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Το θέμα της Λίμνης Κορώνειας επέστρεψε στην επικαιρότητα -για μια ακόμη φορά τα τελευταία σχεδόν 
20 χρόνια. Σαν να μη μας άφησε ποτέ, ήδη από το 1998, που το ΤΕΕ/ΤΚΜ το “έπιασε” και το μελέτησε 
πρώτο μεταξύ όλων των φορέων, το ζήτημα της Κορώνειας επιστρέφει και πάλι στα πρωτοσέλιδα 
των τοπικών εφημερίδων και σάιτ. Πάλι σαν πληγή. Αυτή τη φορά η Ελλάδα απειλείται με επιβολή 
προστίμων, καθώς τα έργα του δεύτερου master plan για την Κορώνεια έχουν σχεδόν στο σύνολό 
τους βαλτώσει.
Η κατάσταση της Κορώνειας βελτιώθηκε μεν, αλλά κατά πολλούς το αποτέλεσμα αυτό επήλθε κυρίως 
χάρη στα ευνοϊκά καιρικά φαινόμενα. Αντίθετα, σε επίπεδο αποφάσεων, τα πάντα εξακολουθούν να 
...λιμνάζουν. Εξαιτίας κυρίως γραφειοκρατικών προβλημάτων. Ο γενικός διευθυντής Αναπτυξιακού 
Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολος 
Γιάντσης, δεν άφησε περιθώρια για αισιοδοξία με τη δήλωσή του ότι «είμαστε εκτεθειμένοι μέχρι στιγμής 
ως χώρα». Κάλεσε δε την Ειδική Γραμματεία Υδάτων του υπουργείου Περιβάλλοντος να προκαλέσει 
σύσκεψη ή συσκέψεις, προκειμένου να συζητηθεί το θέμα της Κορώνειας.
Να θυμίσουμε ότι το Master Plan II για την Κορώνεια περιλάμβανε πέντε έργα. Από αυτά ουσιαστικά 
βρίσκεται σε εξέλιξη το εξής ένα: η δημιουργία και διαμόρφωση υγροτόπου βαθέων ενδιαιτημάτων, 
την οποία όμως ...επίσης δεν έχουμε σίγουρη, αφού κινδυνεύει με διακοπή.
Ενα δεύτερο έργο ήταν οι παράνομες γεωτρήσεις, για τις οποίες τόσες φορές έχει κρούσει τον κώδωνα 
του κινδύνου το ΤΕΕ/ΤΚΜ στην πορεία των τελευταίων δύο δεκαετιών. Σήμερα αυτές είναι περίπου 
1400 σύμφωνα με τον κ.Γιάντζη, κατά τον οποίο το έργο των περίπου 40 εκατ. ευρώ που σχεδιάζεται 
-στα χαρτιά γιατί για να γίνει πράξη λείπει ακόμη η χρηματοδότηση- για τη δημιουργία αρδευτικού 
δικτύου στην περιοχή δεν πρόκειται να λύσει το πρόβλημα.
Το θέμα επανήλθε στην επικαιρότητα μετά από ενημέρωση που έκανε  ο κ.Γιάντσης για την κατάσταση 
στην περιοχή της Κορώνειας στη δημοτική παράταξη του Δήμου Λαγκαδά “Ενεργοί Πολίτες”, ύστερα 
από αίτημά της.
Είναι τουλάχιστον θλιβερό 20 χρόνια μετά την πρώτη ενασχόληση του ΤΕΕ/ΤΚΜ με το θέμα, η Κορώνεια 
να βρίσκεται και πάλι στην πρώτη σελίδα του newsletter του Τμήματος (όπως έχει επανειλημμένως 
γίνει με τα μέσα ενημερώσης του ΤΕΕ/ΤΚΜ τα τελευταία χρόνια).Είχαμε εξαρχής προτείνει στο πλαίσιο 
τεκμηριωμένης μελέτης την εφαρμογή της στάγδην άρδευσης και  την ενεργοποίηση κινήτρων για την 
αντικατάσταση των καλλιεργειών στην περιοχή με άλλες, λιγότερο υδροβόρες και περισσότερο ξηρικές. 
Είχαμε επίσης προτείνει η αντιμετώπιση της κατάστασης στην Κορώνεια να χαρακτηριστεί ώς εθνικό 
ζήτημα -όχι γιατί η Κορώνεια είναι σημαντική για όλη την Ελλάδα αλλά γιατί τοπ παράδειγμά της μπορεί 
να προσφέρει το ευρύτερο πλαίσιο για την αποφυγή λαθών και για τη δημιουργία ενός “μπούσουλα” 
που θα μας επιτρέψει να αντιμετωπίζουμε αποτελεσματικότερα την υποβάθμιση των οικοσυστημάτων 
μας. Το αποτέλεσμα όλης αυτής της δουλειάς; Δυστυχώς ...μια τρύπα στο νερό.

Κορώνεια, η λίμνη που βαλτώνει επειδή οι αποφάσεις λιμνάζουν

Οι άνθρωποι πάντα αντιδρούσαν και ανέκαθεν 
διαδήλωναν -ακόμη και σε συνθήκες απειλητικές 
για τη ζωή και την ελευθερία τους. Και πάντα θα 
εξακολουθούν να το κάνουν όσο υπάρχει δημοκρατία. 
Ευτυχώς. Η αντίδραση είναι αναφαίρετο δικαίωμα των 
πολιτών και ίδιον του δημοκρατικού πολιτεύματος. 
Στην περίπτωση όμως των κατασκηνωτών του ΑΠΘ, 
το δικαίωμα ξεχείλωσε κι έγινε επιβολή. Άνθρωποι 
-κατά δήλωσή τους αντιεξουσιαστές- που δεν 
ζήτησαν καμία άδεια, εισέβαλαν κατά εκατοντάδες στο 
πανεπιστημιακό campus, όπου και κατασκήνωσαν, 
χωρίς έστω να μεριμνήσουν να υπάρχουν οι 
στοιχειώδεις υποδομές (π.χ., χημικές τουαλέτες) για τη 
φιλοξενία τους. Με το επιχείρημα της συμπαράστασης 
και της ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης για τους 
πρόσφυγες -τίνι τρόπω επιτεύχθηκε αυτό;- κατέλαβαν 
υπαίθριους χώρους και κτήρια και ώς έξτρα 
...αφυπνιστική παρέμβαση στόλισαν με συνθήματα 
το διώροφο τουριστικό λεωφορείο. Το όνομα της 
πρωτοβουλίας; No border camp, κατασκήνωση 
δίχως σύνορα. Το ερώτημα είναι το εξής:εντός 
των συνόρων ποιας άλλης ευρωπαϊκής χώρας, 
κατασκηνωτές θα μπορούσαν να καταλάβουν με 
αντίσκηνα την πανεπιστημιούπολη και οι αρχές του 
Πανεπιστημίου θα πληροφορούνταν τα καθέκαστα 
για την άφιξή τους από φυλλάδια και από το Fa-
cebook, χωρίς η αστυνομία να κινητοποιηθεί και 
χωρίς ουδείς να αντιδράσει; Σε ποια άλλη πόλη, 
το πανεπιστήμιο θα ενημέρωνε την αστυνομία, τον 
δήμο, και τα υπουργεία Παιδείας, Δικαιοσύνης και 
Προστασίας του Πολίτη, με μοναδικό αποτέλεσμα το 
...ουδέν αποτέλεσμα; It’s official (όχι ότι δεν το ξέραμε): 
Στην Ελλάδα, μια χώρα με πλεόνασμα κατήγορων 
στην εξουσία, που όταν έρθει η ώρα να αναλάβουν 
ευθύνες απλά ποιούν τη νήσσαν και κρύβονται πίσω 
από το δάχτυλό τους, δύο πράγματα κυριαρχούν 
και γεννούν όλα τα υπόλοιπα δεινά: η ανομία και το 
διαίρει και βασίλευε. Σας ευχόμαστε ξέγνοιαστες 
διακοπές για άντληση δυνάμεων καθότι ο χειμώνας 
προδιαγράφεται ...σκούρος. 
Εμείς τα ξαναλέμε στις 18 Αυγούστου. 
Καλές διακοπές!

EDITORIAL

Πηγή: Christaras A - Own work CC BY-SA 3.0
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Ζητείται λύση για ταχεία ωρίμανση έργων ΕΣΠΑ με 
συμβολή μηχανικών

Λύση για την ταχύτερη ωρίμανση και υλοποίηση έργων του ΕΣΠΑ, με την 
αξιοποίηση ελεύθερων επαγγελματιών – μηχανικών, αναζητούν η Κεντρική 
Ενωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) και το ΤΕΕ. Το θέμα βρέθηκε στο επίκεντρο 
πρόσφατης συνάντησης των προέδρων της ΚΕΔΕ, Γεώργιου Πατούλη και του 
ΤΕΕ, Γεώργιου Στασινού.

Στο πλαίσιο της Προγραμματικής Σύμβασης που έχουν υπογράψει, οι 
δύο πλευρές συμφώνησαν να κατατεθούν συγκεκριμένες προτάσεις στα 
αρμόδια υπουργεία, προκειμένου να υπάρξει νομοθετική πρόβλεψη που θα 
επιτρέπει στους ελεύθερους επαγγελματίες διπλωματούχους μηχανικούς να 
παρακολουθούν την υλοποίηση δημοτικών έργων και να συμβάλλουν στην 
ωρίμαση των έργων. 

Όπως υπογράμμισε ο κ. Πατούλης, η ΚΕΔΕ θα προωθήσει την ουσιαστική 
συνεργασία με το ΤΕΕ, στο πλαίσιο της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ των 
δύο φορέων, με κύριο στόχο την ουσιαστική εξέλιξη και υλοποίηση έργων. 

«Σε πολλές περιπτώσεις εντοπίζονται προβλήματα, τόσο στην ωρίμανση 
των έργων, όσο και στην υλοποίηση των έργων. Συχνά δίδονται υπερβολικές 
εκπτώσεις οι οποίες στη συνέχεια δεν επιτρέπουν την υλοποίηση των 
έργων», σημείωσε ο Γ. Πατούλης και συμπλήρωσε ότι «η αξιοποίηση των 
ελεύθερων επαγγελματιών διπλωματούχων μηχανικών θα συμβάλει στην 
επίλυση των προβλημάτων ένταξης των έργων στο ΕΣΠΑ, ενώ θα μπορεί να 
επιτευχθεί αποτελεσματικότερη παρακολούθηση και καλύτερη αξιοποίηση των 
ευρωπαϊκών κονδυλίων και των χρημάτων των Ελλήνων φορολογουμένων».  

Ο Γ. Στασινός υπογράμμισε από την πλευρά του  ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες 
διπλωματούχοι μηχανικοί μπορούν να συμβάλουν καθοριστικά στη λύση των 
προβλημάτων υλοποίησης έργων σε τοπικό επίπεδο.

Cluster 30 εταιρειών για να μπει η Θεσσαλονίκη στον 
διεθνή χάρτη software

Αυτοί οι 6 τομείς μπορούν να προσφέρουν δουλειές την 
επόμενη 2ετία

Τη δική της θέση στον διεθνή χάρτη της αγοράς λογισμικού θα διεκδικήσει 
η Θεσσαλονίκη, μέσω της δημιουργίας του «Technopolis Cluster», στο οποίο 
συμμετέχουν 30 δυναμικές εταιρίες πληροφορικής τής περιοχής, με συνολικό 
τζίρο 357 εκατ. ευρώ, κέρδη 12,5 εκατ. ευρώ, εξαγωγές σε περισσότερες από 
25 χώρες και προσωπικό άνω των 3000 εργαζομένων.
Μαζί με πανεπιστημιακά ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα από τη Θεσσαλονίκη 
και την Αθήνα και δύο φορείς (την Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας και τον 
Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος), οι 30 συγκροτούν 
τον επιχειρηματικό βραχίονα του cluster της Τεχνόπολης, η οποία αποτελεί το 
πρώτο ιδιωτικό πάρκο επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας στην Ελλάδα.
Το cluster θα δώσει στις 30 επιχειρήσεις τη δυνατότητα να διεκδικήσουν κοινά 
έργα, να κάνουν μαζικές προμήθειες -εξασφαλίζοντας χαμηλότερες τιμές- 
υλικών από κολοσσούς όπως η Microsoft, η Oracle ή η CISCO, να έχουν 

Χωρίς αξιοσημείωτη μείωση της ανεργίας στην περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας εκτιμάται ότι θα κυλήσει το αμέσως επόμενο διάστημα, αν και σε 
ορίζοντα διετίας και υπό προϋποθέσεις ενδέχεται να προκύψει νέα δυναμική 
απασχόλησης στους εξής έξι τομείς: αγροτική παραγωγή και διατροφή, 
κατασκευές και δομικά υλικά,  κλωστοϋφαντουργία και ένδυση, τουρισμός και 
πολιτισμός, πληροφορική και  τεχνολογία, περιβάλλον και ενέργεια.
Στο παραπάνω συμπέρασμα καταλήγει μελέτη της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας για τη διάγνωση των αναγκών της αγοράς εργασίας, που 
πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 500 επιχειρήσεων και 1.000 εργαζομένων και 
εγκρίθηκε πρόσφατα από το Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας.
Όσον αφορά τις κατασκευές και τα δομικά υλικά, προοπτικές απασχόλησης 
φαίνεται ότι θα υπάρχουν διετίας για όσους απασχολούνται σε κλάδους όπως οι 
χτίστες ή οι ελαιοχρωματιστές, υπό την προϋπόθεση όμως ότι παρακολουθούν 
προγράμματα κατάρτισης, ώστε να πιστοποιήσουν τις γνώσεις τους.
Σχετικά με τον τουρισμό και τον πολιτισμό, δυνατότητες ανάπτυξης διαφαίνονται 
στον τουρισμό πόλης με άξονα τη Θεσσαλονίκη και τον συνεδριακό τουρισμό. 
Σε επίπεδο επαγγελμάτων, υπάρχουν προοπτικές σε ειδικότητες που αφορούν 
την οργάνωση και υλοποίηση εκδηλώσεων, στις ειδικότητες των σερβιτόρων 
και των καμαριέρων, αλλά και σε νέα επαγγέλματα, όπως οι μάνατζερ 
ξενοδοχειακών μονάδων, οι αναλυτές κόστους και όσοι ασχολούνται με την 
ανάπτυξη ηλεκτρονικών εφαρμογών για κρατήσεις σε ξενοδοχεία μέσω του 
διαδικτύου ή μέσα από ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης.
Σε ό,τι αφορά τον τομέα της πληροφορικής, το ανθρώπινο δυναμικό είναι 
εξαιρετικά υψηλού επιπέδου και για να αποτραπεί ο κίνδυνος μετανάστευσης 
επιστημόνων στο εξωτερικό το πανεπιστήμιο θα πρέπει να συνδεθεί με την 
οικονομία και να προσφέρει θέσεις πρακτικής άσκησης, 
σύμφωνα με τη μελέτη.
Στον χώρο του περιβάλλοντος και της ενέργειας, 
τέλος, εκτιμάται ότι μπορεί μεν να μειώνεται η 
ζήτηση, αφού δεν υπάρχει πλέον μεταποίηση, 
ωστόσο καλοί μηχανικοί με εξειδικευμένες 
γνώσεις θα μπορούν να απορροφηθούν στον 
κλάδο, προκειμένου να καλύψουν ανάγκες 
της βιομηχανίας.

κοινές συμμετοχές σε διαγωνισμούς και να πετύχουν ταχύτερη ανάπτυξη 
νέων προϊόντων και επιθετική έξοδο στις διεθνείς αγορές. Θα κάνει 

ευκολότερη την αξιοποίηση των τεχνολογιών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
Πυρηνικών Ερευνών (CERN), αξιοποιώντας και την υποδομή της ειδικής 
υποδομής - θερμοκοιτίδας “Business Incubator Center (BIC) of CERN Tech-
nologies”, στις εγκαταστάσεις της Τεχνόπολης.
Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Τεχνόπολης και του Συνδέσμου Επιχειρήσεων 
Πληροφορικής Ελλάδας (ΣΕΠΕ) Τάσο Τζήκα, εν μέσω κρίσης οι 30 επιχειρήσεις 
πέτυχαν άνοδο τζίρου πάνω από 20% πέρυσι, σε σχέση με το 2014 και αύξηση 
των θέσεων εργασίας κατά 10% στο ίδιο διάστημα. “Στη Θεσσαλονίκη υπάρχει 
βιομηχανία λογισμικού. Αυτό που μας λείπει είναι οι συνέργειες κι ένα 
επιθετικό πλάνο εξόδου στις διεθνείς αγορές”, σημείωσε. Πρόσθεσε ότι έως το 
τέλος του 2016 θα είναι έτοιμο το επιχειρησιακό σχέδιο του cluster, στο πλαίσιο 
του οποίου θα διερευνηθούν και τρόποι χρηματοδότησης (π.χ., μέσω του νέου 
αναπτυξιακού νόμου, του ΠΕΠ Κ. Μακεδονίας, της γενικής γραμματείας Έρευνας 
και Τεχνολογίας και του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, 
Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία»). Διαβάστε περισσότερα για το θέμα στο blog 
του ΤΕΕ/ΤΚΜ.

πηγή: blog του κ. Πατούλη

Πηγή: Thindjobpoint Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International 

http://www.teetkm.gr/
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Σε ηλεκτρονική δημόσια διαβούλευση θα βρίσκεται έως και τις 25 Ιουλίου, 
στις 2 μετά το μεσημέρι, το νομοσχέδιο για την ανάπτυξη της Κοινωνικής και 
Αλληλέγγυας Οικονομίας και την ανάπτυξη των φορέων της, που επεξεργάστηκε 
η αναπληρώτρια υπουργός Εργασίας, Ράνια Αντωνοπούλου. Με το εν λόγω 
σχέδιο νόμου θεσμοθετείται -σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση- για πρώτη 
φορά ένα κανονιστικό πλαίσιο για την ανάπτυξη ενός εναλλακτικού, αλλά 
ευρέως διαδεδομένου σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, μοντέλου οικονομικής 
δραστηριότητας. 

Πρόκειται για ένα οικονομικό και κοινωνικό παράδειγμα, που θα διευκολύνει τη 
συμμετοχή, όσων πολιτών το επιθυμούν, σε παραγωγικές δραστηριότητες που 
αναπτύσσονται με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον και οργανώνονται 
με τη διάχυση πρακτικών δημοκρατίας, ισότητας, αλληλεγγύης και συνεργασίας 
μεταξύ των συμμετεχόντων και των τοπικών κοινωνιών. Ταυτόχρονα, η επέκταση 
του παραδείγματος της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας σε όλους τους 
δυνατούς τομείς οικονομικής δραστηριότητας θα επιτρέψει τη δημιουργία νέων, 
αξιοπρεπών θέσεων εργασίας.

“Με το παρόν σχέδιο νόμου” αναφέρεται στην ανακοίνωση, “επιχειρείται η 
αποσύνδεση της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας από τις προνοιακές 
πολιτικές και η ανάπτυξή της ως αυτόνομης παραγωγικής δραστηριότητας, 
που μπορεί να αναλαμβάνεται από όλους τους πολίτες, σε όλες τις οικονομικές 
δραστηριότητες”.

Επιπλέον, επιχειρείται η ανάσχεση της μετανάστευσης των νέων, μέσω της 
δυνατότητας που τούς δίδεται να δημιουργήσουν παραγωγικά εγχειρήματα. 
Επιδιώκεται δε η προώθηση της κοινωνικής καινοτομίας ως ιαδικασίας που 
βασίζεται στην ενεργοποίηση κοινωνικών δυνάμεων, τόσο του κόσμου της 
εργασίας κατά τη διαδικασία παραγωγής, όσο και της υπόλοιπης κοινωνίας που 
αποδέχεται τα προϊόντα και τις υπηρεσίες κατά τη διαδικασία της κατανάλωσης 
τους, με σκοπό να βοηθά στη διαμόρφωση νέου τύπου κοινωνικών σχέσεων, που 
βασίζονται στη συλλογικότητα, στην ισοτιμία, και όχι στον ανταγωνισμό.

Το υπό κατάθεση σχέδιο νόμου προβλέπει, επίσης, τη σύσταση εθνικής επιτροπής 
και κυβερνητικής επιτροπής για τον συντονισμό και την προώθηση της Κοινωνικής 
και Αλληλέγγυας Οικονομίας. Με το σχέδιο νόμου, η ανάπτυξη της Κοινωνικής και 
Αλληλέγγυας Οικονομίας καθίσταται εμπράκτως κυβερνητική προτεραιότητα», 
δήλωσε η κ. Αντωνοπούλου. Δείτε το σχέδιο νόμου και καταθέστε την άποψή σας.

Σε δημόσια διαβούλευση έως 25/7 το Ν/Σ περί κοινωνικής 
οικονομίας

ΠΕΣΕΔΕ: 100 τεύχη “Εργοληπτικού Βήματος”
Με μια επετειακή έκδοση γιόρτασε τη συμπλήρωση των 100 τευχών του  

περιοδικού “Εργοληπτικό Βήμα” η Πανελλήνια Ένωση Συνδέσμων Εργοληπτών 
Δημοσίων Έργων (ΠΕΣΕΔΕ). Με αφορμή την επετειακή έκδοση, ο πρόεδρος 
του ΤΕΕ/ΤΚΜ, Πάρις Μπίλλιας, συνεχάρη το διοικητικό συμβούλιο της ΠΕΣΕΔΕ 
και τη συντακτική ομάδα για την άρτια και έγκυρη ενημέρωση που παρέχει 
στους Ελληνες εργολήπτες -και όχι μόνο- το “Εργοληπτικό Βήμα”. 

“Σε μια πολύ δύσκολη περίοδο για τους εργολήπτες και όχι μόνο, το περιοδικό 
συνεχίζει να τους ενημερώνει για θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας, αλλά 
και σε θέματα επιστημονικά, νομικά και συνδικαλιστικά. Σε μια εποχή που η 
ποιότητα της ενημέρωσης υποβαθμίζεται διαρκώς είναι πολύ σημαντικό να 
συνεχίζουν να εκδίδονται περιοδικά που σέβονται τους αναγνώστες και τους 
πληροφορούν ορθά. Ιδιαίτερα δε στον χώρο της τεχνικής ενημέρωσης ελάχιστα 
είναι πλέον τα περιοδικά που συνεχίζουν να εκδίδονται και να ενημερώνουν 
τους μηχανικούς σε θέματα που αφορούν την εξέλιξη της τεχνολογίας και 
των υλικών. Εύχομαι το Εργοληπτικό Βήμα να συνεχίζει να εκδίδεται και να 
στηρίζει τον εργοληπτικό κλάδο” υπογράμμισε ο κ.Μπίλλιας. 

Στο μεταξύ, ο πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ έστειλε τα θερμά συγχαρητήριά του 
στον πρόεδρο της ΠΕΣΕΔΕ, Γεώργιο Γάγαλη για την επανεκλογή του, ευχόμενος 
μια ουσιαστική συνεργασία των δύο φορών για την προώθηση θεμάτων κοινού 
ενδιαφέροντος. 
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ΚΤΙΡΙΟ: Έως 15/9 η ψηφοφορία για τα 15 καλύτερα κτήρια της 30ετίας

ΕΤΕ: 7ος διαγωνισμός “Καινοτομίας & Τεχνολογίας”

Συνεχίζεται έως τις 15 Σεπτεμβρίου η ηλεκτρονική ψηφοφορία για την ανάδειξη 
των 15 κτηρίων, που θα διακριθούν για την αρχιτεκτονική τους μεταξύ 50 
συμμετοχών σε πέντε κατηγορίες, στο πλαίσιο διαγωνισμού με την ευκαιρία 
των 30 ετών του περιοδικού ΚΤΙΡΙΟ. Η σχετική διαδικασία είχε ξεκινήσει τον 
περασμένο Απρίλιο, όταν από τα 1200 κτήρια, που εμφανίστηκαν στην 30ετία στις 
σελίδες του περιοδικού επιλέχθηκαν -και εκτέθηκαν σε δημόσια ψηφοφορία- τα 
200, για την επιλογή των 10 από κάθε κατηγορία, που θα συμμετάσχουν στην 
τελική φάση ψηφοφορίας. Τον Ιούνιο έληξε η πρώτη φάση της ψηφοφορίας 
και στις 15 Ιουνίου “άνοιξε” η τελική της φάση, για την επιλογή των 15 που θα 
διακριθούν -τριών από κάθε κατηγορία. Μετά τη λήξη της ψηφοφορίας στις 15 
Σεπτεμβρίου, θα βραβευθούν τα τρία που θα ξεχωρίσουν από κάθε κατηγορία στο 
Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Ψηφίστε ΕΔΩ το κτήριο που προτιμάτε.

Τον 7ο Διαγωνισμό «Καινοτομίας & Τεχνολογίας» διοργανώνει η Εθνική 
Τράπεζα, με στόχο να αναδείξει και να επιβραβεύσει πρωτότυπες ιδέες 
βασισμένες στις νέες τεχνολογίες και να προωθήσει την καινοτομία στην Ελλάδα. 
Ο διαγωνισμός αποτελεί δράση του προγράμματος NBG Business Seeds 
για τη στήριξη της καινοτόμου επιχειρηματικότητας. Αποσκοπεί στην ενίσχυση 
και τη στήριξη της δημιουργικότητας, ειδικά των νέων, και στην καλλιέργεια 
κουλτούρας καινοτομίας. Η αξιολόγηση των προτάσεων θα πραγματοποιηθεί 
σε συνεργασία με τα εξής οκτώ πανεπιστημιακά ιδρύματα: ΑΠΘ, Πανεπιστήμιο 
Μακεδονίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Οικονομικό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστήμιο Πειραιά, Πανεπιστήμιο Πατρών και 
Πανεπιστήμιο Κρήτης.  Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό μπορεί να είναι ατομική 
ή ομαδική με αντικείμενο που εντάσσεται σε μία από τις παρακάτω θεματικές 
ενότητες : Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα, Περιβάλλον και Τεχνολογία και 
Πολιτισμός και Τεχνολογία. Η υποβολή των αιτήσεων ολοκληρώνεται στις 
10/10/2016. Κατάθεσε την αίτησή σου ΕΔΩ 

ΕΚΘΕΣΗ με τίτλο «It’ s all, oh so souvenir to me!» με  70 
και πλέον Έλληνες σχεδιαστές, που θα παρουσιάζουν τα δικά 
τους μοναδικά σουβενίρ, εγκαινιάζεται στην Αθήνα στις 21 
Ιουλίου 2016 στο Concierge Athens. Πληροφορίες

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ, διοργανώνεται από τη SIG-
MA Consultants στις 22 Ιουλίου 2016 και ώρα 9.30 στο 
ξενοδοχείο NIKOPOLIS στη Θεσσαλονίκη για την παρουσίαση 
των έργων Πολιτικής Προστασίας ECOSHAZ και FLOOD 
CBA2. Πληροφορίες

ΣΥΝΕΔΡΙΟ για το νέο ψηφιακό τοπίο με τίτλο «Τα ψηφιακά 
νομίσματα, η ψηφιακή οικονομία και το Σύνταγμα μιας νέας 
οικονομικής τάξης: προκλήσεις για το νομικό σύστημα», 
θα πραγματοποιηθεί στις 27 Ιουλίου 2016, στις νέες 
εγκαταστάσεις του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου 
Δικαίου (EPLO) στην Πλάκα (Διοσκούρων & πλατεία 
Ποικίλης). Πληροφορίες

http://www.opengov.gr/minlab/?p=3381
http://www.ktirio.gr/30-%CF%87%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%B1-%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B9%CF%84%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CF%83-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CE%BA%CF%84%CE%B9%CF%81%CE%B9%CE%BF#407
https://www.nbg.gr/el/nbgseeds/competition/
https://ibank.nbg.gr/wps/portal/NBGContestRegistration
http://www.elculture.gr/blog/oh-souvenir-vol-4/
www.sigmaconsultants.gr
https://www.eventbrite.com/e/digital-currencies-digital-finance-and-the-constitution-of-a-new-financial-order-challenges-for-the-tickets-25173640035
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ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ

Φίλιπποι και Le Corbusier στον Κατάλογο Παγκόσμιας 
Κληρονομιάς της UNESCO

Η ΔΕΘ γιορτάζει τα 90 της χρόνια με στόχους για διεθνοποίηση
Στον κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO εγγράφηκαν οι 

Φίλιπποι, στο πλαίσιο της 40ής συνόδου της στην Κωνσταντινούπολη. Σε σύγκριση 
με όλες τις άλλες υποψηφιότητες που συζητήθηκαν στη Σύνοδο, η επίσημη ελληνική 
υποψηφιότητα του αρχαιολογικού χώρου των Φιλίππων ήταν η μοναδική που 
πέρασε χωρίς να υπάρξει καμία απολύτως παρατήρηση ή ένσταση για διόρθωση ή 
βελτίωση στο φάκελο υποψηφιότητας.

Οι Φίλιπποι αποτελούν έναν 
από τους σημαντικότερους και 
πληρέστερους αρχαιολογικούς 
χώρους της Βόρειας Ελλάδας, 
με πλήθος μνημείων, τα οποία 
συνδέονται με τη διαχρονική 
εξέλιξη της πόλης από την 
ελληνιστική περίοδο μέχρι τα 
ύστερα βυζαντινά χρόνια.  

Η κατάρτιση του φακέλου της υποψηφιότητας του Αρχαιολογικού Χώρου των 
Φιλίππων, που ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο του 2015, υπήρξε αποτέλεσμα μιας 
συντονισμένης και συστηματικής προσπάθειας των Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Πολιτισμού και Αθλητισμού και ειδικά της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων 
και συγκεκριμένα της Διεύθυνσης Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, 
της Διεύθυνσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων, της Εφορείας 
Αρχαιοτήτων Καβάλας-Θάσου και του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων. 

Σημαντική ήταν επίσης η αρωγή του πρώην Δήμου Φιλίππων και του νυν Δήμου 
Καβάλας, που εκφράζουν την ένθερμη υποστήριξη της τοπικής κοινωνίας. Ο 
φάκελος υποβλήθηκε στη συνέχεια στην απαιτητική διαδικασία της αξιολόγησης 
από το αρμόδιο για την πολιτιστική κληρονομιά συμβουλευτικό όργανο της UNESCO, 
το διεθνές ICOMOS. Στη διάρκεια της αξιολόγησης συνεχής ήταν η υποστήριξη της 
υποψηφιότητας από τα στελέχη του ΥΠΠΟΑ.

Σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς η Εξέχουσα 
Οικουμενική Αξία της πόλης των Φιλίππων τεκμηριώνεται τόσο βάσει της 
αρχαιολογικής και αρχιτεκτονικής της κληρονομιάς,  όσο και λόγω της παρουσίας 
του Αποστόλου Παύλου η οποία σηματοδότησε τις απαρχές του Χριστιανισμού στην 
Ευρώπη.

Στο μεταξύ, δεκαεπτά κτίρια που σχεδίασε ο γαλλο-ελβετός πρωτοποριακός 
αρχιτέκτονας Le Corbusier εντάχθηκαν στην Παγκόσμια Κληρονομιά της UNESCO. Η 
λίστα αυτή περιλαμβάνει την Οικία Γκιέτ στην Αμβέρσα (Βέλγιο), το Εθνικό Μουσείο 
Δυτικής Τέχνης στο Τόκιο και άλλα κτήρια στη Γαλλία, την Ελβετία, την Αργεντινή, τη 
Γερμανία και την Ινδία.
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Πιο διεθνοποιημένο προφίλ επιδιώκει να αποκτήσει η ΔΕΘ-Ηelexpo AE, ανοίγοντας 
την “παλέτα” των διεθνών συνεργασιών της τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Ασία, 
χάρη και στην αυξημένη ελευθερία κινήσεων που της δίνει η ψήφιση του άρθρου 
18 του νόμου 4368/2016. 

“Έχουμε ήδη ανοίξει διαύλους συνεργασιών με τους εθνικούς εκθεσιακούς 
οργανισμούς της Τεχεράνης στο Ιράν, αλλά και του Σενζέν και της Καντόνας στην 
Κίνα, ενώ έχουμε έρθει σε επαφή και με αντίστοιχους φορείς στην Μπολόνια, την 
Κολωνία και την Αγία Πετρούπολη. Η ΔΕΘ είναι υπολογίσιμη δύναμη στα εκθεσιακά 
δρώμενα της Ευρώπης και της Μεσογείου” τόνισε στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, 
ο πρόεδρος της εταιρείας, Τάσος Τζήκας.
100 ρωσικές εταιρείες στην 81η ΔΕΘ

Στο μεταξύ, αναφερόμενος στη συμμετοχή της Ρωσίας ως τιμώμενης χώρας στην 
81η ΔΕΘ, ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Κυριάκος Ποζρικίδης, επεσήμανε ότι 
πέραν της συμμετοχής 100 εταιρειών, που θα προβάλουν τα επιτεύγματα της χώρας 
τους σε διάφορους τομείς, υπάρχουν σημαντικές παράλληλες εκδηλώσεις. Μεταξύ 
αυτών, το διμερές συνέδριο που θα πραγματοποιηθεί στις 10-11 Σεπτεμβρίου για 
θέματα του επιχειρείν και των ανανενεώσιμων πηγών ενέργειας, οι επιχειρηματικές 
συναντήσεις και επισκέψεις Ρώσων σε ελληνικά αγροβιομηχανικά πάρκα και 
συνεργατικούς σχηματισμούς στις 12-14 του ιδίου μηνός, το βιομηχανικό φόρουμ 
για τα τρόφιμα και τα ποτά (15/9) και το συνέδριο για την τουριστική βιομηχανία 
(16/9)..
Γράψε τη δική σου ανάμνηση από τη ΔΕΘ

Στο μεταξύ, η ΔΕΘ κλείνει φέτος τα 90 της χρόνια. Παρόλα αυτά, η επικείμενη 
διοργάνωση του Σεπτεμβρίου θα είναι η 81η, γεγονός που εξηγείται από τη σχεδόν 
δεκαετή διακοπή στη διοργάνωσή της κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. 

Για να γιορτάσει τα 90 της χρόνια η ΔΕΘ έχει προγραμματίσει μια σειρά από 
εκδηλώσεις, αλλά ίσως το σημαντικότερο event είναι η προσπάθεια που ξεκινά για 
να συγκεντρωθούν -σαν παρακαταθήκη- οι μαρτυρίες και προσωπικές αναμνήσεις 
των επισκεπτών της έκθεσης, επώνυμων και ανώνυμων στην πορεία των δεκαετιών.

Όποιος το επιθυμεί, μπορεί να γράψει τη δική του ιστορία για τη ΔΕΘ ή να στείλει 
φωτογραφίες και αναμνηστικά. Στη συνέχεια, χρειάζεται να συμπληρώσει τη 
φόρμα συμμετοχής και να στείλει όλο το υλικό έως τις 9 Σεπτεμβρίου.  Οι τρεις 
πιο όμορφες ιστορίες και ισάριθμες φωτογραφίες και αναμνηστικά θα βραβευτούν. 
Όσοι στείλουν υλικό, θα έχουν τη δυνατότητα να εισέρχονται δωρεάν στην 81η ΔΕΘ, 
καθόλη τη διάρκεια της λειτουργίας της.

Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε 800 χλμ της Εγνατίας 
Οδού εξετάζει το ΤΑΙΠΕΔ Πανελλήνιος αρχιτεκτονικός διαγωνισμός για την ανάπλαση 

πλατείας στη ΡόδοΤο ενδεχόμενο ανάπτυξης συστήματος φωτοβολταϊκών πάνελ σε μήκος 
800 χλμ στην Εγνατία Οδό εξετάζουν τα στελέχη του ΤΑΙΠΕΔ, που ετοιμάζουν 
συνολική πρόταση για την αξιοποίηση και τη βελτίωση της αξίας του οδικού 
άξονα. Η προσθήκη των πάνελ εκτιμάται ότι θα αυξήσει την ελκυστικότητα της 
Οδού ώς προς τους ενδιαφερόμενους επενδυτές, αφού θα καλύπτει σημαντικό 
μέρος -αν όχι το σύνολο- του ενεργειακού της κόστους, το οποίο ανέρχεται 
σε περίπου 5 εκατ. ευρώ ετησίως. Σύμφωνα με τον επικεφαλής του ΤΑΙΠΕΔ, 
Στέργιο Πιτσιόρλα, η προκήρυξη του διαγωνισμού για την 40ετή παρα- χώρηση 
της Εγνατίας Οδού (και τριών κάθετων οδικών αξόνων) αναμένεται στις αρχές 
του Φθινοπώρου, ενώ το επόμενο διάστημα εκτιμάται ότι θα επιλεγούν οι 
σύμβουλοι (χρηματοοικονομικός, νομικός, τεχνικός).

Πανελλήνιο αρχιτεκτονικό διαγωνισμό ιδεών για την ανάπλαση της πλατείας 
Χαρίτου προκήρυξε ο δήμος της Ρόδου με την συνδρομή του συλλόγου 
Αρχιτεκτόνων Δωδεκανήσου. Οι διαγωνισμός θα λάβει υπόψιν και θα αναδείξει 
τα ιδιαίτερα αρχιτεκτονικά και μορφολογικά χαρακτηριστικά που διαμορφώνουν 
την ξεχωριστή φυσιογνωμία της πόλης της Ρόδου. Ένας από τους κύριους 
άξονες της κατεύθυνσης του διαγωνισμού θα είναι η πλατεία να αποκτήσει 
τον χαρακτήρα μίας «πλατείας πολιτισμού», η οποία θα φιλοξενεί μόνιμες και 
περιοδικές εκθέσεις Δωδεκανήσιων -και μη- καλλιτεχνών. Στον διαγωνισμό 
θα απονεμηθούν τρία χρηματικά βραβεία, ύψους 9000, 6600 και 4400 ευρώ 
αντίστοιχα. Δείτε περισσότερα ΕΔΩ 

Πηγή: MrPanyGoff - Own work CC BY-SA 3.0

http://tif.helexpo.gr/el/90_Years_TIF_Contact_Form
http://www.rhodes.com.gr/el/2016/07/%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AE%CE%BD%CE%B9%CE%BF%CF%82-%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B9%CF%84%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%BD%CE%B9%CF%83/
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ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

Σωσίβιο» πρωτίστως στον κλάδο των κατασκευών και δευτερευόντως στην κτηματαγορά αναζητεί η κυβέρνηση για να τονώσει το ΑΕΠ της χώρας την περίοδο 
μέχρι το 2020 όπως προκύπτει από τα στοιχεία του υπό κατάρτιση μεσοπρόθεσμου προγράμματος για την περίοδο 2017-2020. Από τους δύο τομείς που 
δοκιμάστηκαν περισσότερο από κάθε άλλο στην επταετία της ύφεσης –μόνο οι επενδύσεις στον χώρο των κατοικιών μειώθηκαν κατά… 93% από το 2008 μέχρι 
το 2015 με την πτώση στις υπόλοιπες κατασκευές να αγγίζει το 40%- προσδοκά ότι θα εξασφαλίσει επενδύσεις της τάξεως των 12-12,5 δις. ευρώ έναντι μόλις 7,5 
δις. ευρώ που αναμένεται να πραγματοποιηθούν το 2016. Την ώρα όμως που προσβλέπει στην τόνωση της επενδυτικής δραστηριότητας κατά 60% τα επόμενα 
χρόνια από τους δύο τομείς που προαναφέρθηκαν, επιμένει να κάνει ολοένα και βαρύτερη τη φορολογία τόσο για τους ιδιώτες όσο και τους επαγγελματίες της 
αγοράς. Τα στοιχεία αποτυπώνουν τον «φαύλο κύκλο»: η υπερφορολόγηση στη χρήση των ακινήτων (κυρίως μέσω του ΕΝΦΙΑ και του συμπληρωματικού φόρου 
ο οποίος στο εξής θα επιβάλλεται ακόμη και στα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα των επιχειρήσεων) αναστέλλει επενδυτικά πλάνα. 

Με εντατικούς ρυθμούς θα συνεχιστούν έως το φθινόπωρο οι εργασίες σε τμήματα του επαρχιακού και εθνικού δικτύου για τη συντήρηση και την αποκατάσταση 
του οδοστρώματος. Η εργολαβία έχει ανατεθεί από την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Στη διάρκεια του καλοκαιριού όμως θα συνεχιστεί και η ταλαιπωρία 
όσων κατευθύνονται προς το πρώτο πόδι της Χαλκιδικής, καθώς δεν θα παραδοθεί το τμήμα του δρόμου Μουδανιών-Ποτίδαιας, μήκους 4 χιλιομέτρων, πριν από 
τη γέφυρα της Ποτίδαιας. Υπεύθυνη για την κατασκευή του εν λόγω έργου αλλά και για το τμήμα του δρόμου Θέρμης-Γαλάτιστας είναι η «Εγνατία Οδός Α.Ε.», η 
διοίκηση της οποίας έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι προέκυψαν προβλήματα με τον εργολάβο και αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαδικασίες για την 
επιλογή νέου αναδόχου.

Σε κοινό κείμενο πέντε βασικών θέσεων για τα εργασιακά εν όψει της φθινοπωρινής διαπραγμάτευσης της κυβέρνησης με τους θεσμούς, συμφώνησαν 
οι εκπρόσωποι των κοινωνικών εταίρων (ΓΣΕΕ – ΣΕΒ – ΕΣΕΕ – ΣΕΤΕ - ΓΣΕΒΕΕ), παρουσία του υπουργού Εργασίας Γιώργου Κατρούγκαλου. Συμφωνία 
για επαναφορά των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων για τη διαμόρφωση του κατώτατου μισθού, υποχρεωτικότητα των κλαδικών συμβάσεων, μη 
αύξηση του ορίου των ομαδικών απολύσεων. Δεν επανέρχεται η ανταπεργία, ενώ αναθεωρείται ο συνδικαλιστικός νόμος. Για πολύ σημαντική απόφαση, μίλησε 
ο υπουργός.

Στον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών Ισίδωρο Ντογιάκο, έδωσε παραγγελία η εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ξένη Δημητρίου, για να διαβιβάσει 
άμεσα το βούλευμα που αφορά την υπόθεση της Siemens στο υπουργείο Εξωτερικών για μετάφραση. Η κ. Δημητρίου ζήτησε, αφού συνεννοηθεί προηγουμένως 
ο κ. Ντογιάκος με τους αρμοδίους του υπουργείου Εξωτερικών, να θέσει χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της μετάφρασης σε δύο γλώσσες. Υπενθυμίζεται ότι 
πριν από λίγες μέρες (14.7.2016), ο υπουργός Δικαιοσύνης Νικόλαος Παρασκευόπουλος, κατέθεσε στην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου δύο αιτήσεις προκειμένου 
να επιταχυνθεί η εκδίκαση των δυο υποθέσεων της Siemens που αναβλήθηκαν επ’ αόριστον.

Καταδικάζει ο προεδρεύων της Συνόδου των Πρυτάνεων των ΑΕΙ Αχχιλέας Ζαπράνης τα απαράδεκτα, όπως τα χαρακτηρίζει, γεγονότα που διαδραματίζονται τις 
τελευταίες ημέρες στο ΑΠΘ με τους «κατασκηνωτές». Σε δήλωσή του κάνει λόγο για πλήρη απάθεια των αρμόδιων και υπεύθυνων αρχών. Απευθύνει έκκληση 
τόσο προς την Πολιτεία, όσο και προς το κοινωνικό σύνολο να εκδηλώσουν την συμπαράστασή τους προς το ΑΠΘ και εν γένει προς τα ελληνικά Πανεπιστήμια.

Φαύλος κύκλος με τα ακίνητα: και βαρύτεροι φόροι και ελπίδες για επενδύσεις

Ταλαιπωρία και το καλοκαίρι για όσους οδηγούν προς το πρώτο πόδι

“Τα βρήκαν” οι κοινωνικοί εταίροι για 5 θέματα στα εργασιακά

Άμεση μετάφραση του βουλεύματος για τη Siemens ζητά ο Άρειος Πάγος

Καταδικάζει τα γεγονότα στο ΑΠΘ η Σύνοδος των Πρυτάνεων

FpreSS.Gr 18/7/2016

Το ΒήμΑ on line 19/7/2016

μΑΚΕΔονίΑ 19/7/2016

ΚAΘήμΕΡίνή 19/7/2016

VoRiA.GR 19/7/2016
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 Τα κράτη μέλη της ΕΕ συμφώνησαν στις 15 Ιουλίου με την 

πρόταση της Επιτροπής να επενδύσει 263 εκατ. ευρώ σε καίρια 

πανευρωπαϊκά έργα ενεργειακών υποδομών. Εννέα έργα 

επελέγησαν μετά από πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο 

πλαίσιο του προγράμματος χρηματοδότησης της ΕΕ «Συνδέοντας 

την Ευρώπη» (ΔΣΕ).  Στο πλαίσιο αυτό θα χρηματοδοτηθεί μελέτη 

σχετικά με τη διασύνδεση φυσικού αερίου στη Νέα Μεσημβρία στην 

Ελλάδα (στήριξη ύψους 243.250 ευρώ). Οι σταθμοί μέτρησης και 

ρύθμισης θα συμβάλουν στη σύνδεση του ελληνικού συστήματος 

μεταφοράς φυσικού αερίου με τον αγωγό της Αδριατικής (TAP).

Μία σχετικά καλή επίδοση, που της αποδίδει την 36η θέση μεταξύ 

134 χωρών ανά τον κόσμο, πετυχαίνει η Ελλάδα στο δείκτη Mo-

bile Connectivity Index του GSM Association, ο οποίος αξιολογεί το 

επίπεδο των κινητών επικοινωνιών κάθε αγοράς. 

post-its

http://www.fpress.gr/oikonomia/akinhta/item/46274-pos-ta-akinita-gkremizoyn-dimosia-esoda-kai-apasholisi
http://www.tovima.gr/society/article/?aid=816329
http://www.makthes.gr/news/GR/reportage_S/reportage_C/Kalokairi_talaiporias_gia_hiliades_odigoys_tis_K__Makedonias
http://www.kathimerini.gr/868040/article/epikairothta/ellada/amesh-metafrash-toy-voyleymatos-gia-th-siemens-zhta-o-areios-pagos
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Δείτε το πρόγραμμα εξυπηρέτησης μηχανικών για το καλοκαίρι
για θέματα αυθαιρέτων και ΝΟΚ στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ/ΤΚΜ, www.tkm.tee.gr

Το επόμενο τεύχος της ηλεκτρονικής ενημέρωσης
θα κυκλοφορήσει την Πέμπτη, 18 Αυγούστου.

καλό καλοκαίρι!

www.tkm.tee.gr

