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Σε δέσμη έξι προτάσεων με στόχο την επίσπευση της διαδικασίας της απαλλοτρίωσης κατέληξαν τα 
μέλη της Ομάδας Εργασίας που είχε συστήσει το ΤΕΕ/ΤΚΜ το Ν.2882/2001 «Κώδικας Αναγκαστικών 
Απαλλοτριώσεων». Το πόρισμα της Ομάδας, στην οποία συμμετείχαν οι Iωάννης Χορομίδης (Νομικός), Κική 
Αραβίδου (συντονίστρια, Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας), Νίνα Βουτσά (Περιφερειακή Δ/νση 
Δημόσιας Περιουσίας Μακεδονίας-Θράκης), Βάσω Κανάκη (Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας) και 
Χαρά Πυρπασοπούλου (Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας), παραδόθηκε στη Διοικούσα Επιτροπή του 
Τμήματος. Υπεύθυνος για την παρακολούθηση, την παραλαβή και τον έλεγχο της καλής εκτέλεσης του έργου 
το μέλος της Δ.Ε. Ιωάννης Νάνος.

Σύμφωνα με την ΟΕ, ένας από τους βασικούς λόγους καθυστέρησης της εκτέλεσης και ολοκλήρωσης των 
δημοσίων έργων στη χώρα είναι η διαδικασία της απόκτησης της απαιτούμενης γης μέσω της ισχύουσας 
νομοθεσίας των απαλλοτριώσεων. Είναι σύνηθες, οι εργασίες στα δημόσια έργα να μην μπορούν να 
εκτελεστούν ομαλά, καθώς η απαιτουμένη γη δεν είναι έγκαιρα διαθέσιμη, γεγονός που δυστυχώς παρατηρείται 
ακόμη και σε μεγάλα έργα εθνικού ενδιαφέροντος. Το αποτέλεσμα του γεγονότος αυτού, είναι η μη έγκαιρη 
ολοκλήρωση των έργων εντός χρονοδιαγραμμάτων, οι επιπλέον οικονομικές απαιτήσεις των αναδόχων και 
τελικά να εξαφανίζεται η συνολική αναπτυξιακή αντίληψη της εκτέλεσης ενός δημόσιου έργου και τα οφέλη 
που προκύπτουν από αυτό (οικονομικά, κοινωνικά κλπ).

Τα μέλη της ΟΕ, αφού εντόπισαν τα πιο σημαντικά αίτια για τη μη έγκαιρη υλοποίηση της απαλλοτρίωσης 
παρέθεσαν προτάσεις σχετικά με την επίσπευση της διαδικασίας της απαλλοτρίωσης με παράλληλη 
εξισορρόπηση των εκατέρωθεν δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του καθ’ ού και του υπερ’ ού η απαλλοτρίωση: 

1. Εκτιμούμε ότι θα πρέπει με σοβαρότητα να γίνει ένας νέος σύγχρονος νόμος  για τις απαλλοτριώσεις και 
να διασφαλιστεί η εφαρμογή του σε διάρκεια τουλάχιστον 10 ετών έτσι ώστε να εξασφαλίσει την απαιτούμενη 
ασφάλεια δικαίου  και να μπορέσει να λειτουργήσει, καθώς στον Ν.2882/2001, που ήταν μεν ένα αξιοπρεπές 

Το τελικό κείμενο παρατηρήσεων και προτάσεων 
που συνέταξε η Ομάδας Εργασίας του ΤΕΕ/ΤΚΜ για 
το στάδιο Β1 του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του 
δήμου Θεσσαλονίκης, συζητήθηκε και εγκρίθηκε από 
τη Διοικούσα Επιτροπή του Τμήματος. Το ΤΕΕ/ΤΚΜ 
θωρεί πως με τις πάντα τεκμηριωμένες προτάσεις και 
θέσεις του θα συμβάλει καίρια και αποφασιστικά στον 
δημόσιο διάλογο. Το πόρισμα της Ομάδας Εργασίας, 
η οποία αποτελούνταν από τους: Αγγελίδης Γιάννης, 
ΑΜ, Δούμας Τάκης, ΑΜ, Καρκαβίτσας Πολύκαρπος, 
ΜΧΠΠΑ, Κουτσομάρκος Νίκος,  ΜΧΠΠΑ, Μακράκης-
Καραχάλιος Χρυσός, ΜΧΠΠΑ, Τασοπούλου Νατάσα, 
ΜΧΠΠΑ και Τσαμπάζης Γιάννης, ΑΤΜ, θα αποσταλεί 
στον δήμο Θεσσαλονίκης και θα κοινοποιηθεί στους 
φορείς. Υπενθυμίζεται ότι στις 16 Φεβρουαρίου το 
ΤΕΕ/ΤΚΜ και ο δήμος Θεσσαλονίκης συνδιοργάνωσαν 
εκδήλωση για το ΓΠΣ, στο πλαίσιο της οποίας 
παρουσιάστηκαν και οι προτάσεις του ΤΕΕ/ΤΚΜ. 

Δείτε ΕΔΩ το πόρισμα της ΟΕ.
Δείτε ΕΔΩ τι έγραψε το newsletter για την εκδήλωση.

Σύμφωνα με ενημέρωση του προέδρου της 
Διοικούσας Επιτροπής του ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ προς το 
ΤΕΕ, παρατείνεται η ασφαλιστική κάλυψη για παροχές 
σε είδος έως 28.02.2017, στους Ασφαλισμένους 
και τα προστατευόμενα μέλη του Τομέα Μηχανικών 
και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ) του 
ΕΤΑΑ, οι οποίοι έχουν απολέσει την ασφαλιστική 
τους ικανότητα λόγω οφειλών στον ασφαλιστικό 
τους φορέα, εφόσον οι οφειλές τους αφορούν τα 
έτη από το 2011 έως 2015 και ο μέσος όρος του 
συνολικού οικογενειακού τους εισοδήματος ,κατά 
τα ως άνω έτη δεν υπερβαίνει τις δώδεκα χιλιάδες 
ευρώ. Επισημαίνεται ότι η συγκεκριμένη ασφαλιστική 
κάλυψη έληγε στις 29.02.2016

Ν. 2882/2001 «Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων» 

Γνωμοδότηση επί του σταδίου Β1 ΓΠΣ 
δήμου Θεσσαλονίκης

Ιατροφαρμακευτική κάλυψη από 
το ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ σε οφειλέτες του 
Ταμείου

Μετράμε καθημερινά. Τους πνιγμένους· μετέωρους 
αριθμούς, που κάποτε υπήρξαν άνθρωποι με όνομα.

Μετράμε καθημερινά. Τους φόβους ότι η κατάσταση 
θα εκτροχιαστεί, θα βγει εκτός ελέγχου, ότι θα 
προκαλέσει αλυσιδωτές αντιδράσεις, ότι θα 
γεννήσει συρράξεις, ξενοφοβία, επιθετικότητα, 
αποκλεισμούς.

Μετράμε καθημερινά. Προσδοκίες τις οποίες 
έχουμε ανάγκη -κι ας μην μπορούμε να τις 
στηρίξουμε κάπου. Ότι κάτι μπορεί ν’ αλλάξει. Πώς 
όμως; Πώς να αλλάξει όταν το σχέδιο λείπει και 
το σύστημα λειτουργεί σπασμωδικά και κατόπιν 
εορτής; Πώς να αλλάξει όταν αποκαμωμένοι 
εθελοντές και μη κυβερνητικές οργανώσεις κάνουν 
εκείνα, που κανονικά θα έπρεπε να πράττουν 
κράτη και κυβερνήσεις; Ή όταν οι “ρουκέτες” για τη 
μετατροπή του ενός ή του άλλου χώρου σε hotspot 
ή χώρο δεύτερης υποδοχής εκτοξεύονται πρόχειρα 
και άκριτα (χαρακτηριστικό το παράδειγμα της 
αποθήκης 9 στο λιμάνι), ανοίγοντας τον ασκό του 
Αιόλου;

Στο σκηνικό αυτό, η ΕΕ ως θεσμός και σύνολο 
φαίνεται εξίσου αδύναμη με την Ελλάδα να 
διαχειριστεί οργανωμένα την κατάσταση. Την 
Ελλάδα, που δεν διαθέτει την πολυτέλεια τής 
απόστασης από τα δρώμενα, αφού η φωτιά δεν 
έχει ξεσπάσει ...παραδίπλα, αλλά στα μπατζάκια 
της. Το 2015, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, 
έφτασαν στα ελληνικά νησιά 856.723 πρόσφυγες. 
Δεν μας έκαναν έκπληξη. Ξέραμε ότι θα έρθουν.
Αδρανήσαμε όμως. Δεν καταρτίσαμε σχέδιο. Δεν 
απευθυνθήκατε στους Ευρωπαίους εταίρους μας, 
καλώντας τους εγκαίρως να αναλάβουν τις ευθύνες 
τους. Και το αποτέλεσμα; Γνωστό. Εστω και τώρα, 
πρέπει να γίνει απόλυτα σαφές ότι η Ελλάδα 
είναι πέρασμα-όχι προορισμός. Ότι δηλαδή είναι 
μέρος της λύσης, αλλά όχι η λύση.

EDITORIAL

Συνέχεια στη σελίδα 2...

http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teetkm/MONIMES_EPITROPES/2014-17/ARXEIA/Tab/Keimeno_OE_GPS.pdf
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teetkm/GRAFEIO_TYPOY/NEWSLETTER/Newsletter_No45.pdf
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νομοθέτημα, με τις υπεράριθμες τροποποιήσεις, έχει χαθεί η ενιαία λογική που 
έθετε ο  νομοθέτης όταν τον θέσπισε.

2. Προϋποθέσεις για να έχουμε μια δίκαιη και γρήγορη διαδικασία είναι να 
υπάρχουν πλήρη κτηματολόγια με ονοματεπώνυμα ιδιοκτητών και όχι την 
ένδειξη «άγνωστος», αλλά και όσο το δυνατόν καλή αποτύπωση των ιδιοκτησιών 
και των επικειμένων τους.   Αυτό προϋποθέτει συγκεκριμένες προδιαγραφές 
σύνταξης κτηματολογίων, με αναλυτική περιγραφή των υποχρεώσεων των 
αναδόχων μελετητών αλλά ταυτόχρονα και εξορθολογισμό των αμοιβών τους με 
βάση τις απαιτήσεις των μελετών αλλά και τις μελλοντικές τους υποχρεώσεις 
(πχ μελλοντικές διορθώσεις κτηματολογίων). Τέλος μέσα σε αυτό το κομμάτι 
θα πρέπει να προβλεφθεί και η ασφαλής μεταγραφή του κτηματολογίου στο 
υποθηκοφυλακείο.  

3. Να γίνει μεγαλύτερη προσπάθεια ώστε να διασφαλιστεί η δίκαια αποτίμηση 
της αξίας του υπό απαλλοτρίωση ακινήτου και των επ’ αυτού συστατικών. 

4. Να διασφαλιστεί η γρήγορη δικαστική διαδικασία, δλδ. ο ορισμός της δικασίμου 
κατά προτεραιότητα και η αποφυγή των επαναλαμβανόμενων αναβολών της 
δίκης. Ούτως ή άλλως υπάρχει γενική διάταξη στο Σύνταγμα (άρθρο 17 παρ.  4 
εδ.γ΄ Συντ.) αλλά και πληθώρα διατάξεων του ΚΑΑΑ ότι οι σχετικές δίκες πρέπει να  
δικάζονται με ταχύτητα, πράγμα όμως που δυστυχώς δεν εφαρμόζεται. Κάθε άλλη 
διαδικασία που εφαρμόζεται σήμερα για επίσπευση (πχ επιτάξεις, η διαδικασία 
του άρθρου 7 Α να καταργηθεί γιατί στην πράξη μόνο προβλήματα δημιουργεί 
και δεν βοηθάει στην ταχύτητα ουδόλως  καθώς, εκτός άλλων, πολλαπλασιάζει 
άσκοπα και την απασχόληση των συναρμόδιων υπηρεσιών). 

5. Επιμόρφωση στο δίκαιο των απαλλοτριώσεων των υπαλλήλων που 
ασχολούνται με τις απαλλοτριώσεις σε διάφορους φορείς (Τεχνικές Υπηρεσίες, 
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, Δ/νσεις Δημόσιας Περιουσίας) ώστε 
να προωθούνται οι σχετικές διαδικασίες με ταχύτητα και νομιμότητα, χωρίς 
καθυστερήσεις λόγω άγνοιας του τρόπου αντιμετώπισης των ζητημάτων που 
ανακύπτουν.

6. Να γίνουν όλες οι απαραίτητες διοικητικές πράξεις (π.χ. υπουργικές αποφάσεις) 
ώστε να μπορούν να λειτουργήσουν ομαλά οι διάφορες θεσμοθετημένες από το 
Νόμο επιτροπές.

Δείτε ΕΔΩ το πόρισμα της ΟΕ

Δικαίωση από το ΣτΕ για τη σύνταξη εξαρτημένων 
τοπογραφικών διαγραμμάτων

Με τη με αριθ. 267/2016 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (Δ’ Τμήμα) 
έγινε δεκτή η παρέμβαση που είχε ασκηθεί εκ μέρους του ΤΕΕ προς υποστήριξη 
των συμφερόντων των μελών του, διπλωματούχων Πολιτικών Μηχανικών και 
Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών αποφοίτων Α.Ε.Ι., υπέρ της νομιμότητας της  
Πράξης του Προϊστάμενου της Πολεοδομίας του Δήμου Νάουσας με την οποία 
επεστράφη φάκελος οικοδομικής άδειας, που αφορούσε στην έγκριση εργασιών 
για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού, τον οποίο είχε υποβάλει, για 
λογαριασμό πελάτη του, πτυχιούχος μηχανικός Τεχνολογικής Εκπαίδευσης του 
Τμήματος Πολιτικών Δομικών Έργων της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του 
Τ.Ε.Ι. Σερρών. Η αιτιολογία δυνάμει της οποίας επεστράφη ο φάκελος ήταν ότι 
το τοπογραφικό διάγραμμα που τον συνόδευε είχε συνταχθεί από τον ανωτέρω 
πτυχιούχο μηχανικό Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, ο οποίος, όμως, δεν είχε το 
επαγγελματικό δικαίωμα συντάξεώς του, καθώς δεν έχουν εκδοθεί ακόμη τα 
σχετικά προεδρικά διατάγματα που καθορίζουν τα επαγγελματικά τους δικαιώματα.

Το Συμβούλιο της Επικρατείας, αποδεχόμενο τους προβαλλόμενους 
ισχυρισμούς του ΤΕΕ απέρριψε το αίτημα του αιτούντος πτυχιούχου ΤΕΙ για 

...συνέχεια από σελίδα 1
αναλογική εφαρμογή των διατάξεων που ισχύουν για τους πτυχιούχους 
στις ίδιες ειδικότητες των παλαιοτέρων σχολών της ανώτερης τεχνικής 

εκπαιδεύσεως (Κ.Α.Τ.Ε., Κ.Α.Τ.Ε.Ε., Σχολών Υπομηχανικών), έτσι ώστε οι πτυχιούχοι 
των Τ.Ε.Ι. να μπορούν να ασκούν «κάθε» επαγγελματικό δικαίωμα που ασκούν και 
οι πτυχιούχοι των αντίστοιχων ειδικοτήτων των σχολών αυτών, μέχρι την έκδοση 
των προβλεπόμενων προεδρικών διαταγμάτων από το αρμόδιο υπουργείο. Το 
Δικαστήριο τόνισε ότι τέτοιου είδους προσωρινά επαγγελματικά δικαιώματα δεν 
απονέμονται ad hoc, σε κάθε, δηλαδή, συγκεκριμένη ατομική περίπτωση, αλλά 
μόνο κανονιστικώς και αφού προηγείται της κανονιστικής ρυθμίσεως βεβαίωση 
του αρμοδίου επιστημονικού οργάνου ότι τα χορηγούμενα για μια μεταβατική 
περίοδο δικαιώματα διενέργειας επαγγελματικών πράξεων τελούν σε αντιστοιχία 
με τις θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις που οι εν λόγω πτυχιούχοι των Τ.Ε.Ι. έχουν 
πράγματι αποκομίσει από τις σπουδές τους επισημαίνοντας ότι επαγγελματικά 
δικαιώματα στον τομέα της μελέτης, επίβλεψης και κατασκευής δομικών έργων, 
ιδιωτικών ή δημόσιων, συνάπτονται, εξ αντικειμένου, με τη δημόσια ασφάλεια και 
υγεία και ως εκ τούτου δεν νοείται αναλογική έστω και μεταβατική εφαρμογή, 
χωρίς προηγούμενο έλεγχο του γνωστικού πεδίου.

Ν. 2882/2001 «Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων» 

Σε αποκλεισμό του δικαστικού μεγάρου Θεσσαλονίκης και σε συναυλία 
διαμαρτυρίας έξω από αυτό προχώρησαν την Τρίτη 1 Μαρτίου τα μέλη 
του Δικηγορικού Συλλόγου της πόλης, συνεπικουρούμενα και από μέλη 
άλλων επιστημονικών κλάδων, που όλοι μαζί αντιδρούν στις διατάξεις του 
ασφαλιστικού σχεδίου που προωθεί η κυβέρνηση.
Είχε προηγηθεί την Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου συγκέντρωση επιστημονικών 
συλλόγων και φορέων στα γραφεία του Οδοντιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης 
στο πλαίσιο της συνεργασίας που έχουν αναπτύξει οι φορείς για το θέμα του 
ασφαλιστικού. Παρόντες ήταν ο πρόεδρος του Οδοντιατρικού Συλλόγου κ. 
Αθανάσιος Δεβλιώτης, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου κ. Αθανάσιος 
Εξαδάκτυλος, ο πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ κ. Πάρις Μπίλλιας, ο γενικός γραμματέας 
του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης κ. Χρήστος Ράπτης και το μέλος του 
Δ.Σ. του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης κ. Αργύρης Αργυρόπουλος. 
Θα ακολουθήσουν και άλλες κοινές δράσεις, οι οποίες θα ανακοινωθούν τις 
προσεχείς ημέρες, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για το ασφαλιστικό νομοσχέδιο. 
Σε κεντρικό επίπεδο, οι επιστήμονες της Αθήνας πραγματοποίησαν την 
Τρίτη 1 Μαρτίου συγκέντρωση έξω από τα γραφεία της Γενικής Γραμματείας 
Πληροφοριακών συστημάτων. Οι επιστημονικοί φορείς κάλεσαν  τα μέλη τους, 
την ημέρα που θα τεθεί σε εφαρμογή το taxisnet για την υποβολή φορολογικών 
δηλώσεων, να απέχουν από την υποβολή τους και εξήγγειλαν συμβολικό 
αποκλεισμό των εφοριών της χώρας για την ημέρα εκείνη. Επίσης,  έχουν 
δρομολογήσει συνάντηση με εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην 
Ελλάδα, στους οποίους θα καταθέσουν αναλυτικά τις θέσεις και τις προτάσεις 
τους για το ασφαλιστικό σύστημα. Τέλος, αποφάσισαν να συμμετέχουν ενεργά 
και δυναμικά στις πανελλαδικές απεργιακές κινητοποιήσεις της ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ, 
στις 9 Μαρτίου 2016.

Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις για το ασφαλιστικό

http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teetkm/MONIMES_EPITROPES/2014-17/ARXEIA/Tab/OE_Apallotriwsewn.pdf


3

ΤΕΥΧΟΣ

47
3 ΜΑΡ 2016

ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΕ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Ο Σύλλογος “Οι Φίλοι της Νέας 
Παραλίας” διοργανώνει από τον 
Μάρτιο έως και τον Μάιο, για 
τους μαθητές των σχολείων, 
Δημοτικού και Γυμνασίου, ένα 
όμορφο ανοιξιάτικο και γεμάτο 
δράση Κυνήγι Θησαυρού στα 
θεματικά πάρκα της Νέας 
Παραλίας, με τίτλο “Μες στους 
κήπους τριγυρνώ, θησαυρό 
αναζητώ”. Ο Σύλλογος είχε 
πραγματοποιήσει την δράση 
για πρώτη φορά τον περασμένο 
Ιούνιο με μεγάλη επιτυχία και 
επιστρέφει καλώντας τους 
μικρούς μας φίλους να παίξουν 

και να γνωρίσουν τα φυτά των κήπων. Το παιχνίδι απευθύνεται σε μαθητές 
των τριών τελευταίων τάξεων του Δημοτικού και των τάξεων του Γυμνασίου 
που θα συνοδεύονται από τους δασκάλους ή καθηγητές. Χωριζόμαστε σε 
ομάδες των 5-6 ατόμων. Οι τάξεις του Δημοτικού παίζουν στους κήπους 
του Ήχου, των Ρόδων, της Μνήμης και του Νερού, ενώ αυτές του Γυμνασίου 
θα παίξουν στους κήπους του Ήχου, των Γλυπτών, της Μεσογείου και των 
Εποχών.

Η κάθε ομάδα καλείται να λύσει 20 γρίφους με θέμα τα φυτά των κήπων 
και να φτάσει γρήγορα στο σημείο τερματισμού. Μέσα από το παιχνίδι, οι 
μαθητές θα ανακαλύψουν φυτά που δε γνωρίζουν, εντυπωσιακά λουλούδια 
και θα μάθουν τα μυστικά τους. Για την έναρξη του παιχνιδιού οι ομάδες 
του Γυμνασίου έχουν ως αφετηρία τον Κήπο των Εποχών και του Δημοτικού 
τον Κήπο του Νερού. Η συνολική διάρκεια υπολογίζεται περίπου σε  δύο 
ώρες και όλες οι ομάδες τερματίζουν στις πέργκολες στον Κήπο του Ήχου. 
Δηλώσεις συμμετοχής στο τηλέφωνο του συλλόγου (2310228320), ή στα 
μέλη της οργανωτικής επιτροπής. Το κόστος συμμετοχής στο παιχνίδι είναι 
τρία ευρώ. Η υλοποίηση του παιχνιδιού έγινε σε συνεργασία με το Κηπολόγιο. 
Επικοινωνία ΕΔΩ.

Την Δευτέρα 7 Μαρτίου στις 18:00, στο αμφιθέατρο του ΤΕΕ/ΤΚΜ 
θα συνεχιστεί η συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ/ΤΚΜ, με 
θέμα το ασφαλιστικό, η οποία είχε διακοπεί την 18η Φεβρουαρίου 
προκειμένου να μελετηθεί και να οριστικοποιηθεί το πόρισμα της 
επιτροπής που έχει συσταθεί για την κατάθεση σχεδίου ψηφίσματος.

Μες τους κήπους τριγυρνώ, θησαυρό αναζητώ!

Σε διαβούλευση το νομοσχέδιο για τις Συμβάσεις 
Παραχώρησης Έργων και Υπηρεσιών και το νέο σχέδιο 
στήριξη των ΑΠΕ 

Έως την Παρασκευή 11 Μαρτίου θα είναι σε διαβούλευση το νομοσχέδιο 
των υπουργείων Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων για τις Συμβάσεις Παραχώρησης Έργων και 
Υπηρεσιών. Σύμφωνα με τους εκπροσώπους των υπουργείων, εισάγει για 
πρώτη φορά στην ελληνική έννομη τάξη ένα ενιαίο, ομοιόμορφο, πλήρες και 
συνεκτικό νομοθετικό πλαίσιο για την ανάθεση και εκτέλεση των Συμβάσεων 
Παραχώρησης Έργων και Υπηρεσιών, ενσωματώνοντας την Οδηγία 2014/23/
ΕΕ και ταυτόχρονα υιοθετώντας εθνικές ρυθμίσεις, οι οποίες συμπληρώνουν 
και συνέχονται άμεσα με την εφαρμογή των διατάξεων της Οδηγίας. Οι 
ίδιες πηγές αναφέρουν ότι μέχρι τώρα δεν υφίστατο, ούτε σε εθνικό ούτε 
και σε ενωσιακό επίπεδο, κάποιο ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο το 
οποίο να ρυθμίζει την διαδικασία ανάθεσης και εκτέλεσης των Συμβάσεων 
Παραχώρησης (ΣΠ). Γι αυτόν τον λόγο, κατά κανόνα οι μεγάλου οικονομικού 
αντικειμένου ΣΠ (προϋπολογισμού άνω των 200 εκατ. ευρώ.) κυρώνονταν με 
τυπικό νόμο από τη Βουλή, προκειμένου να περιβληθούν με αυξημένο τυπικό 
κύρος οι κανονιστικού χαρακτήρα διατάξεις που εμπεριέχονταν σε αυτές. Δείτε 
ΕΔΩ τόσο το νομοσχέδιο όσο και τη διαδικασία της διαβούλευσης.

Στο μεταξύ, την Δευτέρα 14 Μαρτίου ολοκληρώνεται η διαβούλευση από το 
ΥΠΕΝ του νέου σχεδίου για την προώθηση των ΑΠΕ, ενώ το επόμενο διάστημα 
θα υπάρξουν συναντήσεις με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς. Το νέο 
σχέδιο αναζητά την “χρυσή τομή” ανάμεσα στην προσέλκυση επενδυτικού 
ενδιαφέροντος, τη βιωσιμότητα της αγοράς σε βάθος χρόνου, τις ευρωπαϊκές 
υποχρεώσεις της χώρας για τη μείωση των ρύπων, αλλά και τις θέσεις εργασίας. 
Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, το υπουργείο Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, στο πλαίσιο επίτευξης των Ευρωπαϊκών και εθνικών ενεργειακών 
στόχων, επιδιώκει με το νέο σχήμα υποστήριξης της ηλεκτροπαραγωγής από 
μονάδες ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, την ριζική αναμόρφωση του συστήματος στήριξης 
των μονάδων αυτών με το βέλτιστο τρόπο σε επίπεδο κόστους-οφέλους για 
την κοινωνία, ώστε να επιτευχθεί η σταδιακή ενσωμάτωση και συμμετοχή 
τους στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας με την ελάχιστη δυνατή επιβάρυνση 
του τελικού καταναλωτή από τη χρέωση του ΕΤΜΕΑΡ. Η συμμετοχή στη 
διαβούλευση γίνεται ΕΔΩ ενώ περισσότερες λεπτομέρειες για το Σχέδιο 
υπάρχουν ΕΔΩ.

Τέλος, την απόδοση στους δικαιούχους μέρους από το ανταποδοτικό τέλος 
που προβλέπεται για τους κατοίκους των περιοχών, όπου λειτουργούν 
σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ και συγκεκριμένα αιολικά και μικρά 
υδροηλεκτρικά, προβλέπει σχετική υπουργική απόφαση του υπουργού ΠΕΝ 
Πάνου Σκουρλέτη. Όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση του ΥΠΕΝ, 
πρόκειται για περισσότερα από 18 εκατ. ευρώ -για την χρονική περίοδο από 
τον Ιούνιο του 2010 μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2014- τα οποία θα αποδοθούν 
μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος.

Το ΤΕΕ/ΤΚΜ επισκέφτηκε την 
Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 
ο βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης 
του ΚΚΕ, Γιάννης Δελής, 
συνοδευόμενος από το μέλος 
της Διοικούσας Επιτροπής 
του Τμήματος, Νίκο Ζώκα. Οι 
δύο άντρες είχαν συνάντηση 

με τον πρόεδρο του ΤΕΕ/ΤΚΜ Πάρι Μπίλλια. Κατά τη διάρκειά της ο κ. Δελής 
ενημερώθηκε για πολλά από τα «φλέγοντα» ζητήματα που απασχολούν τους 
μηχανικούς και ανταλλάχτηκαν απόψεις σε συγκεκριμένα θέματα. Η συζήτηση 
επικεντρώθηκε γύρω από την πορεία υλοποίησης των μεγάλων έργων και 
κυρίως το μετρό Θεσσαλονίκης καθώς και τις εξελίξεις σχετικά με το ασφαλιστικό 
των μηχανικών.

Συνάντηση με τον βουλευτή του ΚΚΕ Γιάννη Δελή

mailto:filoi.neas.paralias%40gmail.com?subject=
http://www.opengov.gr/ypoian/%3Fp%3D5671
mailto:dapel_res_scheme%40prv.ypeka.gr?subject=
http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx%3Ffileticket%3DSOgdc3fIuSE%253d%26tabid%3D232%26language%3Del-GR
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ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ το νέο Διοικητικό 
Συμβούλιο της «Αττικό Μετρό ΑΕ», με 
πρόεδρο τον κ. Γιάννη Μυλόπουλο. Το 
νέο ΔΣ είναι επταμελές και όλα τα μέλη 
του είναι καινούργια, αφού παύτηκε όλο 
το προηγούμενο συμβούλιο. Το νέο ΔΣ 
αποτελείται από τους: Γιάννη Μυλόπουλο 

(πρόεδρος), Θεόδωρο Παπαδόπουλο (διευθύνων σύμβουλος), Νίκο Μπούσουλα, 
Μαρκέλλα Μαργέλη, Διονύση Κεκάτο, Νίκο Παπαδόπουλο και Γιώργο Παπαδιά. 
Την απόφαση υπέγραψαν ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Τρύφωνας 
Αλεξιάδης και ο υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Χρήστος Σπίρτζης.
Στο μεταξύ ξεκίνησαν πάλι οι εργασίες – μετά τις απαραίτητες προσλήψεις 
προσωπικού - στα εργοτάξια σε Παπάφειο, Σιντριβάνι, Αγία Σοφία/νότιο τμήμα, 
Δημοκρατία και Διασταύρωση Δημοκρατίας του Mετρό Θεσσαλονίκης. Προστέθηκαν 
στα τέσσερα που άνοιξαν στις αρχές Ιανουαρίου στο Αμαξοστάσιο Πυλαίας και τους 
σταθμούς “Νέα Ελβετία”, “Βούλγαρη” και “Πατρίκιο”.

Αποσύρθηκε η προσφυγή της Κομισιόν για την 
ενεργειακή απόδοση

Ενημερωτική εκδήλωση, το απόγευμα της Τετάρτης 16 Μαρτίου, 
προγραμματίζει το ΤΕΕ/ΤΚΜ με αντικείμενο τα τέσσερα νέα προγράμματα 
του ΕΣΠΑ με έμφαση σε αυτά που αφορούν του μηχανικούς. Επίσης, 
θα διοργανωθούν και παρόμοιες εκδηλώσεις και σε δύο νομούς της 
κεντρικής Μακεδονίας, ενώ θα παρέχεται  βοήθεια και πληροφορίες 
από το ΤΕΕ ηλεκτρονικά, με απαντήσεις. Περισσότερες λεπτομέρειες θα 
ανακοινωθούν πολύ σύντομα. 
Το ΤΕΕ/ΤΚΜ υπενθυμίζει στα μέλη του ότι σύμφωνα με τον νόμο 
4144/18.04.2013 οι μηχανικοί -υπό όρους- μπορούν να εγγράφονται 
στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ. Περισσότερα ΕΔΩ

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «Λιμάνια, Θαλάσσιες Μεταφορές & 
Νησιωτικότητα: Περιβάλλον, Καινοτομία, Επιχειρηματικότητα» 
διοργανώνεται από το Ενεργειακό Γραφείο Αιγαίου και το 
Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων Μεταφορών 
του ΕΚΕΤΑ, σε συνεργασία με το Δίκτυο Αειφόρων Νήσων 
Αιγαίου και Ιονίου - ΔΑΦΝΗ, υπό την αιγίδα του Δήμου 
Πειραιά. Στις 10 & 11 Μαρτίου 2016, Εμποροβιομηχανικό 
Επιμελητήριο Πειραιά, 9π.μ. Πληροφορίες ΕΔΩ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΦΟΡΟΥΜ «Χρηματοδότη-
ση Έργων και Επενδύσεων: Η επόμενη μέρα» διοργανώνεται 
από την Πρωτοβουλία A-ENERGY INVESTMENTS και με 
επιστημονικό σύμβουλο το ΕΚΕΤΑ στις 8 και 9 Μαρτίου 2016, 
στο ξενοδοχείο Divani Caravel με θέματα το πρόγραμμα 
Γιούνκερ, ΕΣΠΑ, τις Συμπράξεις Δημοσίου-Ιδιωτικού τομέα, 
τα εναλλακτικά χρηματοδοτικά εργαλεία. Πληροφορίες ΕΔΩ 

ΝΝ 11ος ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» 
από την Πέλλα στη Θεσσαλονίκη, στις 3 Απριλίου 2016. 
Πληροφορίες 2310 200360 και ΕΔΩ

1st ENERGY TECH FORUM ανοικτή συνάντηση για τις 
ενεργειακές τεχνολογίες και την καινοτομία, διοργανώνει 
το ελληνικό ενεργειακό portal energia.gr, υπό την αιγίδα και 
με τη συνεργασία του Ινστιτούτου Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης 
(IENE), την 1η Απριλίου 2016 στην “Τεχνόπολις” του Δήμου 
Αθηναίων. Πληροφορίες ΕΔΩ

Αλληλέγγυοι στους πρόσφυγες οι έλληνες

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στην «Αττικό Μετρό ΑΕ»

Εκδήλωση για τα προγράμματα ΕΣΠΑ

Περισσότεροι από πέντε εκατομμύρια έλληνες πρόσφεραν παντοιοτρόπως 
τη βοήθειά τους στις δεκάδες χιλιάδες προσφύγων, που εισήλθαν στη χώρα 
προσφάτως με την ελπίδα ενός καλύτερου αύριο σύμφωνα με έρευνα του 
ΜΚΟ “διαΝΕΟσις”. Όπως σημειώνεται στα συμπεράσματα της έρευνας, «ίσως 
πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες κινητοποιήσεις αλληλεγγύης στη 
σύγχρονη ιστορία του ελληνικού κράτους». Από τις αρχές του 2015 σχεδόν ένα 
εκατομμύριο άνθρωποι έχουν περάσει από τις ακτές της Τουρκίας σε κάποιο 
από τα ελληνικά νησιά, προσπαθώντας να φτάσουν σε μια από τις πλούσιες 
χώρες της βόρειας Ευρώπης. Αναλυτική παρουσίαση των στοιχείων της 
έρευνας το blog του ΤΕΕ/ΤΚΜ.
Στο μεταξύ, συνεχίζεται η συγκέντρωση βοήθειας για τους πρόσφυγες. ΕΔΩ 
μπορείτε να δείτε έναν διαδραστικό χάρτη με όλες τις δράσεις και τα σημεία 
συγκέντρωσης υλικών.

Την παραίτηση της Κομισιόν από την προσφυγή της στο δικαστήριο ΕΕ σε 
βάρος της Ελλάδας, αναφορικά με τη μη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο, της 
Οδηγίας 2012/27/ΕΕ, για την ενεργειακή απόδοση, γνωστοποίησε το υπουργείο 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η Οδηγία έπρεπε να ενσωματωθεί στο ελληνικό 
Δίκαιο έως τις 5 Ιουνίου 2014. Στα μέσα του  2015  η υπόθεση εκκρεμούσε 
ακόμη,  παρ’ ότι μέχρι τότε είχαν τεθεί σε διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης 
δύο Σχέδια Νόμου χωρίς να υπάρξει νομοθέτηση, οπότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
υπέβαλε Προσφυγή  στο Δικαστήριο ΕΕ σε βάρος της Ελλάδας,  με  την απειλή 
επιβολής προστίμου 29.145,6 ευρώ ημερησίως μέχρι η χώρα να συμμορφωθεί 
με την απόφαση.  Τελικά η Οδηγία ενσωματώθηκε τον Νοέμβριο του 2015 στον 
νόμο 4342/2015. 

ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΜΔΥΔΑΣ/ΚΜ  στις 16 Μαρτίου 2016, στα γραφεία της 
ΔΤΕ/ΠΚΜ και υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (τέως 3ης 
ΠΥΔΕ), Στρωμνίτσης 53, 1ος όροφος, Θεσσαλονίκη. Η ψηφοφορία 
έχει έναρξη  στις 12:00 το μεσημέρι και λήξη στις 18:00μ.μ. 
Πληροφορίες ΕΔΩ

H Eldorado Gold επιβεβαιώνει ότι ως αποτέλεσμα της απόφασης #219/2016 
του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Ανώτατου Δικαστηρίου της Ελλάδας για 
τον έλεγχο της νομιμότητας διοικητικών και περιβαλλοντικών ζητημάτων, η 
Ελληνικός Χρυσός, θυγατρική της στην Ελλάδα, έλαβε την άδεια δόμησης του 
εργοστασίου εμπλουτισμού στις Σκουριές. Όπως αναφέρει η εταιρεία, η άδεια 
εκδόθηκε από την πολεοδομική Υπηρεσία του Δήμου Αριστοτέλη Χαλκιδικής. «Το 
έργο των Σκουριών ωστόσο, παραμένει υπό καθεστώς συντήρησης, δεδομένου 
ότι η εταιρεία αναμένει την έκδοση εντός των νόμιμων προθεσμιών των 
αδειών ρουτίνας που εκκρεμούν, οι οποίες είναι απολύτως απαραίτητες για την 
επαναλειτουργία του έργου», σημειώνει η Eldorado Gold.

Άδεια δόμησης του εργοστασίου εμπλουτισμού στις 
Σκουριές

http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teetkm/4144_18_3_2013.pdf
http://www.aegean-energy.gr/gr/home.htm
http://www.a-energy.gr/index.php/el/
http://www.alexanderthegreatmarathon.org
http://www.energia.gr
www.teetkm.gr
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=ziHCRQ3UWvzI.kQ0MHXYkGgUI
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teetkm/Ekloges_EMDYDAS.pdf
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ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

Το σχέδιο που επεξεργάζεται το Υπ. Οικονομικών επιφυλάσσει πρόσθετες φορολογικές επιβαρύνσεις σε όσους δηλώνουν ετήσιο εισόδημα πάνω από 30.000 
ευρώ (περίπου 1.700 καθαρά το μήνα) ενώ αυτό που θα κάνει τη διαφορά είναι το γεγονός ότι πλέον θα υπάρχει μία ενιαία φορολογική κλίμακα για μισθωτούς, 
συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες, ατομικές επιχειρήσεις και αγρότες. Μισθωτοί και συνταξιούχοι με ετήσιο φορολογητέο εισόδημα (πραγματικό ή 
τεκμαρτό) άνω των 30.000 ευρώ και έως 42.000 ευρώ θα υποστούν πρόσθετες φορολογικές επιβαρύνσεις από 100 έως 1.200 ευρώ. Σημειώνεται ότι το 
αφορολόγητο των 9.500 ευρώ θα ισχύσει για τα εφετινά εισοδήματα που θα δηλωθούν το 2017 για μισθωτούς, συνταξιούχους, αγρότες.

Σχέδιο δράσης για την εξωστρέφεια και την προώθηση των εξαγωγών, ύστερα από σχετική εισήγηση του υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, 
ενέκρινε το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής (ΚΥΣΟΙΠ) που συνεδρίασε υπό τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Γιάννη Δραγασάκη. Το ΚΥΣΟΙΠ 
ενέκρινε ακόμη τη σύσταση διυπουργικής επιτροπής, η οποία θα συνδράμει στον συντονισμό και την ταχύτερη υλοποίηση των διεθνών οικονομικών δράσεων 
της χώρας και θα διευθετεί ζητήματα που ενδεχομένως θα ανακύπτουν μεταξύ δημοσίων υπηρεσιών και επαγγελματικών φορέων

Στην ανάγκη ενίσχυσης του Οργανισμού Τουριστικής Προβολής Θεσσαλονίκης (ΟΤΠΘ) συμφώνησαν οι εκπρόσωποι 19 φορέων της Θεσσαλονίκης, σε σύσκεψη 
που πραγματοποιήθηκε σήμερα υπό την αιγίδα του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΕΕΘ). Οι εκπρόσωποι στο σύνολό τους τόνισαν ότι μόνο με 
συντονισμένες ενέργειες, συναντίληψη και κοινές δράσεις θα μπορέσει κάποια στιγμή να οικοδομηθεί ένας φορέας ο οποίος θα μπορέσει να συντονίσει τις 
επιμέρους προσπάθειες και να προωθήσει μέτρα και λύσεις για την ανάπτυξη του τουρισμού στην πόλη. Και ο φορέας αυτός δεν μπορεί να είναι κάποιος άλλος 
από τον ΟΤΠΘ. 

Την πεποίθηση ότι διακυβεύεται η επιτυχία του ελληνικού προγράμματος λόγω των καθυστερήσεων που, με ευθύνη κυρίως του ΔΝΤ παρατηρούνται στην 
ολοκλήρωση της αξιολόγησης, εξέφρασε ο υπουργός Οικονομικών, Ευκλείδης Τσακαλώτος, κατα την ομιλία του στην επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών 
υποθέσεων του Ευρωκοινοβουλίου. Ο Έλληνας υπουργός έθιξε το ζήτημα της μη επιστροφής των εκπροσωπων των θεσμών, ενώ υπογράμμισε πως η Ελλάδα 
είναι δύσκολο να κατανοήσει τη στάση του ΔΝΤ . «Είναι στρατηγική της κυβέρνησης να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση το συντομότερο δυνατό. Διαφορετικά δε θα 
έρθουν οι επενδύσεις και η ανάπτυξη δε θα ειναι ικανοποιητική. Δεν έχουμε άπλετο χρόνο», σημείωσε.

Σε δύο με τρία χρόνια εκτιμά η κ. Λούκα Κατσέλη πως θα επιστρέψει η ελληνική οικονομία στην ομαλότητα, αισιοδοξώντας πως θα εκπληρωθούν ομαλά τα 
θετικά σενάρια για την άμεση ολοκλήρωση της αξιολόγησης. Η πρόεδρος της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών και της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας καθώς και 
ο υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας, κ. Θόδωρος Μητράκος, υποστήριξαν πως η πρόσφατη ανακεφαλαιοποίηση έχει θωρακίσει το τραπεζικό σύστημα της 
χώρας ενώ επιβεβαίωσαν πως οι καταθέσεις είναι εξασφαλισμένες

Σαρωτικές αλλαγές στη φορολογία μισθωτών, συνταξιούχων, επαγγελματιών, ενοικίων

Σχέδιο δράσης για την προώθηση των εξαγωγών

Κοινό μέτωπο για την ανάπτυξη του τουρισμού της Θεσσαλονίκης

Τσακαλώτος: Διακυβεύεται η επιτυχία του ελληνικού προγράμματος

Επιστροφή στην κανονικότητα σε δύο-τρία χρόνια «βλέπει» η Κατσέλη      

Tovima.gr 2/3/2016

voria.gr 2/3/2016

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 3/3/2016

ΕΘΝΟΣ 2/3/2016

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ 1/3/2016

Τη χειρότερη επίδοση, από κοινού με το Βέλγιο, έχει η Ελλάδα μεταξύ 

32 χωρών του ΟΟΣΑ, όσον αφορά τη διείσδυση των ευζωνικών 

συνδέσεων σε δίκτυα οπτικών ινών, που εξασφαλίζουν υπέρ-

ταχύτατη πρόσβαση στο Διαδίκτυο. Ταυτόχρονα, πάντως, η χώρα 

μας, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΟΣΑ, πέτυχε το 2015,  το δεύτερο 

ταχύτερο ρυθμό αύξησης των συνδέσεων σε δίκτυα οπτικών ινών, 

μετά από το Βέλγιο.

Ένα ασφαλέστερο “δίχτυ προστασίας” της ιδιωτικότητας των 

πολιτών επιχειρεί να δημιουργήσει η Ε.Ε. Σε αυτήν τη λογική, η 

Επιτροπή δημοσίευσε τα νομικά κείμενα, που θα θέσουν σε εφαρμογή 

τη νέα συμφωνία για τη διατλαντική ροή δεδομένων, αποτελώντας 

την “ασπίδα προστασίας Ε.Ε. - ΗΠΑ για την ιδιωτικότητα”, ώστε να 

αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη, που διαταράχθηκε από το σκάνδαλο 

με τις παρακολουθήσεις.

post-its

http://www.tovima.gr/finance/article/%3Faid%3D781197
http://www.voria.gr/article/kino-metopo-gia-tin-anaptixi-tou-tourismou-tis-thessalonikis
http://www.kathimerini.gr/851686/article/oikonomia/ellhnikh-oikonomia/sxedio-drashs-gia-thn-prow8hsh-twn-e3agwgwn
http://www.ethnos.gr/oikonomia/arthro/tsakalotos_diakybeuetai_h_epityxia_tou_ellinikou_programmatos-64339754/
http://www.e-typos.com/gr/oikonomia/article/167386/epistrofi-stin-kanonikotita-se-duo-tria-hronia-vlepei-i-katseli/
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Το ΤΕΕ/ΤΚΜ για τα μέλη του και τους πολίτες

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

10/03, 24/03, 12:00 - 14:30
1oς όροφος ΤΕΕ/ΤΚΜ, γραφείο ΝΟΚ

ΓΡΑΦΕΙΟ  ΝΟΚ

κάθε Τετάρτη 10:30 - 14:30 με ειδική συνεργάτιδα, 1ος όροφος 
καθημερινά στο τηλέφωνο 2310 883152 και στο γραφείο του 1ου ορόφου

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ

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

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΣΤΕ ΤΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΑΣ 
ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΚΜ
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