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Την άμεση λήψη νομοθετικών 
πρωτοβουλιών για τους δασικούς 
χάρτες, ώστε να ξεπεραστούν 
βασικές αδυναμίες, που σχετίζονται 
με την ανάρτησή τους, ζητά 
το ΤΕΕ/ΤΚΜ, με επιστολή του 
προς τον αναπληρωτή υπουργό 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
Σωκράτη Φάμελλο, στην οποία 
παρουσιάζονται και τα βασικά 
συμπεράσματα των εκδηλώσεων 
σχετικής θεματολογίας στη Βόρεια 
Ελλάδα (οι εκδηλώσεις συνδιοργανώθηκαν με το  ΓΕΩΤΕΕ και τους κατά τόπους δικηγορικούς 
συλλόγους).  

‘Οπως υπογραμμίζεται στην επιστολή η ανάρτηση και κύρωση των δασικών χαρτών, που έχουν 
συνταχθεί τα τελευταία χρόνια, αλλά και η προκήρυξη και σύνταξη των χαρτών  για το υπόλοιπο 
50% της χώρας που λείπουν, είναι αυτονόητες διαδικασίες. Ωστόσο, κατά την ανάρτησή τους 
αναδεικνύονται προβλήματα, που έχουν να κάνουν μεταξύ άλλων με την αποκάλυψη εκτάσεων, 
που μέχρι σήμερα είχαν γεωργική χρήση, ήταν ενταγμένες στο σύστημα επιδοτήσεων και  
παρόλα αυτά παρουσιάζονται στους δασικούς χάρτες ως δασικές. Στις Περιφερειακές Ενότητες 
(ΠΕ) Θεσσαλονίκης, Πιερίας και Χαλκιδικής, οι εκτάσεις αυτές ανέρχονται συνολικά σε 270.000 
στρέμματα. 

Σε τέσσερα ανέρχονται τα βασικά ζητούμενα για τον σωστό σχεδιασμό των χρήσεων γης στην 
Ελλάδα, όπως προκύπτει από επιστολή του ΤΕΕ/ΤΚΜ προς τον υπουργό Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, Γεώργιο Σταθάκη, με την οποία κοινοποιούνται οι επισημάνσεις του Τμήματος  επί του 
σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος, «Κατηγορίες και Περιεχόμενο Χρήσεων Γης», στο πλαίσιο της 
σχετικής δημόσιας διαβούλευσης.

Κατά το ΤΕΕ/ΤΚΜ, τα βασικά ζητούμενα, από τη μη ικανοποίηση των οποίων  απορρέουν τα 
προβλήματα και οι ελλείψεις του νομοθετήματος, είναι τα εξής: 1)Χρήσεις γης συνδεδεμένες με 
δυναμική βάση δεδομένων, ώστε να παρακολουθούν τις εξελίξεις και τις εκάστοτε μεταβολές 
των παραγωγικών, εμπορικών, επιχειρηματικών δεδομένων 2)η ενιαία αντίληψη, περιγραφή 
και περιεχόμενο  για τις χρήσεις γης στις διάφορες μορφές πολεοδομικού σχεδιασμού, 3)
η διαφορετική αντιμετώπιση για τις ήδη πολεοδομημένες και τις αδόμητες περιοχές και 4) η 
ασφάλεια δικαίου για τις μεταβατικές διατάξεις 

Άμεση λήψη νομοθετικών πρωτοβουλιών για τους δασικούς χάρτες ζητά το 
ΤΕΕ/ΤΚΜ

Τα βασικά ζητούμενα για τις χρήσεις γης

Η απόσταση από τα λόγια μέχρι τις πράξεις 
είναι τεράστια. Όχι παντού, αλλά στην Ελλάδα 
σίγουρα. Τα λόγια είναι δωρεάν βλέπεις, ενώ 
οι πράξεις πάντα έχουν το τίμημά τους. Στην 
οκταετία της κρίσης, αν με κάτι χόρτασαν 
οι ‘Ελληνες, σε σημείο που δεν θέλουν πια 
να το καταπιούν, είναι τα λόγια. Ανάπτυξη, 
ανάκαμψη, απασχόληση, αδιαμφισβήτητα το 
δημοφιλέστερο τρίδυμο στη ρητορική των 
πάντων. Καθώς τα χρόνια περνούν όμως, 
τι μένει; Η ανεργία και μια ανάπτυξη τόσο 
αναιμική, που κάθε τόσο αυτοαναιρείται. 
Για ανάκαμψη ...ούτε λόγος. Διαβάσαμε τα 
προβλεπόμενα στην Εθνική Αναπτυξιακή 
Στρατηγική με ορίζοντα έως το 2021 και με 
χαρά διαπιστώσαμε ότι κεντρική στόχευση 
αποτελούν η αύξηση της απασχόλησης  και η 
μετατόπιση του μοντέλου της οικονομίας προς 
την κατεύθυνση της παραγωγής προϊόντων 
και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας. 
Καλό ακούγεται. Αν γίνει κιόλας, θα είναι 
άριστο. Λένε πως όταν λείπει η γάτα χορεύουν 
τα ποντίκια. Γι’ αυτό και ένα αναπτυξιακό 
σύστημα και σχέδιο, όσο ...αχτύπητο κι αν είναι 
σε επίπεδο θεωρίας, πάντα θα είναι τρωτό 
στην πράξη, αν κάποιος δεν ...βαθμολογεί. 
Συνεπώς, το ζητούμενο πρέπει να είναι 
η αποτίμηση της πορείας επίτευξης των 
στόχων, με κίνητρα όταν πετυχαίνουμε διάνα, 
με ποινές όταν ο προγραμματισμός εξοκείλει. 
Με άλλα λόγια, χρειάζονται αποτελέσματα 
διακριτά και μετρήσιμα, μετρήσιμα μέσω 
της σωστής -ημέτερης!- επιτήρησης και 
εποπτείας. 

EDITORIAL

Συνέχεια στη σελίδα 2...

Συνέχεια στη σελίδα 2...

Πηγή
http://tilaphos.blogspot.com
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ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΕ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

...Συνέχεια από τη σελίδα 1

Πρόβλημα αποτελούν ακόμη η αποκάλυψη εκτάσεων που παλαιότερα 
είχαν γεωργική χρήση και σήμερα χαρακτηρίζονται ως δάση (200.000 
στρέμματα στις προαναφερόμενες τρεις ΠΕ), καθώς και οι χονδροειδείς 
αποτυπώσεις δασικών θεσμικών γραμμών με λεκτικό μόνο τρόπο χωρίς 
τις σχετικές οριοθετήσεις επί χάρτου (π.χ. ευρύτερες αναδασωτέες 
εκτάσεις που περιλαμβάνουν και γεωργικές καλλιέργειες ή άλλες 
υποδομές). Στις 3 ΠΕ ανέρχονται σε 300.000 στρέμματα. Επιπρόσθετα, 
το μικρό και σχεδόν απαγορευτικό διάστημα κατάθεσης αντιρρήσεων 
(δύο μήνες) αποτελεί “αγκάθι”, όπως και το ύψος του τέλους αντίρρησης 
που σε μερικές περιπτώσεις είναι δυσβάσταχτο και για τους μικρούς 
και για τους μεγάλους ιδιοκτήτες (ΟΤΑ). Πολλαπλά προβλήματα, τέλος, 
εκτιμάται ότι θα ανακύψουν λόγω των ανεξάρτητων διαδικασιών 
κτηματογράφησης και Δασικών Χαρτών 

Λαμβανομένων υπόψη των αδυναμιών που παρατηρούνται, το ΤΕΕ/
ΤΚΜ προτείνει την άμεση λήψη εκ μέρους της πολιτείας νομοθετικών 
πρωτοβουλιών, που εστιάζουν στα εξής επίπεδα: 

-Να δοθεί η δυνατότητα για τις γεωργικές εκτάσεις που φαίνονται ως 
δασικές (ΔΑ στον δασικό χάρτη) και έχουν ενταχθεί στις επιδοτήσεις 
του ΟΠΕΚΕΠΕ και ιδιοκτησιακά ανήκουν στο Δημόσιο: 

      -να μην κατατίθεται αντίρρηση από τον γεωργό / ιδιοκτήτη 
     -να δίδεται χρόνος για την υπαγωγή της έκτασης στην διαδικασία 

εξαγοράς ή αλλαγή χρήσης με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία
     -να απλουστευτούν οι διαδικασίες εξαγοράς, αλλαγής χρήσης και 

να μειωθούν τα τιμήματα (τίμημα εξαγοράς και περιβαλλοντικό τέλος)
      -αυτές οι εκτάσεις να έχουν μόνο γεωργική χρήση  
-Να δοθεί η δυνατότητα για τις γεωργικές εκτάσεις που φαίνονται ως 

δασικές (ΔΑ στον δασικό χάρτη) και έχουν ενταχθεί στις επιδοτήσεις 
του ΟΠΕΚΕΠΕ και ιδιοκτησιακά ανήκουν στους  ΟΤΑ:

       -να μην κατατεθεί αντίρρηση 
    -να απαλλαγούν οι ΟΤΑ από το περιβαλλοντικό τέλος αλλαγής 

χρήσης 
       -αυτές οι εκτάσεις να έχουν ΜΟΝΟ γεωργική χρήση  
-Ο σαφής προσδιορισμός των γεωργικών η άλλων  εκτάσεων 

(κατοικιών, κτισμάτων, εγκαταστάσεων κλπ) που εξαιρούνται της 
αναδάσωσης μιας περιοχής, πρέπει να γίνει με μέριμνα και ευθύνη της 
πολιτείας και άρα πρέπει αυτές οι περιοχές να εξαιρεθούν προσωρινά 
της ανάρτησης και να αναρτηθούν μόλις η πολιτεία λύσει αυτό το θέμα. 

-Τα θέματα της οριστικής οριοθέτησης των οικισμών (εγκεκριμένων 
ή μη) και της εκτός σχεδίου δόμησης να δρομολογηθούν άμεσα, 
προκειμένου οι πολίτες μας να γνωρίζουν τι θα γίνει με την ιδιοκτησία 
τους.

-Αντί της βεβαίωσης από την υπηρεσία για το αν ένα γεωτεμάχιο είναι 
εντός οικισμού (εντός σχεδίου) ή εντός διανομής του Υ.Γ., να βεβαιώνεται 
αυτό από αρμόδιο μηχανικό, στο πλαίσιo της δήλωσης του ν. 
651/77.

Άμεση λήψη νομοθετικών πρωτοβουλιών για τους 
δασικούς χάρτες ζητά το ΤΕΕ/ΤΚΜ

Τα βασικά ζητούμενα για τις χρήσεις γης 

“Η σημερινή οικονομική κατάρρευση 
του ήδη δομημένου περιβάλλοντος 
ενδεχόμενα θα απαιτούσε ένα 
σχεδιασμό χρήσεων γης που θα 
αντιμετώπιζε διαφορετικά τις εντός 
σχεδίου δομημένες οικιστικές περιοχές 
από εκείνες που είναι αδόμητες και 
προβλέπεται να πολεοδομηθούν, είτε από τα ήδη εγκεκριμένα ΓΠΣ 
& ΣΧΟΟΑΠ, είτε από τα μελλοντικά ΤΧΣ και ΕΧΣ του ν.4447/2016” 
επισημαίνεται στην επιστολή.

Στην πρώτη περίπτωση η κατεύθυνση προφανώς δεν θα μπορούσε να 
είναι ότι τα πάντα επιτρέπονται παντού, αλλά ουσιαστικά η ενοποίηση 
μεγάλου τμήματος των χρήσεων της αμιγούς κατοικίας με αυτές τις 
λιγότερο επιβαρύνουσες της γενικής κατοικίας, θα έδινε σημαντικό 
διέξοδο στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα τοπικού χαρακτήρα έστω 
και προσωρινά. Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ

-Να υπάρξει δραστική μείωση των τελών αντίρρησης.
-Να δοθεί παράταση τεσσάρων μηνών στον χρόνο υποβολής 

αντιρρήσεων (δηλαδή έξι μήνες συνολικά). Σημειώνεται ότι, μετά την 
αποστολή της επιστολής, ανακοινώθηκε η βελτιωτική νομοθετική 
αλλαγή, στην οποία προχώρησε το ΥΠΕΝ, παρατείνοντας σε 105 μέρες, 
από 60 που προβλεπόταν αρχικά, το δικαίωμα ενστάσεων για τους 
δασικούς χάρτες. 

-Να γίνει ενοποίηση και χρονική ταύτιση των διαδικασιών υποβολής 
δήλωσης ιδιοκτησίας (που γίνεται στο πλαίσιο της κτηματογράφησης) 
με αυτή των αντιρρήσεων επί των Δασικών Χαρτών. 

“Το Εθνικό Κτηματολόγιο αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα έργα σε 
εξέλιξη στη χώρα μας και ένα δυνάμει σοβαρό αναπτυξιακό εργαλείο, 
για του οποίου την άρτια ολοκλήρωση είναι απαραίτητη η κύρωση των 
δασικών χαρτών. Το ΤΕΕ/ΤΚΜ στηρίζοντας το μεγάλο αυτό έργο και 
την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας θεωρεί ότι πρέπει να ληφθούν 
υπόψη οι προτάσεις του” καταλήγει η επιστολή.

Στο μεταξύ, στη διάρκεια εκδήλωσης του ΤΕΕ για τους δασικούς 
χάρτες, παρουσία και του Σωκράτη Φάμελλου, ο Γιώργος Στασινός 
τόνισε ότι: «το ΤΕΕ θα πρωτοστατήσει μέχρι τέλους στην επίλυση των 
προβλημάτων, που ανέδειξε η ανάρτηση των δασικών χαρτών» και 
πρότεινε να συνδεθεί η ανάπτυξη της χώρας με την πρωτοβουλία της 
Συνταγματικής αναθεώρησης. Τόνισε επίσης πως «όταν συζητηθεί το 
θέμα της αναθεώρησης του Συντάγματος, ενδεχομένως όπου χρειάζεται 
να αναθεωρηθούν και να υπάρχουν αλλαγές στα άρθρα, στα αντίστοιχα 
άρθρα, στο άρθρο 24, στο 117, σχετικά με τις αεροφωτογραφίες [...] 
Δεν λέω να μην υπάρχει αναφορά στις αεροφωτογραφίες του ’45 αλλά 
όπου δημιουργείται κάποιο πρόβλημα θα πρέπει να μην προσκρούουμε 
στο Σύνταγμα και να βρούμε λύση σ’ αυτό” πρόσθεσε. 

Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ

...Συνέχεια από τη σελίδα 1

Πηγή
http://klarititemplateshop.com

http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teetkm/THESEIS_TEETKM_2014_17/1216-20170315%20%D3%D4%C1%C8%C1%CA%C7%D3%20%D7%D1%C7%D3%C5%C9%D3%20%C3%C7%D3.pdf
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teetkm/THESEIS_TEETKM_2014_17/1205-20170314%20%D6%C1%CC%C5%CB%CB%CF%D3%20%D7%D1%C7%D3%C5%C9%D3%20%C3%C7%D3.pdf
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ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ

Πρόσβαση σε νομική πληροφόρηση για μηχανικούς 
εξασφάλισε το ΤΕΕ για τα μέλη του

Οι εξελίξεις γύρω από τα drones στην 1η ημερίδα Geomap-
plica υπό την αιγίδα του ΤΕΕ/ΤΚΜ

Περιορισμένη η εκμετάλλευση της e-εφαρμογής της ΓΥΣ 
για τα γεωχωρικά δεδομένα

Πρόσβαση σε νομική 
πληροφόρηση για 
μηχανικούς εξασφάλισε 
για τα μέλη του το ΤΕΕ, σε 
συνεργασία με τη βάση 
Νομικής Πληροφόρησης 
ΝΟΜΟΣ. Η δυνατότητα 
αυτή δίδεται και στους 
εγγεγραμμένους στις 
Τεχνικές Επωνυμίες. 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέχουν στη συγκεκριμένη βάση 
νομικής πληροφόρησης για το «Εγχειρίδιο Νομοθεσίας Μηχανικού», 
με τις βασικές κατηγορίες θεμάτων που αφορούν τους μηχανικούς του 
ΤΕΕ. Επίσης, μπορούν να βρίσκουν σε αυτή όλη την επικαιρότητα επί των 
νομοθετημάτων αποκλειστικά βάσει ΦΕΚ (χωρίς τυχόν μεταβολές), ενώ 
υπάρχει και η δυνατότητα εντοπισμού άμεσα των πρόσφατων σημαντικών 
νομοθετικών ρυθμίσεων. 

Παρέχεται επίσης το σύνολο της ελληνικής νομοθεσίας 
κωδικοποιημένης, καθώς και το δίκαιο της Ε.Ε στην ελληνική γλώσσα 
μέσω της ενσωματωμένης στη ΝΟΜΟΣ βάσεως δεδομένων CELEX της 
Ευρωπαϊκής Ενώσεως.

Στην εν λόγω βάση δεδομένων, οι συνάδελφοι μπορούν επίσης, μεταξύ 
άλλων, να εντοπίσουν σημαντική Νομολογία όλων των δικαστηρίων από 
το έτος 1980 περίπου μέχρι σήμερα σε πλήρες κείμενο συνοδευόμενο 
από αναλυτική περίληψη. Διαθέσιμο είναι και ένα forum, μέσω του 
οποίου οι συνδρομητές επικοινωνούν μεταξύ τους προκειμένου να 
θέσουν ερωτήματα, να επιλύσουν αυτά και γενικότερα ν’ ανταλλάξουν 
απόψεις για θέματα που αφορούν το επάγγελμα του μηχανικού.

Η πρόσβαση εξασφαλίζεται με κωδικούς πρόσβασης οι οποίοι παρέχουν 
σύνδεση για πέντε ώρες με δικαίωμα ανανέωσης για μια επιπλέον φορά 
έως 15-12-2017. Σε περίπτωση ανανέωσης θα πρέπει να αποσταλεί νέα 
αίτηση προκειμένου να ληφθεί νέος κωδικός ο οποίος θα ενεργοποιηθεί 
εκ νέου. Για την απόκτηση κωδικών πρόσβασης πρέπει να αποσταλεί 
ΕΔΩ η αίτηση που θα βρείτε ΕΔΩ. Προϋπόθεση για τη δωρεάν νομική 
πληροφόρηση είναι η οικονομική ενημερότητα των συνδρομών του ΤΕΕ 
έως και το 2017.

Την 1η ημερίδα Geo-
mapplica, με θέμα 
την εφαρμογή των 
drones στον ελλαδικό 
χώρο διοργανώνει 
στις 31 Μαρτίου, στη 
Θεσσαλονίκη, υπό 
την αιγίδα του ΤΕΕ/
ΤΚΜ, το Εργαστήριο Εφαρμογών Πληροφορικής στον Σχεδιασμό του 
Χώρου του Τμήματος Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής 
Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Η θεματολογία της ημερίδας 
επικεντρώνεται στην παρουσίαση των τεχνολογικών εξελίξεων και 
εφαρμογών στην τηλεπισκόπηση και τη χρήση UAVs (αυτοδύναμες 
μονάδες πτήσεις). Ομιλίες και παρουσιάσεις θα πραγματοποιήσουν 
ακαδημαϊκοί και ερευνητές από πανεπιστημιακά ιδρύματα, καθώς 
επίσης και εκπρόσωποι της αγοράς. Η εκδήλωση, που θα ξεκινήσει στις 
10 το πρωί, θα φιλοξενηθεί στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Ιστορίας, 
στην Πλατεία Ιπποδρομίου. Μάθετε περισσότερα για την ημερίδα ΕΔΩ  
και δείτε το πρόγραμμα ΕΔΩ 

Απαγορευτική τόσο λόγω του απαιτούμενου κόστους υλοποίησης, όσο 
και  εξαιτίας της εξαιρετικά δυσμενούς δημοσιονομικής συγκυρίας είναι 
η δημιουργία συνδέσμου επικοινωνίας της Γεωγραφικής Υπηρεσίας 
Στρατού (ΓΥΣ) στη Θεσσαλονίκη, όπως επισημαίνει η αρμόδια διεύθυνση 
του Γενικού Επιτελείου Στρατού (ΓΕΣ), απαντώντας με επιστολή της σε 
σχετικό αίτημα του ΤΕΕ/ΤΚΜ. Στην επιστολή επισημαίνεται ακόμη ότι 
από την ανάλυση των στατιστικών στοιχείων, που αφορούν τις αιτήσεις 
προς τη ΓΥΣ για χορήγηση γεωχωρικών υλικών για την περιοχή της 
Μακεδονίας, προκύπτει ότι δεν γίνεται επαρκής εκμετάλλευση της 
ηλεκτρονικής εφαρμογής που έχει αναπτύξει η ΓΥΣ για την εξυπηρέτηση 
του κοινού μέσω Διαδικτύου. Εν κατακλείδι, το ΓΕΣ γνωστοποιεί 
την πρόθεσή του να συμμετέχει με εκπροσώπους τού Γεωγραφικού 
Σώματος στα κατά τόπους ετήσια συνέδρια και ημερίδες του ΤΕΕ/ΤΚΜ, 
προκειμένου να πραγματοποιούνται ενημερώσεις στους συμμετέχοντες 
μηχανικούς για τη δυνατότητα βέλτιστης αξιοποίησης της διαδικτυακής 
εφαρμογής της ΓΥΣ στην προμήθεια γεωχωρικών υλικών. 

Κοινή σύσκεψη ΥΔΟΜ, ΣΥ.ΠΟ.ΘΑ και ΤΕΕ/ΤΚΜ
Κοινή σύσκεψη εργασίας μεταξύ εκπροσώπων των ΥΔΟΜ της 

Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, του τοπικού Συμβουλίου 
Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥ.ΠΟ.ΘΑ) και του ΤΕΕ/
ΤΚΜ θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 20/3 στο ισόγειο αμφιθέατρο του 
Τμήματος (Μ.Αλεξάνδρου 49). Το ΤΕΕ/ΤΚΜ ανέλαβε την πρωτοβουλία 

για τη σύγκληση της σύσκεψης, καθώς αντιλαμβάνεται πλήρως τις 
δυσκολίες που προκύπτουν κατά την εφαρμογή και ερμηνεία της 

ισχύουσας πολεοδομικής νομοθεσίας, καθώς και τις πιθανές ασάφειες 
σε ό,τι αφορά τον ρόλο, τις αρμοδιότητες και το βάθος εμπλοκής της κάθε 
υπηρεσίας κατά περίπτωση. Η σύσκεψη θα ξεκινήσει στις 10 το πρωί. 

Πηγή:
https://pixabay.com/el/users/witwiccan-4302752/

Πηγή
 http://maxpixel.freegreatpicture.com

mailto:support%40tee.gr?subject=
Http://portal.tee.gr/portal/page/portal/tptee/nomos
http://geomapplica.prd.uth.gr/workshops/placetime/
http://geomapplica.prd.uth.gr/workshops/program/
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Στις 18-21 Ιουνίου 
του 2018 πρόκειται 
να πραγματοποιηθεί 
στη Θεσσαλονίκη το 
16ο Πανευρωπαϊκό 
Συνέδριο Σεισμικής 
Μηχανικής (16ECEE), 
που  διοργανώνεται 
από το Ελληνικό Τμήμα 
Αντισεισμικής Μηχανικής 
(ETAM) της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης Σεισμικής 
Μηχανικής (EAEE), με 
την υποστήριξη του 
Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης.  Το 16ECEE, που αναμένεται να προσελκύσει πάνω από 
1000 συμμετέχοντες, καλύπτει μεγάλο εύρος επιστημονικών θεμάτων 
ακολουθώντας τις σύγχρονες εξελίξεις και τις τεχνολογίες αιχμής στον 
τομέα της Σεισμικής Μηχανικής. Μηχανικοί κατασκευών, γεωτεχνικοί 
μηχανικοί, γεωλόγοι και σεισμολόγοι από όλο τον κόσμο θα βρεθούν σε 
έναν ιδανικό χώρο συνάντησης για να ανταλλάξουν ιδέες, να μοιραστούν 
γνώσεις και εμπειρίες και να συζητήσουν γύρω από τις πιο πρόσφατες 
εξελίξεις στους τομείς των αντισεισμικών κατασκευών, της γεωτεχνικής 
σεισμικής μηχανικής και της τεχνικής σεισμολογίας. 

Διακεκριμένοι προσκεκλημένοι ομιλητές θα παρουσιάσουν τις 
πρόσφατες και τρέχουσες εξελίξεις, θίγοντας αξιοσημείωτα θέματα 
και προβάλλοντας ιδέες για το μέλλον. Θα διοργανωθούν επιλεγμένες 
ειδικές συνεδρίες, εργαστήρια και συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης σε 
θεματικές ενότητες ειδικού ενδιαφέροντος για τους μηχανικούς και την 
κοινωνία, με σκοπό να διευρύνουν τους ορίζοντες της επιστημονικής 
κοινότητας της σεισμικής μηχανικής και να ενισχύσουν τις διεθνείς 
συνεργασίες.  Το συνέδριο αποτελεί την κορυφαία δραστηριότητα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σεισμικής Μηχανικής, πραγματοποιείται 
κάθε τέσσερα χρόνια, με την παρουσία κορυφαίων επιστημόνων και 
μηχανικών από όλον τον κόσμο. 

Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ καθώς και στο Facebook, το Twitter, 
το Google plus  και το Instagram.

Η σύσταση κοινής ομάδας εργασίας, η οποία θα αναλάβει να 
υποστηρίξει τις ενέργειες του δήμου Παύλου Μελά σε σχέση με την 
αξιοποίηση του ομώνυμου πρώην στρατοπέδου, συμφωνήθηκε στη 
διάρκεια συνάντησης του αναπληρωτή υπουργού Περιβάλλοντος 

Στη Θεσσαλονίκη το 2018 το 16ο πανευρωπαϊκό συνέδριο 
σεισμικής μηχανικής

Κοινή ομάδα εργασίας και τετραπλασιασμός πρασίνου για 
το πρώην στρατόπεδο Παύλου Μελά

Βαθύτατη θλίψη για την απώλεια του 50χρονου άντρα στο 
εργοτάξιο του Μετρό

Τη βαθύτατη θλίψη των μηχανικών της Κεντρικής Μακεδονίας για την 
απροσδόκητη απώλεια 50χρονου χειριστή γερανού εν ώρα εργασίας 
σε εργοτάξιο του Μετρό Θεσσαλονίκης στην επέκταση Καλαμαριάς, 
μεταφέρει το ΤΕΕ/ΤΚΜ. Σε τέτοιες στιγμές, η αμηχανία για το τι μπορεί να 
πει κάποιος είναι δεδομένη, οπότε η ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΚΜ δεν μπορεί παρά 
να εκφράσει -όχι τυπικά, αλλά ουσιαστικά και με πλήρη συναίσθηση 
της οδύνης τους- τα θερμότατα συλλυπητήριά της στην οικογένεια του 
πρόωρα χαμένου ανθρώπου. Υπενθυμίζεται ότι το δυστύχημα συνέβη 
το απόγευμα της Δευτέρας 13/3 στο εργοτάξιο στη συμβολή των οδών 
Πόντου και Μεταμορφώσεως. 

και Ενέργειας, Σωκράτη Φάμελλου και του δημάρχου, Δημήτρη 
Δεμουρτζίδη. Η ομάδα θα αναλάβει να υποστηρίξει την προετοιμασία 

φορέα και την προώθηση του θέματος της χρηματοδότησης, όπως 
αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου. Για το ερχόμενο Σάββατο 
18 Μαρτίου ορίστηκε προκαταρκτική συνάντηση, όπου θα συζητηθούν 
οι προοπτικές αυτής της συνεργασίας. Όπως αναφέρεται στη σχετική 
ανακοίνωση, ο κ.Φάμελλος, ενημέρωσε τον κ.Δεμουρτζίδη, ότι 
αρμόδια στελέχη του υπουργείου μπορούν να βοηθήσουν με την 
μεταφορά τεχνογνωσίας και διοικητικής εμπειρίας, από αντίστοιχους 
φορείς περιβάλλοντος και πάρκων πόλης (πχ. Περιβαλλοντικό Πάρκο 
Ευαισθητοποίησης “Αντώνης Τρίτσης”), αλλά και από συναρμόδια 
υπουργεία. 

Στο μεταξύ, οι αρχιτέκτονες Πρόδρομος Νικηφορίδης και  Bernard 
Cuomo, οι οποίοι επιμελήθηκαν την πολυβραβευμένη ανάπλαση της 
Νέας Παραλίας της Θεσσαλονίκης, θα προσφέρουν τις συμβουλευτικές 
υπηρεσίες τους στον δήμο Παύλου Μελά για τη δημιουργία του 
μητροπολιτικού πάρκου στο πρώην στρατόπεδο. “Θα βάλουμε τους 
άξονες της ανάπλασης και θα γίνουν μελέτες που θα κάνουν το χώρο 
ασφαλή, καθώς αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει φωτισμός, υπάρχουν 
ερείπια και επικίνδυνα κτίρια”, τόνισε ο Πρόδρομος Νικηφορίδης, 
μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό του ΑΠΕ-ΜΠΕ. Πρόσθεσε επίσης 
πως «θα χωροθετηθούν διάφορες περιοχές, θα γίνουν αρχιτεκτονικοί 
διαγωνισμοί για να μπορέσει να ολοκληρωθεί η ανάπλαση», ενώ σε 
πρώτη φάση θα γίνουν εργασίες ποδηλατοδρόμων, πεζοδρόμων, 
φωτισμού και ενίσχυσης του πρασίνου. Σε συνέντευξή του, εξάλλου, 
στην ηλεκτρονική εφημερίδα voria.gr, ο Πρόδρομος Νικηφορίδης 
ανέφερε ότι η δημοτική αρχή προσανατολίζεται σε τετραπλασιασμό κι 
όχι απλώς διπλασιασμό του πρασίνου στο πρώην στρατόπεδο Παύλου 
Μελά. Διαβάστε τα σχέδια για το στρατόπεδο ΕΔΩ.

Διαβάστε ΕΔΩ το πόρισμα παλαιότερης ομάδας εργασίας του ΤΕΕ/ΤΚΜ 
(2010) για τα αξιόλογα κτήρια εντός των στρατοπέδων της Θεσσαλονίκης 
(δεν περιλαμβάνεται αυτό του Παύλου Μελά).

16TH EUROPEAN CONFERENCE ON

EARTHQUAKE

www.16ecee.org

18 - 21 JUNE 2018
ENGINEERING

ORGANISERS CONTACT

Abstract Submission Deadline:

31 May 2017
Paper Notification of Acceptance:

28 February 2018

Notification of Acceptance:

20 July 2017
Early Bird Registration / Final Paper Submission 

10 April 2018

Full Paper Submission:

30 November 2017
Late Registration:

1 June 2018

IMPORTANT DATES

info@16ecee.org

www.16ecee.org
https://www.facebook.com/16th-European-Conference-on-Earthquake-Engineering-16ecee-227127680965507/
https://twitter.com/16ECEE?lang=en 
https://plus.google.com/u/1/109239472633725523824
https://www.instagram.com/16ecee/?hl=en
http://www.voria.gr/article/ta-schedia-nikiforidi-gia-to-stratopedo-pavlou-mela
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teetkm/DRASTHRIOTHTES/OMADES_ERGASIAS_2010-12/KATAGRAFH_AKSIOLOGWN_KTIRIWN
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Νέα επιδείνωση 
σημειώθηκε το 2016 
στην οικοδομική 
δραστηριότητα : στο 
σύνολο του έτους 
καταγράφεται μείωση 
κατά 28,8% σε σχέση 
με το 2015, σύμφωνα 
με τα στοιχεία της 
ΕΛΣΤΑΤ. Ο αριθμός 
των οικοδομικών αδειών που εκδόθηκαν το 2016 εμφανίζει μείωση 
5,5% σε σύγκριση με το 2015 ενώ ακόμη μεγαλύτερη πτώση, της τάξης 
του 12,8% και 28,8% ,παρουσιάζουν η επιφάνεια και ο όγκος αντίστοιχα 
σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ). Το δε μέγεθος της 
συνολικής οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής-Δημόσιας), κατά το 
μήνα Δεκέμβριο 2016, στο σύνολο της χώρας μετρούμενο με βάση τις 
εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, ανήλθε σε 1.270 οικοδομικές άδειες, 
που αντιστοιχούν σε 259,4 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 1.135,6 χιλιάδες 
m3 όγκου, παρουσίασε δηλαδή, αύξηση κατά 2,1% στον αριθμό των 
οικοδομικών αδειών, μείωση κατά 9,3% στην επιφάνεια και κατά 31,6% 
στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2015.

Την άμεση πραγματοποίηση αυτοψίας στις νέες, σημαντικές βυζαντινές 
αρχαιότητες που ανακαλύφθηκαν στις δυο εισόδους του σταθμού 
«Αγία Σοφία», στο πλαίσιο των εργασιών για την κατασκευή του Μετρό 
Θεσσαλονίκης, αποφάσισαν τα μέλη του Κεντρικού Αρχαιολογικού 
Συμβουλίου (ΚΑΣ). «Προκειμένου να συζητήσουμε καλύτερα το θέμα, 
είναι σημαντικό να προχωρήσουμε σε αυτοψία, κατά την οποία μπορεί 
να γίνει και επιτόπου συζήτηση με την Αττικό Μετρό, που δεν έχει ακόμα 
καταθέσει τη μελέτη διαμόρφωσης των δυο εισόδων του σταθμού, ενώ 
και η Εφορεία Αρχαιοτήτων θα μπορεί να πει την άποψή της», ανέφερε 
στο ΚΑΣ, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η γενική γραμματέας του του ΥΠΠΟΑ, 
Μαρία Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη, τονίζοντας την αναγκαιότητα της επιτόπου 
παρουσίας της Ολομέλειας του Συμβουλίου, η οποία αποφασίστηκε να 
γίνει αύριο Παρασκευή 17 Μαρτίου.

Νέα επιδείνωση στην οικοδομική δραστηριότητα με πτώση 
29% σε σχέση με πέρυσι

Άμεση αυτοψία από ΚΑΣ στα αρχαία του σταθμού “Αγία Σοφία” 

Το ΤΕΕ/ΤΚΜ αποχαιρετά την Δόμνα Κοκκαλίδου

Στόχος να προχωρήσουν ταχύτατα τα έργα σε άλλους 2 
κάθετους άξονες της Εγνατίας στη Θράκη

Το τελευταίο τμήμα του κάθετου άξονα 75 της Εγνατίας Οδού («Κομοτηνή-
Νυμφαία-Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα»), μήκους 6,5 χλμ,  εγκαινίασε την 
Τρίτη 14/3 ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών και Δικτύων, Χρήστος 
Σπίρτζης στην Κομοτηνή. Ο κ. Σπίρτζης ξεκαθάρισε επίσης τη βούληση της 
κυβέρνησης να προχωρήσουν ταχύτατα τα έργα και στους άλλους δύο 
κάθετους άξονες στην περιοχή. Όπως ανακοίνωσε, θα πραγματοποιηθεί 
άμεσα η δημοπράτηση του έργου για την κατασκευή του κάθετου άξονα 
Ξάνθη – Εχινος – Ελληνοβουργαρικά  Σύνορα». Σημειώνεται ότι τον 
Αύγουστο του 2017 ολοκληρώνεται το βόρειο τμήμα του κάθετου Άξονα 
Αρδάνιο – Ορμένιο – Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα και το 2018 παραδίδεται 
ο άξονας στο σύνολο του. Στις ερωτήσεις δημοσιογράφων που αφορούν 
την εγκατάσταση και άλλων σταθμών διοδίων επί της Εγνατίας Οδού, ο κ. 
Σπίρτζης ήταν κατηγορηματικός: «Να ρωτήσετε αυτούς που έβγαλαν τις 
συμβάσεις των αυτοκινητοδρόμων χωρίς κοινωνικά κριτήρια. Κι αυτούς 
που έκαναν την Εγνατία και δεν έβαλαν 15 χρόνια τα διόδια που έπρεπε 
να βάλουν, χωρίς συνδέσεις σε καμία τουριστική περιοχή, σε καμία 
βιομηχανική περιοχή σε καμία πόλη από αυτές που όφειλαν να κάνουν 
τις συνδέσεις».

Έφυγε πρόωρα από κοντά μας η επί δεκαετίες Νομική 
Σύμβουλος του ΤΕΕ/ΤΚΜ Δόμνα Κοκκαλίδου.

Η Δόμνα ήταν  65 χρονών και είχε συνταξιοδοτηθεί  
πριν 3 χρόνια. Εκφράζουμε τα θερμότερα συλληπητήριά 
μας στους δικούς της ανθρώπους. Θα την θυμόμαστε με 
αγάπη και εκτίμηση

Η ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΤΟΥ 1917 ΚΙ Ο ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» είναι το θέμα της εκδήλωσης που θα 
πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 22 Μαρτίου 2017 και ώρα 19:00, 
στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης (Μανόλη Ανδρόνικου 
6). Πληροφορίες ΕΔΩ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ με τίτλο «ΤΟ 
ΜΕΛΛΟΝ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΜΕ – ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΡΩΝ», από 
την Αναπτυξιακή ΟΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε., στο πλαίσιο του έργου 
«EYD 2015 -Το μέλλον που θέλουμε-». Πληροφορίες ΕΔΩ

7ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ 
ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΖΩΝΩΝ, από το ΕΜΠ, Σχολή ΠΜ, 20 έως 22 
Νοεμβρίου 2017, Αθήνα. 

1ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «Κλιματική αλλαγή, αυτοδιοίκηση 
και Θεσσαλία μπροστά στην παγκόσμια πρόκληση», από την ΠΕΔ 
Θεσσαλίας, ΤΕΕ/Τμήμα Κ & Δ Θεσσαλίας, ΤΕΕ/Τμήμα Μαγνησίας, 
ΓΕΩΤ.Ε.Ε ΚΜ και ΕΘΕΜ. Στις 9 και 10 Ιουνίου 2017, Εταιρεία 
Θεσσαλικών Μελετών, Καρδίτσα. Πληροφορίες ΕΔΩ

Πηγή:
https://www.pexels.com/search/construction

http://architecture.web.auth.gr/%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%AE%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CE%B8%CE%AD%CE%BC%CE%B1-%CE%B7-%CF%80%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CE%AC-%CF%84%CE%BF%CF%85-1917-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BF/
http://www.anatoliki.gr/images/OROI_DIAGONISMOY.pdf
www.pedthessalias4clima.gr
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ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

Συγκράτηση των δαπανών κατά 1 δισ. ευρώ εμφανίζει ο προϋπολογισμός στο πρώτο δίμηνο του έτους, κάτι που δείχνει ότι το δημόσιο σταμάτησε να πληρώνει 
τις υποχρεώσεις του. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν οι δαπάνες του προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν στα 7,9 δισ. ευρώ έναντι στόχου 8,9 δισ. 
ευρώ, ενώ τα έσοδα (μετά την επιστροφή φόρων) παρουσιάζουν αύξηση 409 εκατ. ευρώ. Με αυτό τον τρόπο η κυβέρνηση εμφανίζει πλασματικό πρωτογενές 
πλεόνασμα 2,1 δισ. ευρώ, αυξημένο κατά 1,2 δισ. ευρώ έναντι του στόχου που είχε τεθεί. Ειδικότερα και σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του 
κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για την περίοδο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2017, παρουσιάζεται πλεόνασμα στο ισοζύγιο του 
κρατικού προϋπολογισμού ύψους 423 εκατ. ευρώ έναντι πλεονάσματος 1.135 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2016 και στόχου του Προϋπολογισμού 2017 
(που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού) για έλλειμμα 806 εκατ. ευρώ.

Περισσότερες από 100 επιχειρήσεις εγκατεστημένες εντός και πέριξ της βιομηχανικής ζώνης της Θεσσαλονίκης, ενδιαφέρονται να επεκτείνουν τη δραστηριότητά 
τους στον κλάδο των logistics ή να εκσυγχρονίσουν τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις τους, αλλά η πρόθεση τους για επενδύσεις  μπλοκάρει στην αδυναμία έκδοσης 
αδειών, εξαιτίας της μη ενεργοποίησης του Ν. 4302. Αυτό επισήμαναν εκπρόσωποι των συγκεκριμένων εταιρειών, σε συνάντηση που είχαν σήμερα με τον 
αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Κώστα Γιουτίκα, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Στην τελική ευθεία φαίνεται ότι βρίσκεται η παραχώρηση των 14 περιφερειακών αεροδρομίων στην Fraport Greece, αφού όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος της 
γερμανικής εταιρείας από την Φρανκφούρτη «τις επόμενες εβδομάδες θα ολοκληρωθεί» η διαδικασία υλοποίησης της σύμβασης που έχει υπογραφεί ανάμεσα 
στην γερμανική Fraport και το ελληνικό Δημόσιο. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του ιδίου, όπως αναφέρονται σε σχετικό δημοσίευμα της Deutsche Welle «η ελληνική 
πλευρά εργάζεται πυρετωδώς» για την επίλυση των τελευταίων προβλημάτων σημειώνοντας επίσης πως «η Fraport Greece είχε ανακοινώσει ήδη στις 6 Μαρτίου 
ότι όλα είναι έτοιμα για την ανάληψη της διαχείρισης των αεροδρομίων».

Πλασματικό πρωτογενές πλεόνασμα λόγω στάσης πληρωμών

Πάνω από 100 επιχειρήσεις θέλουν να επενδύσουν στα Logistics

Kαθημερινη 14/3/2017

voria.gr 14/3/2017

μακεδονία 14/3/2017Στην τελική ευθεία για την παραχώρηση των αεροδρομίων στη Fraport

-Το αφιέρωμα στις βραβευμένες φοιτητικές εργασίες με θέμα 
την επανάχρηση και τον ανασχεδιασμό των ιστορικών κτηρίων 
των στάβλων στο στρατόπεδο Π.Μελά.  

-To άρθρο του Ιωάννη Τσιτσόπουλου, με τίτλο “Πολυτεχνική 
Σχολή του ΑΠΘ και ΤΕΕ/ΤΚΜ. Η επιχειρηματικότητα  συνδετικός 
κρίκος για τη διεύρυνση της επαγγελματικής προοπτικής των 
Νέων Μηχανικών”. 

-Η επιχείρησή σου γκρεμίστηκε ή σε απέλυσαν: παθόντες που 
ανέκαμψαν πανηγυρικά σού εξηγούν πώς τα κατάφεραν 
-Από 23/3 η υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα «Ερευνώ - 
Δημιουργώ - Καινοτομώ».

-Design Week 2017. Έχεις startup στον τομέα του πολιτισμού 
ή της δημιουργικής βιομηχανίας; Ίσως πρέπει να επισκεφτείς το 
Μιλάνο. 

-Γιατί οι ΗΠΑ καλουνται να επενδύσουν 4,6 τρισ σε υποδομές.
-Η οικοδομή στην Ελλάδα...τραβά την κατηφόρα, ενώ πόλεις ανά 
τον πλανήτη αναρωτιούνται κατά πόσο θα μπορούν να φορτίσουν 
τόσα ηλεκτρικά ΙΧ, όσα επιθυμούν να αποκτήσουν.
-ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: Η πανεπιστημιούπολη του ΑΠΘ ως πεδίο 
αρχιτεκτονικού και αστικού εκσυγχρονισμού. 

Διαβάστε στο blog του ΤΕΕ/ΤΚΜ 

Στη Μπολόνια της Ιταλίας φαίνεται ότι θα εγκατασταθεί από το 

2020 ο επόμενης γενιάς υπερυπολογιστής που θα αναλάβει 

τις μεσοπρόθεσμες καιρικές προβλέψεις της Ευρώπης. Μέχρι 

σήμερα τον τίτλο της ...οικοδέσποινας κρατάει η Μεγάλη Βρετανία, 

καθώς το υπάρχον σύστημα εδρεύει στο Ρέντινγκ της Μ. Βρετανίας. 

Την απόφαση της μετακόμισης έλαβαν οι χώρες – μέλη του Euro-

pean Centre for Medium-range Weather Forecasts (ECMWF).

Στα «χέρια» του Δημοσίου καταλήγουν χιλιάδες ακίνητα λόγω της 

αδυναμίας των ιδιοκτητών τους να αποπληρώσουν τις φορολογικές 

του υποχρεώσεις. Μόνον πέρυσι, με βάση στοιχεία της Alpha Αστικά 

Ακίνητα 10.500 ακίνητα πέρασαν στο Δημόσιο. Τα ακίνητα προήλθαν 

από κατασχέσεις, με τους πολίτες να μην μπορούν να ανταποκριθούν 

στις φορολογικές τους υποχρεώσεις, αποποιήσεις κληρονομιών ή 

εκχωρήσεις, καθώς δεν ήταν δυνατή η αποπληρωμή φόρων που 

συνοδεύουν τα ακίνητα. 

post-its
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54643, Θεσσαλονίκη
www.tkm.tee.gr

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

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1oς όροφος ΤΕΕ/ΤΚΜ, γραφείο ΝΟΚ 
Περισσότερα

http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teetkm/Forologika_Martios_2017.pdf

