
EDITORIAL - ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ 

ΘΕμΑτΑ τΕΕ - μηχΑΝΙκωΝ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ

ME MIA MATIA

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

1 
2
4
6

ΤΕΥΧΟΣ

123
19 OKT 2017

1

Αυθαίρετος ο αποκλεισμός των μηχανικών από την υπογραφή 
τεχνοοικονομικών μελετών του Μέτρου 4.2 στο Ε.Π. Αγροτική ΑνάπτυξηEDITORIAL

Η Θεσσαλονίκη φτωχαίνει. Και όχι, δεν είναι 
το θέμα μόνο τα χρήματα. Η Θεσσαλονίκη 
οπισθοδρομεί, συρρικνώνεται. Και όχι, δεν είναι 
το θέμα μόνο οι υποδομές. Αν πάμε πίσω, στο 
ξέγνοιαστο 1997, θα δούμε ότι η Θεσσαλονίκη, 
ως πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης, 
απορρόφησε ένα τεράστιο ποσό. Με αφορμή 
την Πολιστική Πρωτεύουσα, το τότε ΥΠΕΧΩΔΕ 
ετοίμασε ένα στρατηγικό σχέδιο με θέα στο 
μέλλον και η κυβέρνηση έβαλε βαθιά το χέρι 
στην τσέπη για να γίνουν μια σειρά από έργα 
(συντηρήσεις, ανακατασκευές, αναπλάσεις), που 
άφησαν στην πόλη αρκετά πράγματα σε όρους 
«σκληρών» πολιτιστικών (κι όχι μόνο) υποδομών, 
στο πλαίσιο ενός επενδυτικού προγράμματος-
μαμούθ, που προϋπολογίστηκε στα 100 δισ. 
δραχμές και έφτασε τελικά στα 250 δισ. Η 
Θεσσαλονίκη έχει δύο μέγαρα μουσικής. Έχει 
ένα σωρό θέατρα, ανοιχτά και κλειστά, έχει μια 
ντουζίνα πολιτιστικούς χώρους, έχει και όπερα. 
Παρόλα αυτά, αν καθίσεις να ψάξεις μια εκδήλωση 
που θα σε συνταράξει και θα σε συναρπάσει, θα 
σε πάει ένα βήμα παραπάνω σε αυτά που ξέρεις, 
δεν θα τη βρεις. Υπάρχουν τα διάφορα φεστιβάλ, 
ναι, αλλά ο χρόνος δεν έχει ούτε δέκα μέρες, 
ούτε έναν μήνα μόνο. Η φοιτητούπολη διψάει για 
πολιτισμό. Δυστυχώς δεν τον έχει στον βαθμό 
που θα έπρεπε και θα μπορούσε. Η Θεσσαλονίκη, 
που τόσους διανοούμενους και καλλιτέχνες έχει 
αναδείξει, δεν έχει εδώ και λίγες εβδομάδες ούτε 
καν μια εφημερίδα.  Όταν μικρότερες επαρχιακές 
πόλεις έχουν δύο ή και τρεις. Αυτό πέρα από 
έλλειμμα πολιτισμού, συνιστά ασφαλώς και 
έλλειμμα δημοκρατίας. Γί  αυτό, ας ξεχάσουμε 
λίγο τη γκρίνια για όσα δεν έχουμε κι ας πιάσουμε 
τη συζήτηση για όσα αξίζουμε, για όσα μπορούμε 
να δημιουργήσουμε και να υποστηρίξουμε, για 
όσα μπορούμε να κρατήσουμε ζωντανά.

Αδικαιολόγητο, αντιεπιστημονικό και αυθαίρετο 
χαρακτηρίζει το ΤΕΕ/ΤΚΜ τον αποκλεισμό των 
διπλωματούχων μηχανικών από το δικαίωμα 
υπογραφής της απαιτούμενης τεχνοοικονομικής 
μελέτης για τη χρηματοδότηση επενδύσεων του 
πρωτογενούς τομέα, στο πλαίσιο του μέτρου 4.2 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αγροτικής 
Ανάπτυξης.

Με επιστολή της προς τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ευάγγελο Αποστόλου, 
η διοικούσα επιτροπή του ΤΕΕ/ΤΚΜ εκφράζει την έκπληξή της για τη μη συμπερίληψη των 
μηχανικών και ζητά την παρέμβασή του, ώστε να δοθεί στους Διπλωματούχους  Μηχανικούς  
το δικαίωμα υπογραφής της τεχνοοικονομικής μελέτης που κατατίθεται  (στο πλαίσιο του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 – 2020»/ Υπομέτρο 
4.2/ Δράση 4.2.1). 

Κατά το ΤΕΕ/ΤΚΜ, ο αποκλεισμός αυτός είναι αδικαιολόγητος, καθότι  δεν τεκμαίρεται ούτε από 
την Υπουργική Απόφαση ούτε από τις εθνικές και ενωσιακές διατάξεις του ΕΣΠΑ 2014-2020, ούτε 
από τα αναφερόμενα στην απόφαση πρόσκλησης της Δράσης. Παράλληλα, ο αποκλεισμός είναι 
αντιεπιστημονικός, δεδομένου ότι στο περιεχόμενο της τεχνοοικονομικής μελέτης και στα κριτήρια 
αξιολόγησης αναφέρονται στοιχεία που αφορούν σε κτηριακές επεμβάσεις, χωροθετήσεις, 
εφαρμογή καινοτομίας, παραγωγικό εξοπλισμό κλπ. Επιπροσθέτως, είναι αυθαίρετος, εφόσον  
εξαιρεί χωρίς λόγο επαγγελματίες Μηχανικούς, μέλη του ΤΕΕ με πιστοποιημένες γνώσεις, 
εμπειρία και εξειδίκευση στην εκπόνηση τεχνοοικονομικών μελετών.   Και τέλος, είναι άδικος, 
δεδομένου ότι οι ικανότητες και τα προσόντα των Διπλωματούχων Μηχανικών, εκτός από τα 
πιστοποιημένα προγράμματα σπουδών των Πολυτεχνικών Σχολών, τεκμαίρονται από πληθώρα 
οικονομοτεχνικών μελετών που έχουν υποβληθεί στα Υπουργεία Οικονομίας, Ανάπτυξης 
και Τουρισμού όλες αυτές τις δεκαετίες διαχείρισης των Αναπτυξιακών Προγραμμάτων που 
συγχρηματοδοτούνται από την ΕΕ.

Υπερψηφίστηκε το σχέδιο νόμου για το δομημένο περιβάλλον
Με διευρυμένη πλειοψηφία υπερψηφίστηκε το σχέδιο νόμου του υπουργείου Περιβάλλοντος 

και Ενέργειας με τίτλο: «Έλεγχος και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος». Υπέρ επί 
της αρχής τάχθηκαν στην ψηφοφορία ΣΥΡΙΖΑ, ΝΔ, ΔΗΣΥ, ΑΝΕΛ και Ποτάμι, ενώ αντίθετα 
το ΚΚΕ και η Χρυσή Αυγή καταψήψισαν και η Ένωση Κεντρώων δήλωσε “παρών”. Κατά 
πλειοψηφία «πέρασαν» και τα άρθρα του νομοσχεδίου. Ο υπουργός Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης τόνισε πως το νομοσχέδιο καινοτομεί σε θέματα φιλοσοφίας 
όσο και στόχευσης, καθώς εισάγει σημαντικές τομές για την συνολική αντιμετώπιση του 
προβλήματος των αυθαιρέτων και της δόμησης, ενώ η αντιπολίτευση αμφισβήτησε ότι θα 
υλοποιηθούν οι ρυθμίσεις του. Συνέχεια στη σελίδα 3...
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Στις 27/10 ξεκινά ο ανοιχτός διάλογος για τους 
στρατηγικούς στόχους ανάπλασης του πρώην 
στρατοπέδου «Π. Μελά»

Για το «ΟΝΕclickLIS» ενημέρωσε τον Πρόεδρο της 
Δημοκρατίας και τον διοικητή της ΤτΕ ο πρόεδρος του ΤΕΕ

Σε διαβούλευση 
με τους φορείς και 
τους πολίτες της 
Θεσσαλονίκης για 
τους στρατηγικούς 
στόχους της 
ανάπλασης του 
πρώην στρατοπέδου 
«Παύλου Μελά», προχωρά ο δήμος Παύλου Μελά. Την Παρασκευή 27 
Οκτωβρίου 2017 και ώρα 17.00, μέσα στο πρώην στρατόπεδο, ξεκινά ο 
ανοιχτός διάλογος με την τοπική κοινωνία και την πόλη ευρύτερα, για 
το μέλλον του πολύτιμου πράσινου δημόσιου χώρου, του μελλοντικού 
Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά. 

Τις απόψεις του ΤΕΕ/ΤΚΜ θα παρουσιάσει στη συνάντηση της 27ης 
Οκτωβρίου ο γενικός γραμματέας της διοικούσας επιτροπής, Γιώργος 
Τσακούμης. 

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του δήμου, στα βήματα αυτού 
του διαλόγου περιλαμβάνονται ειδικές συνεδριάσεις των δημοτικών 
συλλογικών οργάνων, καταγραφή των απόψεων όλων των δημοτικών 
παρατάξεων, ημερίδες - στρογγυλά τραπέζια και συναντήσεις με 
συλλογικούς φορείς, κινήματα αλλά και απλούς πολίτες. 

«Με επεξεργασμένες και εφαρμόσιμες προτάσεις, θα παρουσιαστούν 
οι κατευθυντήριες επιλογές του στρατηγικού σχεδιασμού, τα βασικά 
χαρακτηριστικά των μελετών της πρώτης φάσης ανάπλασης του χώρου 
καθώς και άλλες δράσεις - ενέργειες που έχει αναλάβει ο  Δήμος και 
που υπηρετούν την καλύτερη δυνατή ετοιμότητα απέναντι στη μεγάλη 
αυτή πρόκληση. Στη συνέχεια, ο Δήμαρχος και τα υπηρεσιακά στελέχη, 
θα καταγράψουν παρατηρήσεις, ιδέες και προτάσεις σχετικές με τα 
θέματα που θα συζητηθούν» υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση. 

Τον πρόεδρο 
του ΤΕΕ, Γεώργιο 
Στασινό, δέχτηκε 
χτες Τετάρτη 
σε ιδιωτική 
συνάντηση ο 
Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος, 
προκειμένου να ενημερωθεί για την πρόταση θεσμοθέτησης ενός 
καινοτόμου εργαλείου πολιτικής γης, του «ΟΝΕclickLIS». Είχε προηγηθεί 
συνάντηση εργασίας, με αντικείμενο την πρόταση του ΤΕΕ για τη 
θεσμοθέτηση ενιαίου ψηφιακού χάρτη, με τον διοικητή της Τραπέζης της 
Ελλάδος,  Γιάννη Στουρνάρα. Στόχος των συναντήσεων είναι η ενημέρωση 
για αυτό το νέο καινοτόμο εργαλείο πολιτικής γης, που προτείνει το ΤΕΕ, 
το «ΟΝΕclickLIS» (δηλαδή One Click Land Information System). Όπως 
παρουσιάστηκε αναλυτικά, στόχος της πρωτοβουλίας του προέδρου ΤΕΕ 
Γιώργου Στασινού είναι να μπορεί ο οποιοσδήποτε πολίτης ή επενδυτής, 
από το σπίτι του ή το γραφείο του, «με το πάτημα ενός κουμπιού» στον 
υπολογιστή του, να πάρει ολοκληρωμένη, έγκυρη και θεσμικά ασφαλή 
πληροφορία για το τι επιτρέπεται, τι απαγορεύεται και με ποιους όρους 
και προϋποθέσεις, για να φτιάξει αυτό που τον ενδιαφέρει. Η λύση, στη 
βάση της, είναι σήμερα απλή: να δημιουργηθεί ένας ενιαίος ψηφιακός 
χάρτης, με διοικητική ισχύ, όλων των απαραίτητων γεωχωρικών 
δεδομένων για την αδειοδότηση κάθε είδους επένδυσης. 

Εκδήλωση για την Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών 
Πληροφοριών συνδιοργανώνουν την 1/12 το ΤΕΕ/ΤΚΜ και 
το ΤΕΕ

Εκδήλωση με θέμα την Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών 
(ΕΥΓΕΠ), η οποία θα περιλαμβάνει το σύνολο της γεωπληροφορίας για 
όλη την επικράτεια, παρέχοντας στη χώρα ένα σημαντικότατο αναπτυξιακό 
εργαλείο, συνδιοργανώνουν την 1η Δεκεμβρίου, στη Θεσσαλονίκη, το 
ΤΕΕ/ΤΚΜ και το ΤΕΕ, κατόπιν πρωτοβουλίας του πρώτου.

Η ΕΥΓΕΠ θα παρέχει ως γνωστόν σε όλους τους πολίτες και στη 
Δημόσια Διοίκηση  πρόσβαση στα  γεωχωρικά δεδομένα και στις σχετικές 
υπηρεσίες. Δυστυχώς, όμως, από την ψήφιση του Ν. 3882/2010 με τον 
οποίο θεσμοθετήθηκε η ΕΥΓΕΠ μέχρι σήμερα, δεν έχει προχωρήσει 
η υλοποίηση αυτού του έργου, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τα 

αναμενόμενα οφέλη όπως εξοικονόμηση πόρων, βελτιωμένη 
διοίκηση, προστασία του περιβάλλοντος και ενθάρρυνση των 

επενδυτικών πρωτοβουλιών.
Η Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΚΜ θεωρεί αναγκαία την άμεση προώθηση του 

έργου και θέλοντας να συμβάλλει στην υλοποίησή του, αποφάσισε 
να προχωρήσει στην διοργάνωση της προαναφερθείσας ανοιχτής 
εκδήλωσης, με την συμμετοχή  των αρμόδιων φορέων, των 
ενδιαφερόμενων επαγγελματιών, επιστημόνων και οικονομικών 
παραγόντων, όπως επίσης  και του κοινού.

Στην εκδήλωση, που θα πραγματοποιηθεί στο αμφιθέατρο του ΤΕΕ/
ΤΚΜ (Μ. Αλεξάνδρου 49), προβλέπεται η συμμετοχή του αρμόδιου 
υπουργείου καθώς και της ΕΚΧΑ Α.Ε., ενώ έχουν προσκληθεί να 
συμμετάσχουν η Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού (ΓΥΣ) και ο Πανελλήνιος 
Σύλλογος Διπλωματούχων Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών. 
Εισηγήσεις έχουν προσκληθεί να πραγματοποιήσουν υψηλόβαθμα 
στελέχη της Federation Internationale des Geometres, της International 
Federation of Surveyors και η Athina Trakas, διευθύντρια για τις αγορές 
της Ευρώπης, της Κεντρικής Ασίας και της Αφρικής στο OGC (Open Geo-
spatial Consortium) και Barbara Ryan, διευθύντρια της Διεθνούς Ομάδας 
για την Παρατήρηση της Γης (Group on Earth Observations-GEO).
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Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο για το δομημένο 
περιβάλλον

Παίρνοντας το λόγο πριν ολοκληρωθεί η συζήτηση του νομοσχεδίου 
στην Ολομέλεια και ξεκινήσει η ψηφοφορία, ο κ. Σταθάκης προανήγγειλε 
ότι το επόμενο νομοσχέδιο που θα κατατεθεί στη Βουλή θα αφορά τον 
ενιαίο φορέα κτηματολογίου, στον οποίο θα ενσωματωθούν οι σημερινοί 
θεσμοί κτηματολογίου και υποθηκοφυλακείων. Με τη δημιουργία του 
φορέα αναμένεται να δημιουργηθεί νέα προοπτική για την ολοκλήρωση 
του έργου, με τον φιλόδοξο στόχο το 2020 να καλύπτεται το 70% της 
επικράτειας.

Σε ό,τι αφορά το τρέχον νομοσχέδιο, ως προς το πρώτο μέρος, αυτό 
εισάγει την καινοτομία διαχωρισμού της αρχής που εκδίδει την άδεια 
(η πολεοδομία) από εκείνη που ελέγχει την εφαρμογή και τη διαδικασία 
αυτή, αρμοδιότητα η οποία μεταφέρεται στα παρατηρητήρια.  Ως προς το 
δεύτερο μέρος του, το νομοσχέδιο απλοποιεί την διαδικασία έκδοσης 
και ελέγχου των αδειών δόμησης και ειδικότερα -όπως γράφει το 
businessnews.gr- αφότου υποβάλλονται στην Πολεοδομία τα σχετικά 
έγγραφα, δημιουργούνται εντός μηνός οι απαραίτητες προϋποθέσεις 
για να ξεκινήσει η διαδικασία κατασκευής. Στη συνέχεια, ακολουθεί 
ο έλεγχος της διαδικασίας κατασκευής όσον αφορά την συμβατότητα 
του κτηρίου με αυτό που υποσχέθηκε στην πολεοδομία αυτός που το 
κατασκευάζει (γίνεται από ιδιώτες μηχανικούς που είναι όμως στο 
Μητρώο των ελεγκτών δομημένου περιβάλλοντος) σε διάφορα στάδια, 
και από κει και πέρα, η αρχή που εξέδωσε την άδεια, χρησιμοποιεί 
την πάγια τακτική του δειγματοληπτικού ελέγχου. Ακολούθως, είναι 
θέμα του παρατηρητηρίου που ασκεί τον έλεγχο, να εντοπίσει τη 
συμβατότητα ή μη με την κείμενη νομοθεσία, να εντοπίσει τα αυθαίρετα, 
να τα χαρακτηρίσει, να επιβάλει τα πρόστιμα και ούτω καθ’ εξής. Τα 
παραπάνω σημαίνουν ότι, πρώτον, ο μηχανικός φέρει την ευθύνη ότι 
θα τηρήσει αυτό για το οποίο έχει αδειοδοτηθεί. Δεύτερον, αν τίθεται 
ζήτημα ασάφειας η ανασφάλειας για τις προδιαγραφές του κτηρίου, 
υπάρχει ο μηχανισμός προέγκρισης. Μπορεί δηλαδή ο ενδιαφερόμενος 
να απευθυνθεί στην πολεοδομία και να προεγκρίνει αυτό το οποίο 
θεωρείται ότι πρέπει να κατασκευαστεί. Τρίτον, υπάρχουν ασφαλιστικές 
δικλίδες, όπως οι διαδοχικοί έλεγχοι, δειγματοληπτικοί και άλλοι, 
οι οποίοι αποτρέπουν -σύμφωνα με τον κ. Σταθάκη- την ιδέα ότι η 
απλοποίηση ταυτίζεται με την παραγωγή αυθαιρέτων.  Επίσης, κατά το 
businessnews.gr ο κ. Σταθάκης αναφέρθηκε στην ρύθμιση με την οποία 
θεσμοθετείται η ηλεκτρονική ταυτότητα του κτηρίου και η ηλεκτρονική 
καταγραφή των αυθαιρέτων που έχουν κατασκευαστεί μετά την 28η 
Ιουλίου του 2011, ημερομηνία-τομή με την οποία οριοθετείται το πριν 
και το μετά. Η ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου δεν είναι υποχρεωτική 
και θα κτίζεται κατά τη μεταβίβαση ενός κτηρίου, την κληρονομιά κοκ. 
Προηγούνται τα δημόσια κτήρια, για τα οποία η ηλεκτρονική ταυτότητα 
καθίσταται υποχρεωτική και όπου υπάρχει συνάθροιση προσώπων.

...συνέχεια από τη σελίδα 1 Από Πέλλα και Καβάλα ξεκινά στις 30/10 ο νέος κύκλος 
αναρτήσεων δασικών χαρτών

Σεμινάρια ΣΠΕΔΕΘ & ΚΜ για τους ηλεκτρονικούς 
διαγωνισμούς

Από την Πέλλα (το 
σύνολο του νομού), 
την Καβάλα, το Κιλκίς 
(εκτός Πολύκαστρου 
και Πευκοδάσους), 
την Ημαθία και τις 
Σέρρες, ξεκινά στις 
30 Οκτωβρίου ο 
νέος κύκλος αναρτήσεων δασικών χαρτών. Στις υπόλοιπες περιοχές –
συνολικά αντιστοιχούν στο 17% της χώρας– οι χάρτες θα αναρτηθούν 
σταδιακά έως το τέλος Δεκεμβρίου. Ο υπουργός Περιβάλλοντος, 
Σωκράτης Φάμελος, υπέγραψε την προηγούμενη εβδομάδα απόφαση 
με την οποία καθορίζονται οι 22 Διευθύνσεις Δασών στις οποίες θα 
γίνει ανάρτηση δασικών χαρτών μέσα στο επόμενο δίμηνο. Σε αυτές 
περιλαμβάνονται τελικά και η Ανατολική και Δυτική Αττική, παρά τις 
ενστάσεις των υπηρεσιών σχετικά με την ανάγκη επικαιροποίησης των 
χαρτών. Υπενθυμίζεται ότι για την πρώτη ομάδα αναρτήσεων το ΤΕΕ/
ΤΚΜ είχε διοργανώσει τέσσερις ενημερωτικές εκδηλώσεις/σεμινάρια, 
σε συνεργασία με το ΓΕΩΤ.Ε.Ε.-Παράρτημα Κεντρικής Μακεδονίας, τους 
κατά τόπους δικηγορικούς συλλόγους και τις νομαρχιακές επιτροπές 
του. Οι ενημερωτικές εκδηλώσεις–σεμινάρια είχαν πραγματοποιηθεί 
-με μεγάλη προσέλευση μηχανικών, πολιτών και εκπροσώπων 
φορέων- στην Κατερίνη(26/1), τη Θεσσαλονίκη(6/2), την Έδεσσα (23/2, 
η ανάρτηση είχε γίνει μόνο για το ΔΔ) και τον Πολύγυρο(28/2). Με την 
εκκίνηση της διαδικασίας ανάρτησης και των νέων χαρτών, το ΤΕΕ/ΤΚΜ 
θα διοργανώσει επίσης εκδηλώσεις και σε Βέροια, Κιλκίς και Σέρρες.

Κύκλο σεμιναρίων για τους ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς διοργανώνει 
στο αμφιθέατρο του ΤΕΕ/ΤΚΜ  ο Σύνδεσμος Πιστοποιημένων 
Εργοληπτών Δημοσίων Έργων και Τεχνικών Επιχειρήσεων 
Θεσσαλονίκης και Κ. Μακεδονίας, στο πλαίσιο της υποχρεωτικής 
χρήσης του ΕΣΗΔΗΣ στα Δημόσια Έργα. Τα σεμινάρια, τρίωρης 
διάρκειας, μπορούν να τα παρακολουθήσουν δωρεάν όλα τα ταμειακά 
ενήμερα μέλη του Σ.Π.Ε.Δ.Ε.Θ. & Κ.Μ (μη ενήμερα μέλη και μη μέλη 
μπορούν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο με κόστος συμμετοχής 50 
ευρώ). Οι συμμετέχοντες, σε 20μελή τμήματα, θα έχουν τη δυνατότητα 
να παρακολουθήσουν σε πραγματικό χρόνο, τη δημιουργία και 
υποβολή προσφοράς με την υφιστάμενη πλατφόρμα των δημοσίων 
έργων. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Πληροφορίες σχετικά με τις 
ημερομηνίες των επόμενων σεμιναρίων θα βρείτε στην ιστοσελίδα του 
www.spedeth.gr. 

Πηγή: dasarxeio.com

www.spedeth.gr
https://dasarxeio.com/
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ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΕ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Ολοκληρώθηκε την περασμένη Δευτέρα η κατάθεση –στο ΤΑΙΠΕΔ- 
των απαραίτητων εγγράφων για την επόμενη φάση της διαδικασίας 
πώλησης του 67% των μετοχών του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης 
στην κοινοπραξία DIEP GmbH-Τerminal Link SAS-Βelterra Invest-
ments Ltd. Οι νομικοί του ΤΑΙΠΕΔ θα ελέγξουν τα έγγραφα και –
εφόσον δεν διαπιστώσουν ελλείψεις- θα τα διαβιβάσουν στο Ελεγκτικό 
Συνέδριο, προκειμένου να εγκρίνει τη σύμβαση αγοραπωλησίας του 
67% των μετοχών ΟΛΘ. Σύμφωνα πάντως με δημοσίευμα του ΑΠΕ, η 
διοίκηση του ΤΑΙΠΕΔ έλεγξε τα έγγραφα του προτιμητέου επενδυτή 
και δεν βρέθηκαν κενά που θα δημιουργούσαν εμπόδια σε μια θετική 
απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Υπενθυμίζεται ότι στη νέα 
εταιρεία που έχει δημιουργήσει η κοινοπραξία, βασικός μέτοχος με 
47% είναι η γερμανική επενδυτική εταιρεία DIEP (Deutsche Invest 
Equity Partners), με 33% η γαλλική Τerminal Link και με 20% η Belt-
erra Investments του επιχειρηματία Ιβάν Σαββίδη. Από τη στιγμή που 
θα φτάσουν τα έγγραφα στο Ελεγκτικό Συνέδριο, η διαδικασία του 
ελέγχου αναμένεται να ολοκληρωθεί άμεσα. Στη συνέχεια, η σύμβαση 
θα προωθηθεί στην Επιτροπή Ανταγωνισμού για έγκριση και, τέλος, η 
ελληνική κυβέρνηση θα πρέπει να κυρώσει στη Βουλή τη νέα σύμβαση 
παραχώρησης του λιμένα του Θεσσαλονίκης στον ΟΛΘ. 

Πρόσθετη έκπτωση 10% στο πρόστιμο θα έχουν όσοι ιδιοκτήτες 
αυθαιρέτων υποβάλουν δήλωση νομιμοποίησης –συνοδευόμενη όμως 
από στατική μελέτη για το κτήριο- ως τις 8 Οκτωβρίου 2018. Σύμφωνα 
με δημοσίευμα της «Εφ Συν», οι διορθώσεις, που συνδέονται με τις 
καθυστερήσεις στην ψήφιση του σχετικού νομοσχεδίου, προβλέπουν 
κίνητρα και αντικίνητρα για όσους ενταχθούν στο σύστημα:

• Έκπτωση 20% στο πρόστιμο θα έχουν όσοι υποβάλουν δήλωση έως 
8 Απριλίου 2018.

•Μειωμένη έκπτωση 10% δικαιούνται όσοι υποβάλουν δήλωση από 
9/4 έως 8/10/2018.

•Αύξηση 10% στο πρόστιμο θα έχουν όσοι ενταχθούν στο σύστημα 

Στην επόμενη φάση της εισήλθε η πώληση του 67% του 
ΟΛΘ

Πρόσθετες εκπτώσεις για τις δηλώσεις αυθαιρέτων έως 
8/10/2018, αν συνοδεύονται από στατική μελέτη

από τις 9/10/2018 έως τις 8/2/2019, που θα ανεβαίνει στο 20% 
για δηλώσεις που θα υποβληθούν μετά τις 9/2/2019.

Στη συνέχεια θα προστίθενται οι εκπτώσεις που δικαιούνται όσοι 
ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες (άνεργοι, πολύτεκνοι, παλιννοστούντες, 
ΑμεΑ κ.λπ.), ενώ προβλέπεται μείωση 50% για εφάπαξ εξόφληση της 
οφειλής.

Εκδήλωση microSTARS- ΔΕΘ Helexpo για τις 
μικροπιστώσεις

Εκδήλωση με θέμα 
“Fair Finance for All: 
Ισότιμη Πρόσβαση σε 
Πηγές Χρηματοδότησης” 
διοργανώνουν, σε 
συνεργασία με τη ΔΕΘ-
Helexpo AE, τα Κέντρα 
Υπηρεσιών Επιχειρηματικής 
Ανάπτυξης «microSTARS», 
που αποτελούν πρωτοβουλία 
του ΚΕΠΑ, στο πλαίσιο 
της συμμετοχής -για 
δεύτερη συνεχή χρονιά- 
στην καμπάνια για την προώθηση της Ευρωπαϊκής Ημέρας 
Μικροπιστώσεων. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 23 
Οκτωβρίου 2017, και ώρες 15:30 – 21:00, στο Συνεδριακό Κέντρο 
“Νικόλαος Γερμανός”(Περίπτερο 8, εντός του Εκθεσιακού Χώρου της 
Helexpo). Σκοπός της φετινής εκδήλωσης είναι η ευαισθητοποίηση 
και ενημέρωση του κοινού για την έννοια και τον θεσμό των 
Μικροπιστώσεων στην Ελλάδα, κυρίως όμως η ανάδειξη της 
προστιθέμενης αξίας, αναφορικά στην στήριξη των επιχειρήσεων 
αλλά και των κοινωνικά ευπαθών ομάδων. Για τον σκοπό αυτό, 
η φετινή διοργάνωση είναι πολύ-επίπεδη και περιλαμβάνει: 
Α) Τρία παράλληλα θεματικά εργαστήρια (workshops) ειδικού 
επιχειρηματικού ενδιαφέροντος (Κοινωνική Επιχειρηματικότητα – 
Social Growth, Διαμόρφωση Επιχειρηματικού Μοντέλου με Καμβά 
και LEGO – Business Growth Startups και Επιχειρηματικότητα 
άνω των 50 ετών – Self Growth),  Β) Συναντήσεις δικτύωσης και 
επιχειρηματικής συνεργασίας «Business Speed Dating: “Βρες το 
άλλο σου επιχειρηματικό μισό σε 5 λεπτά”», Γ) Κεντρική Παρουσίαση 
των μικροπιστώσεων ως καινοτόμα χρηματοδοτικά εργαλεία από 
εκπροσώπους του Υπουργείου Εργασίας, τραπεζικών ιδρυμάτων, 
φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης και των διοργανωτών και Δ) 
Ιστορίες Αποτυχίας… η συνταγή για τον δρόμο προς την Επιτυχία! 
Δείτε το Πρόγραμμα της Εκδήλωσης ΕΔΩ και για εγγραφή 
συμμετοχής, πατήστε ΕΔΩ. Η είσοδος είναι ελεύθερη. 

Διαβάστε περισσότερα στο blog του ΤΕΕ

Πηγή: wikipedia

Πηγή: european - microfinance.org

https://www.microstars.gr/wp-content/uploads/2017/10/%CE%A0%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%BA-%CE%A0%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1-EMD_23-10-17.pdf
https://www.eventbrite.com/e/38762223855
http://www.teetkm.gr/
https://en.wikipedia.org/wiki/User:MWD
http://www.european-microfinance.org/index.php?rub=activities&pg=third-european-microfinance-day
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ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ

“Πολύ περήφανος” που οι 
ΗΠΑ θα είναι τιμώμενη χώρα 
στην 83η ΔΕΘ δήλωσε ο 
Ντόναλντ Τραμπ, επισημαίνει 
με ανακοίνωσή της η ΔΕΘ-
Helexpo AE.  «Είμαι πολύ 
περήφανος που οι ΗΠΑ θα 
είναι η τιμώμενη χώρα στη ΔΕΘ τον επόμενο χρόνο. Είναι πολύ μεγάλη 
ευκαιρία για τις αμερικανικές επιχειρήσεις να δείξουν τις δυνατότητές 
τους» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Τραμπ, όπως σημειώνεται στην 
ανακοίνωση, ενώ από την πλευρά του, ο Έλληνας πρωθυπουργός, 
αναφερόμενος στην προσέλκυση αμερικανικών επενδύσεων στην 
Ελλάδα, τόνισε πως το γεγονός ότι οι ΗΠΑ θα είναι η τιμώμενη χώρα 
στη ΔΕΘ του 2018 θα παίξει κομβικό ρόλο προς αυτή την κατεύθυνση. 
«Η προετοιμασία του εθνικού εκθεσιακού φορέα για την υποδοχή 
των Ηνωμένων Πολιτειών στην 83η ΔΕΘ έχει ξεκινήσει με εντατικούς 
ρυθμούς, ώστε η αμερικανική παρουσία να είναι διευρυμένη και να 
θυμίσει εποχές του παρελθόντος, όταν οι ΗΠΑ συμμετείχαν στη ΔΕΘ με 
σημαντικό αριθμό επιχειρήσεων και παρουσίαζαν στην Έκθεση μεγάλα 
τεχνολογικά και επιστημονικά επιτεύγματα», καταλήγει η ανακοίνωση 
της ΔΕΘ-Helexpo AE. 

“Πολύ περήφανος” ο Τραμπ για τη συμμετοχή των ΗΠΑ 
στην 83η ΔΕΘ ως τιμώμενης χώρας

Μεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση των κτηρίων στην ΕΕ 
επιδιώκει το Ευρωκοινοβούλιο

Στις 25-26 Νοεμβρίου το επόμενο Open House 
Thessaloniki

Ώθηση στην ενεργειακή απόδοση των κτηρίων στην Ευρώπη 
επιδιώκει να  δώσει η Επιτροπή Βιομηχανίας του Ευρωκοινοβουλίου, 
στο πλαίσιο της οποίας συμφωνήθηκαν πρόσφατα νέα μέτρα προς αυτή 
την κατεύθυνση, με την έγκριση της αναθεώρησης της σχετικής οδηγίας 
(η οποία εντάσσεται στο «καθαρό ενεργειακό πακέτο» της Κομισιόν). 
Αναλυτικότερα, οι ευρωβουλευτές-μέλη της Επιτροπής ζήτησαν μια 
ξεκάθαρη στρατηγική που θα κάνει τα δημόσια και ιδιωτικά κτίρια 
πολύ πιο αποδοτικά ως το 2050. Πρότειναν τη θέσπιση στόχων για το 
2030 και 2040, καθώς και δείκτες προόδου στον κλάδο. Παράλληλα, 
σύμφωνα με το energypress.gr, ζήτησαν να υπάρχει πρόβλεψη για την 
ηλεκτροκίνηση σε όλα τα νέα κτήρια και σε όσα ανακαινίζονται, όπως 
σημεία φόρτισης και σχετικές υποδομές σε όσα διαθέτουν πάνω από 
10 θέσεις στάθμευσης. Επιπλέον, άναψαν το πράσινο φως για τη χρήση 
ενός «δείκτη ευφυΐας» που θα βοηθήσει στη μείωση της ενεργειακής 
κατανάλωσης, καθώς και για υψηλές προδιαγραφές όσον αφορά 
την υγεία και την ποιότητα του αέρα. Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα 
της συνεδρίασης, ο εισηγητής, Μπεντ Μπέντσεν (EPP) από τη Δανία 
επισήμανε ότι επετεύχθη ισχυρή πλειοψηφία για την ενίσχυση  των 
ενεργειακών αναβαθμίσεων. «Είναι σημαντικό να δείξουν τα κράτη-
μέλη μια ξεκάθαρη δέσμευση και να αναλάβουν συγκεκριμένες 
δράσεις στο μακροχρόνιο σχεδιασμό τους. Αυτό περιλαμβάνει τη 
διευκόλυνση χρηματοδότησης, την προτεραιότητα των ανακαινίσεων 
ως πρότυπο για τους επενδυτές και  το να επιτραπεί σε δημόσιες 
αρχές να επενδύουν σε ενεργειακά κτίρια». Το επόμενο βήμα μετά την 
ψήφιση στην επιτροπή είναι πλέον να αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις 
με τους αρμόδιους υπουργούς.

Για τις 25 και 26 Νοεμβρίου 
προγραμματίζεται το 6ο Open 
House Thessaloniki, με πλήθος 
παράλληλων δράσεων που 
θα ξεκινήσουν μια εβδομάδα 
νωρίτερα. Το  Open House είναι 
ένας από τους σημαντικότερους 
διεθνείς θεσμούς για την ανάδειξη και προώθηση της αρχιτεκτονικής. 
Η ιδέα ξεκίνησε από το Λονδίνο το 1992 και μέχρι σήμερα διαδόθηκε σε 
πολλές πόλεις ανά την υφήλιο. Η δράση Open House προσκαλεί το ευρύ 
κοινό να εξερευνήσει και να κατανοήσει την αξία της αρχιτεκτονικής. 
Κάθε χρόνο για ένα διήμερο, δημόσια και ιδιωτικά κτίρια ανοίγουν τις 
πύλες τους στο κοινό δωρεάν και η πόλη μετατρέπεται σε ένα μεγάλο 
μουσείο, με εκθέματα τα ίδια της τα κτίρια και την αρχιτεκτονική της. 
Στη Θεσσαλονίκη πραγματοποιήθηκε για 5η χρονιά στις 19 και 20 
Νοεμβρίου 2016 με παράλληλες δράσεις που άρχισαν λίγες μέρες 
νωρίτερα και με τη συμμετοχή 450 εθελοντών. Στα 98 κτίρια που 
συμμετείχαν στο κυρίως πρόγραμμα και στις παράλληλες δράσεις 
σημειώθηκαν 37.000 επισκέψεις.

6ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, στις 22 
Οκτωβρίου 2017, 10.00π.μ., Ολύμπιον, Θεσσαλονίκη.  
Πληροφορίες

FINTECH CHALLENGE 2017 από την Αlpha Bank για νέους με 
νέες επιχειρηματικές ιδέες. Συμμετοχές έως 31 Οκτωβρίου 2017. 
Πληροφορίες

ΤΡΙΗΜΕΡΙΔΑ με τίτλο «Τρισδιάστατη πολυσήμαντη μοντελοποίηση 
της Πολιτιστικής Κληρονομιάς στην Ευρώπη», από 6 έως 8 
Νοεμβρίου 2017, Αθήνα. Συμμετοχές έως 27/10/2017 στο 
greok@central.tee.gr 

2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Ψηφιοποίησης Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς από 1 έως 3 Δεκεμβρίου 2017, Βόλος.  
Πληροφορίες

WORKSHOP με θέμα: «Ενίσχυση της εξωστρεφούς επιχειρηματικής 
δραστηριότητας - Τεχνικές και Διαδικασίες Συμμετοχής σε 
Διεθνείς Εκθέσεις». Στις 20 Οκτωβρίου 2017, ώρα 12:30 
μ.μ., ξενοδοχείο Athenaeum Intercontinental Athens, Αθήνα.  
Πληροφορίες

http://thessalonikisymposium.org/
http://www.fintechchallenge.gr/
mailto:greok%40central.tee.gr?subject=
www.euromed2017.eu
http://www.german-fairs.gr/news/detail-news-messen/artikel/tetarto-workshop-toy-ellinogermanikoy-epimelitirioy-gia-tis-diethneis-ektheseis-1/?cHash=f72546316c2121527976006ce9e40583
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ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

Με ύφεση 0,2% έναντι προηγούμενης εκτίμησης για στασιμότητα έκλεισε τελικά το 2016, σύμφωνα με τη νεότερη εκτίμηση της ΕΛΣΤΑΤ, ενώ πρόβλεψη για 
χαμηλότερη από την προσδοκώμενη ανάκαμψη φέτος, στην περιοχή του 1,3%, έκανε χθες το ΙΟΒΕ. Την επίπονη και αβέβαιη πορεία προς την έξοδο από την κρίση 
φανέρωσαν τα στοιχεία που έδωσαν χθες στη δημοσιότητα οι δύο φορείς, με τον γενικό διευθυντή του ΙΟΒΕ, Νίκο Βέττα, να επισημαίνει τον κίνδυνο να αποδειχθεί 
η ανάκαμψη «βραχύβια και εύθραυστη», αν δεν εφαρμοστούν οι ουσιώδεις δομικές αλλαγές που ακόμη εκκρεμούν. 

Το ζήτημα της δημιουργίας ενός μηχανισμού για την ενιαία είσπραξη από τις υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) των ληξιπρόθεσμων 
οφειλών προς τις εφορίες και τα ασφαλιστικά ταμεία, εξετάστηκε σε ευρεία διυπουργική σύσκεψη στο υπουργείο Οικονομικών. Όπως ανέφερε μετά την 
ολοκλήρωση της συνάντησης υψηλόβαθμο στέλεχος του υπουργείου Εργασίας, αντικείμενο ήταν δυο -τρεις μνημονιακές υποχρεώσεις (ορισμένες από τις οποίες, 
όπως ο ενιαίος μηχανισμός για την είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών προς εφορίες και ασφαλιστικά Ταμεία, είναι συναρμοδιότητας του υπουργείου Εργασίας και 
της ΑΑΔΕ), εν όψει της άφιξης στην Αθήνα των τεχνικών κλιμακίων των θεσμών.

Την αλλαγή του τρόπου τιμολόγησης των ΥΚΩ με νομοθετική ρύθμιση τον επόμενο μήνα προανήγγειλε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργος 
Σταθάκης στον ΑΝΤ1, ενώ αλλαγές θα υπάρξουν και στο κοινωνικό τιμολόγιο προς όφελος των ασθενέστερων κοινωνικών στρωμάτων. Ο κ. Σταθάκης εξήγησε 
ότι οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ωφέλειας (ΥΚΩ) θα μειωθούν μόλις ολοκληρωθεί η διασύνδεση των νησιών. «Ξεκίνησαν οι Κυκλάδες που τελειώνουν φέτος και μετά 
είναι η διασύνδεση της Κρήτης που θα ολοκληρωθεί ως το 2020 όπου τα ΥΚΩ θα έχουν μειωθεί στο μισό και μετά το 2023 θα έχουν καταργηθεί».

Σε αδυναμία να προσδιορίσει νέες αντικειμενικές τιμές των ακινήτων βρίσκεται το υπουργείο Οικονομικών. Για τον λόγο αυτό, επιστρατεύει τοπικές επιτροπές, που 
θα βγάζουν τιμές, εκεί που δεν υπάρχουν στοιχεία. Μιλώντας σε συνέδριο, η υφυπουργός και πρόεδρος της Επιτροπής για την αναθεώρηση των αντικειμενικών 
αξιών, Αικατερίνη Παπανάτσιου, παραδέχτηκε με την ανάγκη να προσαρμοστούν στις τρέχουσες εμπορικές, αλλά επισήμανε ότι, ενώ ετοιμάζεται το λογισμικό για 
τον υπολογισμό τους, δεν υπάρχουν ασφαλή στοιχεία, για να καθοριστούν σωστές τιμές. 

Απειλή για μεγάλη επένδυση που σχεδιάζεται να γίνει στη Χαλκιδική και πιο συγκεκριμένα στον Άγιο Ιωάννη Σιθωνίας. Το παραθαλάσσιο ακίνητο στην περιοχή 
έχει αγοράσει από το 2015 η οικογένεια Μεντεκίδη και στόχος τους είναι να χτίσουν ένα τουριστικό «χωριό», μία επένδυση που υπολογίζεται στα 40 εκατ. ευρώ. 
Ωστόσο, όπως αναφέρει η «Καθημερινή» σε δημοσίευμά της, η επένδυση απειλείται καθώς σύμφωνα με τελευταία απόφαση χαρακτηρίζεται δασικό το 70% των 
συνολικά 253 στρεμμάτων.  Το παραθαλάσσιο ακίνητο έχει πωληθεί από το 2015 στην οικογένεια Μεντεκίδη, αλλά μέχρι σήμερα δεν έχει κατορθωθεί να εκδοθούν 
οι απαιτούμενες άδειες και όπως όλα δείχνουν αυτό θα καθυστερήσει ακόμα.

Σε ύφεση η οικονομία το 2016, ασθενής ανάπτυξη το 2017

Yπό συζήτηση η δημιουργία μηχανισμού για ενιαία είσπραξη οφειλών προς εφορίες και 
ταμεία

Αλλάζει ο τρόπος τιμολόγησης των ΥΚΩ

ΚΑθημερινη 18/10/2017

Voria.gr 18/10/2017

Karfitsa.gr 18/10/2017

ΠρΩτο θεμΑ 18/10/2017

τΥΠοΣ θεΣΣΑλονιΚηΣ 18/10/2017

Αδυνατεί το υπουργείο οικονομικών να βγάλει νέες αντικειμενικές!

μπλόκο σε μεγάλη επένδυση για τουριστικό «χωριό» στη Χαλκιδική;

Διαβάστε στο blog του ΤΕΕ/ΤΚΜ 

-Τεχνολογία 5G θα έχουν αναπτύξει τρεις στους δέκα παρόχους το 2018-Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα μπορεί να μην εκπέμπουν ρύπους, αλλά ρυπαίνουν

-Οι Σύριοι αρχιτέκτονες θεωρούν ότι η ανασυγκρότηση ξεκινά στη διάρκεια του πολέμου. Δεν περιμένει το τέλος του
-5 παιχνίδια για να πάρουν τα πιτσιρίκια «γεύση» μηχανικής
-Το μέλλον ...κατά Elon Musk (Infographic)
-‘Ερευνα για την εξ αποστάσεως εργασία στις ΗΠΑ
-Εκδήλωση micro STARS - ΔΕΘ Helexpo για τις μικροπιστώσεις και ...fucked up nights για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη
-Δασικοί χάρτες “εν Ελλάδι”

http://www.kathimerini.gr/931101/article/oikonomia/ellhnikh-oikonomia/se-yfesh-h-oikonomia-to-2016-as8enhs-h-anapty3h-to-2017
http://voria.gr/article/ipo-exetasi-i-eniea-ispraxi-ofilon-pros-efories-ke-tamia
https://www.karfitsa.gr/%CE%91%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B6%CE%B5%CE%B9-%CE%BF-%CF%84%CF%81%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%82-%CF%84%CE%B9%CE%BC%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%A5%CE%9A%CE%A9-%CF%83/
http://www.protothema.gr/economy/article/723489/adunatei-to-upourgeio-oikonomikon-na-vgalei-nees-adikeimenikes/
http://www.typosthes.gr/gr/oikonomia/article/142477/bloko-se-megali-ependusi-gia-touristiko-horio-sti-halkidiki-/
http://www.teetkm.gr/texnologia-5g-tha-exoun-anaptyksei-treis-stous-deka-paroxous-to-2018/
http://www.teetkm.gr/ta-hlektrika-aftokinhta-borei-na-mhn-ekpempoun-rypous-alla-rypainoun/
http://www.teetkm.gr/ta-hlektrika-aftokinhta-borei-na-mhn-ekpempoun-rypous-alla-rypainoun/
http://www.teetkm.gr/oi-syrioi-arxitektones-thewroyn-oti-h-anasygkrothsh-ksekina-sth-diarkeia-tou-polemou-den-perimenei-to-telos-tou/
http://www.teetkm.gr/oi-syrioi-arxitektones-thewroyn-oti-h-anasygkrothsh-ksekina-sth-diarkeia-tou-polemou-den-perimenei-to-telos-tou/
http://www.teetkm.gr/5-paixnidia-gia-na-paroun-ta-pitsirikia-geysh-mhxanikhs/
http://www.teetkm.gr/to-mellon-kata-elon-musk/
http://www.teetkm.gr/erevna-gia-thn-eks-apostasews-ergasia-stis-hpa/
http://www.teetkm.gr/ekdhlwsh-micro-stars-deth-helexpo-gia-tis-mikropistwseis/
http://www.teetkm.gr/ekdhlwsh-micro-stars-deth-helexpo-gia-tis-mikropistwseis/
http://www.teetkm.gr/dasikoi-xartes-en-elladi/
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54643, Θεσσαλονίκη
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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 
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http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teetkm/ForologikaDec2017.pdf

