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Στα ποδοσφαιρικά γήπεδα της Ευρώπης ο 
φόβος δεν έχει θέση. ΄Η τουλάχιστον ακόμη 
κι αν υπάρχει “χαμηλώνει το κεφάλι” μπροστά 
στην αλληλεγγύη και τη συλλογικότητα. Από 
λαό προς λαό. Ποιος θα φανταζόταν Βρετανούς 
να τραγουδούν τη Μασσαλιώτιδα; Κι όμως, 
το Γουέμπλει σείστηκε από συγκίνηση, όταν 
ποδοσφαιριστές και θεατές του φιλικού αγώνα 
Γαλλίας-Βρετανίας τραγούδησαν τον γαλλικό 
εθνικό ύμνο. Οι στίχοι προβάλλονταν στις οθόνες 
του σταδίου και δεν χρειαζόταν κάποιος να 
γνωρίζει γαλλικά για να μιλήσει στην οικουμενική 
γλώσσα της συμπαράστασης. Ανάμεσα στους 
80.000 θεατές περιλαμβάνονταν ο πρωθυπουργός 
της Βρετανίας, Ντέιβιντ Κάμερον, ο δούκας του 
Κέμπριτζ Γουίλιαμ και ο δήμαρχος του Λονδίνου, 
Μπόρις Τζόνσον. Το μήνυμα που μεταδόθηκε 
δια στόματος χιλιάδων ποδοσφαιρόφιλων, με 
φόντο τη φωτισμένη στα χρώματα της γαλλικής 
σημαίας αψίδα του Γουέμπλεϊ, ήταν παραπάνω 
από ξεκάθαρο: η Ευρώπη δεν φοβάται την 
τρομοκρατία. Τα ευρωπαϊκά κράτη στηρίζουν 
το ένα το άλλο. Οι λαοί είναι αλληλέγγυοι. 
Ακόμη και σε μητροπόλεις όπως το Λονδίνο, 
που ήδη έχουν πληγεί από την τρομοκρατία 
και φιγουράρουν σταθερά στη λίστα των 
πιθανών στόχων. Παρόμοια ήταν η εικόνα και 
στο “clasico” του ισπανικού πρωταθλήματος, στον 
αγώνα ανάμεσα στη Ρεάλ και τη Μπαρτσελόνα. 
Στο Σαντιάγο-Μπερναμπέου, υπό τους ήχους 
της Μασσαλιώτιδας, παίκτες και διαιτητές 
συγκεντρώθηκαν στο κέντρο του γηπέδου 
πριν από την έναρξη του αγώνα. Στις εξέδρες 
απλωνόταν μια τεράστια γαλλική σημαία. Στη 
γειτονική Ιταλία η Μασσαλιώτιδα ήχησε πριν από 
την έναρξη του αγώνα Μπολόνια-Ρόμα, ενώ στα 
ιταλικά γήπεδα τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή. Κι 
ενώ όλη η Ευρώπη αξιοποιεί το δημοφιλέστερο 
σπορ του κόσμου για να περάσει ένα μήνυμα 
με τεράστια σημασία σε μια χρονική συγκυρία 
που οι ευρωπαϊκές αρχές δέχονται ισχυρότατη 
πίεση, στην Ελλάδα το ντέρμπι των αιωνίων 
αναβλήθηκε λόγω των επεισοδίων. Άνθρωποι 
τραυματίστηκαν όχι από διεθνείς τρομοκράτες, 
αλλά από μικρόνοες συμπατριώτες τους. Ποιοι 
είμαστε στην Ευρώπη; Ποιοι θέλουμε να είμαστε; 
Το ερώτημα επείγει να απαντηθεί.

EDITORIAL
Απολογισμός από τον Γ.Στασινό για το πρώτο εξάμηνο στην προεδρία του ΤΕΕ

Την Δευτέρα 30 Νοεμβρίου η εκδήλωση του Cherrie

Τον απολογισμό του για το πρώτο εξάμηνο 
στη θέση του προέδρου του ΤΕΕ, με τίτλο 
«Έργα & 189 ημέρες» παρουσίασε σε 
συνάντηση με δημοσιογράφους ο Γιώργος 
Στασινός. Τόνισε ότι στη δύσκολη οικονομική 
και κοινωνική συγκυρία που ζούμε πρέπει 
όλοι μας να εστιάζουμε στο αποτέλεσμα και 
να προχωρούμε γρήγορα σε πράξεις και 
όχι σε λόγια. «Σήμερα και η αδράνεια είναι 
ευθύνη», σημείωσε χαρακτηριστικά. Για αυτόν 
τον λόγο ανέφερε όσα πραγματικά πέτυχε και 
υλοποίησε το ΤΕΕ το τελευταίο εξάμηνο, χωρίς 
να αναφερθεί αναλυτικά σε όσα ακόμη τρέχουν 
ή βρίσκονται υπό συζήτηση. 
Στο περιθώριο της εκδήλωσης ο πρόεδρος του 
ΤΕΕ αναφέρθηκε σε θέματα όπως η συνεργασία 
του ΤΕΕ με το υπουργείο Εσωτερικών και την 
ΚΕΔΕ για την υποστήριξη των μικρότερων δήμων σε θέματα ΕΣΠΑ, η συνεργασία του ΤΕΕ με το υπουργείο 
Εθνικής Άμυνας, το θέμα της αξιοποίησης του Ελληνικού, η δημιουργία Task Force στο ΤΕΕ για την 
υποστήριξη των στρατηγικών επενδύσεων, η ανάγκη άμεσης αναθεώρησης του Κανονισμού Ενεργειακής 
Απόδοσης Κτιρίων, το ζήτημα της καθυστέρησης από τα συναρμόδια Υπουργεία της ηλεκτρονικής έκδοσης 
οικοδομικών αδειών και της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου και η οικονομική κατάσταση του ΤΕΕ. Συνέχεια 
στη σελίδα 2

Ποιους κινδύνους εγκυμονεί για τη δημόσια υγεία η χρήση 
ακατάλληλων δομικών υλικών; Ποιες ασθένειες μπορεί να 
προκαλέσουν στον άνθρωπο η ακτινοβολία και οι εκπομπές 
χημικών ουσιών από τα δομικά υλικά μέσα στο σπίτι (π.χ. το 
ραδόνιο από το έδαφος, από φυσικό γρανίτη και πλακάκια, το 
βενζόλιο από τις βαφές, η φορμαλδεΰδη από ξύλινα έπιπλα 
και πατώματα κλπ.); Σε ποιες πηγές μπορεί να ανατρέξει 
ένας κατασκευαστής -ή και ένας καταναλωτής- προκειμένου 
να ενημερωθεί αν τα δομικά υλικά στο σπίτι του είναι 
επιβαρυντικά για την υγεία του; Τι ρόλο παίζει ο καθημερινός 
αερισμός μιας κατοικίας; Απαντήσεις σε αυτά και πολλά 
ακόμη ερωτήματα θα δοθούν τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου, στο 
πλαίσιο της καταληκτικής εκδήλωσης του έργου CheRRIE, 
που θα πραγματοποιηθεί στο αμφιθέατρο του ΤΕΕ/ΤΚΜ, με 
τη συμμετοχή εκπροσώπων των Ελλήνων και Βούλγαρων 
εταίρων του έργου. Συνέχεια στη σελίδα 2
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ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΕ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Σε ότι αφορά τον απολογισμό του έργου του ο κ. 
Στασινός ανέφερε:

Νέες υπηρεσίες και διευκολύνσεις για τους 
μηχανικούς

• «nomopedia…Μηχανικού Εγχειρίδιο», ένα 
νέο ψηφιακό αποθετήριο νομοθεσίας για μηχανικούς

• Νέα υπηρεσία υποστήριξης για θέματα 
ιδιωτικών έργων και μελετών προς τους μηχανικούς 
μέλη του ΤΕΕ

• Νέα υπηρεσία φοροτεχνικής υποστήριξης 
προς τους μηχανικούς μέλη του ΤΕΕ

• Νέα υπηρεσία νομικής υποστήριξης προς 
τους μηχανικούς μέλη του ΤΕΕ

• Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία για τα αυθαίρετα από το ΤΕΕ
• Έναρξη λειτουργίας εφαρμογής συμψηφισμού προστίμων Ν4178 για 

ενεργειακή αναβάθμιση και στατική επάρκεια αυθαιρέτων.
Επιστημονικό έργο του ΤΕΕ
• Εκδήλωση ΤΕΕ με θέμα «Τελευταίες εξελίξεις στον τομέα της 

εξοικονόμησης ενέργειας»
• Εκδήλωση διαβούλευσης του ΤΕΕ για τον νέο ΕΣΔΑ
Ασφαλιστικό των μηχανικών
• Προσφυγή του προέδρου του ΤΕΕ στη δικαιοσύνη κατά των τελευταίων 

ασφαλιστικών διατάξεων (Ν.4337)
• Νομοθετική ρύθμιση για την επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας (Ν.4331)
Παρεμβάσεις σε φορείς για τη διευκόλυνση των μηχανικών μετά τα capital 

controls
• Νέες υπηρεσίες και διευκολύνσεις από το ΤΕΕ και την ΕΤΕ για την 

αντιμετώπιση των επιπτώσεων των περιορισμών κίνησης κεφαλαίων στους 
μηχανικούς

• Παρέμβαση ΤΕΕ προς Υπηρεσίες Δόμησης και Τράπεζες για την 
αντιμετώπιση των επιπτώσεων του περιορισμού κίνησης κεφαλαίων

Άλλες συνεργασίες με φορείς
• Υπογραφή Συμφώνου Συνεργασίας μεταξύ ΚΕΔΕ και ΤΕΕ
Αναλυτικότερα ο απολογισμός ΕΔΩ 
Παράλληλα, ανακοίνωσε από την 1η Δεκεμβρίου το ΤΕΕ δημιουργεί μία «Ομάδα 

Κρούσης» (Task Force) για την διευκόλυνση των διαδικασιών αδειοδότησης, 
προκειμένου να παρακολουθείται οποιαδήποτε κωλυσιεργία προκύπτει στις 
μεγάλες στρατηγικές επενδύσεις. «Υπάρχουν πολλοί μηχανικοί οι οποίοι θα 
συμβάλλουν εθελοντικά σε αυτό το έργο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Στασινός, 
καθώς όπως είπε, το ζητούμενο στη χώρα είναι η προσέλκυση επενδύσεων και η 
δημιουργία θέσεων εργασίας. Ο πρόεδρος του ΤΕΕ έδωσε έμφαση στην προώθηση 
της ηλεκτρονικής αδειοδότησης των επιχειρήσεων, αλλά και στην εφαρμογή 
του περιβαλλοντικού ισοζυγίου, προτείνοντας την ανάληψη της ευθύνης από 
μηχανικούς, με παράλληλη αυστηροποίηση των ποινών σε περίπτωση παρανομιών. 
Ο κ. Στασινός αναφέρθηκε επίσης στην καθυστέρηση της αναθεώρησης του 
ΚΕΝΑΚ σχετικά με την ενεργειακή αναβάθμιση, η οποία αποτελεί αιρεσιμότητα για 
στο νέο ΕΣΠΑ. Όπως τόνισε, εξαιτίας της σημαντικής καθυστέρησης, για την οποία 
η επιτροπή έχει εγκαλέσει την χώρα μας, ακόμα και μέχρι το τέλος του 2016 δεν 
θα μπορούν να ενταχθούν αντίστοιχα έργα εξοικονόμησης ενέργειας ύψους άνω 
του ενός δις. Τέλος, έκανε λόγο για μία κληρονομιά οφειλών ύψους περί των δύο 
εκατομμυρίων ευρώ στο ΤΕΕ, για την οποία τόνισε ότι γίνεται σοβαρή προσπάθεια 
να τακτοποιηθεί και να ικανοποιηθούν όλοι, βάζοντας μία οριστική τάξη στα 
οικονομικά του επιμελητηρίου.

Απολογισμός από τον Γ.Στασινό για το πρώτο εξάμηνο στην 
προεδρία του ΤΕΕ 

Την Δευτέρα 30 Νοεμβρίου η εκδήλωση του Cherrie

Ημερίδα για τις κατολισθήσεις
Ημερίδα με θέμα «Κατολισθητικά φαινόμενα- εκδήλωση – παρακολούθηση – 

αντιμετώπιση» διοργανώνει το ΤΕΕ/ΤΚΜ την Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου στις 17:00. 
Θα πραγματοποιηθεί στο αμφιθέατρο του Επιμελητηρίου (Μεγ.Αλεξάνδρου 49) και 
αποτελεί πρόταση της Ομάδας Εργασίας Αντιμετώπισης Φυσικών και Τεχνολογικών 
Καταστροφών στο Αστικό Περιβάλλον. 

Αναλυτικά το πρόγραμμα ΕΔΩ.

Η εκδήλωση θα ξεκινήσει στις 9 το πρωί και θα διαρκέσει μέχρι τις 4.30 μετά 
το μεσημέρι, ενώ στη διάρκειά της θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα σχετικών 
μετρήσεων και οι εκτιμήσεις για τις επιπτώσεις τους. Παράλληλα, θα αναδειχτούν 
οι προοπτικές που δημιουργούνται μέσω του έργου CheRRIE για τη βιομηχανία 
δομικών υλικών, τις κατασκευές, την επιστημονική κοινότητα και τελικά τη δημόσια 
υγεία. 

Ομιλίες θα πραγματοποιήσουν οι καθηγητές Ντένης Σαρηγιάννης (ΑΠΘ), Θεοδόσης 
Παπαλιάγκας (ΑΤΕΙ), Στέλιος Ξάνθος (ΑΠΘ) και Πέρυ Μεντζέλου (ΑΤΕΙ), ο δρ Σπύρος 
Καρακίτσιος και εκ μέρους της Βουλγαρικής Ακαδημίας Επιστημών η καθηγήτρια 
Βίλμα Πετκόβα.

Ποιοι είναι οι στόχοι του έργου CheRRIE;
Το CheRRIE (Chemical and Radiological Risk in the Indoor Environment) είναι ένα 

έργο στο πλαίσιo του προγράμματος INTERREG IV Ελλάδα-Βουλγαρία, διάρκειας 20 
μηνών, του οποίου κύριοι στόχοι είναι:

• Η καταγραφή της εκπομπής ακτινοβολίας και χημικών ουσιών από δομικά 
υλικά, τόσο παραδοσιακά όσο και σύγχρονα (γυψοσανίδες, γρανίτης, δάπεδα 
βινυλίου, κλπ.).

• Ο υπολογισμός του ρυθμού δόσης και η χρονική εξέλιξη της λόγω της 
έκθεσης σε ακτινοβολίες και χημικά που εκπέμπονται από αυτές τις κατασκευές.

• Η συγκριτική αξιολόγηση των κινδύνων από χημικά και ακτινοβολία για 
τη δημόσια υγεία, από διάφορα υλικά κατασκευής και τη συγκεκριμένη χρήση 
οικοδομικών υλικών που παρουσιάζουν αυξημένη φυσική ραδιενέργεια (π.χ. τέφρα 
σταθμού παραγωγής ενέργειας στο τσιμέντο, φυσικό γρανίτη, πλακάκια, κλπ.) και 
εκπομπές χημικών ουσιών (π.χ. βενζόλιο από χρώματα, φορμαλδεΰδη από ξύλινα 
έπιπλα κλπ.).

• H ανάπτυξη ολοκληρωμένης βάσης δεδομένων των φυσικών, χημικών 
και ιδιοτήτων ακτινοβολίας των δομικών υλικών που χρησιμοποιούνται στην 
Ελλάδα και τη Βουλγαρία.

• Η δημιουργία συστήματος πληροφοριών στη βάση ενός υπολογιστικού 
πλέγματος που θα διευκολύνει την ανταλλαγή γνώσεων/πληροφορίας μεταξύ 
Ελλήνων και Βουλγάρων εταίρων. 

Εταίροι του έργου, εκτός από το ΤΕΕ/ΤΚΜ, είναι η Βουλγαρική Ακαδημία 
Επιστημών(Institute of Mineralogy and Crystallography), ο Ειδικός Λογαριασμός 
Κονδυλίων – Τμήμα Χημικών Μηχανικών του ΑΠΘ, το Αλεξάνδρειο ΤΕΙ 
Θεσσαλονίκης, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Χημικών Μηχανικών – Τμήμα Κεντρικής 
και Δυτικής Μακεδονίας και το Επιμελητήριο Αρχιτεκτόνων της Βουλγαρίας (τμήμα 
Μπλαγκόεβγκραντ).

Περισσότερα ΕΔΩ 

http://web.tee.gr/deltio-typou-tee-20112015/
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teetkm/DRASTHRIOTHTES/EKDHLVSEIS/KATOLISTHISEIS_7.12.2015.pdf 
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teetkm/DRASTHRIOTHTES/SEMINARIA/CheRRIE/Tab
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Για περιορισμένο αριθμό 
ετών και σε συνάρτηση 
με δεσμεύσεις του 
παραχωρησιούχου για την 
υλοποίηση και παράδοση 
έργων της τάξης των 
300 εκατ. ευρώ σε βάθος 
πενταετίας στο τμήμα 
Θεσσαλονίκης - Ευζώνων, 
προτείνει να προχωρήσει η 
παραχώρηση της Εγνατίας Οδού ο εντεταλμένος σύμβουλος της εταιρείας, Γεώργιος 
Κολλιόπουλος, όπως είπε στο πλαίσιο εκδήλωσης για τη συμπλήρωση 15 ετών 
από την ίδρυση του Παρατηρητηρίου της Εγνατίας Οδού, που πραγματοποιήθηκε 
στις 24 Νοεμβρίου εγκαταστάσεις του ΤΕΕ/ΤΚΜ. Επισήμανε ότι η παραχώρηση 
αναμένεται -σύμφωνα με τις συζητήσεις που είχε- να προχωρήσει άμεσα. Ο ίδιος 
διατύπωσε την άποψη ότι δεν θα πρέπει να συζητιέται παραχώρηση της Εγνατίας 
Οδού χωρίς τη συμμετοχή του ίδιου του οργανισμού στην παρακολούθηση (moni-
toring) της παραχώρησης, καθ’ όλη τη διάρκειά της.

«Η Εγνατία Οδός ΑΕ πρέπει να διατηρήσει το δημόσιο χαρακτήρα της και αυτό 
όχι γιατί μας διακατέχει άκρατος κρατικισμός, άλλωστε αυτή η διοίκηση για πρώτη 
φορά πήρε θέση υπέρ των παραχωρήσεων του αεροδρομίου Μακεδονία και του 
ΟΛΘ, αλλά γιατί πιστεύουμε ότι τα έσοδα της πολιτείας από την εκμετάλλευση 
των διοδίων είναι περισσότερα από ότι θα αποκομίσει από την παραχώρηση», 
υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ Πάρις Μπίλλιας χαιρετίζοντας την 
ενδιαφέρουσα επιστημονική ημερίδα. Χαρακτήρισε την Εγνατία Οδό ως το 
μεγαλύτερο αναπτυξιακό έργο που υλοποιήθηκε στην Ελλάδα τις τελευταίες 
δεκαετίες. Ωστόσο, η δημοσιονομική κρίση σε συνδυασμό με  την έλλειψη πολιτικής 
βούλησης για να  την αξιοποιήσει σε έργα αυτοκινητοδρόμων που υλοποιούνται 
στην Ελλάδα, ή σε έργα του εξωτερικού ή ακόμα και στην κατασκευή του μετρό 
της Θεσσαλονίκης την οδηγούν σε μαρασμό και απαξίωση. Κάλεσε την Πολιτεία 
να ξεκαθαρίσει άμεσα αν θα παραχωρηθεί η λειτουργία και η συντήρησή της 
όπως προβλέπεται και από το ‘μνημόνιο 3’ ή αν θα παραμείνει υπό τον έλεγχο του 
δημοσίου. «Η Εγνατία Οδός ΑΕ θα πρέπει να συνεχίσει να κάνει αυτό που ξέρει 
πολύ καλά. Να σχεδιάζει, να οργανώνει, να επιβλέπει να συντηρεί και να λειτουργεί 
μεγάλα  οδικά έργα όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό», κατέληξε.

Σύμφωνα με μελέτη που παρουσιάστηκε στην εκδήλωση στην πλειονότητα 
των τμημάτων της Εγνατίας Οδού, η κυκλοφορία οχημάτων παρουσίασε συνεχή 
πτωτική τάση από το 2009 μέχρι το 2013. Η κατάσταση αντιστράφηκε το 2014, 
καθώς η κυκλοφορία οχημάτων στην πλειονότητα των τμημάτων της Εγνατίας 
Οδού εμφάνισε θετική μεταβολή κατά περίπου 1%, ενώ από τα πρώτα στοιχεία του 
2015 προκύπτει ότι η θετική τάση συνεχίστηκε και φέτος.

Στην εκδήλωση εισηγητές ήταν ο  Αλέξανδρος Σωτηρίου, Εκπρόσωπος της 
Γενικής Διεύθυνσης Κινητικότητας-Μεταφορών της Ε.Ε. (DG-MOVE, Unit MOVE.B.4 
– Connecting Europe: Infrastructure investment strategies), η Ζωή Παπασιώπη, 
Προϊσταμένη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
“Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη (ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ)”, 
ο Βασίλης Φούρκας, Τμηματάρχης Παρατηρητηρίου της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., η 
Αθηνά Γιαννακού, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΑΠΘ, ο Γεώργιος Φιλιόπουλος, 
Eντεταλμένος Σύμβουλος ΣΕΒΕ, η Θάλεια Βαλκούμα, Τμηματάρχης Περιβάλλοντος, 
Τομέας Λειτουργίας, Εκμετάλλευσης και Συντήρησης της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., ο 
Αθανάσιος Μπέλλας, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πάτρας, Παρατηρητήριο Οδικών 
Αξόνων Δυτικής Ελλάδας & Πελοποννήσου (ΠΟΑΔΕΠ) ενώ παρενέβη και ο πρώην 
διευθύνων σύμβουλος της Εταιρίας, καθηγητής του ΕΜΠ, Σέργιος Λαμπρόπουλος.

Περισσότερα για την εκδήλωση ΕΔΩ

Εκδήλωση για τις πολιτικές και την αξιολόγηση 
μεταφορικών υποδομών 

Μετεξέλιξη του ΣΑΣΘ σε Ενιαία Αρχή Μεταφορών και 
Μετακινήσεων 

Τη μετατροπή του Συμβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης σε Ενιαία 
Αρχή Μεταφορών και Μετακινήσεων ως αδήριτη ανάγκη για τον εκσυγχρονισμό των 
δημοσίων συγκοινωνιών της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, αλλά και της 
εναρμόνισης με τον κανονισμό της ΕΕ του 2007 (EK 1370/2007), διατύπωσαν στη 
ημερίδα του ΣΑΣΘ στις 25 Νοεμβρίου, με θέμα «Οι Δημόσιες Αρχές Μεταφορών και 
Μετακινήσεων ως παράγοντας προώθησης της βιώσιμης αστικής κινητικότητας – Το 
ΣΑΣΘ του αύριο», οι ομιλητές και οι συμμετέχοντες στο σύνολό τους.

Μάλιστα ο υφυπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Παναγιώτης 
Σγουρίδης, ανακοίνωσε ότι συστήνεται, μέσα στο Δεκέμβριο, Επιτροπή, προκειμένου 
να προωθήσει τη μετεξέλιξη του ΣΑΣΘ σε Ενιαία Αρχή Μεταφορών και Μετακινήσεων. 
Η Επιτροπή θα κάνει διαβούλευση και θα ολοκληρωθεί η μετατροπή του ΣΑΣΘ σε νέο 
φορέα. Ο υφυπουργός τόνισε ότι «πρέπει τηρηθούν οι συμβατικές υποχρεώσεις μας 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μετά την υιοθέτηση του κανονισμού της ΕΕ του 2007 πρέπει 
να διαμορφώσουμε ελεύθερη επιλογή φορέων μεταφορικού έργου. Το υπουργείο 
αναγνωρίζει την προσπάθεια και το έργο του ΟΑΣΘ για τη Μητροπολιτική Ενότητα 
Θεσσαλονίκης, αλλά οι συγκοινωνίες πρέπει να οργανωθούν καλύτερα». Ο πρόεδρος 
του ΣΑΣΘ, Γιάννης Παλαιστής, δήλωσε ότι «ο ανταγωνισμός στο συγκοινωνιακό έργο 
θα έρθει από το 2016. Οφείλουμε να είμαστε έτοιμοι κι αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τη 
μετατροπή του ΣΑΣΘ σε Ενιαία Αρχή Μεταφορών και Μετακινήσεων». 

Στο τι περιμένουν οι φορείς της Θεσσαλονίκης από την συμβιβαστική λύση στην 
οποία κατέληξε το υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων με την ανάδοχο 
Κοινοπραξία του μετρό, ώστε να ξεμπλοκάρει το έργο, ανέλυσε ο πρόεδρος του ΤΕΕ/
ΤΚΜ Πάρις Μπίλλιας στην εισήγησή του στην ημερίδα. Εξέφρασε την ελπίδα του ότι η 
συμφωνία που θα ανακοινωθεί να περιλαμβάνει: 
•	 Άμεση αντιμετώπιση των τεχνικών ζητημάτων για τα οποία υπάρχουν και έχουν 

κατατεθεί λύσεις, 
•	 Εξασφάλιση της διοίκησης του έργου από επαρκώς στελεχωμένο και οργανωμένο 

φορέα με έδρα τη Θεσσαλονίκη, 
•	 Σύνταξη νέου ολοκληρωμένου και ρεαλιστικού χρονοδιαγράμματος και 

ενημέρωση των φορέων και των πολιτών, με ταυτόχρονη δημιουργία διαρκούς 
διαύλου επικοινωνίας, ιδιαίτερα με τους θιγόμενους επαγγελματίες.

•	 Κατασκευή του σταθμού της Βενιζέλου και παράλληλη ανάδειξη των αρχαιοτήτων 
που βρέθηκαν στο χώρο του σταθμού. Η κατασκευή του σταθμού της Βενιζέλου 
αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία   του έργου 
την εξυπηρέτηση των πολιτών, των επιχειρήσεων και την απομάκρυνση των 
λεωφορείων από την οδό Εγνατία.

«Αυτά πρέπει να προχωρήσουν 
και να προχωρήσουν άμεσα. 
Διαφορετικά εμείς, ως πλέον ειδικοί 
και αρμόδιοι και οι ταγοί της πόλης και 
οι συμπολίτες μας, θα αντιδράσουμε 
δυναμικά, θα σταματήσουμε να 
ανεχόμαστε απαθείς τη δύσκολη καθημερινότητά μας», προειδοποίησε. 

Ο εκπρόσωπος της Ευρωπαίας Επιτρόπου Μεταφορών, Mans Lindberg, υπογράμμισε 
ότι «οι δημόσιες συγκοινωνίες είναι ο πυλώνας για το μέλλον των συγκοινωνιών 
σε όλη την Ευρώπη, όμως χρειάζεται να υπάρχει Ενιαία Αρχή Μεταφορών και 
Μετακινήσεων σε κάθε περιοχή, γι’ αυτό και είναι αναγκαία η μετατροπή του ΣΑΣΘ». 
Η αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης, Βούλα Πατουλίδου, επισήμανε ότι «πρέπει 
να υπάρξει συντονισμός του συγκοινωνιακού έργου τόσο στην πόλη όσο και στον 
υπόλοιπο νομό της Θεσσαλονίκης. Το ΣΑΣΘ οφείλει να αποκτήσει μητροπολιτική 
διάσταση και να συντονίζει όλους τους φορείς που ασχολούνται και θα ασχοληθούν 
μελλοντικά με το συγκοινωνιακό έργο». Ο πρόεδρος του ΟΑΣΘ, Χρήστος Στεφανίδης 
ανακοίνωσε ότι το «προσήκον κόμιστρο» στη Θεσσαλονίκη για τα αστικά λεωφορεία 
είναι 1,47 ευρώ, με τον ΟΑΣΘ να μεταφέρει ετησίων 166 εκατομμύρια επιβάτες. 

http://www.teetkm.gr/%CF%83%CF%84%CE%BF-15-%CF%84%CF%81%CE%B9%CF%83-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%8E-%CF%84%CE%BF-%CE%BA%CF%8C%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%82-%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%80%CF%84%CF%85%CE%BE%CE%B7%CF%82-%CF%84%CF%89%CE%BD/
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ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ

4ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΕΩΝ διοργανώνει 
η Εταιρία Έρευνας και Προώθησης της Επιστημονικής 
Αναστήλωσης των Μνημείων- ΕΤΕΠΑΜ στην πόλη της 
Θεσσαλονίκης, από 26 έως 28 Νοεμβρίου 2015, στο αμφιθέατρο 
του ΤΕΕ/ΤΚΜ Κόστος συμμετοχής 65 ευρώ. Πληροφορίες

ΕΚΔΗΛΩΣΗ δημοσιότητας του Συστήματος «Γεωπύλη-ΕΓΝΑΤΙΑ 
ΟΔΟΣ Α.Ε. Πύλη Συνεργασίας και Πληροφόρησης» από την 
Εγνατία Οδό Α.Ε. στις 30 Νοεμβρίου 2015, αμφιθέατρο ΝΟΗΣΙΣ, 
6οχλμ Θεσσαλονίκης-Θέρμης, www.egnatia.eu

ΣΥΝΕΔΡΙΟ με θέμα «Δημιουργική και Πολιτιστική Οικονομία: 
Χωρικές Αναπτυξιακές Πολιτικές» διοργανώνει το Τμήμα 
Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης του ΑΠΘ και το Ινστιτούτο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πάντειο Πανεπιστήμιο, στις 11 και 12 
Δεκεμβρίου 2015, Θεσσαλονίκη

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ για την «καινοτομική χρήση όλων των προϊόντων 
ανακυκλωμένων από ελαστικά οχημάτων σε σκυρόδεμα» 
- Innovative Reuse of all Tyre Components in Concrete», 
διοργανώνεται στις 30 Νοεμβρίου 2015 (18:00 – 20:00), στην 
αίθουσα εκδηλώσεων του ΤΕΕ, Νίκης 4, Σύνταγμα. Πληροφορίες

ΗΜΕΡΙΔΑ με τίτλο «Ελληνικό DO.CO.MO.MO. 25 ΧΡΟΝΙΑ : 
Πεπραγμένα, προοπτικές και προκλήσεις για το μέλλον της 
τεκμηρίωσης και προστασίας της μοντέρνας αρχιτεκτονικής 
στην Ελλάδα» διοργανώνει το Ελληνικό DO.CO.MO.MO. και η 
Σχολή Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ, στις 27 Νοεμβρίου 2015, στη Σχολή 
Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ, Κτίριο Αβέρωφ, Αθήνα. Πληροφορίες

Αναγραφή του Π.Ε.Α. στα μισθωτήρια

Στην ιστορία πέρασε το Open House Thessaloniki 2015

Executive MBA του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

Πέντε νέα προγράμματα προανήγγειλε η υφυπουργός 
Βιομηχανίας 

Εγκύκλιο με την οποία κοινοποιούνται οι νέες διατάξεις σχετικά με το πιστοποιητικό 
ενεργειακής απόδοσης, αλλά και περί της κατάργησης ανείσπρακτων ενοικίων 
εξέδωσε η ΓΓΔΕ. Σύμφωνα με την απόφαση: 

- Δεν υφίσταται η δυνατότητα εκχώρησης στο Δημόσιο ανείσπρακτων 
εισοδημάτων των οποίων το δικαίωμα είσπραξης αποκτήθηκε από 01/01/2015 
και μετά.

- Από 09-11-2015 και εφεξής, οι εκμισθωτές ακίνητης περιουσίας, εφόσον 
έχουν την υποχρέωση έκδοσης Π.Ε.Α. για το ακίνητο που εκμισθώνουν, 
πρέπει υποχρεωτικά να συμπληρώνουν τον αριθμό πρωτοκόλλου του εν λόγω 
πιστοποιητικού στο αντίστοιχο πεδίο της Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων 
Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας κατά την υποβολή αυτής.

Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4122/2013, από 1.1.2016 είναι πλέον υποχρεωτική 
η έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού (ΠΕΑ) και για κτίσματα μικρότερα των 50 
τ.μ., όταν αυτά ενοικιάζονται ή πωλούνται.

Δείτε την εγκύκλιο ΕΔΩ

Πέντε προγράμματα του ΕΣΠΑ 
για τη στήριξη της μεταποίησης, 
της εξωστρέφειας και της 
καινοτομίας, παρουσίασε η 
υφυπουργός Βιομηχανίας 
Θεοδώρα Τζάκρη στο συνέδριο 
της Ελληνικής Εταιρείας Lo-
gistics που πραγματοποιήθηκε στο Ζάππειο. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΑΜΠΕ, η 
Θεοδώρα Τζάκρη ανέφερε ότι οι παρεμβάσεις που σχεδιάζονται περιλαμβάνουν:

Ι. Πρόγραμμα «Ενίσχυση Αλυσίδων Προστιθέμενης Αξίας – Συνεργατικοί 
Συνεταιρισμοί και Δικτυώσεις»

ΙΙ. Πρόγραμμα «Ευέλικτη Μετα ποίηση»
ΙII. Πρόγραμμα «Καινοτομική επιχειρηματικότητα»
IV. Πρόγραμμα «Πράσινη Παραγωγική Διαδικασία»
V. Πρόγραμμα για την ενίσχυση της εξωστρέφειας.
Την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου η κ. Τζάκρη είχε συνάντηση με τη διοίκηση του 

ΣΒΒΕ κατά τη διάρκεια της οποίας υιοθέτησε την πρόταση του Συνδέσμου για τη 
δημιουργία «Συμβουλίου Βιομηχανίας» και διακήρυξε ότι η βιομηχανική πολιτική 
αποτελεί κεντρικό άξονα κυβερνητικής πολιτικής. Στο «Συμβούλιο Βιομηχανίας» θα 
συμμετέχουν οι Σύνδεσμοι Βιομηχανιών της χώρας, η ΓΣΕΕ και το Κράτος. 

Για το μεγάλο θέμα των αδειοδοτήσεων που αφορούν στη βιομηχανία, 
δεσμεύτηκε ότι έως τον Ιούνιο του  2016  να αναμορφωθεί ο νόμος 4262/2014 
στις δραστηριότητες που αφορούν αδειοδοτήσεις: στον τομέα των μεταποιητικών 
επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών, στις εξορυκτικές δραστηριότητες, στον 
τουρισμό, και στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, τέσσερις τομείς που 
αποτελούν το 30% του φόρτου των αδειοδοτήσεων για τη χώρα. Ουσιαστικά η κα 
Υπουργός εξήγγειλε τη δημιουργία ενός «Εθνικού Προγράμματος Απλοποίησης 
Αδειοτήσεων».  Ακολούθως η υφυπουργός αναγνώρισε τα προβλήματα από τη 
λειτουργία των παλαιότερων αναπτυξιακών νόμων και δήλωσε ότι η Κυβέρνηση 
θα κάνει ότι είναι δυνατόν για να βρεθούν το ταχύτερο δυνατόν τα χρήματα 
αποπληρωμής των συγκεκριμένων επενδύσεων.

Τέλος, και σε ότι αφορά το χρονίζον την τελευταία δεκαπενταετία ζήτημα της 
κατασκευής της συνδετικής οδού της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – 
Κατερίνης και την κατασκευή σιδηροδρομικής σύνδεσης με τη ΒΙΠΕ, δεσμεύτηκε 
το συγκεκριμένο έργο να ενταχθεί το ταχύτερο δυνατόν στο Περιφερειακό 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) της κεντρικής Μακεδονίας.

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το τέταρτο Open 
House Thessaloniki το οποίο πραγματοποιήθηκε 20 
– 22 Νοεμβρίου. Εκατοντάδες άντρες και γυναίκες 
περιηγήθηκαν σε περισσότερα από 65 σύγχρονες 
κατοικίες και δημόσια κτίρια. H Εταιρεία Open House 
Greece είναι μία Αστική Mη Κερδοσκοπική Εταιρεία με 
σκοπό την προώθηση και προβολή της Αρχιτεκτονικής 
και του Πολιτισμού, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, μέσω των ετήσιων δράσεων 
Open House σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ιδρύθηκε το Μάιο του 2012 και ανήκει 
στην ευρύτερη οικογένεια του Open House Worldwide (www.openhouseworld-
wide.org), που μεριμνά για την παγκόσμια προβολή κάθε εκδήλωσης Open House. 
Υπενθυμίζεται ότι η πρωτοβουλία για τη σύσταση του Open House Thessaloniki 
ανήκε στα μέλη της Μόνιμης Επιτροπής Αρχιτεκτονικών Θεμάτων του ΤΕΕ/ΤΚΜ 
εκείνης της θητείας, τα οποία ήταν και τα ιδρυτικά του μέλη.

Υψηλής ποιότητας μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για 
στελέχη παρέχει το μοναδικό δημόσιο αγγλόφωνο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα. Σε 
αυτό διδάσκουν διακεκριμένοι καθηγητές από τα καλύτερα Business Schools και 
Πανεπιστήμια της Ευρώπης και της Ελλάδας. Πραγματοποιούνται εξειδικευμένες 
διαλέξεις και workshops για την ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων και 
θεμάτων που αφορούν το ευρύτερο οικονομικό, ρυθμιστικό, και γεωπολιτικό 
περιβάλλον. Συμμετέχοντες στο Executive MBA: Στελέχη επιχειρήσεων και 
τραπεζών, ελεύθεροι επαγγελματίες, μηχανικοί, δικηγόροι κ.α. από την Ελλάδα 
και τα Βαλκάνια. Η διάρκεια των σπουδών είναι 24 μήνες μαζί με την πτυχιακή 
εργασία.  Τα μαθήματα ξεκινούν στις 29 Ιανουαρίου 2016 και οι αιτήσεις γίνονται 
δεκτές μέχρι τη συμπλήρωση των προσφερόμενων θέσεων. Περισσότερες 
πληροφορίες 

mailto:4etepam.conference%40gmail.com?subject=
www.egnatia.eu
mailto:p.papastergiou%40sheffield.ac.uk?subject=
4etepam.conference@gmail.com
http://docomomo-gr2015.tumblr.com
http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/22303
http://www.ihu.edu.gr/emba
http://www.ihu.edu.gr/emba
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ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

Προς διαβούλευση η ασφαλιστική μεταρρύθμιση

Σε περαιτέρω ενεργειακή συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ συμφώνησαν οι Αλέξης Τσίπρας και Μπέντζαμιν Νετανιάχου κατά τη διάρκεια επίσημης 
επίσκεψης του Έλληνα πρωθυπουργού στο Ισραήλ. Κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ εξέφρασε την πεποίθηση ότι η 
ελληνική οικονομία θα ανακάμψει και αναφέρθηκε στις κοινές, βαθιές ρίζες των δύο χωρών. «Θεωρούμε ότι η ελληνική οικονομία θα επανέλθει. Θεωρούμε ότι 
όλοι εμείς ενθαρρύνουμε τις επενδύσεις και θα προσκαλέσουμε τους επενδυτές να πάνε στην Ελλάδα να επενδύσουν στους τομείς που αναφέραμε. Θεωρούμε 
ότι αυτές οι επενδύσεις θα είναι καλές και για την Ελλάδα, αλλά και για το Ισραήλ και διεθνώς» ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός του Ισραήλ.

Οι προσδοκίες για τον κίνδυνο χρεοκοπίας της Ελλάδας μειώθηκαν από τον Ιούλιο, αλλά παραμένουν υψηλές, τονίζει σε έκθεση της η ΕΚΤ, «λόγω ανησυχιών 
για την ταχεία και πλήρη υλοποίηση του τρίτου προγράμματος χρηματοδότησης της Ελλάδας». Σε ό,τι αφορά τις επιπτώσεις του ελληνικού ζητήματος στην 
ευρωζώνη, σημειώνει ότι είχαν περιορισμένη και προσωρινή επίπτωση στις αγορές μετοχών και κρατικών ομολόγων. Η έκθεση τονίζει τη βελτίωση αναφορικά 
με την ικανότητα του τραπεζικού συστήματος της Ευρωζώνης να απορροφά διάφορα σοκ στο πρώτο εξάμηνο του έτους. Ωστόσο εντοπίζει τέσσερις κινδύνους 
για τη σταθερότητά του την επόμενη διετία.

Αθώοι κρίθηκαν από το Δ’ Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης 20 κάτοικοι της Νέας Ευκαρπίας που κατηγορούνταν για άσκηση παράνομης βίας, πράξη 
που τους αποδόθηκε, ύστερα από τη συμμετοχή τους σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας ενάντια στην κατασκευή του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων 
στην περιοχή. Η υπόθεση αφορούσε διαμαρτυρία που έγινε την 1η Μαρτίου του 2012. Η δε συμμετοχή τους ταυτοποιήθηκε από την καταγραφή των αριθμών 
κυκλοφορίας των οχημάτων τους που ήταν σταθμευμένα κοντά στο εργοτάξιο, όπου κι έγινε η διαμαρτυρία.

Σε 24ωρη Γενική απεργία για την Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου 2015 αποφάσισε να προχωρήσει η ΓΣΕΕ απέναντι στο νέο και επαχθέστερο μνημόνιο, όπως τονίζει, 
αλλά και στο γκρέμισμα του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης που προωθείται σύμφωνα με τη ΓΣΕΕ. Στην ανακοίνωση-εξαγγελία της απεργίας αναφέρεται 
“οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι, οι άνεργοι, οι νέες και οι νέοι της χώρας μας, θα δώσουν δυναμική και αγωνιστική απάντηση στα νέα βάρβαρα, σκληρά και 
αντιλαϊκά μέτρα που εξαθλιώνουν τον εργαζόμενο, οδηγούν τον άνεργο στην απόγνωση, διώχνουν από την χώρα τη νέα γενιά, καθιστούν τους συνταξιούχους 
από απόμαχους της δουλειάς απόμαχους της ζωής”.

Με κριτήριο η μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού να διασφαλίζει τους όρους βιωσιμότητας του συστήματος σε βάθος χρόνου επεξεργάζεται η κυβέρνηση τις 
προτάσεις για το ασφαλιστικό, οι οποίες παρουσιάστηκαν από τον Γιώργο Κατρούγκαλο στο ΚυΣΚοιΠ. Σύμφωνα με την κυβέρνηση, ανοίγει ένας ευρύς και 
ουσιαστικός διάλογος «μέσα στην κοινωνία με σκοπό τόσο την υπέρβαση  των σημερινών επιτακτικών αναγκών του ασφαλιστικού συστήματος όσο και την 
αντιμετώπιση των χρόνιων παθογενειών, στρεβλώσεων, αδυναμιών και αδικιών του».

Για ενεργειακές συνεργασίες συζήτησαν Τσίπρας-Νετανιάχου

ΕΚΤ: Παραμένει υψηλός ο κίνδυνος χρεοκοπίας για την Ελλάδα

Αθωώθηκαν κάτοικοι της Ευκαρπίας για διαμαρτυρία κατά του ΣΜΑ
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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ 25/11/2015

post-its

Διογκούμενο βαίνει το ενδιαφέρον των επιχειρήσεων για την υιοθέτηση του 

Cloud. Ήδη σήμερα, σχεδόν το 80% των εταιρειών δηλώνουν ότι ενδιαφέρονται 

για το Cloud Computing, με περίπου τέσσερις στις δέκα να έχουν εφαρμόσει 

σχετική στρατηγική. Έρευνα, που διενεργήθηκε από την εταιρεία ερευνών 

IDC σε συνεργασία με τη SAP, δείχνει ότι το 19% των εταιρειών σκοπεύει 

να εφαρμόσει στρατηγική Cloud τους επόμενους δώδεκα μήνες, ενώ ένα 

ποσοστό 14% απαντά ότι το αξιοποιεί για μια συγκεκριμένη υπηρεσία, αλλά δεν 

έχει πλάνα για ολοκληρωμένη εφαρμογή του.

Υπό πίεση συνεχίζει να βρίσκεται η εγχώρια αγορά των Τηλεπικοινωνιών, με 

την παρατεταμένη οικονομική κρίση και τη σημαντική μείωση της αγοραστικής 

δύναμης των καταναλωτών να αφήνουν “βαριά σκιά” στον κλάδο. Η συνολική 

εξερχόμενη κίνηση από σταθερό τηλέφωνο στην Ελλάδα υπολογίζεται περίπου 

στα 17,2 δις λεπτά (για το 2014), παρουσιάζοντας, για πρώτη φορά πτώση, (κατά 

8% σε σχέση με το 2013). 

To 2015 μπορεί να είναι η θερμότερη χρονιά που έχει καταγραφεί ποτέ και 

η μέση θερμοκρασία στην επιφάνεια της Γης μπορεί να περάσει το συμβολικό 

όριο του ενός βαθμού Κελσίου σε σχέση με την προβιομηχανική εποχή (1880-

1899), ενώ το 2016 μπορεί να είναι ακόμη πιο θερμό εξαιτίας του φαινομένου 

Ελ Νίνιο, επισημαίνει έκθεση του Παγκόσμιου Οργανισμού Μετεωρολογίας.

Πανελλαδική απεργία στις 3 Δεκεμβρίου αποφάσισαν ΓΣΕΕ και ΠΑΜΕ
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Το ΤΕΕ/ΤΚΜ για τα μέλη του και τους πολίτες

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

3 και 17 Δεκεμβρίου,12:00 - 14:30
1oς όροφος ΤΕΕ/ΤΚΜ, γραφείο ΝΟΚ

ΓΡΑΦΕΙΟ  ΝΟΚ

κάθε Τρίτη και Τετάρτη 10:30 - 14:30, 1ος όροφος 
τις υπόλοιπες μέρες στο τηλέφωνο 2310 883152

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ

κάθε Τετάρτη 9:00 - 14:00, ισόγειο ΤΕΕ/ΤΚΜ

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΣΤΕ ΤΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΑΣ 
ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΚΜ

περισσότερα
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