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  21 Ιανουαρίου 2021

Συνάντηση του Προέδρου του ΤΕΕ/ΤΚΜ με τον Πρόεδρο του ΣΒΕ –
Πολυεπίπεδη η συνεργασία των δύο φορέων

Επίσκεψη στα νέα γραφεία  του ΣΒΕ -για τη στέγαση των οποίων
ένα παλιό κτίσμα της δυτικής πλευράς της πόλης, μετατράπηκε σε
αρχιτεκτονικό “κόσμημα”- πραγματοποίησε ο Πρόεδρος του ΤΕΕ/
ΤΚΜ κ. Γιώργος Τσακούμης, ο οποίος συναντήθηκε με τον Πρόεδρο
του ΣΒΕ κ. Αθανάσιο Σαββάκη, με αφορμή τη συνεργασία των δύο
φορέων στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREG Ελλάδα-
Βουλγαρία,  με ιδιαίτερες αναφορές στην Κυκλική Οικονομία.

Η συζήτηση εξελίχθηκε σε εξαιρετικό κλίμα, που επιβεβαίωσε την
αγαστή συνεργασία που χαρακτηρίζει τη σχέση των δύο φορέων,

επεκτάθηκε δε σε σειρά θεμάτων που αφορούν στην ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης και της ευρύτερης περιοχής της
κεντρικής Μακεδονίας.

Μεταξύ αυτών, συζητήθηκαν:

οι προοπτικές του λιμένος της ως αναπτυξιακού πυλώνα της ευρύτερης περιοχής  της Θεσσαλονίκης και η εξέλιξη των
αναγκαίων έργων σύνδεσης του λιμανιού με το εθνικό οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο,

το θέμα της βιομηχανικής παραγωγής στην Κεντρική Μακεδονία, καθώς πλήθος μελών του ΤΕΕ/ΤΚΜ  εκπροσωπούν
ειδικότητες μηχανικών που έχουν ως κύριο αντικείμενο την υποστήριξη της βιομηχανίας,

το μέλλον της ανάπτυξης εμπορευματικού σταθμού στο πρώην στρατόπεδο Γκόνου,

η ανάγκη ενίσχυσης των υποδομών σε περιοχές όπου παρατηρούνται άτυπες βιομηχανικές συγκεντρώσεις, όπως η
Ν.Σάντα, η Αγχίαλος, το Καλοχώρι, για την οποία ΤΕΕ/ΤΚΜ και ΣΒΕ προτίθενται να αναλάβουν κοινές πρωτοβουλίες.

Εξάλλου, αμφότεροι οι πρόεδροι των δύο φορέων, υπογράμμισαν τη διάθεση να συνεχιστεί και να ενταθεί η συνεργασία
μεταξύ ΤΕΕ/ΤΚΜ και ΣΒΕ, τόσο στο επαγγελματικό πεδίο, όσο και στο πεδίο αξιοποίησης επιστημονικής γνώσης.
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  Εκτεταμένη έκθεση αξιολόγησης του Ν.4685/2020
από Ομάδα Εργασίας του ΤΕΕ/ΤΚΜ

Παράταση για την ολοκλήρωση των έργων του
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΙΙ ζήτησε το ΤΕΕ/ΤΚΜ 
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Πρόσφατα άρθρα

Το ΤΕΕ/ΤΚΜ για το άρθρο 218  σχετικά με τις προστατευόμενες περιοχές.

“Ο ΟΑΣΘ επιταχύνει τον εκσυγχρονισμό του” – Συνέντευξη του Προέδρου του οργανισμού κ. Γιώργου Σκόδρα

Παρατάσεις δικαιολογητικών υπαγωγής στη νομοθεσία για την αυθαίρετη δόμηση
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