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Απούσα, παρότι εξαιρετικά πολύτιμη για την ανάπτυξη η οργανωμένη γεωχωρική 
πληροφορία στην Ελλάδα

EDITORIAL
Η αξία του ανοίγματος των γεωχωρικών δεδο-

μένων στο ευρύ κοινό είναι αδιαμφισβήτητη σε όρους 

οικονομικούς: ενδεικτικό είναι το παράδειγμα της 

Δανίας, όπου σύμφωνα με έρευνα* η αξία των geo-

data υπερδιπλασιάστηκε μέσα σε λίγα χρόνια, από τη 

στιγμή που αυτά «άνοιξαν». Συγκεκριμένα, το 2012, 

τελευταίο έτος πριν τα γεωχωρικά δεδομένα γίνουν 

προσβάσιμα στους χρήστες, η αξία τους υπολογίστηκε 

σε 210 εκατ. ευρώ, ενώ το 2016 έφτασε  στα 460 

εκατ. ευρώ, χάρη στην αύξηση της αποδοτικότητας 

σε όρους επιχειρηματικότητας (130 εκατ ευρώ) και 

της παραγωγικότητας (330 εκατ. ευρώ). Για την αξία 

του ανοίγματος των γεωχωρικών δεδομένων σε 

όρους αναπτυξιακούς και οικονομικούς ειπώθηκαν 

πολλά στη διάρκεια της πρόσφατης εκδήλωσης του 

ΤΕΕ/ΤΚΜ για την ΕΥΓΕΠ (βλ. επόμενες σελίδες). Μια 

παράμετρος που έχει όμως εξίσου μεγάλο -αν όχι 

μεγαλύτερο- ενδιαφέρον είναι και αυτή που αφορά 

τη δημοκρατία και την ισονομία. Τα δεδομένα αυτά 

έχουν συγκεντρωθεί και κωδικοποιηθεί με χρήματα 

των πολιτών. Και σε αυτούς πρέπει να επιστρέφει το 

όφελος από την αξιοποίησή τους  -όχι μόνο σε όρους 

οικονομικών απολαβών. Στο σκηνικό αυτό, μεγάλη 

σημασία έχει πόσοι πολίτες έχουν πραγματικά 

πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα και σε ποιον βαθ-

μό, αλλά και η ύπαρξη δικαιωμάτων χρήσης για 

όλους. Πλήρης διαφάνεια σημαίνει ότι οι πολίτες 

έχουν πρόσβαση στα ίδια αρχεία που μπορούν 

να ανατρέξουν οι κυβερνητικές υπηρεσίες για να 

λάβουν αποφάσεις ή για να υλοποιήσουν τις δράσεις 

τους. Με την πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα, οι 

ενδιαφερόμενοι πολίτες μπορούν να κατανοήσουν, 

να επαληθεύσουν ή ακόμη και να αμφισβητήσουν 

μια δράση της κυβέρνησής τους. Δεδομένου δε ότι 

οι περισσότερες κυβερνητικές δράσεις επηρεάζουν 

συγκεκριμένες τοποθεσίες, η γεωγραφική πληρο-

φορία είναι κρίσιμη για να μπορούν οι πολίτες να 

ασκούν κριτική στην κυβέρνηση και να τη θέτουν 

προ των ευθυνών της...

*Πηγή Vanessa Lawrence

Ελλιπής έως και πλήρως απούσα είναι στην 
Ελλάδα η πρόσβαση σε οργανωμένη χωρική 
πληροφορία με προδιαγραφές, που να μπορεί 
να  υποστηρίξει  σχέδια για χωροθέτηση 
δραστηριοτήτων, για επενδύσεις, για ανα-
πλάσεις, για προστασία και βελτίωση του 
φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος, 
για τον αναπτυξιακό σχεδιασμό ολόκληρης 
της χώρας αλλά και για τον σχεδιασμό ενός 

καινούργιου σπιτικού από ένα νέο ζευγάρι, τόνισε ο πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ, Πάρις Μπίλλιας, 
μιλώντας σε εκδήλωση του Τμήματος, με τίτλο «Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών: 
Απαραίτητο εργαλείο για την ανάπτυξη  της χώρας», που διοργανώθηκε την 1η Δεκεμβρίου.

Το ζωηρό ενδιαφέρον του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τις εργασίες της 
εκδήλωσης μετέφερε ο Σύμβουλός του Άλκης Λάμπρου ο οποίος στον σύντομο χαιρετισμό 
του αναφέρθηκε στην αλλαγή οργανογράμματος και στην ταχύτερη εξέλιξη του έργου, ενώ τα 
σχετικά θέματα ανέπτυξε αργότερα στην εισήγησή του. 

Στην εξέλιξη του έργου του Κτηματολογίου αναφέρθηκε κατά τον χαιρετισμό του ο πρόεδρος 
της Εθνικού Κτηματολογίου και Χαρτογράφησης ΑΕ (ΕΚΧΑ ΑΕ), Βύρων Νάκος. «Σήμερα (...) 
έχει ολοκληρωθεί το έργο κτηματογράφησης στο 28% των δικαιωμάτων χώρας και είναι σε 
εξέλιξη αυτή τη στιγμή μελέτες κτηματολογίου που καλύπτουν άλλο ενα 28%. Είναι έτοιμες να 
υπογραφούν και  οι συμβάσεις για το υπόλοιπο 44% των δικαιωμάτων. Ο λόγος που δεν έχει 
ολοκληρωθεί η διαδικασία είναι καθαρά η έλλειψη ανθρώπινων πόρων» διευκρίνισε. Ο κ. Νάκος  
είπε χαρακτηριστικά ότι προσωπικά θα θεωρούσε την  Εθνική Υποδομή  ακόμα σημαντικότερο 
εργαλείο και από το Κτηματολόγιο.

Τη σπουδαιότητα του ανοίγματος των δημόσιων γεωχωρικών δεδομένων υπογράμμισε ο 
αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Κώστας Γιουτίκας. «Τα έχουμε πληρώσει ακριβά, 
αλλά ακόμη δεν έχουμε σε αυτά την πρόσβαση που δικαιούμαστε» είπε χαρακτηριστικά. Πρόσθεσε 
ότι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας διατηρεί υψηλό ενδιαφέρον για τις εξελίξεις στο πεδίο 
της γεωχωρικής πληροφορίας, ενώ αναφέρθηκε και στο GIS για την μεταποιητική δραστηριότητα 
που σχεδιάζεται. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον ολοκληρωμένο αναπτυξιακό σχεδιασμό για το 
παράκτιο μέτωπο της Θεσσαλονίκης, τον οποίο 
έχει δρομολογήσει η Περιφέρεια, σε συνεργασία 
με το ΤΕΕ/ΤΚΜ και τους δήμους και φορείς της 
περιοχής. «Η ελεύθερη χρήση γεωχωρικών 
πληροφοριών έχει μέγιστη σημασία και για την 
πρωτοβουλία αυτή, που πήραμε με το ΤΕΕ/
ΤΚΜ» κατέληξε.
Συνέχεια στη σελίδα 2...



2

ΤΕΥΧΟΣ

129
07 ΔΕΚ 2017

ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΕ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Απούσα, παρότι εξαιρετικά πολύτιμη για την ανάπτυξη η 
οργανωμένη γεωχωρική πληροφορία στην Ελλάδα

Θετικά στοιχεία αλλά και αστοχίες στο Ν.4495 για το 
δομημένο περιβάλλον

Θετικά στοιχεία αλλά και αρκετές ασάφειες και αστοχίες έχει ο 
νέος Ν.4495/2017 για το δομημένο περιβάλλον, ενώ σε κάποιες 
περιπτώσεις ενδέχεται να δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα 
από αυτά που επιδιώκει να λύσει, όπως διευρυμένη γραφειοκρατία. 
Την εκτίμηση αυτή διατύπωσε ο πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ, Πάρις 
Μπίλλιας, απευθύνοντας χαιρετισμό στην ενημερωτική εκδήλωση για 
το θέμα, που διοργάνωσε το Τμήμα στο αμφιθέατρό του, το οποίο 
κατακλύστηκε από εκατοντάδες μηχανικούς. 

Συνέχεια στη σελίδα 3...

Επισημάνσεις και θέσεις του ΤΕΕ/ΤΚΜ για την 
επιχειρηματικότητα και την καινοτομία στην ΠΚΜ

Τις επισημάνσεις και τις θέσεις του ΤΕΕ/ΤΚΜ σε οκτώ πεδία που 
αφορούν την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία, κοινοποιεί στον 
αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη, Κώστα Γιουτίκα, η διοικούσα επιτροπή, σε 
συνέχεια της συνάντησης, που πραγματοποιήθηκε στις 14 Νοεμβρίου. 
Οι προτάσεις κι οι επισημάνσεις αφορούν μεταξύ άλλων την αδειοδοτική 
διαδικασία των επιχειρήσεων, την πολιτική της κλαδικής ανάπτυξης στην 
Περιφέρεια Κ.Μακεδονίας, τα ενεργειακά ζητήματα και προβλήματα 
σε υποδομές, την παραλαβή έργων αρμοδιότητας μηχανικού από 
διοικητικούς υπαλλήλους που δεν έχουν το επιστημονικό υπόβαθρο 
για κάτι τέτοιο, τον αναπτυξιακό νόμο, καθώς  και τα προγράμματα 
ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας του ΠΕΠ 2014-2020. Προτείνεται 
επίσης η διερεύνηση της από κοινού υποβολής προτάσεων για 
χρηματοδότηση από προγράμματα της ΕΕ, πλην ΕΣΠΑ. Δείτε το πλήρες 
κείμενο των προτάσεων ΕΔΩ

Αναλυτικότερα, κατά τον χαιρετισμό του στην εκδήλωση, ο κ. Μπίλλιας 
έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην πρόταση του Επιμελητηρίου, που 
παρουσίασε πρόσφατα ο πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός, για 
τη θέσπιση ενιαίου ψηφιακού χάρτη με την ονομασία “ΟΝΕclickLIS” 
(δηλαδή One Click Land Information System). Στόχος της πρωτοβουλίας, 
εξήγησε, 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, με ποιους όρους και 
προϋποθέσεις, για να φτιάξει αυτό που τον ενδιαφέρει.

Αναφερόμενος στη νέα πρωτοβουλία είπε τα εξής: «Το Τμήμα Κεντρικής 
Μακεδονίας του ΤΕΕ ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για την επιτυχία αυτού του 
εγχειρήματος, αφού κατά κάποιο τρόπο διεκδικούμε ένα μέρος της 
πατρότητας. Το 2002 είχαμε ετοιμάσει πρόταση προς το Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα “Κοινωνία  της Πληροφορίας” για δημιουργία GIS χωρικής 
πληροφορίας πιλοτικά για την Κ. Μακεδονία. Τότε ενδιαφέρθηκαν 
ιδιαίτερα και το τότε ΥΠΕΧΩΔΕ και το Υπουργείο Εσωτερικών, για την 
διεύρυνση της πρότασης σε επίπεδο Επικράτειας, οπότε ανέλαβε η ΚτΠ 
ΑΕ την οργάνωσή του και το Τμήμα μας τη σύνταξη των προδιαγραφών 
για τους απαραίτητους διαγωνισμούς. Έκτοτε και παρά τις οχλήσεις 
προς τον εκάστοτε αρμόδιο υπουργό αγνοείται η τύχη του». 

Την εκδήλωση χαιρέτισε ο νέος πρόεδρος του Τμήματος Αγρονόμων 
– Τοπογράφων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ,  
Κωνσταντίνος Τοκμακίδης. Όταν ξεκίνησε η δημιουργία της ΕΥΓΕΠ,  το 
Τμήμα είχε δώσει διπλωματικές σε φοιτητές του για σχετικά θέματα, είπε 
ο κ. Τοκμακίδης, ενώ σχολιάζοντας την  καθυστέρηση της δημιουργίας 
της Υποδομής ανέφερε τη ρήση του Νίκου Δήμου «ό,τι κάνει ένας 
Έλληνας σε μισή ώρα, το κάνουν δύο σε μία ώρα».  

Τη σύσταση μίας γεωχωρικής… «Διαύγειας», κατά τα πρότυπα της 
πρωτοποριακής ηλεκτρονικής πύλης του δημοσίου, πρότεινε ο πρόεδρος 
του Πανελληνίου Συλλόγου Διπλωματούχων Αγρονόμων και Τοπογράφων 
Μηχανικών (ΠΣΔΑΤΜ), Μιχάλης Καλογιαννάκης. Όπως είπε, η γεωχωρική 
«Διαύγεια» θα εμπεριέχει όλες τις σχετικές πληροφορίες του δημοσίου 
και θα αποτελεί το επίσημο σύστημα ενημέρωσης. «Απώτερος σκοπός 
είναι η διάχυση της γεωχωρικής πληροφορίας για όλους. Σε αυτό 
το πλαίσιο ο ΠΣΔΑΤΜ και το ΤΕΕ προωθούν ένα γεωχωρικό σύστημα 
πληροφοριών, το οποίο θα συνδέει το εθνικό κτηματολόγιο με κάθε 
γεωχωρική πληροφορία του κράτους», τόνισε.

Απαραίτητο «εργαλείο» για την ανάπτυξη της Ελλάδας χαρακτήρισε 
την ΕΥΓΕΠ ο πρόεδρος του Συλλόγου Διπλωματούχων Αγρονόμων 
Τοπογράφων Μηχανικών Βορείου Ελλάδος, Γιώργος Χρίστογλου. 
«Δυστυχώς, η έλλειψή της δυσχεραίνει κάθε σχετική προσπάθεια και είναι 
προφανής η ανάγκη συγκέντρωσης, κωδικοποίησης και διαχείρισης 
των γεωχωρικών δεδομένων, καθώς  και της διάθεσής τους στους 

...συνέχεια από τη σελίδα 1

πολίτες σύμφωνα με την Οδηγία Inspire», είπε.
Η πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Μηχανικών Πολεοδομίας, 

Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Αιμιλία Αλεξανδροπούλου,  
τόνισε από την πλευρά της ότι «η ΕΥΓΕΠ δεν είναι απλά μία βάση 
δεδομένων. Είναι ένας συνεχώς τροφοδοτούμενος μηχανισμός που 
πρέπει να παραμένει πάντα επίκαιρος και να παρέχει στέρεο σύστημα 
υποστήριξης των αποφάσεων». Διαβάστε αναλυτικότερο ρεπορτάζ 
για την εκδήλωση στο blog του ΤΕΕ/ΤΚΜ  και δείτε όλες τις παρουσιάσεις 
της εκδήλωσης ΕΔΩ

http://www.teetkm.gr/epishmanseis-kai-theseis-tou-tee-tkm-gia-thn-epixeirhmatikothta-kai-thn-kainotomia-sthn-pkm/
http://www.teetkm.gr/epitaktikh-gia-thn-anaptyksh-alla-apoysa-h-prosvash-se-organwmenh-gewxwrikh-plhroforia/
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teetkm/DRASTHRIOTHTES/EKDHLVSEIS/EKDHLWSEIS_2017_2019/ETHNIKI_YPODOMI_GEOXORIKON_PLIROFORION/Tab
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Η ΕΜΔΥΔΑΣ για εκκρεμή ασφαλιστικά θέματα

Θετικά στοιχεία αλλά και αστοχίες στο Ν.4495 για το 
δομημένο περιβάλλον 
...συνέχεια από τη σελίδα 2

Ενημερωτική ανακοίνωση για εκκρεμή ασφαλιστικά θέματα εξέδωσε 
η ΕΜΔΥΔΑΣ, κατόπιν διαδοχικών συναντήσεων με την αρμόδια γενική 
γραμματέα του υπουργείου Εργασίας, Στ. Βρακά, τον περασμένο 
Ιούνιο και την Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου.  

«Εχουμε τον πέμπτο 
νόμο μετά το 2007, που 
αφορά τα αυθαίρετα 
και την τακτοποίησή 
τους. Ο νέος νόμος σε 
κάποια ζητήματα δίνει 
λύσεις, αλλά περιέχει 
και πολλές ασάφειες, η 
επίπτωση των οποίων 

θα γίνει πιο εμφανής κατά την εφαρμογή του. Επιπροσθέτως, για να 
ενεργοποιηθεί χρειάζονται υπουργικές αποφάσεις και Προεδρικά 
Διατάγματα, που ακόμη δεν είναι έτοιμα και θα καθυστερήσουν την 
υλοποίησή του» σημείωσε o Πάρις Μπίλλιας.

Κατά τον χαιρετισμό του στην εκδήλωση, ο πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ 
επισήμανε ακόμη ότι ο νέος νόμος δεν χρειαζόταν, αφού αρκούσαν 
μερικές τροποποιήσεις του προηγούμενου, για να καλυφθούν κενά και 
απαιτήσεις, πχ, σχετικά με τη μείωση των προστίμων. «Ο νέος νόμος 
φοβάμαι ότι δημιουργεί περισσότερη γραφειοκρατία, με τα συμβούλια 
που προβλέπεται να συγκροτηθούν για την εφαρμογή του, ενώ δεν 
είμαι καθόλου σίγουρος ότι η δημόσια διοίκηση μπορεί να καλύψει 
τις απαιτήσεις αυτών των συμβουλίων με το αντίστοιχο στελεχιακό 
δυναμικό» κατέληξε ο Πάρις Μπίλλιας.

Λόγω της μεγάλης προσέλευσης, που είχε ως αποτέλεσμα πολλοί 
συνάδελφοι να μη μπορέσουν να μπουν στο αμφιθέατρο για να 
παρακολουθήσουν την εκδήλωση, το ΤΕΕ/ΤΚΜ σχεδιάζει την 
επανάληψή της, ενώ αντίστοιχες εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν και 
στις άλλες πρωτεύουσες των Περιφερειακών ενοτήτων της ΚΜ. Έχουν 
προγραμματιστεί ήδη 
οι εκδηλώσεις στην 
Κατερίνη στις 11 
Δεκεμβρίου και στις 
Σέρρες στις 18 του 
μηνός.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ με θέμα: «Πρότυπα και τεχνικές 
προδιαγραφές στις δημόσιες συμβάσεις», στις 13 Δεκεμβρίου 
2017, 9π.μ., Αίθουσα εκδηλώσεων ΤΕΕ, Νίκης 4, Αθήνα. 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΔΩ

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, στις 12 και 13 
Δεκεμβρίου 2017, Ίδρυμα Ευγενίδου, Αθήνα. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
ΕΔΩ

4η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «Greek Tourism Expo ‘17», 
από 8 έως 10 Δεκεμβρίου 2017, υπό την αιγίδα του ΤΕΕ, 
εκθεσιακό κέντρο METROPOLITAN EXPO, Αθήνα. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
ΕΔΩ

ΣΥΝΕΔΡΙΟ στο πλαίσιο του ΒRAU4 (Biennial of Architectural 
and Urban Restoration), με τίτλο “Hidden Cultural Heritage”, 23 
έως 25 Απριλίου 2018, Ναυτικό Μουσείο Ελλάδος, Πειραιάς.  
Συμμετοχές έως 15 Δεκεμβρίου 2017, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΔΩ

ΣΥΝΕΔΡΙΟ με τίτλο: «Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε. & της 
καινοτομίας», στις 9 & 10 Δεκεμβρίου 2017, Ίδρυμα Ευγενίδου 
(Λ. Συγγρού 387, Π. Φάληρο), Αθήνα. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΔΩ

ΣΥΝΕΔΡΙΟ «Αστικά ποτάμια: Επαναπροσδιορίζοντας τη σχέση 
της φύσης με την πόλη (Urban rivers: re-defining the con-
nection between nature and city)», 8 & 9 Δεκεμβρίου 2017,  
Λάρισα. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΔΩ

Στη συνάντηση ετέθησαν θέματα σχετικά με:
1.Τον υπολογισμό της προσαύξησης του ανταποδοτικού μέρους 

της σύνταξης στην περίπτωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος με τις 
διατάξεις του ΤΣΜΕΔΕ για τον χρόνο που έχει διανυθεί στο Δημόσιο. 
Για το θέμα αυτό υπήρξε επιβεβαίωση της αποδοχής της πρότασης 
της ΕΜΔΥΔΑΣ για τον υπολογισμό του συντελεστή αναπλήρωσης 
σύμφωνα με το γινόμενο 0,075% Χ 20% Χ έτη ασφάλισης. Αναμένονται 
οι πρώτοι υπολογισμοί συντάξεων διπλοσυνταξιούχων που να 
επισημοποιούν αυτή τη θετική εξέλιξη.

2.Την επιστροφή των εισφορών της Ειδικής Προσαύξησης στους μετά 
το 1993 ασφαλισμένους. Η θέση του Υπουργείου δεν είναι απορριπτική 
τόσο για τους ελεύθερους επαγγελματίες (να γίνει συμψηφισμός με 
οφειλές), όσο και για τους μισθωτούς, για τους οποίους -μη έχοντας 
οφειλές- δεν υπάρχει η δυνατότητα του συμψηφισμού, παρά μόνο με 
μελλοντικές εισφορές. Το θέμα θα επανέλθει σε επόμενη συνάντηση 
με το νέο έτος. Η κατάθεση αγωγών από πλευράς της ΕΜΔΥΔΑΣ είναι 
προφανές ότι αυξάνει την πίεση, ώστε να δοθεί λύση και σε αυτό το 
θέμα.

3.Την ανάγκη νομοθετικής παρέμβασης, για αλλαγή του τρόπου 
υπολογισμού της Ειδικής Προσαύξησης που προσαυξάνει το 
ανταποδοτικό μέρος της σύνταξης, ώστε να αμβλυνθεί η τεράστια 
μείωση που προβλέπει ο Ν.4387/16. Δυστυχώς σε αυτό το ζήτημα οι 
εξελίξεις είναι αρνητικές για τους μονοσυνταξιούχους συναδέλφους, 
μια και επιβεβαιώθηκε ότι το ποσοστό αναπλήρωσης θα είναι μόλις 
0,9% ανά έτος (0,075 Χ 12%). Για το ζήτημα αυτό η ΕΜΔΥΔΑΣ θα 
επανέλθει σύντομα.

http://portal.tee.gr/portal/page/portal/SCIENTIFIC_WORK/scient_typopoiisi/newsepikairotita
https://www.elint.org.gr/
http://web.tee.gr/event/ekthesi-greek-tourism-expo-17/
http://www.cicop.it/brau/en/brau4-locations/athens-and-piraeus/
http://synedrio.edu.gr/
http://www.larissanet.gr/2017/11/21/astika-potamia-epanaprosdiorizontas-ti-schesi-tis-fysis-me-tin-poli/
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ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΕ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Συγχαρητήριες επιστολές προς τους νεοεκλεγέντες στην 
Πολυτεχνική του ΑΠΘ

Κοσμήτωρ της Πολυτεχνικής για το χρονικό διάστημα από 1/12/2017 
έως 31/8/2020 εξελέγη ο καθηγητής του Τμήματος Πολιτικών 
Μηχανικών, Κωνσταντίνος Κατσιφαράκης. Σε συγχαρητήρια 
επιστολή προς τον κ.Κατσιφαράκη, ο πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ, Πάρις 
Μπίλλιας, εύχεται αποδοτική θητεία και επισημαίνει τις δυνατότητες 
που υπάρχουν για την ανάπτυξη συνεργειών μεταξύ του Τμήματος 
Πολιτικών Μηχανικών και του ΤΕΕ/ΤΚΜ. Αντίστοιχες επιστολές 
εστάλησαν στους προέδρους των τμημάτων Αγρονόμων Τοπογράφων 
Μηχανικών, Κωνσταντίνο Τοκμακίδη, Αρχιτεκτόνων, Αλκμήνη Πάκα, 
Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης, Ελένη Παπαδοπούλου, 
Πολιτικών Μηχανικών, Παναγιώτη Πρίνο, ΤΗΜΜΥ, Γρηγόρη 
Παπαγιάννη, Μηχανολόγων Μηχανικών, Παναγιώτη Σεφερλή και 
Χημικών Μηχανικών, Βασίλη Ζασπάλη. 

Μέχρι τις 11/12 η δημόσια διαβούλευση για το 
Χρηματιστήριο Ενέργειας

Σύγχρονες μορφές του αστικού περιβάλλοντος- Δημόσιος 
Χώρος

Εκδήλωση για τους δασικούς χάρτες στις Σέρρες

Τι δείχνουν οι δασικοί χάρτες για τα αυθαίρετα σε 
Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική και Μάνδρα

Ξεκίνησε την περασμένη Παρασκευή και θα συνεχιστεί μέχρι 
τις 11 Δεκεμβρίου η δημόσια διαβούλευση  του νομοσχεδίου 
του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την ίδρυση 
και λειτουργία του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, που προβλέπει 
τη δημιουργία νέων αγορών ρεύματος και φυσικού αερίου. 
Σκοπός του Χρηματιστηρίου Ενέργειας είναι η οργάνωση και η 
διαχείριση των Αγορών Ηλεκτρικής Ενέργειας (Αγορά Επόμενης 
Ημέρας, Ενδοημερήσια Αγορά και Αγορά Εξισορρόπησης), 
Φυσικού Αερίου, Περιβαλλοντικών Αγορών, ή και Ενεργειακών 
Χρηματοπιστωτικών Μέσων. Στην Ανώνυμη Εταιρεία που θα 
συσταθεί, με την επωνυμία «Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας», 
θα εισφερθούν ο κλάδος ηλεκτρικής ενέργειας και οι σχετικές 
αρμοδιότητες, ύστερα από απόσχιση από τον Λειτουργό της 
Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΛΑΓΗΕ). Στην εταιρεία η 
συνολική συμμετοχή επιχειρήσεων, στις οποίες το Δημόσιο 
κατέχει το σύνολο ή την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου, 
δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη του 35% του μετοχικού 
κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της. Η όλη διαδικασία 
προβλέπεται να έχει ολοκληρωθεί σε διάστημα τριών μηνών από 
την ψήφιση του σχεδίου νόμου του ΥΠΕΝ, ώστε οι απαιτούμενοι 
μηχανισμοί να είναι έτοιμοι κατά την έναρξη του μοντέλου-
στόχου (target model) για την αγορά ενέργειας, προς όφελος 
όλων των συμμετεχόντων στην αγορά. 

Την εκδήλωση με τίτλο «Σύγχρονες μορφές του αστικού 
περιβάλλοντος-Δημόσιος Χώρος» της Ελληνικής Εταιρείας Δικαίου 
του Περιβάλλοντος (ΕΕΔιΠοΧ), παρακολούθησαν στις 29 Νοεμβρίου 
τα μέλη και ο πρόεδρος της Μόνιμης Επιτροπής Αρχιτεκτονικών 
Θεμάτων του ΤΕΕ/ΤΚΜ, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για το 2ο 
συνέδριο για τον δημόσιο χώρο, που το Τμήμα θα διοργανώσει τον 
Μάρτιο του 2019. Μάλιστα, στη διάρκεια της εκδήλωσης, ο πρόεδρος 
της ΜΕ, Πρόδρομος Νικηφορίδης, κλήθηκε από τους συμμετέχοντες 
να κάνει σύντομη παρέμβαση, αναφερόμενος στη Νέα Παραλία της 
Θεσσαλονίκης και στις δραστηριότητες της εθελοντικής ομάδας 
«Φίλοι της Νέας Παραλίας» για την ενεργοποίηση και προστασία του 
δημόσιου χώρου. Διαβάστε περισσότερα για το θέμα ΕΔΩ

Εκδήλωση με τίτλο «Ανάρτηση των Δασικών Χαρτών στην Π.Ε. 
Σερρών», διοργανώνει στις 20 Δεκεμβρίου το ΓΕΩΤ.Ε.Ε/Παράρτημα 
Ανατολικής Μακεδονίας, μαζί με την Δ/νση Δασών Σερρών της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, τον Δικηγορικό 
Σύλλογο Σερρών, το Επιμελητήριο Σερρών και το ΤΕΕ/ΤΚΜ, με 
αφορμή την από 8ης Δεκεμβρίου ανάρτησή τους για όλη την 
Περιφερειακή Ενότητα Σερρών. Η εκδήλωση θα ξεκινήσει στις 6 το 
απόγευμα, ενώ το ΤΕΕ/ΤΚΜ θα εκπροσωπηθεί από  τον πρόεδρο 
της διοικούσας επιτροπής, Πάρι Μπίλλια και τον γενικό γραμματέα 
Γεώργιο Τσακούμη. Εισηγητής του ΤΕΕ/ΤΚΜ θα είναι ο Ι. Κακανής, 
Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
απευθύνονται για πληροφορίες  στο ΓΕΩΤΕΕ/Παράρτημα Ανατολικής 
Μακεδονίας, καλώντας στο τηλέφωνο 2510 222942.

Εικόνα της έκτασης της παράνομης δόμησης μέσα στα δάση 
απέκτησε για πρώτη φορά η Πολιτεία, με την ολοκλήρωση -το 
περασμένο φθινόπωρο- του πρώτου μεγάλου πακέτου αναρτήσεων 
δασικών χαρτών. Συνολικά, οι οικιστικές πυκνώσεις στο 35% των 
δασικών χαρτών της χώρας καταλαμβάνουν 71.282 στρέμματα. 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα -σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα 
στοιχεία, καθώς η επεξεργασία δεν έχει ολοκληρωθεί- είναι 
η Χαλκιδική, όπου οι οικισμοί αυθαιρέτων κατέλαβαν 17.476 
στρέμματα. Ακολουθούν η Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης με 
14.498 στρέμματα, η ανατολική Αττική με 8.314, η δυτική με 7.502 
και η περιφερειακή ενότητα Λάρισας με 3.791. Χαρακτηριστικό 
είναι επίσης ότι στη Μάνδρα, που πρόσφατα επλήγη από τις 
πλημμύρες, διαπιστώθηκε κατά την ανάρτηση του δασικού χάρτη ότι 
έχουν εκχερσωθεί συνολικά 4500 στρέμματα δασών και δασικών 
εκτάσεων, ενώ οι οικισμοί αυθαιρέτων καταλαμβάνουν 1772 
στρέμματα.

http://www.teetkm.gr/synchrones-morfes-tou-astikoy-perivallontos-dhmosios-xwros/
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ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ

Εγγύτερα στην αφετηρία 
φαίνεται πως βρίσκεται 
η απόδοση του πρώην 
στρατοπέδου Κόδρα στον 
δήμο Καλαμαριάς, καθώς 
σύμφωνα με πληροφορίες 
του ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι 
γραφειοκρατικές διαδικασίες από την πλευρά της Κτηματικής 
Υπηρεσίας του Δημοσίου έχουν ολοκληρωθεί, ενώ προετοιμάστηκε 
και το απαιτούμενο σχέδιο νομοθετικής ρύθμισης.

Μετά τη δέσμευση του υπουργού Επικρατείας, Χριστόφορου 
Βερναρδάκη, σε ανοιχτή εκδήλωση, τον περασμένο Ιούνιο, για 
την απόδοση του πρωην στρατοπέδου Κόδρα και με ενέργειες του 
Γραφείου του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη κινητοποιήθηκαν 
όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες, ωστόσο εκκρεμεί το αίτημα από τον 
Δήμο Καλαμαριάς για την παραχώρηση για χρήση του πρώην 
στρατοπέδου ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Υπενθυμίζεται 
ότι ο κ. Βερναρδάκης είχε προαναγγείλει την απόδοση του πρώην 
στρατοπέδου Κόδρα σε δημόσια χρήση, με σκοπό τη δημιουργία 
ενός υπερτοπικού πάρκου πολλαπλών χρήσεων.

Στα χέρια των αρμόδιων 
βρίσκεται η μελέτη των 
συμβούλων του ΤΑΙΠΕΔ 
σχετικά με τη δυναμική 
και τα περιθώρια ανά-
πτυξης 10 λιμανιών. Το 
ΤΑΙΠΕΔ αξιολογεί ήδη 

τα ευρήματα της μελέτης ώστε να συγκλίνει στην στρατηγική που 
θα πρέπει να ακολουθήσει κι η πρώτη αίσθηση που υπάρχει είναι 
ότι το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης κυριαρχεί στη λίστα, με βάση 
τις προοπτικές αξιοποίησής του και το επενδυτικό ενδιαφέρον που 
μπορεί να προσελκύσει. Τα παραπάνω έγιναν γνωστά στη διάρκεια 
συναντήσεων που είχε ο επικεφαλής του ΤΑΙΠΕΔ, Άρης Ξενόφος, με 
τον δήμαρχο Αλεξανδρούπολης, Ευάγγελο Λαμπάκη και τη διοίκηση 
του Οργανισμού Λιμένος Αλεξανδρούπολης (ΟΛΑ).

Ο επικεφαλής του ΤΑΙΠΕΔ επισήμανε ότι τα τελευταία χρόνια η 
πορεία των οικονομικών μεγεθών του Οργανισμών Λιμένων είναι 
ιδιαίτερα θετική, έχοντας βελτιώσει την κερδοφορία τους κατά 
265% στην πενταετία, αυξάνοντας τον κύκλο εργασιών τους και 
περιορίζοντας σημαντικά τα έξοδα. 

Στη δίνη ανταλλαγής 
ανακοινώσεων από αεροπορι-
κές εταιρείες,  Fraport Greece 
και ΥΠΑ, έχει βρεθεί τις 
τελευταίες εβδομάδες το 
αεροδρόμιο «Μακεδονία» 
της Θεσσαλονίκης, εξαιτίας 
των έργων αναβάθμισης στη 

συμβολή των δύο διαδρόμων προσαπογειώσεων και της χρήσης του 
τροχοδρόμου ως εναλλακτικής. 

Η μεν ΕasyJet, εξηγώντας γιατί ακύρωσε πτήσεις, υποστήριξε 
ότι ουδέποτε ενημερώθηκε για το κλείσιμο του διαδρόμου προσα-
πογειώσεων του αεροδρομίου «Μακεδονία», έθεσε ζήτημα ασφάλειας 
επιβατών και πληρώματος και ειδοποίησε ότι θα μεταφέρει μέσω 
Αθήνας (έως τις 6 Δεκεμβρίου) και Καβάλας (από τις 7 ως τις 21/12) 
όσους θέλουν να ταξιδέψουν  μέσω Θεσσαλονίκης.

Η παραχωρησιούχος Fraport Greece από την πλευρά της, εξέδωσε 
ανακοίνωση σύμφωνα με την οποία οι ακυρώσεις πτήσεων από το 
αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης επιβεβαίωσαν τις έντονες ανησυχίες 
που είχε διατυπώσει τόσο η ίδια, όσο και τοπικές αρχές και φορείς 
κι εταιρείες του τουρισμού σχετκά με την υλοποίηση των έργων από 
το δημόσιο. Υποστήριξε δε ότι η ίδια είχε προτείνει μια σειρά από 
εναλλακτικές λύσεις, που θα επέτρεπαν την απρόσκοπτη λειτουργία 
του αεροδρομίου, αλλά το δημόσιο αποφάσισε ότι τα έργα έπρεπε να 
υλοποιηθούν.

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) διευκρίνισε ότι ο διάδρομος 
που χρησιμοποιείται είναι πιστοποιημένος και ασφαλής και πρόσθεσε 
ότι τα έργα θα αναβαθμίσουν το αεροδρόμιο  και θα ολοκληρωθούν 
προς όφελος όλης της χώρας. Η ΥΠΑ υπενθύμισε ακόμη ότι τα έργα 
επρόκειτο αρχικά να ξεκινήσουν τον Μάρτιο, εποχή κατά την οποία τα 
προβλήματα στις πτήσεις λόγω καιρικών συνθηκών θα ήταν λιγότερα, 
αλλά προς διευκόλυνση της παραχωρησιούχου, σε συνεργασία μαζί 
της και με τη σύμφωνη γνώμη των μελών της αεροπορικής κοινότητας 
αποφασίστηκε η μετάθεσή τους για το τρέχον χρονικό διάστημα, 
προκειμένου να μη δημιουργηθεί πρόβλημα κατά την έναρξη της 
τουριστικής περιόδου.

Υπενθυμίζεται ότι στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου τον περασμένο 
Σεπτέμβριο ο υπουργός Μεταφορών, Χρήστος Σπίρτζης, είχε επισημάνει 
ότι δεν τίθεται θέμα συνέχισης ή μη των εργασιών στο «Μακεδονία», 
καθώς σε περίπτωση παύσης τους το δημόσιο θα καλείτο να καταβάλει 
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ, ενώ σε 
μεγάλα ποσά θα διαμορφώνονταν και οι αποζημιώσεις που θα έπρεπε 
να δοθούν σε εργολάβους που έχουν αναλάβει το έργο. Ο ίδιος είχε 
τότε επισημάνει ότι πρόκειται για δύο συγχρηματοδοτούμενα έργα, 
ύψους άνω του 1 δισ. ευρώ.

Εγγύτερα στην αφετηρία η απόδοση του πρώην 
στρατοπέδου Κόδρα;

Πρώτο στη λίστα του ΤΑΙΠΕΔ το λιμάνι της 
Αλεξανδρούπολης

Σε ...δίνη ανταλλαγής ανακοινώσεων το αεροδρόμιο 
«Μακεδονία»
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ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

Στις κομβικές αλλαγές που συντελούνται στον τομέα της ενέργειας, προκειμένου να καταστεί πιο αποτελεσματικός, με ειδική μέριμνα για την αντιμετώπιση της 
ενεργειακής φτώχειας, αναφέρθηκε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μιλώντας σήμερα στο έβδομο αναπτυξιακό συνέδριο της Περιφέρειας Ιονίου, που 
πραγματοποιήθηκε στην Κέρκυρα. Ο μετασχηματισμός του ενεργειακού τομέα αποτελεί αμεση προτεραιότητα, πρόσθεσε. 

Με μια εξόχως αποκαλυπτική επιστολή προς τον υπουργό Οικονομικών, Ευκλείδη Τσακαλώτο και τον διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργο Πιτσιλή, την οποία κοινοποιεί στην 
υπουργό Τουρισμού, Ελενα Κουντουρά, ο πρόεδρος της ΠΟΞ, Γρηγόρης Τάσιος, υποστηρίζει ότι η ρύθμιση για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου AirBnb είναι κενή 
περιεχομένου και δεν πρόκειται να έχει κανένα απολύτως αποτέλεσμα.

«Τρεις μήνες μετά το ναυάγιο που μαύρισε τις ακτές και τη θάλασσα του Σαρωνικού και ενώ οι έρευνες για τα αίτια και την εξάπλωση της ρύπανσης συνεχίζονται, 
η περιβαλλοντική οργάνωση  WWF Ελλάς», όπως τονίζεται σε ανακοίνωσή της, «παραμένει στον τόπο του εγκλήματος και καταθέτει ειδική έκθεση με κάθε 
διαθέσιμο χρήσιμο στοιχείο για το θέμα». Στις 18 Σεπτεμβρίου η οργάνωση υπέβαλε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιά μήνυση κατά παντός υπευθύνου για 
την πρόκληση θαλάσσιας ρύπανσης από πετρελαιοειδή στον Σαρωνικό.

Σε σημαντική αύξηση του κινδύνου φτωχοποίησης ή αποκλεισμού μέρους της μεσαίας τάξης οδήγησε η κρίση, σύμφωνα με έρευνα της ΔιαΝΕΟσις για την 
κοινωνική ανιστότητα στην Ελλάδα.

Οι αστρονόμοι ανακάλυψαν μια υπερμεγέθη μαύρη τρύπα, που είναι η πι ο μακρινή στον χώρο και τον χρόνο που έχει βρεθεί μέχρι σήμερα. Βρίσκεται σε απόσταση 
13 δισεκατομμυρίων ετών φωτός, δηλαδή έχει ηλικία μόλις 690 εκατ. ευρώ μετά την αρχική “Μεγάλη Εκρηξη”. Ομάδα επιστημόνων ανακοίνωσε επίσης την 
ανακάλυψη δύο κολοσσιαίων γαλαξιών στο πρώιμο σύμπαν.

Αμεση προτεραιότητα ο μετασχηματισμός του ενεργειακού τομέα

«Μια τρύπα στο νερό» η ρύθμιση για τις μισθώσεις τύπου AirBnb 

σύμφωνα με την ΠΟΞ

Μήνυση κατά παντός υπευθύνου και έκθεση για το ναυάγιο στον Σαρωνικό κατέθεσε η 

WWF

VoriA.gr 6/12/2017

WWW.money-tourism.gr 6/12/2017

ΑΠΕ-ΜΠΕ 6/12/2017

iefimeridA.gr 6/12/2017

ΠρΩτΟ ΘΕΜΑ 6/12/2017

Σημαντική αύξηση του κινδύνου φτωχοποίησης «βλέπει» η ΔιαΝΕΟσις

Ανακαλύφθηκε η πιο μακρινή και αρχαία μαύρη τρύπα στο Σύμπαν

      

Διαβάστε στο blog του ΤΕΕ/ΤΚΜ 
Το Ντουμπάι στο παγκόσμιο top-30 των αγορών εμπορικών ακινήτων

Αυξάνονται οι πόλεις που επενδύουν σε microgrids στις ΗΠΑ
Το ...αχρείαστο “Μανχάταν της La mancha” που στοίχισε πολλά χαμένα λεφτά στους επενδυτές
Διαγωνισμός με χρηματικό έπαθλο και 3 μήνες υποστήριξη από την i4G PRΟ
Επτά Έλληνες ερευνητές ανάμεσα στους κορυφαίους που επιδοτεί η ΕΕ
Επιτακτική για την ανάπτυξη, αλλά ...απούσα η πρόσβαση σε οργανωμένη γεωχωρική πληροφορία
Επισημάνσεις και θέσεις του ΤΕΕ/ΤΚΜ για την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία στην ΠΚΜ
«Σύγχρονες μορφές του αστικού περιβάλλοντος – Δημόσιος Χώρος»

http://www.voria.gr/article/stathakis-amesi-protereotita-o-metaschimatismos-tou-energiakou-tomea
http://money-tourism.gr/skliri-epistoli-tasiou-mia-trypa-sto-nero-i-rythmisi-gia-tis-misthosis-typou-airbnb/
http://www.amna.gr/mobile/article/211663/Minusi-kata-pantos-upeuthunou-kai-ekthesi-gia-to-nauagio-sto-Saroniko-katethese-i-WWF-
http://www.iefimerida.gr/news/380872/ereyna-i-katarreysi-tis-mesaias-taxis-ypo-ftohopoiisi-700000-ellines
http://www.protothema.gr/environment/article/738814/anakalufthike-terastia-mauri-trupa-i-pio-makrini-sto-suban/
http://www.teetkm.gr/to-doumpai-sto-pagkosmio-top-30-twn-agorwn-emporikwn-akinhtwn/
http://www.teetkm.gr/afksanontai-oi-poleis-pou-ependyoun-se-microgrids-stis-hpa/
http://www.teetkm.gr/to-axreiasto-manxatan-ths-la-mancha/
http://www.teetkm.gr/diagwnismos-i4g-pro/
http://www.teetkm.gr/epta-ellhnes-erevnhtes-anamesa-stous-koryfaious-pou-epidotei-h-ee/
http://www.teetkm.gr/epitaktikh-gia-thn-anaptyksh-alla-apoysa-h-prosvash-se-organwmenh-gewxwrikh-plhroforia/
http://www.teetkm.gr/epitaktikh-gia-thn-anaptyksh-alla-apoysa-h-prosvash-se-organwmenh-gewxwrikh-plhroforia/
http://www.teetkm.gr/epishmanseis-kai-theseis-tou-tee-tkm-gia-thn-epixeirhmatikothta-kai-thn-kainotomia-sthn-pkm/
http://www.teetkm.gr/synchrones-morfes-tou-astikoy-perivallontos-dhmosios-xwros/
http://www.teetkm.gr/synchrones-morfes-tou-astikoy-perivallontos-dhmosios-xwros/
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ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΚΜ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

E-MAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΚΜ
Πάρις Μπίλλιας

Αλεξάνδρα Γούτα
Χρύσα Λασκαρίδου
Κυριακή Διαβολίτση
Κυριακή Πετρίδου

infotkm@central.tee.gr

ΤΕΕ / ΤΚΜ
Λεωφόρος Μ. Αλεξάνδρου 49

54643, Θεσσαλονίκη
www.tkm.tee.gr

ΓΡΑΦΕΙΟ  ΝΟΚ
καθημερινά στο τηλέφωνο 2310 883152 και κάθε Τετάρτη με ειδική 

συνεργάτιδα στο γραφείο του 1ου ορόφου

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ
κάθε 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

