργασίας του ΤΕΕ/ΤΚΜ για τη διαχείριση 
του δομημένου περιβάλλοντος, για  το θεσμικό πλαίσιο αδειών 
λιμενικών υποδομών και  master plan αντιπλημμυρικής προστασίας 
αναμένεται να τεκμηριώσουν θέσεις και προτάσεις για φλέγοντα 
ζητήματα υποδομών, υποστήριξης της ανάπτυξης, ποιότητας ζωής 
και ασφάλειας της καθημερινότητας των πολιτών. Η περιβαλλοντική 
προστασία, μέσα απ΄ την ανάληψη δράσης, π.χ., για τον Θερμαϊκό 
Κόλπο και τη λίμνη Κορώνεια, παραμένει βασική προτεραιότητα. 

Ιδιαίτερη βαρύτητα  έχει για το ΤΕΕ/ΤΚΜ και το θέμα της 
αναμόρφωσης του θεσμικού πλαισίου του Επιμελητηρίου. Όταν οι 
αλλαγές στην χώρα και στον κόσμο τρέχουν, όταν οι εξελίξεις στην 
επαγγελματική δραστηριότητα, στις ανάγκες για νέες δεξιότητες, εν 
τέλει στην ζωή των μελών του είναι ραγδαίες, το  ΤΕΕ, ένας ζωντανός 
οργανισμός δεν μπορεί να ολιγωρεί. Άλλωστε, ήδη από το 2006, το 
ΤΕΕ/ΤΚΜ ήταν το πρώτο τμήμα του ΤΕΕ, που είχε υπογραμμίσει την 
ανάγκη μιας αναμόρφωσης, που δεν θα αναλώνεται στα “εσωτερικά” 
θέματα του ΤΕΕ (πχ, τρόπος εκλογής οργάνων), αλλά θα προχωρά 
ένα βήμα παραπάνω, ώστε να είναι σε θέση να προσαρμόζεται άμεσα 
στις εξελίξεις.

Με αυτό το σκεπτικό, της επιδίωξης για διαρκή δράση και 
επαγρύπνηση, μπαίνουμε δυναμικά στο 2018 κι ευχόμαστε σε όλους 
καλή χρονιά!

Πηγή: www.igrowlabs.gr

http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teetkm/4561-20171227.pdf
http://www.igrowlabs.gr/
www.igrowlabs.gr


3

ΤΕΥΧΟΣ

132
04 ΙΑΝ 2018

ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΕ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Έτος Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονομιάς το 2018

Παράταση έως 12/1 για την υποβολή υποψηφιοτήτων στα 
Βραβεία για το Περιβάλλον 

Το Ευρωπαϊκό 
Έτος Πολιτισμικής 
Κ λ η ρ ο ν ο μ ι ά ς 
θα γιορτάσει 
φέτος η Ευρώπη, 
στο πλαίσιο της 
προσπάθειας της 
ΕΕ να επαναφέρει 
την πολιτιστική 
κληρονομιά στο 
επίκεντρο της προσοχής των πολιτών και να ενισχύσει την ταυτότητά της. 
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μετά από διαπραγματεύσεις με τα κράτη 
μέλη και την Επιτροπή, εξασφάλισε 8 εκατομμύρια ευρώ από υπάρχοντα 
κονδύλια για δραστηριότητες προώθησης του Έτους Πολιτισμικής 
Κληρονομίας το 2018. Και δεν είναι τυχαίο ότι οι Βρυξέλλες επενδύουν 
εκατομμύρια ευρώ σε μια τέτοια δράση, καθώς μελέτες του τομέα 
δείχνουν, ότι η επένδυση ενός ευρώ θα φέρει πίσω περισσότερα από 
20 ευρώ. Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το έτος 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς σχεδόν 300.000 άτομα δουλεύουν απευθείας 
στο τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς της ΕΕ και μέσω αυτού 
δημιουργούνται έμμεσα μέχρι και 7,8 εκατομμύρια θέσεις εργασίας.

Οι κύριοι στόχοι της πρωτοβουλίας είναι:
-να προωθηθεί ο ρόλος της Ευρωπαϊκής πολιτισμικής κληρονομιάς ως 

κομμάτι της πολιτισμικής πολυμορφίας και του διαπολιτισμικού διαλόγου
-να ενισχυθεί η συμβολή της Ευρωπαϊκής πολιτισμικής κληρονομιάς 

στην οικονομία και την κοινωνία, μέσω της άμεσης και έμμεσης 
οικονομικής της δυνατότητας.

-να συμβάλει στη προώθηση της πολιτισμικής κληρονομιάς ως ένα 
σημαντικό στοιχείο στη διεθνή παρουσία της ΕΕ. Η προώθηση της αξίας 
της πολιτισμικής κληρονομιάς θα αποτελέσει επίσης απάντηση στη 
σκόπιμη καταστροφή πολιτισμικών θησαυρών στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με νέα έρευνα του Ευρωβαρόμετρου που δημοσιεύτηκε  
τον περασμένο Δεκέμβριο, 8 στους 10 Ευρωπαίους πιστεύουν ότι η 
πολιτιστική κληρονομιά δεν είναι σημαντική μόνο γι’ αυτούς προσωπικά 
αλλά και για την κοινότητα, την περιοχή, τη χώρα και την Ευρωπαϊκή 
Ένωση στο σύνολό της. Η μεγάλη πλειονότητα είναι υπερήφανη για την 
πολιτιστική κληρονομιά, ανεξαρτήτως του αν αυτή βρίσκεται στη δική της 
περιοχή ή χώρα, ή σε κάποια άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Πάνω από  επτά 
στους 10 Ευρωπαίους συμφωνούν επίσης ότι η πολιτιστική κληρονομιά 
μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα ζωής τους. Η έρευνα δείχνει επίσης 
ότι εννέα στους 10 θεωρούν ότι η πολιτιστική κληρονομιά θα πρέπει 
να διδάσκεται στα σχολεία. Τα τρία τέταρτα των Ευρωπαίων πιστεύουν 
ότι, κατά κύριο λόγο, τα κράτη μέλη και η ΕΕ θα πρέπει να διαθέσουν 
περισσότερους πόρους για την προστασία της ευρωπαϊκής 
πολιτιστικής κληρονομιάς.

Στις 12 Ιανουαρίου 
λήγει, κατόπιν 
παρά- τασης, η 
προθεσμία υποβο- 
λής υποψηφιοτήτων 
από δημόσιους 
φορείς και ιδιωτικές επιχειρήσεις για τα Ευρωπαϊκά Βραβεία 
Επιχειρήσεων για το Περιβάλλον και για τα Ελληνικά Βραβεία για το 
Περιβάλλον.

Η Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
(DG Environment) και ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων 
Προστασίας Περιβάλλοντος (ΠΑΣΕΠΠΕ) υπενθυμίζουν ότι πρόκειται για 
δύο διαφορετικούς διαγωνισμούς με ξεχωριστές κατηγορίες, αλλά με 
κοινή καταληκτική ημερομηνία, κοινή Επιτροπή Αξιολόγησης και ενιαία 
τελετή βράβευσης. Τα Βραβεία απονέμονται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις 
και φορείς του Δημοσίου, που συνδυάζουν με επιτυχία την καινοτομία 
με την οικονομική βιωσιμότητα, την αειφόρο ανάπτυξη, την προστασία 
του περιβάλλοντος και την συμβολή τους στην κυκλική οικονομία. Θα 
απονεμηθούν δε σε έξι διαφορετικές κατηγορίες. Μάθετε περισσότερα 
ΕΔΩ

Η απόφαση του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
που ορίζει το 2018 ως το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής 

Κληρονομιάς εκδόθηκε στις 17 Μαΐου 2017 βάσει της πρότασης της 
Επιτροπής της 30ής Αυγούστου 2016.

Πηγή: http://www.paseppe.gr/el

Πηγή: https://ec.europa.eu/commission/index_el

ΕΚΘΕΣΗ  «ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΑΛΙΑΣ ΜΑΣ ΠΟΛΗΣ» έως 18 
Φεβρουαρίου 2018, Πολιτιστικό Κέντρο Θεσσαλονίκης 
του ΜΙΕΤ, Βίλα Καπαντζή, Β. Όλγας 108. Πληροφορίες 
2310295170-1  και ΕΔΩ.

6η ΜΠΙΕΝΑΛΕ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, έως 
14 Ιανουαρίου 2018, Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης 
(Μονή Λαζαριστών), Κολοκοτρώνη 21. Πληροφορίες

ΕΚΘΕΣΗ με τίτλο ‘’ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΑΠΘ 90+χρόνια 
λειτουργίας/100+ χρόνια σχεδιασμού’’, έως 21 Ιανουαρίου 
2018, Μουσείο Μπενάκη, Πειραιώς 138, Αθήνα. Πληροφορίες

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟ 
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΙ Η ΣΥΜBΟΛΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ 
ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ», 29 έως 
31 Μαρτίου 2018,  Ίδρυμα Ευγενίδου, Αθήνα. Πληροφορίες

ΣΥΝΕΔΡΙΟ στο πλαίσιο του ΒRAU4 (Biennial of Architectural 
and Urban Restoration), με τίτλο “Hidden Cultural Heritage”, 23 
έως 25 Απριλίου 2018, Ναυτικό Μουσείο Ελλάδος, Πειραιάς. 
Πληροφορίες

http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/SPECIAL/surveyKy/2150
http://www.paseppe.gr/ckfinder/userfiles/files/PARATASI%20YPOBOLHS%20VRAVEION(1).pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2905_el.htm
http://www.paseppe.gr/el
www.miet.gr
http://www.greekstatemuseum.com
https://www.auth.gr/news/events/24786
http://web.tee.gr/event/synedrio-skyrodematos-2018/
http://www.cicop.it/brau/en/brau4-locations/athens-and-piraeus/


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
Κυριακή Πετρίδου

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

στις  10/01  δεν θα γίνει ενημέρωση

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1oς όροφος ΤΕΕ/ΤΚΜ, γραφείο ΝΟΚ 

Περισσότερα

http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teetkm/ForologikaDec2017.pdf

