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ΓΔΙΣΗΟ ΣΤΠΟΤ 

 
Δπθαηξίεο θαη γηα ηνπο κεραληθνύο ζε πθηζηάκελα θαη λέα ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία 

ζηήξημεο ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο 
Ζ θεληξηθή εθδήιωζε ηνπ ΣΔΔ/ΣΘΚ ζηελ 86ε ΓΔΘ 

 

Ο εθζπγρξνληζκφο ησλ φξσλ αμηνπνίεζεο κηαο ζεηξάο ρξεκαηνδνηηθψλ εξγαιείσλ ψζηε λα 
παξακέλνπλ ειθπζηηθά θαη λα ζπληζηνχλ επθαηξίεο κέζα ζηελ ελεξγεηαθή θξίζε, νη πξνηάζεηο 

ηνπ ΤΔΔ/ΤΚΜ γηα ηελ πεξαηηέξσ βειηίσζε ησλ πξνγξακκάησλ απηψλ –ηδηαίηεξα ζην πεδίν ηνπ 
πεξηνξηζκνχ γξαθεηνθξαηίαο- αιιά θαη κηα ζεηξά απφ λένπο πφξνπο ρξεκαηνδφηεζεο κε ηε 

ζηήξημε εγγπνδνηηθψλ θνξέσλ, αλαδείρζεθαλ ζηε δηάξθεηα εθδήισζεο πνπ νξγάλσζε 
ην ΣΔΔ/ΣΘΚ ζην πιαίζην ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζηελ 86ε ΓΔΘ, κε ζέκα: “Φξεκαηνδνηηθά 

Δξγαιεία γηα Μεραληθνχο ζηε λέα πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2021 -2027”. 
Τε ζεκαηνινγία ηεο εθδήισζεο παξνπζίαζε ζπλνπηηθά θαηά ηε έλαξμε ην κέινο ηεο ΓΔ ηνπ 

ΣΔΔ/ΣΘΚ θ. Καλώιεο Κπειηκπαζάθεο. 

 
Καισζνξίδνληαο ηνπο ζπκκεηέρνληεο ν Πξόεδξνο ηνπ ΣΔΔ/ΣΘΚ θ. Γηώξγνο Σζαθνύκεο, 

ηφληζε ηελ πξνζπάζεηα ηνπ Τκήκαηνο, κέζσ ηεο αξκφδηαο Μφληκεο Δπηηξνπήο 
Αληαγσληζηηθφηεηαο, Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη Καηλνηνκίαο, λα ππνζηεξίμεη θαη λα εληζρχζεη ηε 

δπλαηφηεηα ησλ κεραληθψλ λα ιεηηνπξγήζνπλ σο επηρεηξεκαηίεο κέζα ζε έλα δηαξθψο 
κεηαβαιιφκελν, αιιά θαη δηαξθψο αληαγσληζηηθφηεξν πεξηβάιινλ. 

 
Φαηξεηίδνληαο ηελ εθδήισζε, ν Τθππνπξγόο Δζωηεξηθώλ αξκόδηνο γηα ζέκαηα 

Καθεδνλίαο-Θξάθεο θ. ηαύξνο Θαιαθάηεο, ηφληζε ηε ζεκαζία ηεο επίηεπμεο πςειψλ 

ξπζκψλ αλάπηπμεο ηεο Διιάδαο ελ κέζσ κηαο αθφκε δχζθνιεο ζπγθπξίαο, πνπ δηακνξθψλνπλ 
ε ελεξγεηαθή θξίζε θαη νη επηπηψζεηο ηνπ πνιέκνπ ζηελ Οπθξαλία. Πξφζζεζε δε, φηη ε ρψξα έρεη 

θηάζεη ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηελ 1ε ζέζε ηεο Δ.Δ. ζε ξπζκνχο απνξξφθεζεο επξσπατθψλ 
πφξσλ απφ ηελ 19ε ζέζε ζηελ νπνία πεξηνξηδφηαλ πξηλ αξθεηά ρξφληα, ελψ εηδηθά γηα ηε 

Θεζζαινλίθε, αθνχ αλαθέξζεθε εθ λένπ ζην πιέγκα 30 θαη πιένλ έξγσλ θαη παξεκβάζεσλ πνπ 
ζα δηακνξθψζνπλ ην λέν πξφζσπν ηεο πφιεο, ππνγξάκκηζε ηελ αλάγθε αχμεζεο ηεο κέξηκλαο 

γηα ηε Γπηηθή Θεζζαινλίθε, ζηφρεπζε πνπ, φπσο είπε, ήδε ππεξεηνχλ νη επηινγέο ηεο 
θπβέξλεζεο. 

 

Ο Γήκαξρνο Θεζζαινλίθεο θ. Θωλζηαληίλνο Εέξβαο ππνγξάκκηζε ηε ζεκαζία ηεο ζηήξημεο 
πνπ παξέρνπλ κηα ζεηξά απφ ρξεκαηνδνηηθνχο κεραληζκνχο ζπλνιηθά ζηελ Απηνδηνίθεζε 

(Α.Τξίηζεο, ΔΤΔπ, θ.α.) αλαθεξφκελνο ζην παξάδεηγκα ησλ 160 εθαηνκκπξίσλ επξψ πνπ 
αθνξνχλ ζηνλ Γήκν Θεζζαινλίθεο, ν νπνίνο κφλν θέηνο έρεη έλα ηερληθφ πξφγξακκα 

πξνζαπμεκέλν θαηά 75% ζε ζρέζε κε ην 2019. Σεκεηψλνληαο δε φηη ε αιιαγή ηνπ 
παξαγσγηθνχ κνληέινπ ηεο ρψξαο πεξλάεη απαξαηηήησο απφ έξγα ππνδνκήο, ν ίδηνο αλέδεημε 

κηα ζεηξά ζεκαληηθψλ αλαπιάζεσλ (Σηάβινη Παπάθε, Νηεθ Παιηάο Παξαιίαο, θ.α.) πνπ ζα 
εκπινπηίζνπλ αθφκα πεξηζζφηεξν ην πιέγκα κεγάισλ έξγσλ πνπ έρνπλ δξνκνινγεζεί γηα ηελ 

αλαβάζκηζε ζπλνιηθά ηεο Θεζζαινλίθεο. 

 
Ο Αληηπεξηθεξεηάξρεο Τπνδνκώλ θαη Γηθηύωλ ηεο Πεξηθέξεηαο Θεληξηθήο Καθεδνλίαο 

θαη η. πξόεδξνο ηνπ ΣΔΔ/ΣΘΚ θ. Πάξηο Κπίιιηαο εθπξνζσπψληαο θαη ηνλ Πεξηθεξεηάξρε θ. 
Απφζηνιν Τδηηδηθψζηα, ππνγξάκκηζε ην γεγνλφο πσο ζε ηδέεο θαη πξνηάζεηο ηνπ ΤΔΔ/ΤΚΜ 

βαζίζηεθαλ αξθεηά απφ ηα έξγα πνπ βξίζθνληαη απηή ηελ πεξίνδν ζε θάζε πινπνίεζεο ή ζην 
ζηάδην ηνπ κειεηεηηθνχ ζρεδηαζκνχ. Δπηζεκαίλνληαο πσο γη` απηφ αθξηβψο, απνηειεί θαη 

επηινγή ηνπ Πεξηθεξεηάξρε, ην ΤΔΔ/ΤΚΜ λα κελ είλαη απιψο ν ζεζκηθφο ζχκβνπινο, αιιά έλαο 
ζηαζεξφο ζπλεξγάηεο, ηδηαίηεξα απέλαληη ζηε δηαξθή πξφθιεζε λα ππεξληθεζεί ην ιεγφκελν 

“ηέξαο ηεο γξαθεηνθξαηίαο”. Σηάζεθε δε ηδηαίηεξα ζηελ άξξεθηε ζρέζε ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ 

κεραληθνχ κε ηελ αλάπηπμε. 
 

Ο Γεληθόο Γξακκαηέαο Γεκνζίωλ Δπελδύζεωλ θαη ΔΠΑ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θ. 
Γεκήηξεο θάιθνο πξναλήγγεηιε φηη εληφο ηνπ επφκελνπ κήλα αλακέλεηαη λα ελεξγνπνηεζνχλ 



4 δηο επξψ ζην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Αληαγσληζηηθφηεηα», θαη ηφληζε φηη ε Πνιηηεία 

θξφληηζε λα μεθαζαξίζνπλ  νη «φξνη ηνπ παηρληδηνχ» κε πξνζθιήζεηο πνπ ζα παξακέλνπλ 
αλνηρηέο κέρξη εμαληιήζεσο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ.  

Θχκηζε επίζεο, πσο κέρξη ην ηέινο ηνπ 2023, αλακέλεηαη λα ρξεκαηνδνηήζνπλ ηελ νηθνλνκία 
πεξίπνπ 8 δηο επξψ απφ ηα πξνγξάκκαηα ηνπ ΔΣΠΑ θαη 6,4 δηο επξψ απφ ηα έξγα ηνπ Σρεδίνπ 

Διιάδα 2.0 γηα ην Τακείν Αλάθακςεο θαη Αλζεθηηθφηεηαο. 
Ο ίδηνο επηζήκαλε φηη ην λέν ΔΣΠΑ 2021-2027 ππνινγίδεηαη λα νδεγήζεη ζε αχμεζε ηνπ ΑΔΠ 

θαηά 31 δηο επξψ καδί κε ηελ κφριεπζε πφξσλ ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα θαη ζεκείσζε φηη ζηε βαζηθή 
ζηφρεπζε ησλ ρξεκαηνδνηήζεσλ απηψλ ζα παξακείλνπλ ν Χεθηαθφο Μεηαζρεκαηηζκφο θαη ε 

κεηάβαζε ζηελ Πξάζηλε Δλέξγεηα. 

 
Ο Πξόεδξνο ηνπ ΣΚΔΓΔ θ. Θωλζηαληίλνο Καθέδνο αλαθέξζεθε ιεπηνκεξψο ζηηο επξχηεξεο 

ρξεκαηνδνηηθέο αλάγθεο πνπ ζα έρνπλ νη Μεραληθνί ηελ επφκελε ηεηξαεηία, ελψ παξάιιεια ην 
ΤΜΔΓΔ ελδπλακψλεη κε απηά απνηειέζκαηα ηελ αμηνπηζηία ηνπ απνηειψληαο ηνλ πξαγκαηηθφ 

ππιψλα ζηήξημεο ησλ κειψλ ηνπ θαη εηδηθφηεξα ησλ ΜκΔ.. 
Ψο ζεκαληηθή πξσηνβνπιία αλέδεημε ηε ζπλεξγαζία κε ηελ Διιεληθή Δπελδπηηθή Τξάπεδα γηα ην 

«Τακείν Δγγπνδνζίαο ΔΑΤ-ΤΜΔΓΔ», ράξε ζηελ νπνία θάζε δηθαηνχρνο ιακβάλεη θεθάιαην 
θίλεζεο, κέζσ ηξαπεδηθνχ δαλεηζκνχ, γηα πνζφ έσο €200.000, κε ην Τακείν λα αλαιακβάλεη θαη 

κέξνο ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ παξέρνληαο εγγχεζε πξνο ηηο ηξάπεδεο γηα ην 80% ηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο. Μέρξη ζήκεξα έρνπλ εθηακηεπηεί πεξηζζφηεξα απφ €28 εθαη. απφ ην 
ζπγθεθξηκέλν κεραληζκφ. 

Ο ίδηνο κεηαμχ άιισλ, παξνπζίαζε έλα λέν ρξεκαηνδνηηθφ εξγαιείν, ηελ «ΤΜΔΓΔ Microfinance 
Solutions», κηα εμεηδηθεπκέλε εηαηξεία ρνξήγεζεο κηθξνρξεκαηνδνηήζεσλ, πνπ ζα ιεηηνπξγεί 

ζχκθσλα κε ην κνληέιν ηνπ ΤΜΔΓΔ, δειαδή σο πάξνρνο νινθιεξσκέλσλ ςεθηαθψλ 
ππεξεζηψλ, θαη ζα παξέρεη ζε λέεο επηρεηξήζεηο θαη λένπο επαγγεικαηίεο θεθάιαην θίλεζεο 

κέρξη 25.000 επξψ, κε επλντθνχο φξνπο. Σπγρξφλσο, εμαζθψληαο πξαθηηθά ηελ εμσζηξέθεηα, 
ζηνρεχεη ζηελ ελίζρπζή ηνπ απφ επξσπατθνχο πφξνπο, κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζηνλ 

Δπξσπατθφ Φνξέα Δγγπνδνζίαο (AECM). 

 
Ο Γηεπζπληήο ηξαηεγηθήο ηεο Διιεληθήο Αλαπηπμηαθήο Σξάπεδαο θ. Δπάγγεινο 

Θαξαγηαλάθνο ηφληζε φηη ζε πεξηφδνπο θξίζεο ε ηάζε ησλ επηρεηξήζεσλ λα πξνζθεχγνπλ ζηα 
πξνγξάκκαηα ησλ αλαπηπμηαθψλ ηξαπεδψλ απμάλεηαη ζεακαηηθά, γεγνλφο πνπ απνηππψζεθε θαη 

ζηελ εθζεηηθή αχμεζε ησλ πφξσλ πνπ δηνρέηεπζε ζηελ αγνξά ε Διιεληθή Αλαπηπμηαθή Τξάπεδα 
ηα ηειεπηαία ηξία ρξφληα ελ κέζσ παλδεκίαο, κε ηελ αμία ησλ εγθεθξηκέλσλ δαλείσλ λα 

εθηνμεχεηαη απφ 280 εθαηνκκχξηα ην 2019 ζε 8,5 δηζεθαηνκκχξηα επξψ, ην 2022. 
Παξνπζηάδνληαο ηξέρνληα θαη λέα ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία ηεο Διιεληθήο Αλαπηπμηαθήο 

Τξάπεδαο, ν θ. Θαξαγηαλάθνο εμέθξαζε ηελ πεπνίζεζε πσο ζα είλαη απμεκέλεο νη αλάγθεο 

ρξεκαηνδφηεζεο θαηά ηα έηε 2022-2026 γηα ηνλ θιάδν Καηαζθεπψλ θαη Αξρηηεθηφλσλ 
Μεραληθψλ, κε ηελ εθηίκεζε ησλ αλαγθψλ λα αλέξρεηαη ζε 1,5 δηο – 2,3 δηο επξψ. 

Η εθηίκεζε απηή σζηφζν ζπλνδεχεηαη –φπσο είπε- απφ ηελ πξφβιεςε γηα ζεκαληηθφ επελδπηηθφ 
θελφ γηα Πξάζηλεο Υπνδνκέο, αθφκε θαη αλ ε Διιάδα απνξξνθήζεη ππνδεηγκαηηθά ην ζχλνιν 

ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ πφξσλ θαη εξγαιείσλ ηεο ΔΔ πνπ πξννξίδνληαη γηα θιηκαηηθέο επελδχζεηο 
θαηά ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2021-2027. 

 
Η Πξνϊζηακέλε ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο 

«Θεληξηθή Καθεδνλία» θ. Αγγειηθή Ωξαηνπνύινπ παξνπζίαζε ζπλνπηηθά ην ΔΠ ηεο 

πεξηφδνπ 2021-2027 επηζεκαίλνληαο ηνπο γνξγνχο ξπζκνχο απνξξφθεζεο ηνπ πξνεγνχκελνπ 
ΔΣΠΑ πνπ απνηεινχλ ζεκαληηθή εγγχεζε γηα ηελ πνξεία θαη ηνπ λένπ πξνγξάκκαηνο, χςνπο 

1,44 δηο επξψ, πνπ θαηαλέκεηαη σο εμήο: 
o Παξαγσγηθφο αληαγσληζηηθφο κεηαζρεκαηηζκφο ηεο ΚΜ     190,3 M€ 

o Σηήξημε ηεο πξάζηλεο &η αεηθφξνπ αλάπηπμεο ζηελ ΚΜ     290,7 M€ 
o Δμαζθάιηζε ηεο δηαζπλδεζηκφηεηαο ηεο ΚΜ            105,5 M€ 

o Πξνψζεζε ηεο Κνηλσληθήο Σπλνρήο ζηελ ΚΜ (ΔΤΠΑ)        211,0 M€ 
o Πξνψζεζε ηεο Κνηλσληθήο Σπλνρήο ζηελ ΚΜ (ΔKT+)       365,4 M€ 

o Οινθιεξσκέλε Φσξηθή Αλάπηπμε ζηελ ΚΜ             257,9 M€ 

o Τερληθή Βνήζεηα (ΔΤΠΑ)                                                  11,6 M€ 
o Τερληθή Βνήζεηα (ΔKT+)                                                              7,7 M€ 

 



Η θ. Ωξαηνπνύινπ επηθεληξψζεθε ζηηο πξνγξακκαηηδφκελεο δξάζεηο ζηήξημεο ηεο έμππλεο 

εμεηδίθεπζεο, ζην πιαίζην ηνπ πξψηνπ πεδίνπ, πνπ αθνξά ζηνλ παξαγσγηθφ αληαγσληζηηθφ 
κεηαζρεκαηηζκφ ηεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, κε αλάπηπμε θαη ελίζρπζε ησλ ηθαλνηήησλ έξεπλαο 

θαη θαηλνηνκίαο θαη αμηνπνίεζε πξνεγκέλσλ ηερλνινγηψλ, αμηνπνίεζε ησλ νθειψλ ηεο 
ςεθηνπνίεζεο γηα ηνπο πνιίηεο, ηηο εηαηξείεο, ηνπο εξεπλεηηθνχο νξγαληζκνχο θαη ηηο δεκφζηεο 

αξρέο, ελίζρπζε ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο θαη ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ ΜΜΔ, θαζψο θαη 
δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο ζηηο ΜΜΔ κέζσ παξαγσγηθψλ επελδχζεσλ. Πξφζζεζε αθφκα, φηη 

ιφγσ ηεο επξείαο γθάκαο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηνπνίεζεο ησλ Μεραληθψλ ζα ππάξμνπλ 
πνιιέο επθαηξίεο παξνπζίαζεο ηνκέσλ πνπ ηνπο αθνξνχλ, ζε κειινληηθέο εθδειψζεηο, ηελ 

πξφζεζε δηνξγάλσζεο ησλ νπνίσλ, επηβεβαίσζε ν Πξφεδξνο ηνπ ΤΔΔ/ΤΚΜ θ. Τζαθνχκεο. 

 
Ο θ. Γξεγόξεο Θαιακαθίδεο, κεραληθόο, κέινο ηεο ΚΔ Αληαγωληζηηθόηεηαο, 

Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο θαη Θαηλνηνκίαο ηνπ ΣΔΔ/ΣΘΚ, παξνπζίαζε αλαιπηηθά ηηο πξνβιέςεηο 
θαη ηα “θαζεζηψηα” ηνπ λένπ Αλαπηπμηαθνχ λφκνπ, επηζεκαίλνληαο ηηο επθαηξίεο ζπκκεηνρήο 

πνπ δεκηνπξγεί γηα ηνπο κεραληθνχο, ζηελ θαηάξηηζε κειεηψλ πξνκέηξεζεο θφζηνπο 
επελδπηηθψλ ζρεδίσλ, ζηελ εθπφλεζε κειεηψλ ππαγσγήο , ζηε δηαδηθαζία αδεηνδνηήζεσλ θαη 

ζηηο δηαδηθαζίεο ειέγρνπ πινπνίεζεο επελδπηηθψλ ζρεδίσλ σο πηζηνπνηεκέλνη ειεγθηέο. Ο ίδηνο 
ππνγξάκκηζε ηελ βειηίσζε ηεο θαηαλνκήο ησλ πφξσλ ζηα επί κέξνπο «θαζεζηψηα», πνπ 

επηηξέπεη ηελ επαξθή ρξεκαηνδφηεζε δξαζηεξηνηήησλ θαη επηρεηξήζεσλ πνπ ζην παξειζφλ 

αδηθνχληαλ κέζα απφ ηελ ππαγσγή ηνπο ζε γεληθφηεξεο ελφηεηεο. Όπσο είπε, γηα πξψηε θνξά 
ππάγνληαη επελδπηηθά ζρέδηα πνπ δελ δηαζέηνπλ ηνλ ραξαθηήξα κηαο νινθιεξσκέλεο 

επέλδπζεο, αιιά εληζρχνληαη απνθιεηζηηθά γηα εηδηθέο θαηεγνξίεο δαπαλψλ (Γαπάλεο Δθηφο 
Πεξηθεξεηαθψλ εληζρχζεσλ). Νέν θίλεηξν ελίζρπζεο απνηειεί ε ρξεκαηνδφηεζε 

επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ, ε νπνία πεξηιακβάλεη ίδηα θεθάιαηα, νηνλεί ίδηα θεθάιαηα, επελδπηηθή 
ρνξεγία θαη δάλεηα γηα ηελ παξνρή επελδχζεσλ ρξεκαηνδνηηθνχ θηλδχλνπ άκεζα ή έκκεζα, σο 

απνθιεηζηηθφ θίλεηξν ηνπ θαζεζηψηνο «Νέν Δπηρεηξείλ». 
 

Κιείλνληαο ηελ εθδήισζε, ν Πξόεδξνο ηεο Κόληκεο Δπηηξνπήο Αληαγωληζηηθόηεηαο, 

Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο θαη Θαηλνηνκίαο ηνπ ΣΔΔ/ΣΘΚ θ. Γηάλλεο Σζηηζόπνπινο, 
ππνγξάκκηζε ηελ πινχζηα δξαζηεξηφηεηα ηεο επηηξνπήο γηα ηε δηνξγάλσζε αλάινγσλ 

εθδειψζεσλ θαη παξνπζίαζε ζεηξά πξνηάζεσλ ηεο επηηξνπήο γηα ηε βειηίσζε ηνπ ζεζκηθνχ 
πιαηζίνπ θαη ησλ πξαθηηθψλ δηαδηθαζηψλ αμηνπνίεζεο απφ ηηο επηρεηξήζεηο, ησλ πφξσλ πνπ 

δηαηίζεληαη ζην πιαίζην ηεο λέαο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ.   
Μεηαμχ άιισλ, ππνγξάκκηζε ηελ αλάγθε γηα: 

o Θέζπηζε επέιηθηνπ θαη νκνηνγελνχο ζπζηήκαηνο δηνίθεζεο θαη δηαρείξηζεο πξνο 
απνθπγήλ ηεο γξαθεηνθξαηίαο. 

o Μεγαιχηεξε αμηνπνίεζε δνκψλ θαη εξγαιείσλ ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα (π.ρ. Δλδηάκεζνη 

Φνξείο Γηαρείξηζεο) 
o Οξηζηηθνπνίεζε δεηεκάησλ πνπ αθνξνχλ ζε ζέκαηα αδεηνδφηεζεο, ρσξνηαμίαο θαη 

ιεηηνπξγίαο ησλ επηρεηξήζεσλ 
o Δθζπγρξνληζκφ ησλ κεηξψνπ αμηνινγεηψλ. 

o Καηάξγεζε δηαηάμεσλ πνπ απαγνξεχνπλ ζηνπο κεραληθνχο λα ππνγξάθνπλ 
νηθνλνκνηερληθέο κειέηεο 

Ο ίδηνο ζεκείσζε πσο ε επίηεπμε ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο θαη ηεο βησζηκφηεηαο κίαο επέλδπζεο 
ζα πξέπεη λα απνηειεί βαζηθφ ζηξαηεγηθφ ζηφρν γηα ηε ρξεκαηνδφηεζή ηεο, ν δε ζρεδηαζκφο 

ηνπ πεξηερνκέλνπ κίαο δξάζεο λα είλαη απνηέιεζκα νπζηαζηηθήο δηαβνχιεπζεο κε ζπκκεηνρή θαη 

ηνπ ΤΔΔ θαη επηρεηξήζεσλ. 
 

Τελ εθδήισζε ζπληφληζε ν δεκνζηνγξάθνο θ. Βαγγέιεο Κωπζήο 
 

 

                                                               Από ην Γξαθείν Σύπνπ ηνπ ΣΔΔ/ΣΘΚ 

Σα Γειηία Σύπνπ ηνπ ΣΔΔ/ΣΘΚ θαηαρωξνύληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ, www.tkm.tee.gr, 

ζην link, Οξγάλωζε Τπεξεζηώλ/Γξαθείν Σύπνπ 
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