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Παρεμβάσεις ΤΕΕ/ΤΚΜ στο Αναπτυξιακό Συνέδριο για ΕΣΠΑ , χωροταξικό 
σχεδιασμό, έργα 

Προβλήματα στο σύστημα του “Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ” εντόπισαν πάνω 
από 300 μηχανικοί-μέλη του ΤΕΕ/ΤΚΜ

EDITORIAL
Αυτές δεν είναι δικές μας προτάσεις; Ναι είναι!

Σχεδόν επί λέξει διάλογος δύο (εκλεγμένων) 

μελών του Τμήματος που συμμετείχαν στο 

Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο που έληξε 

χθες, με αφορμή τις εξαγγελίες του Υπουργού 

Υποδομών και Μεταφορών Χρήστου Σπίτρζη για 

τα Αντιπλημμυρικά έργα και την Σχολική Στέγη, 

αλλά και του Υπουργού Επικρατείας Αλέκου 

Φλαμπουράρη για τους ελεύθερους χώρους και 

την Αντισεισμική θωράκιση. 

Το να συμπεριλαμβάνονται προτάσεις του ΤΕΕ/

ΤΚΜ στον σχεδιασμό του αρμόδιου Υπουργείου 

είναι απολύτως λογική αλλά όχι συνήθης 
κατάσταση.

Το να μελετά, να τεκμηριώνει και να υποβάλλει 

προτάσεις το ΤΕΕ, είτε αυτοβούλως είτε μετά 

από πρόσκληση είναι και λογική και συνήθης 
κατάσταση, επιβεβλημένη άλλωστε από τον 

θεσμικό του ρόλο του Τεχνικού Συμβούλου της 

Κυβέρνησης.

Το να σταματούν εκεί τα πράγματα, ή αφού 

οργανωθούν διαβουλεύσεις 3-4 ημερών, είτε 

–σπανίως– αφού γίνει κάποια συνάντηση 

εργασίας, είτε (συχνά) αφού διοργανωθούν 

εκδηλώσεις με αλλεπάλληλους μονολόγους από 

βήματος, να σταματούν εκεί τα πράγματα και να 

χάνεται το σημείο επαφής είναι  μη λογική αλλά 
συνήθης κατάσταση.
Πάντως το ΤΕΕ/ΤΚΜ, τώρα που τελείωσε το 

συνέδριο, θα στείλει και γραπτά Υπομνήματα με 

τις προτάσεις  του που πρόλαβε επί τροχάδην ή 

δεν πρόλαβε να καταθέσει στον ελάχιστο χρόνο 

που προβλέπονταν για παρεμβάσεις. Και θα 

επιμείνει για να γίνει  η λογική, συνήθεια.

Την εκτίμηση ότι παρότι οι αριθμοί ευημερούν, οι επιχειρήσεις και η πραγματική οικονομία 
αιμορραγούν, διατύπωσε ο πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ, Πάρις Μπίλλιας, κατά την παρέμβασή του 
για το ΕΣΠΑ 2014-2020 στο 11ο Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο στη Θεσσαλονίκη, ενώπιον 
του αναπληρωτή υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξη Χαρίτση και του γενικού γραμματέα 
Δημόσιων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, Παναγιώτη Κορκολή. Ο πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ υποστήριξε 
ότι στο αμιγές κομμάτι των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ για τις επιχειρήσεις καταγράφεται πρωτιά 
καθυστερήσεων:  ενώ   εκατοντάδες μηχανικοί εντάχθηκαν στα προγράμματα για την Ενίσχυση 
των Πτυχιούχων και της Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας, ενώ έχουν υποβάλλει προσφορές σε 
έργα στα οποία εντάχθηκαν ως προσωρινοί δικαιούχοι, στα προγράμματα Ενίσχυση Τουριστικών 
ΜΜΕ και Αναβάθμιση ΜΜΕ,  μόλις την περασμένη Παρασκευή ολοκληρώθηκε η οριστική ένταξη.  
Δηλαδή επί έναν χρόνο δεν γινόντουσαν οι εντάξεις, ενώ ουδεμία εκταμίευση κατεγράφη εκτός 
των εντάξεων του Α’ κύκλου πτυχιούχων. Στον  Β΄κύκλο του προγράμματος των πτυχιούχων,  
υπέβαλαν προτάσεις τουλάχιστον 500 μηχανικοί αλλά η αξιολόγηση δεν έχει ολοκληρωθεί 
επί οκτώ μήνες!  Ο κ. Μπίλλιας, στον ελάχιστο χρόνο που του διατέθηκε, αναφέρθηκε και σε 
άλλα προγράμματα και αναπτυξιακές δράσεις. Χαρακτήρισε «τραγέλαφο» το πρόγραμμα 
«Εξοικονόμηση κατ΄οίκον ΙΙ», ζήτησε επέκταση των ΣΔΙΤ και για άλλες ανάγκες όπως η σχολική 
στέγη, υπενθύμισε  την πρόταση του ΤΕΕ/ΤΚΜ για διάθεση κονδυλίων από το Πράσινο Ταμείο 
για αντιμετώπιση πρώτης προτεραιότητας προβλημάτων όπως η αντιπλημμυρική προστασία ενώ 
υπενθύμισε στον Γ Γραμματέα Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων  Λόη Λαμπριανίδη ότι 
ακόμα εκκρεμεί η τεχνική  συνάντηση  για την υλοποίηση του Αναπτυξιακού Νόμου, για την οποία 
το ΤΕΕ/ΤΚΜ είχε στείλει θέματα και προτάσεις. Στη συνέχεια ο πρόεδρος κατέθεσε τις προτάσεις 
του ΤΕΕ/ΤΚΜ για τον χωρικό σχεδιασμό, στην άλλη παράλληλη συνεδρία με θέμα «Ενεργειακά 
δίκτυα, περιβαλλοντική πολιτική και χωροταξία». Ο κ. Μπίλλιας υπενθύμισε ότι τα περιφερειακά 
χωροταξικά σχέδια είχαν ανατεθεί το 2012 ως μνημονιακή υποχρέωση και παρότι οι μελετητικές 
διαδικασίες και οι διαβουλεύσεις ολοκληρώθηκαν στα μέσα του 2015, δεν έχει ακόμη προχωρήσει 
η έγκρισή τους! Για τις χρήσεις γης, η χώρα συνεχίζει να εφαρμόζει το θεσμικό πλαίσιο του 1987, 
αφού εκκρεμεί ακόμα η διαδικασία θεσμοθέτησής τους.

Να ανασταλεί άμεσα η διαδικασία υποβολής αιτήσεων στις Περιφέρειες για τις οποίες δεν έχει 
ακόμη “ανοίξει” το “Εξοικονόμηση κατ΄οίκον ΙΙ”, ζητά η διοικούσα επιτροπή του ΤΕΕ/ΤΚΜ, με 
επιστολή προς τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργο Σταθάκη και τον αναπληρωτή 
υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξη Χαρίτση. Όπως υπογραμμίζεται στην επιστολή, η 
αναστολή κρίνεται απαραίτητη, μέχρι να ληφθούν οι απαραίτητες αποφάσεις, που θα επιλύουν 
τα ζητήματα που προέκυψαν. Μάλιστα, περίπου 300 μηχανικοί-μέλη του ΤΕΕ/ΤΚΜ δήλωσαν τα 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν σε 12 σημεία, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα, που ανάρτησε 
το ΤΕΕ/ΤΚΜ στη σελίδα του στο Διαδίκτυο.

Συνέχεια στη σελίδα 2...

Συνέχεια στη σελίδα 3...

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScBirehg5jknZQ8U6gTutu_JaWdG97zeiA36EVJge3Jx4YzYg/viewform
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...συνέχεια από τη σελίδα 1 Διάλεξη για το σχέδιο του 1917 και συλλογή υπογραφών 
για την  Πλατεία Ερνέστου Εμπράρ

Δύο εγκύκλιοι του Τ. Πετρόπουλου προς τον ΕΦΚΑ για 
θέματα των μηχανικών

Παρεμβάσεις ΤΕΕ/ΤΚΜ στο Αναπτυξιακό Συνέδριο για 
ΕΣΠΑ, χωροταξικό σχεδιασμό, έργα 

Την καθοριστική συμβολή του 
Γάλλου αρχιτέκτονα, αρχαιολόγου και 
πολεοδόμου Ερνέστου Εμπράρ στη 
σύγχρονη μορφή της Θεσσαλονίκης 
τιμά το ΤΕΕ/ΤΚΜ, με την ανάληψη 
δύο πρωτοβουλιών: της διοργάνωσης 
διάλεξης με τίτλο “Το σχέδιο του 
1917 και το νέο αστικό τοπίο της 
Θεσσαλονίκης”, που θα δώσει 
αύριο Παρασκευή στις 19.00 η 
ομότιμη καθηγήτρια του Τμήματος 
Αρχιτεκτόνων του ΑΠΘ, Αλέκα Γερόλυμπου, και της έναρξης διαδικασίας 
συλλογής υπογραφών για την ονοματοδοσία της πλατείας πάνω από 
τον ναό του Αγίου Δημητρίου σε “Πλατεία Ερνέστου Εμπράρ”. Δείτε το 
κείμενο και υπογράψτε ΕΔΩ.

Δύο εγκυκλίους προς τον ΕΦΚΑ, με τις οποίες επιλύονται χρόνια 
προβλήματα ασφαλισμένων μηχανικών και εργοληπτών  του πρώην 
ΕΤΑΑ- ΤΣΜΕΔΕ, υπέγραψε ο υφυπουργός  Κοινωνικής Ασφάλισης, Τάσος 
Πετρόπουλος. Με την πρώτη διευκρινίζεται ότι, μετά την κατάργηση της 
Ειδικής Προσαύξησης με το Ν. 4387/2016, οι ασφαλισμένοι του πρώην 
ΕΤΑΑ- ΤΣΜΕΔΕ δεν υποχρεούνται στην αναδρομική καταβολή εισφορών 
για το διάστημα από 1/7/2011 έως 31/12/2014. 

Με τη δεύτερη διευκρινίζεται ότι  η αναδρομική διαγραφή των 
ασφαλισμένων του πρώην ΕΤΑΑ- ΤΣΜΕΔΕ ανατρέχει στην ημερομηνία 
διαγραφής τους από το ΤΕΕ, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας υποβολής 
δήλωσης στη Νομαρχία. Σχολιάζοντας την υπογραφή των εγκυκλίων, ο 
πρόεδρος του ΤΕΕ, Γιώργος Στασινός, συνεχάρη τον κ. Πετρόπουλο για 
την κίνηση και ζήτησε “να προχωρήσει τώρα και η επίλυση των άλλων 
προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες μηχανικοί με τον ΕΦΚΑ 
και τα θέματα ασφάλισης”.

Στη συνέχεια, ο κ. Στασινός  απέστειλε επιστολή (27.03.18) στην 
διοίκηση του ΕΦΚΑ για την άμεση εφαρμογή της εγκυκλίου που αφορά 
την αναδρομική καταβολή εισφορών από 1/7/2011 έως 31/12/2014. 
Ο πρόεδρος του ΤΕΕ ζητά από τον διοικητή του ΕΦΚΑ, να προχωρήσει  
άμεσα σε αναστολή της διαδικασίας είσπραξης και της ισχύος των 
σχετικών ειδοποιητηρίων, για τις αναδρομικές πρόσθετες εισφορές του 
Β΄ εξαμήνου 2012 των ασφαλισμένων του Τομέα Μηχανικών και ΕΔΕ 
του πρώην ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ, των οποίων η προθεσμία πληρωμής λήγει 
την 30.03.2018, καθώς και στον συμψηφισμό ή στην επιστροφή (όπου 
απαιτείται) όσων αναδρομικών εισφορών Ειδικής Προσαύξησης έχουν 
ήδη καταβληθεί.

Για την οδηγία SEVEZO ΙΙΙ, ο πρόεδρος υπενθύμισε 
ότι και η Περιφέρεια και το ΤΕΕ/ΤΚΜ, έχουν 
ζητήσει την ουσιαστική ενσωμάτωση της οδηγίας 
στην εθνική νομοθεσία και όχι την παραπομπή 
της επιβολής ρυθμίσεων, σε υπηρεσίες που δεν 
έχουν  ούτε την αρμοδιότητα  ούτε τη δυνατότητα, 
γεγονός που ειδικά στην Κ. Μακεδονία έχει 
δημιουργήσει πολλά προβλήματα.  Σε ό,τι αφορά τον χωρικό σχεδιασμό 
επιπέδου ΓΠΣ -ΣΧΟΟΑΠ, υπάρχουν ασαφείς πρόνοιες και θεσμικές 
αδυναμίες   που δεν επιτρέπουν διορθώσεις και ακυρώνουν στην 
πράξη τα αναπτυξιακά οφέλη που θα μπορούσαν να προκύψουν από τις 
θεσμοθετημένες ρυθμίσεις. Ενώ για την εναρμόνιση των χρήσεων γης, 
επισήμανε ότι η καθυστέρηση των διαδικασιών  είναι ακόμα ένα πλήγμα 
στην επιχειρηματικότητα. Τέλος ο πρόεδρος αναφέρθηκε στο μεγάλο 
πρόγραμμα χρηματοδότησης των ΟΤΑ με σκοπό την εκπόνηση μελετών 
Τοπικών Χωρικών Σχεδίων για το οποίο έχουν δημοσιευτεί πληροφορίες 
καθώς και στον διαγωνισμό που προκήρυξε το Πράσινο Ταμείο για την 
οργάνωση των υποστηριχτικών διαδικασιών. Το ΤΕΕ/ΤΚΜ, κατέληξε 
κρίνει θετική την πρόθεση αυτή και θα συμβάλει υποστηριχτικά στην 
προσπάθεια με συγκεκριμένες προτάσεις. 

Ο πρόεδρος της ΜΕ Έργων Υποδομής και  
Δικτύων Απόστολος Πρόϊος κατέθεσε τις 
προτάσεις ΤΕΕ/ΤΚΜ επί 12 θεμάτων στην 
απογευματινή συνεδρίαση με θέμα: Μεγάλα 
Έργα Υποδομές και Μεταφορικά Διίκτυα, της 
τρίτης και  τελευταίας μέρας του Αναπτυξιακού 
συνεδρίου, ενώπιον του Υπουργού Μεταφορών 
και Δικτύων Χρήστου Σπίρτζη και του Υπουργού 
Επικρατείας Αλέκου Φλαμπουράρη. Ο κ. Πρόιος επανέλαβε την πρόταση 
του Τμήματος για επιστροφή του 30% των εσόδων της Εγνατίας για 
χρηματοδότηση έργων των 5 Περιφερειών, με την οποία συμφώνησε ο 
Υπουργός. Για την Περιφερειακή ζήτησε να αξιολογηθούν οι υφιστάμενες 
μελέτες και να επιλεγεί επιτέλους μία λύση για να μην συνεχιστεί η 
καταγραφή ατυχημάτων και η απώλεια κονδυλίων. Στο θέμα του ΜΕΤΡΟ, 
ο πρόεδρος κ. Μυλόπουλος ανακοίνωσε την νέα χάραξη μιας ενιαίας 
κυκλικής διαδρομής που αντικαθιστά τις δύο της προηγούμενης χάραξης 
για την επέκταση στα δυτικά.  Ο εκπρόσωπος του ΤΕΕ χαρακτήρισε θετικό 
ότι προχωρούν οι διαδικασίες αλλά τόνισε την ανάγκη να προχωρήσουν 
οι πρόδρομες εργασίες στους σταθμούς που δεν θα αλλάξουν. Αξίζει 
να σημειωθεί ότι στην παρουσίαση του Υπουργού για  θέματα της 
αντιπλημμυρικής προστασίας είχαν συμπεριληφθεί οι προτάσεις του 
Τμήματος για επικαιροποίηση του masterplan και προώθηση 3 ώριμων 
έργων, ενώ και για την Σχολική Στέγη το Υπουργείο υιοθετεί την πρόταση 
του ΤΕΕ/ΤΚΜ για ΣΔΙΤ. 

http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teetkm/DRASTHRIOTHTES/EKDHLVSEIS/%C5%CC%D0%D1%C1%D1_sign.pdf
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Από τη Δευτέρα 19 
Μαρτίου, οπότε και 
ενεργοποιήθηκε η 
δυνατότητα υπο-
βολής αιτήσεων 
για τις περιφέρειες 
Ανατ. Μακεδονίας 
– Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας και Δυτικής 
Ελλάδας, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας / Τμήμα Κεντρικής 
Μακεδονίας έχει γίνει αποδέκτης διαμαρτυριών από πλήθος 
μηχανικών, οι οποίοι αδυνατούν να ανταποκριθούν στις προσδοκίες 
των εν δυνάμει ωφελούμενων του προγράμματος «Εξοικονόμηση 
κατ’ οίκον II», εξαιτίας αδυναμιών και αστοχιών του πληροφοριακού 
συστήματος. Οι αδυναμίες αυτές παρότι ήταν σε μεγάλο βαθμό 
προβλέψιμες, δεν αντιμετωπίσθηκαν έγκαιρα, με αποτέλεσμα η 
αξιοπιστία των θεσμοθετημένων διαδικασιών του προγράμματος να 
δεχθεί καίριο πλήγμα.

Το ΤΕΕ/ΤΚΜ καταγράφει συστηματικά, μέσω ειδική φόρμας που έχει 
αναρτήσει στο διαδίκτυο, τα προβλήματα που εντοπίζουν τα μέλη του 
κατά την χρήση του πληροφοριακού συστήματος.

Τα προβλήματα που έχουν εντοπισθεί μέχρι σήμερα, στο πλαίσιο και 
της πλατφόρμας που ενεργοποίησε το ΤΕΕ/ΤΚΜ για την καταγραφή 
τους από τα μέλη του, συνοψίζονται ενδεικτικά στα εξής:

-Δεν αποδίδεται αριθμός πρωτοκόλλου σε οριστικά υποβληθείσες 
αιτήσεις.

-Καταγράφεται αδυναμία διόρθωσης των δηλωθέντων στοιχείων 
ταυτότητας του ωφελούμενου στην ηλεκτρονική πλατφόρμα.

-Διαπιστώνεται αδυναμία καταχώρησης αιτήσεων ακινήτων που 
έχουν αποκτηθεί μετά την υποβολής της τελευταίας φορολογικής 
δήλωσης.

-Υπάρχει σφάλμα του συστήματος και μετατροπή αίτησης από 
μεμονωμένο διαμέρισμα σε αίτηση πολυκατοικίας, αδυναμία 
συνέχισης της αίτησης στο βήμα 3.

-Υπάρχει πρόβλημα αντιστοιχίας ωφέλιμης επιφάνειας ΠΕΑ με 
συνολική επιφάνεια κύριων χώρων Ε9.

-Στην περίπτωση πρόσφατης απόκτησης ακινήτου, το πληροφοριακό 
σύστημα εξακολουθεί να διασταυρώνει - εσφαλμένα - τα στοιχεία του 
Ε1, ενώ έχει επιλεγεί ότι πρόκειται για ακίνητο που αποκτήθηκε μετά 
την εκκαθάριση της τελευταίας φορολογικής δήλωσης.

-Δεν μπορεί να τροποποιηθεί η διεύθυνση email (συμβούλου, 
ωφελούμενου), οπότε δεν παραλαμβάνεται κωδικός επαλήθευσης.

-Διαπιστώνεται αδυναμία σύνδεσης στο σύστημα με εταιρικούς 
κωδικούς taxis, προκειμένου στη συνέχεια να επιλεγεί ως 

Να συμπληρωθεί και να διορθωθεί το θεσμικό πλαίσιο, ώστε 
όλοι όσοι ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και 
επιχειρήσεις θέλουν, να μπορούν να ενταχθούν στην εξωδικαστική 
ρύθμιση οφειλών. Αυτό τόνισε ο πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός, 
ανοίγοντας με χαιρετισμό του τις εργασίες της εσπερίδας με θέμα την 
«Εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών: Η εξέλιξη του θεσμικού πλαισίου 
και η εφαρμογή του για επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες 
του τεχνικού κόσμου», που διοργάνωσε το ΤΕΕ την προηγούμενη 
Πέμπτη, σε συνεργασία με τον Οργανισμό Προώθησης Εναλλακτικών 
Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών (ΟΠΕΜΕΔ). Ο Φώτης Κουρμούσης, 
Ειδικός Γραμματέας για τη Διαχείριση Ιδιωτικού Χρέους  (ΕΓΔΙΧ) 
ανακοίνωσε στην εσπερίδα  του ΤΕΕ ότι σύντομα και οι μηχανικοί 
θα ενταχθούν στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών, 
αναφέροντας συγκεκριμένα ότι «και οι μηχανικοί θα μπορούν 
το αμέσως προσεχές διάστημα να ενταχθούν στον εξωδικαστικό 
μηχανισμό ρύθμισης οφειλών και να ρυθμίσουν τα χρέη τους προς 
ασφαλιστικά ταμεία και εφορία και στη συνέχεια προς τις τράπεζες».

...συνέχεια από τη σελίδα 1

Προβλήματα στο σύστημα του “Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ” 
εντόπισαν πάνω από 300 μηχανικοί-μέλη του ΤΕΕ/ΤΚΜ

Σύντομα και οι μηχανικοί θα ενταχθούν στον εξωδικαστικό 
μηχανισμό ρύθμισης οφειλών

σύμβουλος η εταιρία στις εκάστοτε αιτήσεις. Χρειάζεται να δοθεί 
η δυνατότητα αλλαγής ή επιλογής συμβούλου και μετά την 

υπαγωγή.
-Δεν έχει προβλεφθεί στο πληροφοριακό σύστημα η περίπτωση 

όπου ο υπόχρεος και η σύζυγος έχουν τους ίδιους κωδικούς TAXIS 
αλλά την αίτηση θέλει να την κάνει η σύζυγος για ακίνητο που έχει 
στην ιδιοκτησία της.

-Δεν αποστέλλεται εξαψήφιος αριθμός μετά την οριστική υποβολή.
-Υπάρχουν αιτήσεις είναι κλειδωμένες από σφάλμα του συστήματος. 

Διότι από το στάδιο 3, πέρασαν αυτόματα σε προσωρινή υποβολή, 
χωρίς να έχουν καταχωρηθεί στοιχεία ΠΕΑ, παρεμβάσεων και 
προϋπολογισμός.

-Σε περίπτωση ακύρωσης και υποβολής καινούργιας αίτησης για 
τον ίδιο ιδιοκτήτη και το ίδιο ακίνητο τότε το σύστημα δεν δέχεται 
το υπάρχων ενεργειακό πιστοποιητικό γιατί θεωρείται ότι το 
πιστοποιητικό έχει χρησιμοποιηθεί.

“Κύριε Υπουργέ, Για να αποφευχθεί η επέκταση της ταλαιπωρίας 
και της αγανάκτησης των πολιτών, να διασωθεί η εναπομείνασα 
αξιοπιστία των θεσμοθετημένων διαδικασιών αλλά και για να 
διαφυλαχθεί το κύρος και η δημόσια επαγγελματική εικόνα των 
χιλιάδων εμπλεκόμενων μηχανικών, θεωρούμε ότι θα πρέπει άμεσα 
να ανασταλεί η υποβολή αιτήσεων των λοιπών περιφερειών μέχρι 
να ληφθούν οι απαραίτητες αποφάσεις που θα επιλύουν τα ζητήματα 
που προέκυψαν και θα εξασφαλίζουν κονδύλια για την επιπλέον 
χρηματοδότηση του προγράμματος προκειμένου να αρθούν οι αδικίες 
που δημιούργησε η προβληματική υλοποίηση του προγράμματος” 
καταλήγει η επιστολή.
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ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΕ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Οι Π. Αντιβαλίδης, Δ. Μήτρου  και Αν. Στοϊμενίδης  υπογράφουν, ως 
επικεφαλής αντιστοίχως  των παρατάξεων ΔΥΝΑΜΗ,  ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ και  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, 
επιστολή προς τον πρόεδρο και τα μέλη της «Α», με θέμα  «Σύγκλιση 
ειδικής συνεδρίασης για την εκλογή αντιπροέδρου της ΔΕ». Το πλήρες 
κείμενο της επιστολής έχει ως εξής: Συνάδελφοι, διαπιστώνουμε με 
λύπη μας ότι τους τελευταίους μήνες υπάρχουν σοβαρά προβλήματα 
στη λειτουργία των οργάνων διοίκησης του ΤΕΕ ΤΚΜ.

Την απροθυμία του προέδρου της  ΔΕ να συγκαλεί τη ΔΕ ΤΕΕ 
ΤΚΜ σε δεκαπενθήμερη τακτική βάση, με τη δικαιολογία ότι «δεν 
υπάρχουν θέματα», συμπλήρωσαν το φιάσκο της «εξουδετέρωσης» 
του πειθαρχικού συμβουλίου για τρεις μήνες λόγω αμελειών κατά τη 
διαδικασία συγκρότησής του και η δυσλειτουργία της Αντιπροσωπείας 
ΤΕΕ, με ευθύνη του προέδρου της. Είναι χαρακτηριστικό ότι, εν μέσω 
μιας πολύ δύσκολης για τους μηχανικούς περιόδου, η Αντιπροσωπεία 
συνεδρίασε την προηγούμενη εβδομάδα με παραλείψεις στην 
πρόσκληση, για πρώτη φορά φέτος, μετά τον περασμένο Νοέμβριο.  

Επιπλέον οι αποφάσεις ανακήρυξης της  νέας σύνθεσης της 
Διοικούσας Επιτροπής και οι προσκλήσεις  για την Σύγκλιση Ειδικής 
Αντιπροσωπείας για την εκλογή Αντιπροέδρου, συνιστούν μία 
πρωτοφανή διαρκή παραβίαση των τυπικών και ουσιαστικών αρχών 
Δημοκρατικής  λειτουργίας των οργάνων του ΤΕΕ/ΤΚΜ.

Δυστυχώς παρά τις παρεμβάσεις μας σε θεσμικό επίπεδο και 
τις δημόσιες τοποθετήσεις μας, για τη διόρθωση της κατάστασης, 
τα ατοπήματα συνεχίζονται. Ο πρόεδρος της Αντιπροσωπείας ΤΕΕ 
συγκάλεσε ειδική συνεδρίαση για την εκλογή αντιπροέδρου της ΔΕ, 
μετά την αποτυχία να υπάρξει απαρτία -για δεύτερη φορά- στην (με 
παραλείψεις στην πρόσκληση) συνεδρίαση της περασμένης Δευτέρας, 
για το Σάββατο 24/3 και την Τρίτη 27/3, δηλαδή σε λιγότερες ημέρες 
από ότι προβλέπεται.

Το νομικό πλαίσιο λειτουργίας του ΤΕΕ και ο κανονισμός της 
Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ/ΤΚΜ (άρθρο 3 παρ.1), ορίζουν με σαφήνεια 
ότι οι προβλεπόμενες προθεσμίες σύγκλισης είναι τουλάχιστον 10 
ημέρες για την πρώτη σύγκλιση και 5 ή 10 για την εναλλακτική της 

Συνάδελφοι, δεν γνωρίζουμε αν όλα τα παραπάνω γίνονται από 
αμέλεια ή ενδεχόμενα από σκοπιμότητα, όμως είμαστε σίγουροι για 
ένα πράγμα. Ότι η τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών, για τη 
διοίκηση του επιμελητηρίου και τον έλεγχο των αποφάσεων της, είναι 
η αναγκαία συνθήκη για την αναχαίτηση της ασυδοσίας που θέλουν να 
επιβάλλουν συγκυριακές πλειοψηφίες στο ΤΕΕ, τόσο σε κεντρικό όσο 
και σε περιφερειακό επίπεδο.

Για αυτό ζητούμε την έγκαιρη ματαίωση της ειδικής συνεδρίασης της 
27/3, της οποίας η πρόσκληση πάσχει ακυρότητας και τον ορισμό της 
σε ημερομηνία σύμφωνη με τον κανονισμό. 

Πλαίσιο συναίνεσης και συμ-
φωνίας, μεταξύ κυβέρνησης, 
αξιωματικής αντιπολίτευσης 
και ΤΕΕ για την αναγκαιότητα 
προ-ώθησης των ψηφιακών 
μεταρρυθμίσεων στη 
χώρα διαμορφώθηκε κατά την παρουσίαση της αναπτυξιακής 
πρωτοβουλίας του ΤΕΕ για τη θεσμοθέτηση ενός ενιαίου ψηφιακού 
χάρτη με όλες τις θεσμικές γραμμές, με τίτλο: «ONEclickLIS – μια 
εθνική μεταρρύθμιση για το αύριο της χώρας». Πρόκειται για μια 
πρωτοβουλία του προέδρου ΤΕΕ Γιώργου Στασινού, που έθεσε υπό 
την αιγίδα του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Προκόπης Παυλόπουλος, 
ο οποίος τίμησε με την παρουσία του την ειδική εκδήλωση του ΤΕΕ, 
που πραγματοποιήθηκε με ομιλητές τον αρχηγό της αξιωματικής 
αντιπολίτευσης και πρόεδρο της ΝΔ Κυριάκο Μητσοτάκη, τον υπουργό 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργου Σταθάκη και τον αναπληρωτή 
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σωκράτη Φάμελλου, το 
απόγευμα της Τετάρτης 21 Μαρτίου 2018 στην Παλαιά Βουλή. 
Ανοίγοντας τις εργασίες της εκδήλωσης ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος 
Στασινός έθεσε σε πρώτη προτεραιότητα ο ενιαίος ψηφιακός χάρτης 
να ενταχθεί σε μία ενιαία εθνική αναπτυξιακή στρατηγική της χώρας. 
Η πρόταση του προέδρου του ΤΕΕ έτυχε κοινής αποδοχής τόσο από 
την πλευρά των αρμοδίων Υπουργών της Κυβέρνησης, όσο και του 
αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, ενώ αποτέλεσε κοινό 
σημείο αναφοράς όλων των ομιλητών. Το πλαίσιο της συναίνεσης για 
τις ψηφιακές μεταρρυθμίσεις με επίκεντρο την πρόταση του ΤΕΕ για 
τον ενιαίο ψηφιακό χάρτη αναδείχθηκε από την ομιλία του υπουργού 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γεωργίου Σταθάκη, ο οποίος δήλωσε: 
«Η προώθηση της χρήσης σύγχρονων εφαρμογών στις λειτουργίες 
του Δημοσίου και ευρύτερα στην οργάνωση της οικονομίας αποτελεί 
κεντρική επιλογή της κυβέρνησης». Από την πλευρά του ο πρόεδρος 
της Νέας Δημοκρατίας χαρακτήρισε στην ομιλία του «…πολύ σημαντική 
την πρωτοβουλία του ΤΕΕ  και ένα συμβολικό άλμα στο μέλλον, που 
θα καταδείξει ότι οι μεγάλες μεταρρυθμίσεις για τις της  χώρα μας δεν 
συνδέονται κατ’ ανάγκην με τις μειώσεις συντάξεων ή την αύξηση των 
φόρων ή άλλες δημοσιονομικού τύπου παρεμβάσεις». 

Περισσότερα ΕΔΩ

Επιστολή προς  τον πρόεδρο και τα μέλη της «Α» του ΤΕΕ/
ΤΚΜ

ΤΕΕ: ο ενιαίος ψηφιακός χάρτης να ενταχθεί σε μία ενιαία 
εθνική στρατηγική

ΤΕΕ: ο ενιαίος ψηφιακός χάρτης να ενταχθεί σε μία ενιαία 
εθνική στρατηγική

Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση του Σ.Δ.Α.Τ.Μ.Β.Ε.
Σε Τακτική Γενική Συνέλευση καλεί τα μέλη του ο Σύλλογος 

Διπλωματούχων Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Βόρειας 
Ελλάδας. Δείτε την πρόσκληση ΕΔΩ.

http://web.tee.gr/eidisis/kyvernisi-antipoliteysi-tee-o-eniaios-psifiakos-chartis-na-entachthei-se-mia-eniaia-ethniki-anaptyxiaki-stratigiki/
http://www.sdatmbe.gr/web/guest;jsessionid=379F1B2DA5D8AA3C0310CFFAEFF0AE7C
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ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ

Τη Δευτέρα 26 Μαρτίου 
πραγματοποιήθηκε η τελετή 
παράδοσης-παραλαβής καθηκόντων 
από την απερχόμενη στη νέα 
διοίκηση της ΟΛΘ ΑΕ, μετά και την 
ολοκλήρωσης της μεταβίβασης του 67% στους ιδιώτες επενδυτές. 
Αναλυτικότερα, την περασμένη Παρασκευή συγκροτήθηκε σε σώμα 
το νέο διοικητικό συμβούλιο της ΟΛΘ ΑΕ, αφού ολοκληρώθηκε η 
χρηματιστηριακή μεταβίβαση του 67% μετοχικού κεφαλαίου της ΟΛΘ 
ΑΕ στην εταιρεία ειδικού σκοπού South  Europe Gateway  Thessaloniki 
(SEGT) Ltd, στην οποία μετέχουν η «Deutsche Invest Equity Partners 
GmbH» (47%), η  «Terminal Link SAS» (33%) και η «Belterra Invest-
ments Ltd.» (20%). Ο νέος πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της 
ΟΛΘ ΑΕ, Σωτήριος Θεοφάνης,  παρουσίασε τις προτεραιότητες και 
τον στρατηγικό σχεδιασμό της νέας διοίκησης.  «Στόχος μας είναι να 
βελτιώσουμε δραστικά την άμεση λειτουργία της εταιρείας», επισήμανε 
ο κ. Θεοφάνης τονίζοντας ότι, αφενός μεν, θα γίνει άμεση προμήθεια 
εξοπλισμού και ανασχεδιασμός των διαδικασιών της, αφετέρου δε, θα 
αξιοποιηθεί η εμπειρία του τεχνικού εταίρου αναφορικά με τον τρόπο 
λειτουργίας σύγχρονων λιμενικών εγκαταστάσεων. 

Στις προτεραιότητες της νέας Διοίκησης εντάσσονται η έναρξη των 
έργων επέκτασης του 6ου Προβλήτα το συντομότερο δυνατό, όπως και 
όλες οι υπόλοιπες υποχρεωτικές επενδύσεις, όπως είπε ο κ. Θεοφάνης  
και συμπλήρωσε :«Στόχος μας είναι να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες 
της επιχειρηματικής κοινότητας και του ελληνικού Δημοσίου, που 
προχώρησε σε αυτή την αναδιάρθρωση εκχωρώντας το 67% των 
μετοχών της ΟΛΘ ΑΕ».  Από την πλευρά του ο νέος αναπληρωτής 
Πρόεδρος του ΔΣ κ.Boris Wenzel ανέφερε ότι η νέα διοίκηση καλείται να 
αντιμετωπίσει μεγάλες προκλήσεις τους επόμενους μήνες και οι πρώτες 
ενέργειές της θα αποσκοπούν στην αναβάθμιση των παρεχόμενων 
υπηρεσιών. «To λιμάνι της Θεσσαλονίκης έχει σημαντικές αναπτυξιακές 
προοπτικές, ειδικά στον τομέα της διακίνησης εμπορευματοκιβωτίων 
και χύδην φορτίου. Θεωρούμε ότι είναι αναγκαίες οι επενδύσεις 
και ο εκσυγχρονισμός της εταιρικής λειτουργίας», είπε ο κ. Wenzel 
υπογραμμίζοντας πως για την επίτευξη των στόχων έχουν τοποθετηθεί 
στη νέα Διοίκηση εξειδικευμένα στελέχη και ειδικοί της λιμενικής 
βιομηχανίας. 

Παραδόθηκε στη νέα διοίκηση το “τιμόνι” του λιμανιού

Σε δύο στάδια η επικαιροποίηση των προδιαγραφών 
διαχείρισης δασών

Απεβίωσε ο πρόεδρος του ΒΕΘ, Παναγιώτης  
Παπαδόπουλος

Στην επικαιροποίηση των προδιαγραφών διαχείρισης των δασικών 
οικοσυστημάτων προχωράει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 
H επικαιροποίηση, μετά από επτά δεκαετίες, των προδιαγραφών 
διαχείρισης των δασών θα πραγματοποιηθεί σε δυο στάδια. 

Α´ στάδιο. Με Υπουργική Απόφαση επικαιροποιούνται οι 

Εντελώς απρόσμενα και ξαφνικά έφυγε το 
περασμένο Σάββατο από τη ζωή, ο επί σειρά 
ετών πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου 
Θεσσαλονίκης κι αντιπρόεδρος της Κεντρικής 
Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας,  επιχειρηματίας 
Παναγιώτης Παπαδόπουλος, αφήνοντας 
φτωχότερη την επιχειρηματική κοινότητα της 
Βόρειας Ελλάδας. Πάντα δραστήριος και πάντα 
χαμογελαστός, ο Παναγιώτης Παπαδόπουλος, 
που απεβίωσε σε ηλικία μόλις 60 ετών, θα μείνει στη μνήμη συγγενών, 
φίλων και απλών γνωστών για όλα εκείνα τα στοιχεία που τον έκαναν 
πολύτιμο συνοδοιπόρο και συνεργάτη: την ανιδιοτέλεια, τη συνέπεια, 
την εργατικότητα και την αγάπη του για την πόλη της Θεσσαλονίκης. Η 
κηδεία του τελέστηκε τη Δευτέρα.

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

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
“Αρχαιολογικοί Διάλογοι 2018 - Πόλεις/Αστικό τοπίο” από 
τις 31 Μαΐου έως τις 3 Ιουνίου, Αθήνα. Προθεσμία έως 15 
Απριλίου. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

11ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ του ICHGS-2018. Από 12 έως 15 
Απριλίου 2018, Τεχνολογικό και Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου, 
Λαύριο. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

εργασίες κατάρτισης των δασοπονικών μελετών των δασών 
και των δασικών εκτάσεων, εισάγοντας τις τεχνολογίες και τις 

νομοθεσίες που ήδη χρησιμοποιούνται ατύπως από τους μελετητές (πχ. 
ψηφιακά δεδομένα και χάρτες, σύνδεση με τις περιοχές του δικτύου 
των NATURA 2000, μετριασμό επιπτώσεων από κλιματικές αλλαγές, 
κλπ). Αναμένεται να θεσμοθετηθεί μέσα στις επόμενες ημέρες. 

Β´ στάδιο. Ομάδα εργασίας δημιουργεί νέες προδιαγραφές κατάρτισης 
των δασοπονικών και λοιπών μελετών (σήμερα ισχύουν ΥΑ του 1953 
και του 1965) ενσωματώνοντας νέα σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους 
και τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις ώστε να τεθούν εντός διαχείρισης 
δάση που σήμερα είναι εκτός διαχείρισης. Η πρόταση θα τεθεί σε 
διαβούλευση έως το τέλος της άνοιξης. Σε δήλωσή του, ο αρμόδιος 
αναπληρωτής υπουργός, Σωκράτης Φάμελλος, υπογραμμίζει ότι 
σύντομα ξεκινάει η διαβούλευση για τη διαμόρφωση 20ετούς Εθνικής 
Στρατηγικής για τα Δάση, υπό την αιγίδα της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής 
Προστασίας Περιβάλλοντος της Βουλής. Η έναρξη της διαδικασίας θα 
γίνει τον Απρίλιο σε πλαίσιο διαβούλευσης με όλα τα κόμματα και τους 
αρμόδιους φορείς. 

Πηγή: 
https://www.veth.gov.gr/

http://web.tee.gr/event/synedrio-skyrodematos-2018/
https://dialogues-in-archaeology.gr/
http://hellenicgeosociety.org/el/node/362
https://pixabay.com/
https://www.veth.gov.gr/
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ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

Σε «μπούμερανγκ» μετετράπη η απόφαση του υπουργείου Περιβάλλοντος να προσλάβει στην Ελληνικό Κτηματολόγιο τους υποθηκοφύλακες και τους υπαλλήλους 
τους, εφόσον το επιθυμούν, προκειμένου να περιορίσει πολιτικά τις αντιδράσεις για τη μετάβαση από το παλαιό στο νέο σύστημα. Οι άμισθοι υποθηκοφύλακες 
προσέφυγαν στο ΣτΕ ζητώντας να κηρυχθεί ο σχετικός νόμος αντισυνταγματικός. 

Η καλή δημοσιονομική επίδοση συνεχίζεται και το 2018, όπως προκύπτει από τα πρώτα στοιχεία που δείχνουν υψηλότερα πλεονάσματα τον Ιανουάριο του 2018 
συγκριτικά με τον αντίστοιχο μήνα του 2017, διαπιστώνει στην τριμηνιαία έκθεση του για την ελληνική οικονομία το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο (ΕΔΣ). 

Τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ του Δήμου Θεσσαλονίκης και του Μουσείου Γουλανδρή/Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-
Υγροτόπων (ΕΚΒΥ), για την εκπόνηση του προγράμματος «Έλεγχος και παρακολούθηση της ποιότητας της θάλασσας στον Όρμο Θεσσαλονίκης», ενέκρινε το 
Δημοτικό Συμβούλιο, σήμερα, Δευτέρα 26 Μαρτίου 2018, στη διάρκεια της 9ης  τακτικής συνεδρίασης.

Μέχρι το τέλος του 2018 θα έχει οριστικοποιηθεί η χάραξη του αιγιαλού και της παραλίας σε όλη την ελληνική επικράτεια, ενώ σύντομα θα κατατεθεί το νομοσχέδιο 
για τον εκσυγχρονισμό του σχετικού θεσμικού πλαισίου, στο οποίο έχουν ληφθεί υπόψη τα αιτήματα τοπικών και άλλων φορέων, όπως γνωστοποίησε από τη 
Θεσσαλονίκη η υφυπουργός Οικονομικών, Κατερίνα Παπανάτσιου, μιλώντας στο Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο Κ. Μακεδονίας. 

Το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας είναι αποφασισμένο να υποστηρίξει το σχεδιασμό και το πρόγραμμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για 
το δυτικό παράκτιο μέτωπο της Θεσσαλονίκης, με δυο συγκεκριμένα έργα, τόνισε στο Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο για την Κεντρική Μακεδονία, ο 
αναπληρωτής υπουργός, Σωκράτης Φάμελλος.

Υποθηκοφύλακες εναντίον κτηματολογίου

Ευοίωνες προβλέψεις για πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% του ΑΕΠ το 2018

Σύμβαση για την παρακολούθηση των υδάτων στη Θεσσαλονίκη

Kathimerini.gr 26/3/2018

news.gr 26/3/2018

voria.gr 26/3/2018

amna.gr/macedonia 26/3/2018

voria.gr 26/3/2018

Μέχρι το τέλος του 2018 θα έχει οριστικοποιηθεί η χάραξη του αιγιαλού στην 
ελληνική επικράτεια

Δύο έργα για το δυτικό παράκτιο μέτωπο της Θεσσαλονίκης

Διαβάστε στο blog του ΤΕΕ/ΤΚΜ 

-WiFi4EU: Στις 15/5 η πρώτη πρόσκληση για την κοινοτική πρωτοβουλία παροχής δωρεάν WiFi σε δημόσιους χώρους
-Αυτές οι πόλεις αναμένεται να προσελκύσουν τις περισσότερες τεχνολογικές startups στην Ευρώπη τα επόμενα χρόνια

-Οι πόλεις “σφουγγάρια” του Γιου ίσως προσφέρουν λύσεις για τα ακραία καιρικά φαινόμενα

-Δείτε τα πιο πυκνοκατοικημένα τετραγωνικά χιλιόμετρα στην Ευρώπη
-5.000 χρόνια ιστορίας φέρνουν στο φως οι ανασκαφές για τον ΤΑΡ στη Θράκη
-Σεμινάριο για την ίδρυση spin-off και startup με αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων

http://www.kathimerini.gr/955805/article/epikairothta/perivallon/ypo8hkofylakes-enantion-kthmatologioy
https://www.news.gr/oikonomia/article/1013822/provlepsi-tou-eds-gia-protogenes-pleonasma-35-tou-aep-to-2018.html
http://voria.gr/article/thessalonikinea-simvasi-gia-tin-parakolouthisi-tis-piotitas-ton-idaton
https://www.amna.gr/macedonia/article/242628/Mechri-to-telos-tou-2018-tha-echei-oristikopoiithei-i-charaxi-tou-aigialou
http://voria.gr/article/famellos-dio-erga-gia-to-ditiko-paraktio-metopo-tis-thessalonikis
http://www.teetkm.gr/wifi4eu/
http://www.teetkm.gr/wifi4eu/
http://www.teetkm.gr/aftes-oi-poleis-anamenetai-na-proselkysoun-tis-perissoteres-texnologikes-startups-sthn-evrwph-ta-epomena-xronia/
http://www.teetkm.gr/aftes-oi-poleis-anamenetai-na-proselkysoun-tis-perissoteres-texnologikes-startups-sthn-evrwph-ta-epomena-xronia/
http://www.teetkm.gr/oi-poleis-sfouggaria-tou-giou-isws-prosferoun-lyseis-gia-ta-akraia-kairika-fainomena/
http://www.teetkm.gr/deite-ta-pio-pyknokatoikhmena-tetragwnika-xiliometra-sthn-evrwph/
http://www.teetkm.gr/deite-ta-pio-pyknokatoikhmena-tetragwnika-xiliometra-sthn-evrwph/
http://www.teetkm.gr/5-000-xronia-istorias-fernoun-sto-fws-oi-anaskafes-gia-ton-tar-sth-thrakh/
http://www.teetkm.gr/seminario-gia-thn-idrysh-spin-off-kai-startup-me-aksiopoihsh-erevnhtikwn-apotelesmatwn/
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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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