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Παρουσίαση της μελέτης για την Πλατεία Ελευθερίας στις 12/3

Καλύτερη προετοιμασία για το “Εξοικονόμηση κατ΄οίκον ΙΙ” ζητά το ΤΕΕ/ΤΚΜ

EDITORIAL
Αυτή τη φορά το μήνυμα στους Δελφούς δεν 

δόθηκε από τα χείλη της Πυθίας. Δεν ήταν καν 

διφορούμενο. Ήταν επαναλαμβανόμενο και 

απόλυτα ξεκάθαρο. Διατυπώθηκε επανειλημμένα 

-πολλές φορές χωρίς καν να αλλάζουν οι λέξεις 

που χρησιμοποιήθηκαν- από ανθρώπους που 

συνήθως τους βλέπουμε μόνο στην τηλεόραση 

(όπως ο Ρέγκλινγκ ή ο Βίζερ ή ο Κοστέλο ή η 

Νουί), αλλά και από στρατιά ολόκληρη επενδυτών 

και επενδυτικών κεφαλαίων, που ήρθαν από το 

εξωτερικό για να μας πουν ότι: τα πράγματα στην 

Ελλάδα έχουν αρχίσει να αλλάζουν. Μην κάνετε 

λάθη που θα σας γυρίσουν στο σημείο μηδέν. 

Πάρτε τις σωστές αποφάσεις τώρα. Ο κίνδυνος 

απομακρύνεται, αλλά το ζόρι δεν τελείωσε. Θα 

το τελειώσετε ή θα το αναβιώσετε; Ζητήθηκαν 

μεταρρυθμίσεις. Όχι μόνο στον “σκληρό” πυρήνα 

της οικονομίας, αλλά και στη δικαιοσύνη. Η 

παραίνεση “μεταρρυθμίστε τη δικαιοσύνη 

σας γιατί οι ξένοι επενδυτές την τρέμουν, 

φοβούνται να βρεθούν μπροστά της, γιατί δεν 

ξέρουν πότε θα τελεσιδικήσει μια υπόθεση και 

ποια μεταχείριση θα έχουν” διατυπώθηκε από 

πολλά χείλη με πολλούς τρόπους. Δύσκολο να 

μεταφέρει κάποιος το κλίμα του Οικονομικού 

Φόρουμ των Δελφών, όπως αυτό αναπτύχθηκε 

μέσα από τις εκατοντάδες παρουσιάσεις πρώτης 

γραμμής, που υπήρχαν στο έκτασης 43 σελίδων 

πρόγραμμα της διοργάνωσης. Ο τρόπος όμως 

με τον οποίο οι υψηλοί προσκεκλημένοι του 

Φόρουμ αναφέρονταν στους Δελφούς και την 

Πυθία ήταν μια ακόμη απόδειξη για το πόσο 

ισχυρό και διαχρονικό είναι το brand Eλλάδα. Και 

πόσο αναξιοποίητο.

Κύκλο διαλέξεων για τη σύγχρονη αρχιτεκτονική, την πόλη, τον δημόσιο χώρο και την προβολή 
του έργου νέων Ελλήνων αρχιτεκτόνων ανοίγει το ΤΕΕ/ΤΚΜ, κατόπιν πρωτοβουλίας της 
Μόνιμης Επιτροπή Αρχιτεκτονικών Θεμάτων, σε μια προσπάθεια να προσφέρει βήμα δημόσιου 
διαλόγου για τα συγκεκριμένα θέματα. Η πρώτη διάλεξη θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 
12 Μαρτίου, στο αμφιθέατρο του ΤΕΕ/ΤΚΜ (Μ.Αλεξάνδρου 49) και αφορά την ανάπλαση της 
Πλατείας Ελευθερίας και τον  σχετικό διαγωνισμό. Τη διάλεξη θα δώσουν οι αρχιτέκτονες 
Θέμης Χατζηγιαννόπουλος και Κωνσταντίνος Χαραλαμπίδης, μελετητές του Α΄ βραβείου του 
αντίστοιχου αρχιτεκτονικού διαγωνισμού. Ο  τίτλος του σχετικού διενεργηθέντος διαγωνισμού 
ήταν «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ». Είχε προκηρυχθεί από τον Δήμο Θεσσαλονίκης τον Σεπτέμβριο του 2012 και 
στόχος του, σύμφωνα με τη σχετική διακήρυξη, ήταν «ο ανασχεδιασμός της Πλατείας ως 
χώρου περιπάτου και αναψυχής μέσω σύγχρονων, αρχιτεκτονικών και αστικών παραβάσεων, 
ο εμπλουτισμός του υφιστάμενου πρασίνου και η ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών 
και της ιστορίας της Πλατείας». Το σκεπτικό του  ΤΕΕ/ΤΚΜ για τη διοργάνωση των διαλέξεων 
έγκειται στο γεγονός ότι στο ήδη βεβαρυμμένο τοπίο της ελληνικής παθογένειας ως προς την 
αρχιτεκτονική, τον σχεδιασμό και την παραγωγή του χώρου, η παγίωση μιας νέας δύσκολης 
οικονομικής κατάστασης ήρθε να εναποθέσει και το δικό της φορτίο. 

Το ΤΕΕ/ΤΚΜ λαμβάνοντας υπόψη του και τον θεσμικό ρόλο του ως τεχνικού συμβούλου της 
ελληνικής Πολιτείας, θέλει να προσφέρει βήμα δημόσιου διαλόγου για την αρχιτεκτονική και την 
πόλη της Θεσσαλονίκης, να διερευνήσει το έργο και τις ιδέες των νέων της αρχιτεκτόνων σε μια 
εποχή που η χώρα μαστίζεται από τη συνεχιζόμενη φυγή του επιστημονικού και δημιουργικού 
της κεφαλαίου, να αναδείξει τα θέματα που διαπραγματεύονται οι πρόσφατοι αρχιτεκτονικοί 
διαγωνισμοί, να παρουσιάσει ιδέες, λύσεις και εφαρμοσμένο έργο. 

Οι αρχιτέκτονες Θέμης Χατζηγιαννόπουλος και Κωνσταντίνος Χαραλαμπίδης δραστηριοποιούνται 
στο πεδίο του σχεδιασμού και της υλοποίησης αρχιτεκτονικών έργων, καθώς επίσης και 
μελετών περιβαλλοντικού σχεδιασμού που αποτελεί επιπλέον αντικείμενο ειδίκευσης.

Την ανάγκη να αξιολογηθούν και να αντιμετωπιστούν εκ των προτέρων προβλήματα, αδυναμίες 
και αστοχίες του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον II», τα οποία είναι  εξαιρετικά πιθανό 
να παρουσιαστούν στη διάρκεια της εφαρμογής του, υπονομεύοντας την αξιοπιστία του και την 
εμπιστοσύνη των συμμετεχόντων, επισημαίνει το ΤΕΕ/ΤΚΜ, με επιστολή προς τον υπουργό 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γεώργιο Σταθάκη και τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομίας και 
Ανάπτυξης, Αλέξη Χαρίτση. Στην επιστολή προτείνεται, μεταξύ άλλων, να δοθεί δεκαπενθήμερη 
παράταση στην έναρξη του Προγράμματος ώστε να εκδοθούν όλες οι απαραίτητες διευκρινίσεις 
σχετικές με ασάφειες του οδηγού του προγράμματος ή την διαχείριση συγκεκριμένων 
περιπτώσεων, ενώ παράλληλα να δοθεί η δυνατότητα πρόσβασης όλων των ενδιαφερόμενων 
στο Πληροφορικό Σύστημα για την καλύτερη προετοιμασία τους 

Συνέχεια στη σελίδα 2...
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...συνέχεια από τη σελίδα 1

Ολοκληρώθηκε το εκπαιδευτικό σεμινάριο του ΤΕΕ/ΤΚΜ, 
στο πλαίσιο της συγκρότησης Μητρώου Εθελοντών

“Αναρτήσεις Δασικών Χαρτών στην Ημαθία”, 14 Μαρτίου 
2018, Βέροια

Καλύτερη προετοιμασία για το “Εξοικονόμηση κατ΄οίκον 
ΙΙ” ζητά το ΤΕΕ/ΤΚΜ

Με τη συμμετοχή 60 συναδέλφων και με πολύ ενδιαφέρουσες 
παρουσιάσεις πραγματοποιήθηκε στο διάστημα από την 1η έως τις 
7 Μαρτίου το πενθήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο του ΤΕΕ/ΤΚΜ. Το 
σεμινάριο εντασσόταν στο πλαίσιο των ενεργειών επιμόρφωσης των 
εθελοντών που θα στελεχώσουν το Μητρώο Εθελοντών Μηχανικών 
για την υποστήριξη κρατικών υπηρεσιών στην υλοποίηση του Σχεδίου 
Πολιτικής Προστασίας, μετά από σεισμικά φαινόμενα.  Τις παρουσιάσεις 
πραγματοποίησαν οι ομότιμοι καθηγητές ΑΠΘ Κοσμάς Στυλιανίδης 
και Χρήστος Ιγνατάκης, οι, Βασίλης Λεκίδης (Δ/ντης Ερευνών ΙΤΣΑΚ), 
Ντίνα Μάκρα (κύρια ερευνήτρια ΙΤΣΑΚ),  Νίκος Θεοδουλίδης (Δ/ντής 
Ερευνών ΙΤΣΑΚ) και Βασίλης Μάργαρης (Δ/ντής Ερευνών ΙΤΣΑΚ 
ΤΕΕ ΤΚΜ), οι, Δημήτρης Τσατσούλας  (Δρ. Πολιτικός Μηχανικός) και 
Δημήτρης Σιμιτσής (Αρχιπύραρχος 2ης ΕΜΑΚ), οι Ευγενία Δημοπούλου 
(Πολιτικός Μηχανικός, Τμ. Συντονισμού και μελετών) και Βασίλειος 
Μώκος (Προϊστάμενος Δ/νσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών 
Καταστροφών Κ. Ελλάδας)  εκ μέρους της Δ/νσης Αποκατάστασης 
Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών ΥΠΥΜΕ καθώς επίσης οι, 
Κατερίνα Κουρούδη (Προϊσταμένη Τμήματος Πολιτικής Προστασίας 
Μ.Ε. Θεσσαλονίκης – Π.Κ.Μ.), Χρύσα Γκουντρομίχου (προϊσταμένη 
Τμήμ. Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης – Πρόληψης Ο.Α.Σ.Π) και Ασημίνα 
Κούρου (προϊσταμένη Τμ. Εκπαίδευσης - Ενημέρωσης Ο.Α.Σ.Π).

Το σεμινάριο έκλεισε στις 7 Μαρτίου με συζήτηση, στην διάρκεια της 
οποίας  ο  επιστημονικός υπεύθυνος, Κ. Στυλιανίδης Κ. και ο πρόεδρος 
της διαρκούς Ομάδας Εργασίας του ΤΕΕ/ΤΚΜ για την Αντιμετώπιση 
των Φυσικών Τεχνολογικών και άλλων Καταστροφών Β.  Λεκίδης 
τόνισαν την ανάγκη συνέχισης των προσεισμικών ελέγχων κυρίως 
στα Δημόσια κτίρια αλλά και στα ιδιωτικά.  Τέλος, ο Πρόεδρος του 
ΤΕΕ/ΤΚΜ, Π. Μπίλλιας,  μίλησε για  την δυνατότητα αντιμετώπισης του 
οικονομικού εμποδίου στην αντισεισμική θωράκιση μέσω ΣΔΙΤ και 
τόνισε ότι η εξεύρεση οικονομικών λύσεων και η συνεχής κατάρτιση 
των μηχανικών είναι προϋποθέσεις τόσο για την  πρόληψη όσο και 
για την καλύτερη αντιμετώπιση των επιπτώσεων από το σεισμό.

Στην  Βέροια  θα  κλείσει στις 14 
Μαρτίου ο κύκλος ενημερωτικών- 
εκδηλώσεων του ΤΕΕ/ΤΚΜ για τις 
αναρτήσεις δασικών χαρτών στην 
Κεντρική Μακεδονία. Η  εκδήλωση  
αφορά  την  ανάρτηση δασικών  χαρτών  
στην  Περιφερειακή Ενότητα  Ημαθίας, 
συνδιοργανώνεται με το ΓΕΩΤ.Ε.Ε.-
Παράρτημα Κεντρικής Μακεδονίας και 
τον  Δικηγορικό  Σύλλογο  Βέροιας, με 
την υποστήριξη του δήμου και θα  πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 14 
Μαρτίου 2017, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, από τις 10:30 
έως τις 13:30. Όπως και οι προηγούμενες εκδηλώσεις απευθύνεται 
στα μέλη των τριών φορέων αλλά και στα στελέχη της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης και τους πολίτες. Ομιλητές είναι οι: Σ. Διαμαντόπουλος 
(Δασολόγος-εκπρόσωπος ΓΕΩΤ.Ε.Ε., Παράρτημα Κεντρικής 
Μακεδονίας), Ι. Κακανής (Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός) 
και Ι. Χορομίδης (Δικηγόρος LL.M). Στην τελευταία εκδήλωση θα 
απευθύνουν χαιρετισμό ο Πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ και  ο Συντονιστής 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης κ. Σάββας 
Ιωάννης. Τη συζήτηση θα συντονίσει ο γενικός γραμματέας του ΤΕΕ/
ΤΚΜ, Γ. Τσακούμης.  Δείτε το πρόγραμμα ΕΔΩ.

Αναλυτικότερα, στην επιστολή προς τους κυρίους Σταθάκη και 
Χαρίτση επισημαίνεται ότι παρότι ο οδηγός του προγράμματος είναι 
διαθέσιμος στο κοινό από τις 8 Φεβρουαρίου, τα παραρτήματα και τα 
απαραίτητα έντυπα για την υποβολή των αιτήσεων, δημοσιεύθηκαν 
στις 28 Φεβρουαρίου. Επιπλέον, μέχρι και τις παραμονές της έναρξης 
του Προγράμματος, δεν έχει δοθεί – δοκιμαστική - πρόσβαση στο 
Πληροφοριακό Σύστημα στους ωφελούμενους ή στους μηχανικούς 
που θα το χρησιμοποιήσουν, με προφανή συνέπεια να έχουν άγνοια της 
χρήσης και των ζητουμένων του. Επιπλέον, μια περίοδος δοκιμαστικής 
χρήσης του Πληροφοριακού Συστήματος σε πραγματικές συνθήκες, 
θα βοηθούσε να  αποκαλυφθούν πιθανές αδυναμίες και αστοχίες στη 
λειτουργία του.

Επιπροσθέτως, δεν έχουν εκδοθεί ακόμα όλες οι απαραίτητες 
διευκρινίσεις που αφορούν ουσιώδη θέματα του Οδηγού του 
Προγράμματος αλλά ειδικά ζητήματα όπως π.χ. η περίπτωση της 
Ριζικής Ανακαίνισης. Παράλληλα, λόγω του θεσμοθετημένου 
τρόπου επιλογής των ωφελούμενων του προγράμματος, 

αναμένεται τις πρώτες ημέρες από την έναρξη του, μαζική 
είσοδος και χρήση του Πληροφοριακού Συστήματος από μεγάλο 

αριθμό ενδιαφερομένων, οι οποίοι θα σπεύσουν φοβούμενοι ότι το 
Πρόγραμμα θα έχει, εντός πολύ σύντομου χρονικού διαστήματος, 
πλήρη απορρόφηση. Το γεγονός αυτό θα αυξήσει την πιθανότητα 
αστοχίας του Πληροφοριακού Συστήματος με αρνητικό αντίκτυπο 
στην αξιοπιστία του προγράμματος.

Παράλληλα το ΤΕΕ/ΤΚΜ προτείνει να δοθεί, ανά περιφέρεια, 
σταδιακή πρόσβαση στο σύστημα, με διαφορετικές ημερομηνίες 
έναρξης, έτσι ώστε να μην επιβαρυνθεί το σύστημα με μεγάλο αριθμό 
χρηστών την ίδια χρονική στιγμή.

http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teetkm/DRASTHRIOTHTES/EKDHLVSEIS/DASIKOI_XARTES_IMATHIA
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Περιβαλλοντική προστασία αλλά και επιχειρηματικές 
ευκαιρίες από το μοντέλο της Κυκλικής Οικονομίας

Την επιδίωξη της 
Περιφέρειας να οικοδο-
μήσει σε στέρεες βά-
σεις ένα εφαρμόσιμο 
περιφερειακό σχέδιο για 
την Κυκλική Οικονομία, 
αλλά και την ένταξη 
ενισχυτικών δράσεων στον σχεδιασμό της Προγραμματικής Περιόδου 
2021-2017 υπογράμμισε ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας 
Απόστολος Τζιτζικώστας, κατά την ομιλία του στην διεθνή ημερίδα 
με θέμα «Κυκλική οικονομία στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» 
που συνδιοργάνωσαν η  Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και η 
Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε, σε συνεργασία με το 
Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής, 
του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών, της Π.Σ. ς του ΑΠΘ και τον 
Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδας. Η ημερίδα διοργανώθηκε 
στο πλαίσιο του έργου “CESME- Circular Economy for SMEs”, που 
χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Interreg Europe, και έχει ως στόχο 
την προώθηση δράσεων κυκλικής οικονομίας στις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις, μέσω της αξιοποίησης των διαθέσιμων χρηματοδοτικών 
εργαλείων. Στο εταιρικό σχήμα του έργου συμμετέχουν 10 φορείς 
από 6 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από την Ελλάδα στο εταιρικό 
σχήμα του έργου συμμετέχουν η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 
– Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας και η 
«ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε».

Στον χαιρετισμό του εκ μέρους του ΤΕΕ/ΤΚΜ,  ο ΓΓ της ΔΕ, Γιώργος 
Τσακούμης , υπογράμμισε το ενδιαφέρον και την υποστήριξη του ΤΕΕ 
για τις σχετικές δράσεις, αναφερόμενος στην  Κυκλική Οικονομία ως 
την  πλέον μοντέρνα εκδοχή των προσπαθειών για μια αειφορική 
προσέγγιση της βιομηχανικής παραγωγής . Αναφέρθηκε ιδιαίτερα 
στην “Βιομηχανική Συμβίωση”, ως  ένα εργαλείο για την προώθηση 
της περιβαλλοντικής αειφορίας στη διασταύρωση της μηχανικής, της 
οικολογίας και της οικονομίας. 

Ο πρόεδρος του ΣΒΒΕ Ευθύμιος Σαββάκης ανέφερε ότι ήδη υπάρχουν 
επιτυχημένα παραδείγματα επιχειρήσεων στην Κεντρική Μακεδονία, 
που εφαρμόζουν το μοντέλο της κυκλικής οικονομίας τονίζοντας ότι  οι 
συγκεκριμένες δράσεις  αποτελούν για τους επιχειρηματίες, εκτός από 
προκλήσεις, και σημαντικές επιχειρηματικές ευκαιρίες. 

Ο καθηγητής Νίκος Μουσιόπουλος δήλωσε ότι πολλαπλά οφέλη 
έχουν οι επιχειρήσεις του αγροκτηνοτροφικού τομέα στη χώρα μας 
από τη μετάβαση στην κυκλική οικονομία, αφού όπως είπε ο τζίρος 
της βιο-οικονομίας στη χώρα μας διαμορφώθηκε στα 27,14 δισ. ευρώ 
το 2014. 

Η ημερίδα, η οποία πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του ΤΕΕ/

Τα οργανωτικά και λειτουργικά προβλήματα, που ταλαιπωρούν 
χιλιάδες επιστήμονες-ελεύθερους επαγγελματίες, έθεσαν στον διοικητή 
του ΕΦΚΑ, Αθανάσιο Μπακαλέξη, τον υποδιοικητή Δημήτριο Τσακίρη 
και υπηρεσιακούς παράγοντες οι πρόεδροι της Ολομέλειας των 
Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας, Δημήτρης Βερβεσός, 
του ΤΕΕ, Γεώργιος Στασινός και του ΟΕΕ, Κωνσταντίνος Κόλλιας και ο 
σύμβουλος του ΔΣΑ, ειδικός σε θέματα κοινωνικής ασφάλισης, Ανδρέας 
Κουτσόλαμπρος. Οι τέσσερις εκπρόσωποι των επιστημόνων-ελεύθερων 
επαγγελματιών, που κατέθεσαν και σχετικό αναλυτικό υπόμνημα, 
έθεσαν μεταξύ άλλων στο τραπέζι τα θέματα των ειδοποιητηρίων του 
2018, της ασφαλιστικής ικανότητας και ενημερότητας, των προμηθειών 
των τραπεζών, των ληξιπρόθεσμων οφειλών υγειονομικής περίθαλψης 
και του ενιαίου κανονισμού παροχών. Ως προς τα ειδοποιητήρια του 
2018 επισημάνθηκε ότι σε αυτά περιλαμβάνονται στη βάση υπολογισμού 
οι καταβληθείσες εισφορές κατά το έτος 2016, αντί των καταβλητέων 
εισφορών του έτους 2017, που είναι το ορθό κατ’ άρθρο 39 παρ.2 του 
Ν.4387/2016. Αποτέλεσμα του εσφαλμένου καθορισμού της βάσης 
υπολογισμού είναι ότι  συνυπολογίζονται οι τυχόν καταβληθείσες 
εισφορές προηγουμένων ετών, οι τυχόν υψηλότερες των νομίμων 
ασφαλιστικές εισφορές που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως, ποσά από 
δόσεις ρύθμισης, ποσά για αναγνώριση χρόνου κ.λπ.. Σε όλες αυτές τις 
περιπτώσεις διογκώνεται παράνομα η ασφαλιστική οφειλή του 2018. 
Ο Διοικητής του ΕΦΚΑ αναγνώρισε το πρόβλημα και επικαλέστηκε 
τεχνικούς λόγους. Εξήγησε ότι το πρόβλημα θα λυθεί με την εκκαθάριση 
τον Σεπτέμβριο του 2018.

Ζητήθηκε επίσης η άμεση χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας σε όλους 
τους ασφαλισμένους. Ο Διοικητής του ΕΦΚΑ δεσμεύθηκε ότι, σύμφωνα 
με την εξαγγελία του αρμόδιου Υφυπουργού για άμεση επίλυση του 
θέματος, με την υπογραφή της σχετικής κανονιστικής διάταξης εντός της 
ημέρας, θα χορηγείται ασφαλιστική ικανότητα (υγειονομική περίθαλψη) 
σε όσους ασφαλισμένους έχουν καταβάλει κανονικά τις ασφαλιστικές 
εισφορές ΕΦΚΑ του 2017. Για την ασφαλιστική ενημερότητα, ζητήθηκε 
από την πλευρά των επιστημονικών φορέων η άμεση παροχή 
δυνατότητας ηλεκτρονικής αναζήτησης ασφαλιστικής ενημερότητας στα 
πρότυπα του taxis. Ο Διοικητής του ΕΦΚΑ αναγνώρισε ότι πρόκειται για 
ένα από τα πιο σημαντικά προβλήματα του νέου φορέα και δήλωσε ότι 
προωθείται τεχνική λύση εντός των επομένων μηνών. 

Περισσότερα για το θέμα ΕΔΩ

Τα οργανωτικά και λειτουργικά προβλήματα των 
επιστημόνων-ασφαλισμένων στον ΕΦΚΑ τέθηκαν σε 
συνάντηση με τον διοικητή του

ΤΚΜ,  της ΠΕΔ ΚΜ, του ΦΟΔΣΑ ΚΜ και του ΕΒΕΘ, ολοκληρώθηκε 
με θεματικά εργαστήρια για τη διαχείριση αστικών αποβλήτων 

και βιοαποβλήτων με στόχο την  κυκλική οικονομία. 
Δείτε ΕΔΩ μαγνητοσκοπημένη την ημερίδα. 

http://web.tee.gr/eidisis/koino-deltio-typou-epistimonikon-foreon-synantisi-ston-efka-2/
https://www.auth.gr/video/25108
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ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΕ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Περίπου 1 εκατομμύριο κατοικίες επί συνόλου 6,4 εκατ. είναι 
ασφαλισμένες  στην Ελλάδα, σύμφωνα με στοιχεία που έχουν 
καταγραφεί από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (2011). Οι κλοπές, 
τα καιρικά φαινόμενα και τη φωτιά να είναι οι τρεις κυριότεροι 
λόγοι αποζημίωσης περιουσίας. Σύμφωνα με το ΑΠΕ- ΜΠΕ αυτό 
αναφέρεται στη νέα οικονομική μελέτη της Ένωσης Ασφαλιστικών 
Εταιρειών Ελλάδος «Ασφάλιση Περιουσίας 2016» που αναρτήθηκε 
στην ιστοσελίδα της ένωσης. Η ασφάλιση περιουσίας αποτελεί έναν 
πολύ σημαντικό κλάδο της Ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς στον οποίο 
δραστηριοποιήθηκαν 34 ασφαλιστικές επιχειρήσεις το 2016 με την 
μορφή της ανώνυμης εταιρείας ή του υποκαταστήματος αλλοδαπής 
επιχείρησης. Σύμφωνα με την απογραφή που διενέργησε η Ελληνική 
Στατιστική Αρχή το 2011, υπάρχουν 4,1 εκατ. κτίρια αποκλειστικής ή 
μικτής χρήσης στην Ελλάδα που χρησιμοποιούνται για να στεγάσουν, 
μεταξύ άλλων, 6,4 εκατ. κατοικίες. 

Από 28 Φεβρουαρίου 2018, τέθηκε στη διάθεση των πολιτών, των 
φορέων, των υπηρεσιών και των επιχειρήσεων ιστοσελίδα του ΥΠΕΝ 
για την άμεση ενημέρωσή τους, σχετικά με το περιεχόμενο των 
κυρωμένων δασικών χαρτών. Η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε μέσω της 
Ελληνικό Κτηματολόγιο και της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού 
Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ και θα περιλαμβάνει όλο το περιεχόμενο των 
κυρωμένων δασικών χαρτών, των οποίων η κύρωση στο 100% της 
χώρας θα ολοκληρωθεί το 2020. Η ιστοσελίδα είναι προσβάσιμη μέσω 
της διεύθυνσης  http://gis.ktimanet.gr/wms/forestfinal/default.aspx.  
Υπάρχει η δυνατότητα-μέσω της ιστοσελίδας-να «κατεβάζει» ο πολίτης, 
ο επαγγελματίας ή μια δημόσια υπηρεσία τα πολύγωνα του δασικού 
χάρτη για ενημέρωση και χρήση, ενώ η εφαρμογή θα εμπλουτίζεται 
σταδιακά και με περισσότερες λειτουργίες, με στόχο την ολοκληρωμένη 
εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων μερών. 

Στις 21 Δεκεμβρίου 2017 έγινε από το ΥΠΕΝ η μερική κύρωση 
δασικών χαρτών στο 31,39% της έκτασής της, που αποτέλεσε τομή στη 
δασική πολιτική της χώρας. Εδώ και λίγες μέρες έχουν εκδοθεί και τα 
αντίστοιχα ΦΕΚ κύρωσης από το Εθνικό Τυπογραφείο, που κάνουν 
δυνατή την άμεση χρήση των δασικών χαρτών από τους πολίτες, 

Τα γραφεία του ΤΕΕ/ΤΚΜ 
επισκέφθηκε ο νέος πρόεδρος 
της Διοικούσας Επιτροπής 
Ν. Θεσσαλονίκης της Νέας 
Δημοκρατίας, επικεφαλής 
αντιπροσωπείας. Στην 
συνάντηση ο κ. Γυφτόπουλος, ο οποίος έχει διατελέσει επί χρόνια 
Αντιδήμαρχος Θεσσαλονίκης ενώ μέχρι πρότινος ήταν Πρόεδρος του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας, ζήτησε από το ΤΕΕ/
ΤΚΜ συνεργασία και αλληλοενημέρωση και διαβεβαίωσε  τον Πρόεδρο 
του ΤΕΕ/ΤΚΜ και τον  ΓΓ Γιώργο Τσακούμη που παρευρίσκονταν 
για τις δικές του προθέσεις ανοιχτής και διαρκούς επικοινωνίας. Ο 
κ. Μπίλλιας ενημέρωσε εν συντομία τους παρευρισκόμενους για 
τις δραστηριότητες του Τμήματος που είναι σε εξέλιξη σχετικά με τα 
σημαντικότερα ζητήματα της Θεσσαλονίκης και της Περιφέρειας αλλά 
και για τα σοβαρά προβλήματα του κλάδου. 

Στη συνάντηση μετείχαν ακόμη οι: Νικόλαος Δένης, υπεύθυνος 
Θεματικού Τομέα Υποδομών, Βάλια Καραπατάκη, δικηγόρος συνεργάτης 
του προέδρου της ΔΕ της ΝΔ, Χρήστος Ματαρτζίδης και Αναστάσιος 
Κώστας, τραπεζικοί, Ανθιμος Αμανατίδης, αναπληρωτής γραμματέας 
Οργανωτικού Μακεδονίας – Θράκης και Πηνελόπη Ράλλη, πρόεδρος 
ΝΟ.Δ.Ε Ανατολικού Τομέα.

Ασφαλισμένες περίπου 1 εκατ. κατοικίες στην Ελλάδα επί 
συνόλου 6,4 εκατ.

Ενεργοποιήθηκε η ιστοσελίδα του ΥΠΕΝ με τους 
κυρωμένους δασικούς χάρτες

Ενημερωτική συνάντηση ΤΕΕ/ΤΚΜ με το νέο πρόεδρο της 
Διοικούσας Επιτροπής Θεσσαλονίκης της Ν.Δ.

χωρίς να περιμένουν χρονοβόρες διαδικασίες από την Δασική 
Υπηρεσία για τον χαρακτηρισμό των εκτάσεων. 

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του αναπληρωτή υπουργού Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας Σωκράτη Φάμελλου, «για πρώτη φορά στην χώρα μας, οι 
πολίτες, οι φορείς, οι υπηρεσίες, οι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις, 
με το πάτημα ενός κουμπιού από τον υπολογιστή τους, στο σπίτι, στο 
γραφείο, ακόμα και στο κινητό, θα μπορούν να ενημερώνονται, να 
εκτυπώνουν και να χρησιμοποιούν το απόσπασμα με τον χαρακτήρα 
της έκτασης ενδιαφέροντος. Με την παρούσα ιστοσελίδα σεβόμαστε το 
δικαίωμα του κάθε πολίτη για πλήρη και διαφανή ενημέρωση για το 
περιεχόμενο του χάρτη και το αν μια έκταση καλύπτεται από τις διατάξεις 
της δασικής νομοθεσίας ή όχι. Θέλω να ευχαριστήσω τις δημόσιες 
υπηρεσίες μας, το Ελληνικό Κτηματολόγιο και τη Γενική Διεύθυνση 
Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ, που συνεργάστηκαν 
τους προηγούμενους δύο μήνες αγαστά για να φέρουν σε πέρας αυτή 
τη χρηστική για την κοινωνία ιστοσελίδα

Παράταση έως 15/5 σε 173 δήμους για την 
τακτοποίηση υποχρεώσεων σχετικών με τους 
δασικούς χάρτες

Παρατάθηκε έως τις 15 Μαΐου η προθεσμία τακτοποίησης των 
υποχρεώσεων  173 δήμων αναφορικά με τους Δασικούς Χάρτες. 
Η υποχρέωση αυτή έπρεπε να είχε καλυφθεί έως το τέλος του 
2017, για να μην υφίστανται άσκοπη ταλαιπωρία οι πολίτες κατά 
τη διαδικασία των αντιρρήσεων, αλλά λίγοι ΟΤΑ είχαν καλύψει 
αυτή την υποχρέωση.

http://www.eaee.gr/cms/sites/default/files/oikmel-property2016gr.pdf
http://gis.ktimanet.gr/wms/forestfinal/default.aspx
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ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ

Νέο έργο συντηρήσεων του εθνικού οδικού δικτύου της αρμοδιότητάς 
της προωθεί η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Στο πλαίσιο του 
σχετικού έργου, για τα έτη 2018 και 2019, θα εκτελεστούν εργασίες, 
ύψους έξι εκατομμυρίων ευρώ, στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης 
(από τον κόμβο Κ1 έως τον κόμβο Κ13), την εθνική οδό Θεσσαλονίκης 
- Μουδανίων, την επαρχιακή οδό Μουδανιά – κύκλωμα Κασσάνδρας, 
το οδικό τμήμα από το αεροδρόμιο Μακεδονία έως την εθνική 
οδό Θεσσαλονίκης - Μουδανίων την εθνική οδό Θεσσαλονίκης – 
Έδεσσας και την εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Γαλάτιστας – Αρναίας – 
Παλαιοχωρίου.  Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, προβλέπεται 
να γίνουν, μεταξύ άλλων, αποκαταστάσεις βλαβών, επιδιορθώσεις σε 
σημεία που καθιστούν το οδόστρωμα επικίνδυνο για την κυκλοφορία, 
επιθεωρήσεις του οδικού δικτύου, καταγραφές προβλημάτων, 
καθαρισμοί, αναβαθμίσεις στηθαίων ασφαλείας, αντικαταστάσεις 
πινακίδων σήμανσης, διαγραμμίσεις και κοπές βλάστησης. 

Ανοιχτή στη συμμετοχή τρίτων χωρών, υπό την προϋπόθεση ότι 
αυτές θα συμμορφώνονται με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς, είναι η 
κοινοπραξία του Διαδριατικού Αγωγού (ΤΑΡ), σύμφωνα με την υπεύθυνη 
επικοινωνίας του consortium,  Λίζα Γκίβερτ, στο ειδησεογραφικό 
πρακτορείο Azernews. Σύμφωνα με το energypress προηγήθηκαν 
δηλώσεις του αντιπροέδρου της Κομισιόν, Μάρος Σέφκοβιτς, ο οποίος 
ανέφερε πως η Ε.Ε. είναι έτοιμη να συζητήσει τη διασύνδεση του Ιράν 
με το Νότιο Διάδρομο, μέρος του οποίου αποτελεί ο ΤΑΡ. Ο Σέφκοβιτς 
είπε επίσης ότι συνεχίζονται οι προσπάθειες για να συμπεριληφθεί και 
το Τουρκμενιστάν στο σχέδιο. Από την πλευρά της, η Γκίβερτ σχολίασε 
πως “ο ΤΑΡ θα μεταφέρει αρχικά 10 δις. κ.μ. αερίου από το Αζερμπαϊτζάν 
και μπορεί να διπλασιάσει τη χωρητικότητά του μόλις γίνουν διαθέσιμες 
νέες πηγές”. Στο μεταξύ, την πεποίθησή της ότι ο ελληνοβουλγαρικός 
αγωγός IGB θα ξεκινήσει να κατασκευάζεται φέτος, εκφράζει και 
επίσημα η διοίκηση της ΔΕΠΑ. Σύμφωνα με το energypress μιλώντας 
στο φόρουμ των Δελφών, ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας 
Δημήτρης Τζώρτζης, δήλωσε σχετικά με τον IGB ότι “είμαστε σε καλό 
δρόμο. Το 2018 είναι το έτος του IGB. Η ανάπτυξη αυτού του έργου 
παρακολουθείται στενά και αναμένεται η πολυπόθητη ολοκλήρωσή 
του”. Ο ίδιος τόνισε ότι ο αγωγός IGB συνεχίζει να υποστηρίζεται 
σθεναρά από τις κυβερνήσεις της Ελλάδας και της Βουλγαρίας, από 
την ΕΕ όπως και από τους Μετόχους. “Συνεπώς, ναι, είμαστε βέβαιοι 
ότι ο IGB θα λειτουργήσει - όπως έχει προγραμματιστεί - μέχρι τα τέλη 
του 2020. Μαζί με τον TAP, ο IGB θα ανοίξει το Νότιο Διάδρομο Αερίου 
και θα επιτρέψει την πρόσβαση της Νοτιοανατολικής Ευρώπης σε 
διαφοροποιημένες πηγές αερίου”, πρόσθεσε.

Τη θέση του στη Νέα Παραλία 
της Θεσσαλονίκης κατέλαβε 
από την περασμένη Κυριακή 
4 Μαρτίου το γλυπτό της 
Μάρθας Παναγιωτοπούλου, 
το οποίο ολοκληρώθηκε μετά 
από προσπάθεια δύο ετών και 
θα “στολίσει” τον Κήπο των Γλυπτών. Στον ίδιο χώρο βρίσκονται, επίσης, 
τα γλυπτά “3 κύκλοι” του Γιώργου Ζογγολόπουλου, το “Κύμα” του Γιάννη 
Δελλατόλα, το “Invitation” του Μαρκ Χατζηπατέρα και το “Χωρίς Τίτλο” 
του Μιχάλη Κατζουράκη.

Τον Μάιο του 2016 ο σύλλογος “Οι Φίλοι της Νέας Παραλίας”, σε 
συνεργασία με την Πολιτιστική Εταιρία Επιχειρηματιών Βορείου 
Ελλάδος, προκήρυξε ένα φοιτητικό διαγωνισμό γλυπτικής για τον Κήπο 
των Γλυπτών, με τίτλο “’Οριο”,  με την Μάρθα Παναγιωτοπούλου να 
αποσπά το πρώτο βραβείο μεταξύ 25 προτάσεων. Το δεύτερο βραβείο 
είχαν λάβει οι Γιώργος Αποστολόπουλος, Θέμης Ιστατιάδης, Αντώνης 
Τασούλης και το τρίτο η Μαρία Κύρου.

Στον Κήπο των Γλυπτών, στη φάση της κατασκευής του έργου 
τοποθετήθηκε μετά από χρησιδάνειο το γλυπτό «3 κύκλοι» του 
Γιώργου Ζογγολόπουλου.  Το 2014, στο πλαίσιο της δράσης  Parali-
art 1 που διοργάνωσε ο σύλλογος  «Οι Φίλοι της Νέας Παραλίας» σε 
συνεργασία με την «Θεσσαλονίκη – Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Νεολαίας 
2014» εγκαταστάθηκε το γλυπτό «ΚΥΜΑ» του τότε φοιτητή Γιάννη 
Δελλατόλα. Τον Ιανουάριο του 2016, με την συνδρομή της Πολιτιστικής 
Εταιρείας Επιχειρηματιών Βορείου Ελλάδος, εγκαταστάθηκαν επίσης με 
χρησιδάνειο προς τον Δήμο Θεσσαλονίκης δύο γλυπτά, το «Invitation» 
του Μαρκ Χατζηπατέρα και το «Χωρίς τίτλο»  του Μιχάλη Κατζουράκη .

Νέο έργο συντηρήσεων εθνικού οδικού δικτύου προωθεί η 
Περιφέρεια Κ.Μακεδονίας

Το γλυπτό “Όριο” βρήκε τη θέση του στη Νέα Παραλία

Ανοιχτή στη συμμετοχή τρίτων χωρών η κοινοπραξία του 
Διαδριατικού Αγωγού

ΞΕΝΑΓΗΣΗ από το Σωματείο “Φίλων Μνημείων 
Θεσσαλονίκης” στον αρχαιολογικό χώρο του Ανακτόρου 
του Γαλερίου, πλατεία Ναυαρίνου, (ξεναγός Φ. Αθανασίου, 
ΑΜ-αναστηλώτρια) στις 11 Μαρτίου 2018 στις11:00 π.μ., 
Θεσσαλονίκη

ΕΚΘΕΣΗ φωτογραφίας του παλαιού εμπορικού κέντρου 
της πόλης «Θεσσαλονίκης  Εμπόριον 1870-1970», έως 31 
Μαρτίου 2018, Συνεδριακό Κέντρο Τράπεζας Πειραιώς, 
Κατούνη 12-14, Θεσσαλονίκη. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

17ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ «Η Φυσική συναντά 
την κοινωνία», από 15 έως 18 Μαρτίου 2018, Grand Hotel, 
Θεσσαλονίκη. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  

16ο ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 
από 18 έως 21 Ιουνίου 2018, Θεσσαλονίκη. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Πρακτικό του σχετικού διαγωνισμού ενέκρινε στην τελευταία 
συνεδρίασή της η οικονομική επιτροπή της Περιφέρειας.

www.piop.gr
www.eef.gr
www.16ecee.org
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ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

Ανεβάζει ακόμα περισσότερο τον πήχη των εισπράξεων από οφειλέτες Ταμείων για τη φετινή χρονιά το ΚΕΑΟ. Όπως προκύπτει από το επιχειρησιακό του σχέδιο, 
στόχος είναι η είσπραξη 1,2 δισ. ευρώ εντός του 2018, από 1,052 δισ. ευρώ το 2017 αλλά και η αυστηροποίηση του πλαισίου με άμεση λήψη αναγκαστικών μέτρων 
κατά των οφειλετών που δεν προχωρούν σε ρύθμιση ή εξόφληση (εντός 3 μηνών από την ένταξη των οφειλετών στο Κ.Ε.Α.Ο.) αλλά και λήψη αναγκαστικών 
μέτρων είσπραξης εντός 70 ημερών μετά από απώλεια ρύθμισης.

Κανονικά διεξάγονται όλες οι πτήσεις από τις έξι το πρωί της Τετάρτης 7 Μαρτίου στο αεροδρόμιο “Μακεδονία” καθώς σήμερα παραδόθηκε ο κεντρικός διάδρομος 
προσαπογείωσης 16-34, όπως είχε ανακοινώσει η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Από την πλευρά της Fraport Greece, ο υπεύθυνος επικοινωνίας Γιάννης 
Παπάζογλου δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι όλα λειτουργούν χωρίς κανένα πρόβλημα.

Συνολικά 2.208 Κροίσους από 72 χώρες περιλαμβάνει η λίστα με τους πλουσιότερους ανθρώπους που δημοσιεύει το περιοδικό Forbes. Μεταξύ αυτών και τέσσερις 
Έλληνες. Πρόκειται για τους Σπύρο Λάτση, Φίλιππο Νιάρχο, Αριστοτέλη Μυστακίδη και Βαρδή Βαρδινογιάννη με τη συνολική περιουσία τους να εκτιμάται στα 9,6 
δισ. δολάρια.

Ημέρα ταλαιπωρίας είναι και η σημερινή για τις μεταφορικές εταιρείες, τους οδηγούς και τις επιχειρήσεις που θέλουν να στείλουν εμπορεύματα μέσω του λιμανιού 
της Θεσσαλονίκης, καθώς από το πρωί υπάρχει καθυστέρηση ωρών στην εκφόρτωση των containers. Aπό τις 8 το πρωί έως και αυτή την ώρα, τα φορτηγά που 
θέλουν να περάσουν από την Πύλη 16 του ΟΛΘ για να ξεφορτώσουν στην πλατεία του ΣΕΜΠΟ, αναγκάζονται να περιμένουν ως και τρεις ώρες για να πάρουν σειρά, 
όταν συνήθως τα containers ξεφορτώνονται από ένα φορτηγό, σε περίπου μισή ώρα. 

Τη δυνατότητα διοργάνωσης διεθνούς έκθεσης τεχνολογίας στη Θεσσαλονίκη, σε συνεργασία με μεγάλο εξειδικευμένο φορέα της παγκόσμιας αγοράς, διερεύνησε 
ο πρόεδρος της ΔΕΘ-Helexpo ΑΕ, Τάσος Τζήκας, στη διάρκεια επίσκεψής του στην έκθεση Mobile World Congress (MWC) στη Βαρκελώνη, από τις 26 Φεβρουαρίου 
έως την 1η Μαρτίου. Η έκθεση αυτή στόχος είναι να αφορά την περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Κυνήγι για έσοδα €1,2 δισ. από οφειλέτες Ταμείων

Σε λειτουργία ο κεντρικός διάδρομος προσαπογείωσης στο αεροδρόμιο 
«Μακεδονία» 

Αυτοί είναι οι τέσσερις πλουσιότεροι Ελληνες

Euro2day.gr 7/3/2018

amna.gr/macEdonia 7/3/2018

rEportEr.gr 7/3/2018

voria.gr 7/3/2018

amna.gr/macEdonia 7/3/2018

Ουρές χιλιομέτρων στο λιμάνι

Προς διεθνή έκθεση τεχνολογίας στη Θεσσαλονίκη

Διαβάστε στο blog του ΤΕΕ/ΤΚΜ 

-Αρχιτεκτονική versus επιπτώσεων κλιματικής αλλαγής
-Τα σπίτια σε σχήμα “Α” δεν βρίσκονται πλέον στο ...“Ω”

-Σε 20 χρόνια το cloud θα έχει ίση χρησιμότητα με τον ηλεκτρισμό
-Στην Ξάνθη η πρώτη έξυπνη πανεπιστημιούπολη με χρήση τεχνολογίας NB-IoT

-Τι μπορείς να περιμένεις όταν δίνεις συνέντευξη για δουλειά στο Facebook;

http://www.euro2day.gr/news/economy/article/1599717/kynhgi-gia-esoda-12-dis-eyro-apo-ofeiletes-tameion.html
http://www.amna.gr/macedonia/article/236855/Perimeno-na-do-ti-tha-poun-simera-osoi-eichan-mia-kakoproaireti-kritiki-gia-ta-erga-sto-aerodromio-Makedonia
http://www.reporter.gr/Eidhseis/Oikonomia/347297-Lista-Forbes-Oi-tesseris-ploysioteroi-Ellhnes
http://voria.gr/article/olthkathisterisis-oron-ke-taleporia-gia-metaforis-ke-exagogis
http://www.amna.gr/macedonia/article/236913/Diethnis-ekthesi-technologias-sti-Thessaloniki
http://www.teetkm.gr/arxitektonikh-versus-epiptwsewn-klimatikhs-allaghs/
http://www.teetkm.gr/arxitektonikh-versus-epiptwsewn-klimatikhs-allaghs/
http://www.teetkm.gr/ta-spitia-se-sxhma-a/
http://www.teetkm.gr/se-20-xronia-to-cloud-tha-exei-ish-xrhsimothta-me-ton-hlektrismo/
http://www.teetkm.gr/sthn-ksanthh-h-prwth-eksypnh-panepisthmioypolh-me-xrhsh-texnologias-nb-iot/
http://www.teetkm.gr/sthn-ksanthh-h-prwth-eksypnh-panepisthmioypolh-me-xrhsh-texnologias-nb-iot/
http://www.teetkm.gr/ti-boreis-na-perimeneis-otan-dineis-synentefksh-gia-douleia-sto-facebook/


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  Δευτέρα και 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

