
EDITORIAL - ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ 

ΘΕμΑτΑ τΕΕ - μηχΑΝΙκωΝ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ

ME MIA MATIA

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

1 
2
4
6

ΤΕΥΧΟΣ

138
15 ΦΕΒ 2018

1

Προβλήματα από την εφαρμογή του νέου σχεδίου νόμου για τους ΦΟΣΔΑ 
επισημαίνει το ΤΕΕ/ΤΚΜ

IGrowlabs: Εκδήλωση με τίτλο «Έρευνα και εργασία: Συνεργασία 
Ακαδημαϊκής κοινότητας και Αγοράς» στις 27/2 

EDITORIAL
«Κάλλιον του θεραπεύειν το προλαµβάνειν» 

επέµενε από αρχαιοτάτων χρόνων ο Ιπποκράτης. 

Γεγονός: αν θέλεις να γλιτώσεις τις επώδυνες και 

ακριβές “θεραπείες”, χρειάζεται να προλάβεις τα 

προβλήµατα πριν εκδηλωθούν. Στην Ελλάδα αυτό 

σπανιότατα συµβαίνει: τα δηµόσια έργα συνήθως 

εκτελούνται για να διορθώσουν ένα πρόβληµα 

στο παρά πέντε ή κυρίως “στο και πέντε”, όχι για να 

το προλάβουν. Το αποτέλεσµα; Προχειρότητα και 

κακοτεχνία -γιατί όταν τρέχεις για να προλάβεις, 

διεκπεραιώνεις δεν διορθώνεις, µε αποτέλεσµα 

το πρόβληµα να επανεµφανίζεται σύντοµα ή και 

να δηµιουργούνται καινούργια. Η Θεσσαλονίκη, 

για να φτάσουµε στα δικά µας, έχει µείνει πίσω σε 

υποδοµές. Τώρα που κάποια βασικά έργα -βλέπε 

Μετρό, αεροδρόµιο κτλ- µπήκαν πλέον στις 

ράγες, ήρθε η ώρα να σχεδιάσουµε προσεκτικά 

-αλλά γρήγορα- τη νέα γενιά υποδοµών, αυτές 

που θα µπουν στην αφετηρία το 2020 ή το 2025. 

Να δούµε τι πραγµατικά χρειάζεται η πόλη. Να 

“µετρήσουµε” δυνάµεις σε επίπεδο ύπαρξης 

χρηµατοδότησης. Να λάβουµε υπόψη τις νέες 

δυνατότητες που διαµορφώνονται. Να δούµε 

ποιοι µπορούν να βάλουν “πλάτη” ή έστω να 

δώσουν ένα χεράκι. Να σχεδιάσουµε έχοντας 

κατά νου τη µεγάλη εικόνα, µε ρεαλισµό και 

συναίνεση. Τα προβλήµατα είναι ήδη εδώ 

και µας δείχνουν τον δρόµο για τις λύσεις. Ο 

περιφερειακός για παράδειγµα. Προ πολλού έχει 

προσεγγίσει το όριό του. Ανάσανε για λίγο µε τον 

περιορισµό των µετακινήσεων λόγω οικονοµικής 

κρίσης, αλλά πλέον τα αυτοκίνητα τον έχουν 

εκ νέου αλώσει. Κι όµως... Ουδεµία συζήτηση 

γίνεται για το θέµα αυτό. Ίσως η συζήτηση να 

ανοίξει όταν φρακάρει... Από την άλλη, η αστική 

αναβάθµιση είναι πολυσυζητηµένη. Αλλά τις 

περισσότερες φορές ...στα κουτουρού. Έτσι όµως 

απλά διαιωνίζονται οι αδιέξοδες πρακτικές και τα 

προβλήµατα µένουν. Αµανάτι.

Τους πιθανούς κινδύνους από την εφαρµογή του νέου σχεδίου νόµου για την οργάνωση 
και λειτουργία των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ)  διαβλέπει το ΤΕΕ/
ΤΚΜ. Με επιστολή του προς τον αναπληρωτή υπουργό Περιβάλλοντος, Σωκράτη Φάµελλο, 
στο πλαίσιο της σχετικής δηµόσιας διαβούλευσης, επισηµαίνει ότι ενδέχεται: 1)να ανατραπούν 
τα προσφάτως εγκεκριµένα ΠΕΣΔΑ, 2)να υπάρξουν νέες, ακόµη µεγαλύτερες καθυστερήσεις 
στα έργα (ήδη η  απορρόφηση κοινοτικών κονδυλίων είναι ιδιαίτερα χαµηλή, τη στιγµή που το 
Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων είναι σχεδόν ανύπαρκτο, ενώ το νέο θεσµικό πλαίσιο για 
τις δηµόσιες συµβάσεις έργων, µελετών κλπ. έχει καθυστερήσει ιδιαιτέρα την υλοποίηση των 
µελετών ωρίµανσης και των κατασκευαστικών έργων) και 3) να αµφισβητηθεί η κυριότητα 
των υπό υλοποίηση έργων, σε περίπτωση διάσπασης Περιφερειακών Συνδέσµων.

Κατά το ΤΕΕ/ΤΚΜ, η θεραπεία για το πρόβληµα των απορριµµάτων δεν µπορεί να 
αναζητείται στην εφαρµογή µιας οριζόντιας ισοπεδωτικής πολιτικής. “Η ανάγκη δηµιουργίας, 
για παράδειγµα, µικρών δοµών στα νησιά δεν µπορεί να οδηγεί στην κατάργηση µιας καλά 
οργανωµένης και αποτελεσµατικής  δοµής όπως ο Περιφερειακός Σύνδεσµος Κεντρικής 
Μακεδονίας  που ολοκλήρωσε την συγχώνευση των φορέων διαχείρισης, κατά  τις επιταγές 
του Ν. 4071/2012 και σήµερα, τέσσερα χρόνια µετά την συγχώνευση, προχωρά στην υλοποίηση  
του νέου ΠΕΣΔΑ” επισηµαίνεται στην επιστολή.

Εκδήλωση µε τίτλο «Έρευνα και εργασία: Συνεργασία 
Ακαδηµαϊκής κοινότητας και Αγοράς» θα πραγµατοποιηθεί 
στις 27 Φεβρουαρίου και ώρα 18.00 στο αµφιθέατρο του 
ΤΕΕ/ΤΚΜ. Η εκδήλωση αυτή αποτελεί την επίσηµη έναρξη 
της πρωτοβουλίας iGrowLabs – From Brain Drain to Brain 
Gain που έχουν αναλάβει το ΤΕΕ/ΤΚΜ και ο ΣΕΠΒΕ µε 
την υποστήριξη του ΑΠΘ. Στην εκδήλωση αυτή η οποία θα 
είναι ανοιχτή στο κοινό, θα παραβρεθούν οι επικεφαλής 
όλων των φορέων και καλεσµένοι από την Ακαδηµαϊκή και 
Επιχειρηµατική Κοινότητα. Η εκδήλωση θα περιλαµβάνει την 
παρουσίαση της πρωτοβουλίας iGrowLabs . Συγκεκριµένα 
θα παρουσιαστούν τα αποτελέσµατα του πιλοτικού κύκλου 
που έτρεξε την ακαδηµαϊκή χρονιά 2016-2017, θα αποδοθεί τιµητικός έπαινος στους πρώτους 
συµµετέχοντες και θα παρουσιαστούν οι νέες διπλωµατικές, µεταπτυχιακές και διδακτορικές 
εργασίες που θα εκπονηθούν σε συνεργασία µε επιχειρήσεις το 2018. Θα κλείσει µε συζήτηση 
στρογγυλής τραπέζης µε θέµα τις «Συνέργειες ακαδηµαϊκής κοινότητας και αγοράς για τη 
µετατροπή του brain drain σε brain gain». 

Συνέχεια στη σελίδα 2...

Συνέχεια στη σελίδα 3...
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...συνέχεια από τη σελίδα 1

Συνεχίζεται η υποβολή αιτήσεων για το Μητρώο 
Εθελοντών Μηχανικών. Αρχές Μαρτίου το σεμινάριο 

Διαλέξεις για την αρχιτεκτονική και την πόλη 

Προβλήματα από την εφαρμογή του νέου σχεδίου νόμου 
για τους ΦΟΣΔΑ επισημαίνει το ΤΕΕ/ΤΚΜ

Στις 1-2 και 5-7 Μαρτίου πρόκειται να πραγµατοποιηθεί το ειδικό 
σεµινάριο σε θέµατα  µετασεισµικού ελέγχου και υποστυλώσεων 
κτιρίων και υποδοµών που διοργανώνει το ΤΕΕ/ΤΚΜ, µε µέριµνα της 
Διαρκούς Οµάδας Εργασίας για τις φυσικές, τεχνολογικές και άλλες 
καταστροφές στο φυσικό και αστικό περιβάλλον. 

Το σεµινάριο θα παρακολουθήσουν οι πολιτικοί µηχανικοί που θα 
στελεχώσουν το Μητρώο  Εθελοντών Μηχανικών,  µία  υποστηρικτική 
δοµή του ΤΕΕ/ΤΚΜ  που συγκροτείται µε στόχο να συνδράµει άµεσα 
τις υπηρεσίες και οργανισµούς Πολιτικής Προστασίας του Κράτους 
στην αντιµετώπιση σεισµικών φαινοµένων. Οι ενδιαφερόµενοι  
καλούνται να υποβάλουν τη σχετική αίτηση, µέχρι 22 Φεβρουαρίου, 

Κύκλο διαλέξεων για τη 
σύγχρονη αρχιτεκτονική, την 
πόλη, τον δηµόσιο χώρο και την 
προβολή του έργου νέων Ελλήνων 
αρχιτεκτόνων, διοργανώνει το 
ΤΕΕ/ΤΚΜ, µετά από πρόταση της 
Μόνιµης Επιτροπής Αρχιτεκτονικών 
Θεµάτων. 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. Σε µια εποχή όπου, διεθνώς, η πολυεπίπεδη οικονοµική, 
κοινωνική και περιβαλλοντική κρίση έχει ήδη επαναπροσδιορίσει 
την αρχιτεκτονική και την πόλη µε νέα δεδοµένα και προσεγγίσεις, 
η ελληνική αρχιτεκτονική κοινότητα αντιµετωπίζει και την ίδια της 
την αδυναµία να σχολιάσει, να ερµηνεύσει, να διαπιστώσει και να 
διατυπώσει ευθαρσώς τον σηµερινό της ρόλο. 

Το ΤΕΕ/ΤΚΜ λαµβάνοντας υπόψη του τον ρόλο του, θέλει να δώσει 
ένα 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. 
Μέσω του κύκλου διαλέξεων για την αρχιτεκτονική και την πόλη, το 
ΤΕΕ/ΤΚΜ και η Μόνιµη Επιτροπή Αρχιτεκτονικών Θεµάτων επιθυµούν 
να θέσουν σε συζήτηση τα σύγχρονα θέµατα, που αναδύονται πάντα 
µέσα από το πρίσµα και τις ιδιαιτερότητες του ελληνικού χώρου. 

Η πρώτη διάλεξη θα πραγµατοποιηθεί την Δευτέρα 12 Μαρτίου 2018, 
µε θέµα την παρουσίαση της µελέτης για την Ανάπλαση της Πλατείας 
Ελευθερίας, η οποία ανατέθηκε στους µελετητές του Α΄ βραβείου του 
αντίστοιχου αρχιτεκτονικού διαγωνισµού. 

Παράλληλα προγραµµατίζονται οι τρεις επόµενες, στις οποίες θα 
παρουσιαστούν τα βραβεία των αρχιτεκτονικών διαγωνισµών: 1) 
«Ανάπλαση και Επανάχρηση πρώην Εξορυκτικών Περιοχών Λιγνίτη 
στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας» 2)«Ανάπλαση Παλαιού Λιµένα 
Πατρών» 3) «Σταβλικές Εγκαταστάσεις στο Λιµένα Θεσσαλονίκης».

Τονίζεται ακόµη ότι εάν πρόθεση της Πολιτείας είναι να επιλυθούν 
προβλήµατα και να αντιµετωπιστούν αστοχίες που έχουν προκύψει 
από την εφαρµογή του θεσµικού πλαισίου µέχρι τώρα, ένα χρήσιµο 
εργαλείο είναι η συγκριτική µελέτη και αξιολόγηση των αποτελεσµάτων 
της λειτουργίας µέχρι σήµερα, αφενός των ΦΟΔΣΑ που λειτουργούν 
ως Σύνδεσµοι και αφετέρου εκείνων που λειτουργούν ως ΑΕ του 
άρθρου 265 του 3463/06. 

Στην επιστολή του, το ΤΕΕ/ΤΚΜ υπενθυµίζει ακόµα ότι µε τη 
θέσπιση του Ν. 4071/12 «Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την 
αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη διοίκηση Ενσωµάτωση 
Οδηγίας 2009/50/ΕΚ», προβλέφθηκε η δηµιουργία Περιφερειακών 
Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (που προέκυπταν από την 
συνένωση των κατά περιοχή υφιστάµενων φορέων) µε σκοπό την «… 
ολοκληρωµένη διαχείριση των στερεών αποβλήτων, σύµφωνα µε το 
Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ)…»

Πριν από δύο περίπου χρόνια έγινε µια πρώτη απόπειρα ανατροπής 
των προβλεπόµενων από το Ν. 4071/12, µε ένα σχέδιο νόµου το 
οποίο όµως εξαιρούσε τον «Ειδικό Διαβαθµικό Σύνδεσµο Νοµού 
Αττικής» και τον «Περιφερειακό Σύνδεσµο Φορέων Διαχείρισης 
Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας» και το οποίο 
τελικώς αποσύρθηκε.

“Προφανώς και η προηγούµενη και η νέα απόπειρα αποβλέπουν 
στην αντιµετώπιση προβληµάτων οργάνωσης, είτε λειτουργίας που 
παρατηρούνται σε ορισµένες Περιφέρειες. Η θεραπεία όµως δεν 
µπορεί να αναζητείται στην εφαρµογή µιας οριζόντιας ισοπεδωτικής 
πολιτικής που καταργεί συλλήβδην ένα νόµο και ακυρώνει όλα τα 
βήµατα που έγιναν στην χώρα” τονίζεται κι επισηµαίνεται ακόµα ότι 
σε κάθε περίπτωση, το ΤΕΕ/ΤΚΜ είναι πρόθυµο για κάθε συνεργασία.

ενώ για οποιαδήποτε πληροφορία µπορούν να επικοινωνούν µε το 
Τµήµα Επαγγελµατικών Θεµάτων του ΤΕΕ/ΤΚΜ (τηλ. 2310883144 και 
146) . 

Η πρόσκληση, η αίτηση καθώς και το πρόγραµµα του σεµιναρίου 
είναι διαθέσιµα ΕΔΩ.

http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teetkm/Prosklhsh_Ekdhlwshs_Endiaferontos.pdf
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Οι αμοιβές μηχανικών για το “Εξοικονομώ ΙΙ”

Την προηγούµενη 
Πέµπτη υπεγράφη από 
τον Υπουργό Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας, 
Γιώργο Σταθάκη η 
ΚΥΑ προκήρυξης του 
προγράµµατος “Εξοι-
κονόµηση κατ’ οίκον 
ΙΙ”, το οποίο ξεκινά στις 28 Φεβρουαρίου, οπότε θα έχει ολοκληρωθεί 
η σύνδεση των τραπεζών µε το πληροφοριακό σύστηµα.

Εν τω µεταξύ, τις αµοιβές των µηχανικών για τις υπηρεσίες τους 
ενόψει της επίσηµης έναρξης του προγράµµατος, δηµοσιοποιεί το 
b2green, οι οποίες, σύµφωνα µε την δηµοσίευση, διαµορφώνονται 
ως εξής: Α. Ενεργειακές επιθεωρήσεις. Το κόστος που απαιτείται 
για τη διενέργεια των δύο ενεργειακών επιθεωρήσεων. H επιλέξιµη 
αµοιβή ανά ενεργειακή επιθεώρηση συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.  
για µονοκατοικία ή διαµέρισµα, η αµοιβή καθορίζεται σε 62 € 
επαυξηµένη κατά 1,86 €/τ.µ. ωφέλιµης επιφανείας της ιδιοκτησίας, µε 
µέγιστο επιλέξιµο ποσό ανεξαρτήτως επιφάνειας τα 310,0 €. Για κτήρια 
πολλών ιδιοκτησιών κατοικίας (πολυκατοικία), όταν η επιθεώρηση 
αφορά την πολυκατοικία, η αµοιβή καθορίζεται σε 62 € επαυξηµένη 
κατά 1,24 €/τ.µ. συνολικής επιφανείας της «πολυκατοικίας», µε 
µέγιστο επιλέξιµο ποσό ανεξαρτήτως επιφάνειας τα 806,0 €. Β. 
Σύµβουλος έργου. Η αµοιβή του συµβούλου έργου σχετικά µε την 
υποβολή της αίτησης, την παρακολούθηση της υλοποίησης των 
παρεµβάσεων εξοικονόµησης ενέργειας και ολοκλήρωσης του έργου 
συµπεριλαµβανοµένης της προσκόµισης των δικαιολογητικών έως 
την τελική εκταµίευση, µέχρι του ποσού των 248 € ανά επιµέρους 
αίτηση, συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. Σε περίπτωση πολυκατοικίας, 
πρέπει να χρησιµοποιηθεί ο ίδιος σύµβουλος έργου για όλους τους 
ωφελούµενους και η αµοιβή του ορίζεται µέχρι του ποσού των 248 
€ συν 62 € για κάθε επιπλέον του πρώτου διαµερίσµατος, µε µέγιστο 
συνολικό ποσό 620 €, συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. Γ. Λοιπές µελέτες 
& εγκρίσεις. Η αµοιβή για τυχόν µελέτες και εγκρίσεις απαιτούµενες 
από την κείµενη νοµοθεσία για την ορθή υλοποίηση παρεµβάσεων 
(όπως για παράδειγµα αµοιβή για έγκριση εργασιών δόµησης µικρής 
κλίµακας, αµοιβή για µελέτη εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου 
κλπ), µέχρι ποσού 248 €, συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. Σε περίπτωση 
πολυκατοικίας η αµοιβή για µελέτες ορίζεται µέχρι του ποσού των 248 
€ συν 62 € για κάθε επιπλέον του πρώτου διαµερίσµατος, µε µέγιστο 
συνολικό ποσό 620 €, συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. Για µονοκατοικία 
και µεµονωµένο διαµέρισµα, το συνολικό µέγιστο επιλέξιµο κόστος 
για τα α, β, και γ δεν µπορεί να υπερβαίνει τα 992 € ανά αίτηση, 
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. Σε περίπτωση πολυκατοικίας το 
συνολικό µέγιστο επιλέξιµο κόστος για τα Α, Β, και Γ δεν µπορεί 

Η οικονοµική 
κρίση διαµορ-
φώνει µια ση-
µαντική νέα 
απειλή για 
την ελληνική 
κοινωνία: Τη 
µετανάστευση των νέων επιστηµόνων και µηχανικών στο εξωτερικό 
προς αναζήτηση εργασίας. Το φαινόµενο που αναφέρεται κοινώς 
ως BRAIN DRAIN. Πέρα από τις άλλες σηµαντικές επιπτώσεις του 
φαινοµένου στην κοινωνία και την οικονοµία, το brain drain διακόπτει 
το κύκλωµα της επιστροφής στην κοινωνία της µεγάλης επένδυσης 
που έχει κάνει στην εκπαίδευση, την έρευνα και την τεχνολογία. Σε 
όλους του κλάδους, ιδιαίτερα όµως για τον χώρο της τεχνολογίας 
πληροφορικής και επικοινωνιών αυτό σηµαίνει µια σηµαντική 
υποβάθµιση των ικανοτήτων που έχει η οικονοµία µας να αναπτύξει 
αυτή τη δραστηριότητα. To TEE/TKM και ο ΣΕΠΒΕ µε την υποστήριξη 
του ΑΠΘ ενώνουν τις δυνάµεις τους ώστε µε την καλή συνεργασία και 
την τοποθέτηση τους στην δράση να συνεισφέρουν στην αντιµετώπιση 
του brain drain και να δοθεί µια εναλλακτική οδός στους νέους 
αποφοίτους στην αγορά εργασίας ώστε να αποφευχθεί η µετακίνησή 
τους στο εξωτερικό. Σε κατάλληλα διαµορφωµένο χώρο που διαθέτει 
το ΤΕΕ/ΤΚΜ (µε προδιαγραφές συνεργατικού χώρου και την ονοµασία 
iGrowLabs), οι φοιτητές µπορούν να εργάζονται για την ολοκλήρωση 
της εργασίας η οποία θα έχει αποφασιστεί από κοινού µεταξύ του 
επιβλέποντος Καθηγητή αλλά και µιας εταιρείας που θα την ενδιαφέρει 
το αποτέλεσµα της διπλωµατικής εργασίας.  Ο στόχος είναι η αρχική 
επιτυχία της πρωτοβουλίας να οδηγήσει σε διεύρυνση του εγχειρήµατος 
µε την ουσιαστική συµµετοχή και άλλων φορέων. Την οργανωτική και 
λειτουργική υποστήριξη του iGrowLabs έχει αναλάβει η Θερµοκοιτίδα 
Τεχνολογίας i4G. 

IGrowlabs: Εκδήλωση με τίτλο «Έρευνα και εργασία: 
Συνεργασία Ακαδημαϊκής κοινότητας και Αγοράς» στις 
27/2 

να υπερβαίνει τις 2.604 € συνολικά, συµπεριλαµβανοµένου 
Φ.Π.Α. Όπως είναι αναµενόµενο, είναι µεγάλο  το ενδιαφέρον 

των µηχανικών για το πρόγραµµα και για τα  νέα δεδοµένα. Αυτό έγινε 
φανερό και από την προσέλευση και την επιτυχία της εκδήλωσης του 
περασµένου Σαββάτου,   µε θέµα: «Ενεργειακές επιθεωρήσεις και 
Μελέτες Ενεργειακής Απόδοσης σύµφωνα µε τις αναθεωρηµένες 
ΤΟΤΕΕ 20701-1 και ΤΟΤΕΕ 2701-2 - Εξοικονοµώ κατ’ οίκον ΙΙ», 
που διοργάνωσε το ΤΕΕ/ΤΚΜ, σε συνεργασία µε τον Πανελλήνιο 
Σύλλογο Πιστοποιηµένων Ενεργειακών Επιθεωρητών (από εκεί η 
φωτογραφία). 

...συνέχεια από τη σελίδα 1
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ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΕ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Από τις 23 έως τις 
25 Φεβρουαρίου θα 
πραγµατοποιηθεί το 
τριήµερο επιχειρη-
µατικότητας «Startup 
Weekend Thessa-
loniki», στο πλαίσιο 
του Οικοσυστήµατος 
Καινοτοµίας OK!Thess, στους χώρους της δοµής (Μαρίας Κάλλας και 
Κυδωνιών – περιοχή Ποσειδωνίου). Η διοργάνωση είναι ανοικτή σε 
άτοµα και οµάδες µε καινοτόµες ιδέες και στοχεύει στην ενδυνάµωση 
των δηµιουργικών ιδεών, των συνεργιών και στην υποστήριξη νέων 
επιχειρηµατιών.

Οι συµµετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να προµηθευτούν εισιτήρια 
για το Διεθνές Φεστιβάλ Ανάπτυξης Εφαρµογών Λογισµικού (DEVit) 
και να λάβουν επιπλέον παροχές µε στόχο την εισαγωγή στην προ-
θερµοκοιτίδα νέων επιχειρήσεων του Οικοσυστήµατος Καινοτοµίας 
Θεσσαλονίκης (OK!Thess), υποτροφίες για µαθήµατα ξένων γλωσσών 
και προγράµµατα µεταπτυχιακών σπουδών.

Το «Startup Weekend Thessaloniki» θα ξεκινήσει το µεσηµέρι 
της Παρασκευής 23 Φεβρουαρίου  µε την παρουσίαση των ιδεών 
προς υλοποίηση και θα συνεχιστεί µε ανοικτή ψηφοφορία για τη 
δηµιουργία οµάδων από τους 54 συµµετέχοντες. Οι νέες οµάδες που 
θα σχηµατιστούν, θα εργαστούν µε στόχο την υλοποίηση ενός ελάχιστα 
βιώσιµου πρωτοτύπου, µε την υποστήριξη 12 ανθρώπων της αγοράς 
(Coaches). Το βράδυ της Κυριακής 25 Φεβρουαρίου 2018, η κριτική 
επιτροπή, που αποτελείται από αναγνωρισµένους επαγγελµατίες και 
επενδυτές του χώρου, θα αξιολογήσει τις εργασίες του τριηµέρου και 
θα ανακοινώσει τους νικητές.

Βρείτε πληροφορίες σχετικά µε τη διοργάνωση ΕΔΩ, στο facebook ή 
στο twitter, στείλτε mail ΕΔΩ ή αγοράστε τα εισιτήριά σας ΕΔΩ.

Να εκδίδουν κανονικά οποιουδήποτε είδους διοικητική πράξη, µε 
σκοπό την αναστήλωση, ανακατασκευή, αποκατάσταση και συντήρηση 
κτιρίου που έχει υπαχθεί σε καθεστώς προστασίας ως διατηρητέο 
ή ως νεότερο µνηµείο (δηλαδή άδεια δόµησης, άδεια εκτέλεσης 
εργασιών µικρής κλίµακας), καλεί τις πολεοδοµίες εγκύκλιος του 
υπουργού ΠΕΝ Γιώργου Σταθάκη, που εκδόθηκε στις 7 Φεβρουαρίου 
2018. Σύµφωνα µε το ecopress.gr

Στην ίδια εγκύκλιο τονίζεται ότι είναι επιτρεπτή η χορήγηση της 
σχετικής άδειας ακόµη και στις περιπτώσεις που το προστατευόµενο 
κτίριο ρυµοτοµείται ή εµπίπτει (εξ’ ολοκλήρου ή τµηµατικώς) σε µη 
οικοδοµήσιµη ζώνη (όπως ζώνη παραλίας, παραρεµάτια περιοχή, 
δασική έκταση). Η εγκύκλιος του υπουργού ΠΕΝ εκδόθηκε µε 
αφορµή έγγραφο ερώτηµα του Δήµου Ύδρας απευθύνεται προς 
τις Αποκεντρωµένες Διοικήσεις της Χώρας και τις διευθύνσεις 
Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού (ΠΕΧΩΣΧ) για να ενηµερώσουν 
όλες τις ΥΔΟΜ της χωρικής τους αρµοδιότητας. 

Να συµµετάσχουν στην εκδήλωση «Ηµέρες Καριέρας ΑΠΘ 2018», 
που θα πραγµατοποιηθεί στις 21, 22 και 23 Μαΐου στο Κέντρο Διάδοσης 
Ερευνητικών Αποτελεσµάτων (Κ.Ε.Δ.Ε.Α.), καλεί τις επιχειρήσεις 
το Γραφείο Διασύνδεσης του Αριστοτελείου Πανεπιστήµιου 
Θεσσαλονίκης. Η διοργάνωση αφορά στη διενέργεια συνεντεύξεων 
µε τελειόφοιτους και απόφοιτους του ΑΠΘ για πιθανή συνεργασία 
(άµεση ή µελλοντική). Η κάθε επιχείρηση καλείται να δηλώσει το 
προφίλ του ιδανικού υποψηφίου που επιθυµεί να δει, καθώς και τις 

Στην καταγραφή της στάσης των νέων µηχανικών απέναντι στην 
επιχειρηµατικότητα, τόσο σε αντικείµενο συναφές µε τις σπουδές τους, 
όσο και σε άλλους τοµείς, προχωρά το ΤΕΕ/ΤΚΜ, µετά από πρόταση 
της ΜΕ  Ανταγωνιστικότητας-Επιχειρηµατικότητας-Καινοτοµίας. Η 
Επιτροπή έχει συντάξει ειδικό ερωτηµατολόγιο το οποίο κυκλοφορεί 
τώρα µε  την ευκαιρία και των εξετάσεων για άδεια άσκησης 
επαγγέλµατος (πρόγραµµα εξετάσεων  ΕΔΩ), ώστε να συµπληρωθεί 
από τους νέους συναδέλφους. Παράλληλα µε την καταγραφή των 
ενδιαφερόντων τους, επιδιώκεται να συγκεντρωθούν στοιχεία για 
τις επί πλέον δεξιότητες που χρειάζονται οι νέοι, προκειµένου να 
ακολουθήσουν νέες επαγγελµατικές διεξόδους. 

Βεβαίως, το ερωτηµατολόγιο απευθύνεται σε όλους τους µηχανικούς, 
είναι εύκολο στην συµπλήρωση, απαιτεί µόνο λίγα λεπτά και  είναι 
διαθέσιµο ΕΔΩ.

Τριήμερο επιχειρηματικότητας: «Startup Weekend Thes-
saloniki» 

Εγκύκλιος Σταθάκη για τις διοικητικές πράξεις περί 
διατηρητέων

Πρόσκληση επιχειρήσεων στις Ημέρες Καριέρας  του ΑΠΘ

Ερωτηματολόγιο για την στάση των μηχανικών απέναντι 
στην επιχειρηματικότητα

ηµέρες και ώρες που µπορεί να πραγµατοποιήσει συνεντεύξεις. 
Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις, εκτός από 

τη διαδικασία συνεντεύξεων µε τελειόφοιτους και απόφοιτους του 
ΑΠΘ, να παρουσιάσουν σε όλη τη διάρκεια των Ηµερών Καριέρας και 
το εταιρικό τους προφίλ µε Stand. Οι επιχειρήσεις που το επιθυµούν 
µπορούν να λάβουν µέρος στις ενηµερωτικές – συµβουλευτικές 
εκδηλώσεις που διοργανώνει το Γραφείο Διασύνδεσης για τους 
υποψηφίους (φοιτητές, απόφοιτους) παρουσιάζοντας την εταιρία 
τους και τις προοπτικές απασχόλησης σε αυτήν. Οι ηµεροµηνίες 
παρουσιάσεων εταιρειών είναι στις 6 Μαρτίου ή 13 Μαρτίου ή 20 
Μαρτίου. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να δηλώσουν συµµετοχή 
ηλεκτρονικά ΕΔΩ έως 28 Φεβρουαρίου 2018

Πηγή: http://communities.techstars.com

go.startupweekend.org/startup-weekend-thess
http://www.facebook.com/swthessaloniki
https://twitter.com/swthessaloniki
mailto:Thessaloniki%40startupweekend.org?subject=
https://www.eventbrite.com/e/thessaloniki-startup-weekend-tickets-40155361768#tickets
http://ecopress.gr/?p=5777
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teetkm/EPAGGELMATIKA/ADEIA_ASKHSEWS_EPAGGELMATOS/AAE
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfuvXvfLpAkkM5ykV2zmDWsd0Mz1sYq7NGiR9g0H3cquzYSyg/viewform
https://dasta.auth.gr/cmsitem.aspx?sid=2&id=788
http://communities.techstars.com/greece/thessaloniki/startup-weekend/events
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ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ

Τετραπλασιάστηκαν το 
2015, σε σχέση µε το 2008, 
οι οδικές αφίξεις στην 
Ελλάδα από τις χώρες 
των Βαλκανίων, χάρη 
στις νέες δυνατότητες που 
άνοιξαν η Εγνατία Οδός 
και οι κάθετοι άξονές της, 
σύµφωνα µε δηµοσίευµα του ΑΠΕ-ΜΠΕ. Οι µεγαλύτερες αυξήσεις 
αφίξεων σε απόλυτο αριθµό αφορούν στους κατοίκους της ΠΓΔΜ , 
ενώ η πιο εντυπωσιακή αύξηση να καταγράφεται το ίδιο διάστηµα 
στην προσέλευση των Τούρκων επισκεπτών (507,6%).

Παρότι το Παρατηρητήριο της Εγνατίας Οδού, από όπου άντλησε τα 
στοιχεία το ΑΠΕ-ΜΠΕ, δεν καταγράφει στην παρούσα µελέτη τον λόγο 
επίσκεψης στη χώρα, το γεγονός ότι οι οδικές αφίξεις παρουσιάζουν 
µεγάλη άνοδο, ιδίως κατά τη θερινή περίοδο, ενδεχοµένως 
αποκαλύπτει τον θετικό ρόλο που έχει διαδραµατίσει η Οδός στις 
τουριστικές ροές οδικώς. «Η κατασκευή και λειτουργία της Εγνατίας 
Οδού, σε συνδυασµό µε τους κάθετους άξονές της, προφανώς έχουν 
διευκολύνει πολύ τις οδικές αφίξεις. Λογικά η τάση αυτή θα συνεχιστεί, 
µε όφελος στο τουριστικό και γενικά το οικονοµικό ισοζύγιο της χώρας, 
όταν ολοκληρωθούν περισσότερα διευρωπαϊκά έργα µεταφορών» 
ανέφεραν µιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ στελέχη του Παρατηρητηρίου. 
Αναλυτικότερα, οι οδικές αφίξεις στο διάστηµα 2008-2015 προήλθαν 
ως επί το πλείστον από τις βαλκανικές χώρες, καθώς εκείνες από τις 
υπόλοιπες περιοχές του πλανήτη ήταν κατά κύριο λόγο αεροπορικές, 
σύµφωνα µε τα στοιχεία που κατέγραψε το Παρατηρητήριο, σε κείµενο 
εργασίας µε τίτλο «Διερεύνηση των οδικών και λοιπών αφίξεων µη 
κατοίκων Ελλάδας ανά µέσο µεταφοράς, σταθµό εισόδου και χώρα 
προέλευσης κατά τη χρονική περίοδο 2007-2016». Ως προς τις οδικές 
αφίξεις, οι χώρες των Βαλκανίων ξεκίνησαν το 2008 µε 1.591.151 
αφίξεις, αριθµός που το 2015 τετραπλασιάστηκε σε 6.368.354. Οι 
βαλκανικές χώρες που φαίνεται να διαδραµατίζουν σηµαντικό 
ρόλο στις οδικές αφίξεις είναι κατά σειρά η ΠΓΔΜ, η Βουλγαρία, 
η Σερβία και η Αλβανία. Συγκεκριµένα, το 2015 οι αφίξεις από την 
ΠΔΜ στην Ελλάδα ξεπέρασαν τα 3 εκατοµµύρια, όταν το 2013 ήταν 
1,6 εκατοµµύρια, γεγονός που καθιστά τη γειτονική χώρα πρώτη σε 
αφίξεις (µη κατοίκων) στην Ελλάδα. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η 
Βουλγαρία, από την οποία το 2015 µετρήθηκαν 1.782.467 αφίξεις στην 
Ελλάδα, έναντι 587.726 το 2013. Ακόµα, οι αφίξεις από την Τουρκία 
είναι κατά συντριπτική πλειοψηφία οδικές, καθώς οι υπόλοιπες 
εµφανίζονται σχεδόν µηδενικές. Συγκεκριµένα, το 2008 οι οδικές 
αφίξεις ανήλθαν σε 165.077 και µέχρι το 2015 έφτασαν σε 1.003.061. 
Πρόκειται για µεταβολή που αγγίζει το 507,6%.

Τετραπλάσιες οδικές αφίξεις από τα Βαλκάνια το 2015, σε 
σχέση με το 2008, χάρη στην Εγνατία 

Όρους και προϋποθέσεις για την ανάληψη των 
αρμοδιοτήτων ελέγχου δομημένου περιβάλλοντος θέτουν 
οι περιφέρειες

Σειρά συγκεκριµένων όρων και προϋποθέσεων για την ανάληψη των 
αρµοδιοτήτων ελέγχου δοµηµένου περιβάλλοντος θέτουν οι περιφέρειες, 
οι θέσεις των οποίων αποκρυσταλλώθηκαν κατά τη συνεδρίαση 
της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ) προχτές Τρίτη. Όπως 
επισηµάνθηκε, προκειµένου οι Περιφέρειες να αναλάβουν την οργάνωση 
και λειτουργία των Περιφερειακών Διευθύνσεων Ελέγχου Δόµησης - 
Περιφερειακών Παρατηρητηρίων και των Τµηµάτων Ελέγχου Δόµησης 
- Τοπικών Παρατηρητηρίων, θα πρέπει να έχουν οι ίδιες την ευθύνη για 
υποθέσεις που θα προκύψουν από την ηµέρα που θα την αναλάβουν. 
Αντίθετα, για τις προγενέστερες ζητούν να τις διαχειρίζονται οι υπηρεσίες 
των αποκεντρωµένων διοικήσεων. Επίσης διεκδικούν να µετακινηθεί 
άµεσα στις Περιφέρειες προσωπικό µε εµπειρία στα θέµατα δόµησης 
από τις αντίστοιχες υπηρεσίες των αποκεντρωµένων διοικήσεων και 
των δήµων, όπως οι υπάλληλοι των παλιών ΤΥΔΚ κ.α. Ακόµη διοικητικό 
προσωπικό, προσλήψεις δικηγόρων, χρηµατοδότηση για την ενοικίαση 
κτιρίων αλλά και εξοπλισµού για τις νέες αυτές υπηρεσίες, η κατεδάφιση 
αυθαιρέτων να παραµείνει στην αποκεντρωµένη διοίκηση κ.α. Ο πρόεδρος 
της ΕΝΠΕ, περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Κώστας Αγοραστός, υπογράµµισε 
σύµφωνα µε το ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι αν οι προϋποθέσεις «δεν γίνουν αποδεκτές, 
τότε σαφέστατα ο νόµος δεν µπορεί να εφαρµοστεί και οι Περιφέρειες 
δεν πρόκειται να αναλάβουν την ευθύνη αυτή». Ενώ, ο αντιπρόεδρος της 
ΕΝΠΕ και περιφερειακός σύµβουλος Αττικής, Γιάννης Σγουρός, ζήτησε να 
προσφύγει η ΕΝΠΕ στη Δικαιοσύνη για τη µη εφαρµογή του άρθρου 102 
του Συντάγµατος που ορίζει ότι η όποια µεταβίβαση αρµοδιοτήτων από 
το κράτος πρέπει να συνοδεύεται από τους αντίστοιχους πόρους. Τέλος, 
ο περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζηµάρκος, τόνισε ότι το 
διοικητικό µοντέλο που προβλέπει ο σχετικός νόµος είναι αδύνατον να 
έχει αποτελέσµατα στην Περιφέρεια του. 

ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΤΗΣΙΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ JOB-
FESTIVAL 2018, από 23 έως 24 Φεβρουαρίου 2018, ώρες 
10.00-18.00, Ηotel Capsis, Θεσσαλονίκη. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

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

ΔΙΗΜΕΡΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ µε θέµα  «Προστασία Δικαιωµάτων του 
Ανθρώπου – Σύγχρονα Ζητήµατα στον Ευρωπαϊκό Χώρο» στις 
15 Φεβρουαρίου (Συνεδριακό Κέντρο Τράπεζας Πειραιώς, 
Κατούνη 12, Θεσσαλονίκη) και στις 16 Φεβρουαρίου 
2018 (Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Δικαίου, Φοίνικας, 
Θεσσαλονίκη). ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

2η ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ-Entrepreneurship 
School. Από 19 έως 23 Μαρτίου 2018, Θεσσαλονίκη 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Πηγή: http://www.egnatia.eu/page/

https://www.jobfestival.gr/
http://eef.gr/
https://www.ddikastes.gr/node/2582
https://www.entrepreneurshipschool.com/thessaloniki-2018
https://pixabay.com/
http://www.egnatia.eu/page/
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ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

Την ανάγκη να καθορισθούν το συντοµότερο δυνατό οι «κορυφαίοι υποψήφιοι» (Spitzenkandidaten) στις ευρωεκλογές του 2019, αλλά και την περίπτωση να 
µειωθεί ο αριθµός των Ευρωπαίων επιτρόπων, υπογράµµισε, µεταξύ άλλων, ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκης Επιτροπής Ζαν Κλοντ Γιούνκερ, παρουσιάζοντας τις 
«ιδέες» της Επιτροπής για µια πιο αποτελεσµατική ΕΕ. 

Με βούλευµα του Συµβουλίου Εφετών Θεσσαλονίκης παραπέµπονται να δικαστούν 13 υπάλληλοι τριών ασφαλιστικών ταµείων για την υπόθεση υπεξαίρεσης 
των 17,9 εκατ. ευρώ από το ταµείο του δήµου Θεσσαλονίκης. Οι παραπάνω κατηγορούνται ότι γνώριζαν πως υπήρχαν εκκρεµότητες στις εισφορές του δήµου 
Θεσσαλονίκης, από το 2001 έως το 2007, ενώ, από δική τους υπαιτιότητα, τα ταµεία δεν εισέπραξαν συνολικά 7 εκατ. ευρώ.

«Η ανάπτυξη της παράνοµης αγοράς καπνικών προϊόντων στη χώρα µας, ως αποτέλεσµα της βαριάς φορολόγησης στον κλάδο και της αδυναµίας του κράτους 
να ενδυναµώσει τους ελεγκτικούς µηχανισµούς, θέτει σε κίνδυνο 60.000 θέσεις εργασίας σε όλη την εγχώρια αλυσίδα αξίας καπνικών -παραγωγή, µεταποίηση 
και λιανική πώληση τσιγάρων και καπνών. Συγχρόνως, και παρά το γεγονός ότι από την 1/1/2017 η Ελλάδα έχει πλέον τη µεγαλύτερη φορολογική επιβάρυνση 
στα καπνικά προϊόντα εντός της Ε.Ε. τα δηµόσια έσοδα δεν αυξάνονται και η τάση τους παραµένει πτωτική ή στην καλύτερη περίπτωση σταθερή, σε σχέση µε 
προηγούµενα έτη» 

Ως σταθµοί ελέγχου, ώστε να διαπιστώνονται τυχόν παραβάσεις, θα αξιοποιηθούν οι συµβατικοί σταθµοί διοδίων επί της Εγνατίας Οδού, που πρόκειται να 
καταργηθούν προς το τέλος του 2018 ή τις αρχές του 2019, προκειµένου ακολούθως να εφαρµοστεί το ηλεκτρονικό αναλογικό σύστηµα πληρωµής για τη χρήση της 
οδού, όπως επισήµανε ο πρόεδρος της Εγνατίας Οδού ΑΕ, Απόστολος Αντωνούδης, µιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθµό του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων-
Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων, “Πρακτορείο 104,9 FM”.

Στα 2,567 δισ. ευρώ µειώθηκαν οι ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις του Δηµοσίου προς τον ιδιωτικό τοµέα τον περασµένο Δεκέµβριο, από 3,140 δισ. ευρώ που ήταν τον 
προηγούµενο µήνα Νοέµβριο, σύµφωνα µε τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για την πορεία εξέλιξης των χρηµατοδοτήσεων και των πληρωµών 
για την εξόφληση των ληξιπρόθεσµων οφειλών του Δηµοσίου και για τις εκκρεµείς αιτήσεις συνταξιοδότησης.

Γιούνκερ: Οι “ιδέες” της Κομισιόν για την ΕΕ

Σε δίκη για την υπεξαίρεση των 17,9 εκατ. ευρώ στον δήμο Θεσσαλονίκης 13 υπάλληλοι 
ασφαλιστικών ταμείων

ΣΕΒ: Το λαθρεμπόριο καπνού θέτει σε κίνδυνο 60.000 θέσεις εργασίας

ΤΟ Βήμα 14/2/2018

voria.gr 14/2/2018

karfitsa.gr 13/2/2018

amna.gr/macedonia 14/2/2018

newpost.gr, 14/2/2018

Το αργότερο στις αρχές του 2019 καταργούνται οι σταθμοί διοδίων της Εγνατίας

μειώθηκαν τα “φέσια” του Δημοσίου σε ιδιώτες τον Δεκέμβριο

Διαβάστε στο blog του ΤΕΕ/ΤΚΜ 

-Αυτές οι πόλεις ανά τον κόσμο κινδυνεύουν να μείνουν χωρίς νερό
-Οι ΜΜΕ αναµένεται να δαπανήσουν πάνω από 600 δισ.$ σε ΤΠΕ το 2018
-Χρειάζονται τρισ. $ για να ορθοποδήσουν οι υποδομές στις ΗΠΑ
-Αυτά είναι τα ακριβότερα κτήρια του κόσμου

-Πώς µπορούν να επωφεληθούν από το blockchain οι επιχειρήσεις;
-Έκθεση Ολλανδικών Πανεπιστημίων στο ΑΠΘ

http://www.tovima.gr/world/article/?aid=943026	
http://voria.gr/article/se-diki-13-ipallili-asfalistikon-tamion-gia-tin-ipexeresi-tou-dimou
https://www.karfitsa.gr/%CF%83%CE%B5%CE%B2-%CF%84%CE%BF-%CE%BB%CE%B1%CE%B8%CF%81%CE%B5%CE%BC%CF%80%CF%8C%CF%81%CE%B9%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CF%80%CE%BD%CE%BF%CF%8D-%CE%B8%CE%AD%CF%84%CE%B5%CE%B9-%CF%83%CE%B5-%CE%BA%CE%AF%CE%BD/
http://www.amna.gr/macedonia/article/230638/To-argotero-stis-arches-tou-2019-katargountai-oi-stathmoi-diodion-tis-Egnatias-
http://newpost.gr/oikonomia/654634/meiwsh-twn-lhksiprothesmwn-toy-dhmosioy-pros-ton-idiwtiko-tomea-ton-dekembrio
https://www.teetkm.gr/aftes-oi-poleis-ana-ton-kosmo-kindyneyoun-na-meinoun-xwris-nero/
https://www.teetkm.gr/aftes-oi-poleis-ana-ton-kosmo-kindyneyoun-na-meinoun-xwris-nero/
https://www.teetkm.gr/oi-mme-anamenetai-na-dapanhsoun-panw-apo-600-dis-se-tpe-to-2018/
https://www.teetkm.gr/xreiazontai-tris-gia-na-orthopodhsoun-oi-ypodomes-stis-hpa/
https://www.teetkm.gr/xreiazontai-tris-gia-na-orthopodhsoun-oi-ypodomes-stis-hpa/
https://www.teetkm.gr/afta-einai-ta-akrivotera-kthria-tou-kosmou/
https://www.teetkm.gr/afta-einai-ta-akrivotera-kthria-tou-kosmou/
https://www.teetkm.gr/pws-boroyn-na-epwfelhthoyn-apo-to-blockchain-oi-epixeirhseis/
https://www.teetkm.gr/ekthesh-ollandikwn-panepisthmiwn-sto-apth/
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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  Δευτέρα και Τετάρτη 9:00 - 14:00, ισόγειο ΤΕΕ/ΤΚΜ

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