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Κέρδη… από το διάστημα, για επενδυτές που αξιοποιούν Δεδομένα 
Παρατήρησης Γης

Η «κληρονομιά» του μεγάλου σεισμού του 1978 στο 16ο Διεθνές Συνέδριο 
Σεισμικής Μηχανικής

EDITORIAL
Επιτέλους, στη Θεσσαλονίκη, βρέθηκε κάτι 

που ενώνει τους πάντες. Το γεγονός ότι στο 

Περιφερειακό Συμβούλιο δόθηκε η έγκριση, 

ώστε να υποβληθεί αρμοδίως αίτημα για 

να εκπονηθεί ειδικό χωρικό σχέδιο για το 

παραλιακό μέτωπο, αποτελεί διπλό κέρδος για 

την πόλη.

Τα έργα αστικής αναβάθμισης που θα γίνουν 

στο πλαίσιο του ειδικού χωρικού σχεδίου 

,θα κάνουν την πόλη πόλο έλξης τουριστών 

και επιχειρηματιών, ενώ οι πολίτες θα 

απολαμβάνουν διαδρομές που θα δώσουν 

περιβαλλοντική αξία στην πόλη.

Παράλληλα, η απόφαση αυτή αποτελεί και μια 

δικαίωση για το ΤΕΕ/ΤΚΜ, που χρόνια τώρα 

ζητά να καταστεί το παραλιακό μέτωπο, ένα νέο 

brand για τη Θεσσαλονίκη.

Το διπλό κέρδος της Θεσσαλονίκης, έγκειται 

στη σχεδόν ολοκληρωτική αρμονία θετικών 

τοποθετήσεων απέναντι σε ένα όραμα, που για 

να γίνει πραγματικότητα, χρειάζεται πολλή και 

σκληρή δουλειά , προσήλωση και αφοσίωση 

από τους εκπροσώπους της πόλης, είτε στην 

Αυτοδιοίκηση, είτε σε παραγωγικούς και 

επιστημονικούς φορείς.

Αποτελεί τη μεγάλη ευκαιρία των 

Θεσσαλονικέων αυτό το εγχείρημα. Να 

αφήσουμε στην άκρη τον κακό μας εαυτό, τις 

έριδες και τις μεμψιμοιρίες.

Να αποδείξουμε στους εαυτούς μας, αλλά και 

εκείνους που εκπροσωπούμε, ότι μπορούμε να 

ενώσουμε δυνάμεις χωρίς να μας νοιάζει ποιος 

θα πάρει τα περισσότερα credits, ούτε με ποια 

σειρά θα μπουν τα ονόματα στη «μαρκίζα» της 

επίτευξης ενός στόχου που θα ανοίξει νέες 

προοπτικές, νέες δουλειές, νέους ορίζοντες για 

τη Θεσσαλονίκη…

Εκδήλωση με θέμα «Δεδομένα Παρατήρησης Γης & Βιώσιμη Ανάπτυξη», οργανώνει το ΤΕΕ/
ΤΚΜ σε συνεργασία με το Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος, την Παρασκευή 15 Ιουνίου 
2018 και ώρα 10:00 στο Αμφιθέατρο του Τμήματος (Μ.Αλεξάνδρου 49).

Στόχος της εκδήλωσης είναι, να αναδειχθεί η σημασία αυτών των δεδομένων και τεράστιο 
εύρος δυνατοτήτων χρήσης τους για βιώσιμη ανάπτυξη, στη βάση της χαρακτηριστικής 
εκτίμησης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος, πως κάθε ευρώ επένδυσης σε 
Δεδομένα Παρατήρησης Γης, αποδίδει έξι ευρώ στον επενδυτή.

Ανάμεσα στα επιμέρους θέματα που θα εξεταστούν, είναι η αξιοποίηση της καινοτόμου 
βιομηχανίας του διαστήματος ως μοχλού ανάπτυξης της εθνικής οικονομίας, η δυνατότητα 
συνδυαστικής χρήσης επίγειων και δορυφορικών δεδομένων για παροχή υπηρεσιών σε τομείς 
κοινωνικής ωφέλειας, ενδεικτικές περιπτώσεις χρήσης των δεδομένων παρατήρησης γης, κ.α.

Στην 1η ενότητα, που είναι αφιερωμένη στη «χρήση των Δεδομένων Παρατήρησης Γης για τη 
Βιώσιμη Ανάπτυξη», θα μιλήσουν οι Αθανάσιος Πότσης, Μέλος ΔΣ ΕΛ.Δ.Ο., Γεώργιος Ζαλίδης ( 
i-BEC), Jorge A. Sanchez, Πρόεδρος ΔΣ si-Cluster, CSFO Corallia, Αργυρώ Καββαδά, Associ-
ate, Science Program Management at NASA Headquarters Earth Science Division. 

Ως συνδιοργανωτής ειδικής θεματικής συνεδρίας με θέμα «40 
χρόνια από το σεισμό του 1978 στη Θεσσαλονίκη – εξελίξεις 
και επιτεύγματα στην αντιμετώπιση  φαινομένων σεισμού», 
συμμετέχει το ΤΕΕ/ΤΚΜ στο 16ο Πανευρωπαϊκό  Συνέδριο 
Σεισμικής Μηχανικής.

Η εκδήλωση, θα πραγματοποιηθεί στο Αμφιθέατρο του ΤΕΕ/
ΤΚΜ (Μ.Αλεξάνδρου 49) την Τετάρτη 20 Ιουνίου 2018 στις 09:30 το 
πρωί και θα πλαισιώνεται από έκθεση φωτογραφικού αρχείου του 
Τμήματος, από τις μέρες του σεισμού.

Την «επίδραση του σεισμού του 1978 στην αστική μορφολογία της 
Θεσσαλονίκης (πολεοδομία, δημόσιος χώρος, αρχιτεκτονική)», θα παρουσιάσει ομάδα εργασίας 
αποτελούμενη από τους πολιτικούς μηχανικούς Δημήτρη Δημητριάδη, Όλια Ζηκοπούλου και 
Βασίλη Λεκίδη και τους αρχιτέκτονες μηχανικούς Κυριακή Πετρίδου, Παναγιώτη Σκαρλάτο και 
Αλεξάνδρα Τσαχαλίνα.

Την «ανάλυση και αξιολόγηση βλαβών κτιρίων της Θεσσαλονίκης από το σεισμό της 20ης 
Ιουνίου 1978», θα παρουσιάσει ομάδα εργασίας αποτελούμενη από τους πολιτικούς μηχανικούς 
Χρήστο Ιγνατάκη, Δημοσθένη Σαρηγιάννη και Κοσμά Στυλιανίδη. 

Οι εργασίες του 16ου Πανευρωπαϊκού Συνεδρίου Σεισμικής Μηχανικής (16ECEE), ξεκινούν 
Δευτέρα 18 Ιουνίου στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης.

Συνέχεια στη σελίδα 3...

Συνέχεια στη σελίδα 3...
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Ημερίδα για τη νέα ΤΟΤΕΕ Υαλοπινάκων 

Το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του 2019

Σε ΦΕΚ οι νέες αντικειμενικές αξίες

Στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δημοσιεύθηκε η απόφαση του 
υπουργείου Οικονομικών για την αναπροσαρμογή των αντικειμενικών 
αξιών όλων των ακινήτων της χώρας. Η απόφαση του αρμόδιου 
υπουργού, Ευκλείδη Τσακαλώτου, προβλέπει αναπροσαρμογές στον 
προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των ακινήτων, οι οποίες 
βρίσκονται σε περιοχές εντός σχεδίου, κατά το αντικειμενικό σύστημα. 

Σημειώνεται ότι οι νέες αντικειμενικές αξίες θα ισχύσουν για φέτος 
μόνο όσον αφορά τον ΕΝΦΙΑ, καθώς για τις υπόλοιπες φορολογίες 
-φόροι μεταβίβασης, δωρεών, γονικών παροχών κ.λπ.- θα 
εξακολουθήσουν να ισχύουν οι παλαιές αντικειμενικές τιμές. Αντίθετα, 
από την 1η Ιανουαρίου του 2019, οι νέες αντικειμενικές αξίες θα 
τεθούν κανονικά σε ισχύ, σε καθολικό επίπεδο και για όλες τις χρήσεις.

Η συνολική εικόνα για την αναπροσαρμογή των τιμών σε σύνολο 
10.216 ζωνών, είναι η εξής:

• Σε 2.122 μειώνονται
• Σε 4.302 μένουν σταθερές 
• Σε 3.792  αυξάνονται
Επίσης, με την τροπολογία για την προσαρμογή του ΕΝΦΙΑ 

διευρύνεται το άνω όριο του πρώτου κλιμακίου του κύριου 

Τρία νέα προγράμματα «Ψηφιακό 
Βήμα», «Ψηφιακό Αλμα» και 
«Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός»  
δημόσιας δαπάνης 250 εκ. 
ευρώ και με σκοπό τη ψηφιακή 
αναβάθμιση καθώς και τον 
ποιοτικό εκσυγχρονισμό των 
Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων 
προκήρυξε πριν λίγες ημέρες το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης 
στο πλαίσιο του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020.

Και στα τρία προγράμματα οι δραστηριότητες των Μηχανικών και των 
Τεχνικών Εταιρειών είναι επιλέξιμες με το ποσοστό επιδότησης και 
στα τρία να ανέρχεται σε 50% του προϋπολογισμού τους. 

Το Ψηφιακό Βήμα και το Ψηφιακό Άλμα στοχεύουν στην ψηφιακή 
αναβάθμιση των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων 
συμπεριλαμβανομένων και των ατομικών επιχειρήσεων-ελευθέρων 
επαγγελματιών, με τη δημόσια δαπάνη να ανέρχεται σε 50 εκατ. ευρώ 
για κάθε ένα από τα δύο προγράμματα.

Το πρόγραμμα Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός στοχεύει αποκλειστικά 
στον παραγωγικό εκσυγχρονισμό των μεσαίων επιχειρήσεων (πάνω 
από 50 εργαζόμενους και κύκλος εργασιών άνω των 10 εκ. ευρώ), με 
τη δημόσια δαπάνη να ανέρχεται σε 150 εκατ. ευρώ.

Δείτε αναλυτικά τις προκηρύξεις των τριών προγραμμάτων ΕΔΩ.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & 
Βιοτεχνών Υαλοπινάκων συνδιοργανώνει 
με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, Τμήμα 
Κεντρικής Μακεδονίας, υπό την αιγίδα του 
Πανελλήνιου Συλλόγου Πιστοποιημένων 
Ενεργειακών Επιθεωρητών, ημερίδα με 
τίτλο «Νέα ΤΟΤΕΕ Υαλοπινάκων & Σύγχρονες 
Αρχιτεκτονικές Εφαρμογές». Η ημερίδα θα 
πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 21 Ιουνίου 2018, 
στο αμφιθέατρο του ΤΕΕ/ΤΚΜ (Λεωφ. Μεγάλου Αλεξάνδρου 49).

Σύμφωνα με την ΠΟΕΒΥ ο υαλοπίνακας είναι το κορυφαίο δομικό 
υλικό για την εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια, ενώ συγκαταλέγεται 
στους ισχυρότερους μοχλούς ανάπτυξης της χώρας. 

Δείτε το πρόγραμμα της ημερίδας και τους ομιλητές ΕΔΩ. 

Πόρους συνολικού ύψους 7,3 δισ. ευρώ ετησίως προβλέπει για 
το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο 
Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022. Συνολικά για το διάστημα 
2019-2022 προβλέπονται 29,2 δισ. ευρώ με βασική πηγή τις εισροές 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση (επιχορηγήσεις) και ειδικότερα από το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων, 
κ.ά.

Οι πόροι του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, προβλέπεται 
να διοχετευθούν σε έργα υποδομής στους τομείς μεταφορών και 
περιβάλλοντος, σε δράσεις ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας, σε έργα 
ενέργειας και σε επενδυτικά προγράμματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Επιδότηση 50% για την ψηφιακή αναβάθμιση και τον 
παραγωγικό εκσυγχρονισμό των Μηχανικών

φόρου από τα 500 στα 550 ευρώ και του τρίτου από τα 1000 στα 
1050 ευρώ. Επιπλέον αυξάνεται το αφορολόγητο όριο για το 

συμπληρωματικό φόρο από τα 200.000 ευρώ στα 250.000 ευρώ.
Με βάση τις νέες τιμές και τις παραπάνω αλλαγές, έγινε προσομοίωση 

της εκκαθάρισης του ΕΝΦΙΑ για το έτος 2018. 
Σύμφωνα με το υπουργείο:
• Μειωμένα θα είναι τα εκκαθαριστικά για 1.470.962 ή το 23% των 

φυσικών προσώπων.
• Αμετάβλητα για 3.995.181 ή το 62%.
• Ελάχιστη αύξηση από ένα έως 50 ευρώ (12 ευρώ κατά μέσο όρο) 

θα έχουν τα εκκαθαριστικά για 737.709 ή το 12%.
• Αύξηση από 50 έως 200 ευρώ,  θα έχουν τα εκκαθαριστικά 160.001 

φυσικών προσώπων ή το 2,3%.
• Μόνο για το 0,7% ή 48.961 φορολογούμενους θα προκύψει αύξηση 

πάνω από 200 ευρώ.
Δείτε το ΦΕΚ και τους πίνακες με τις νέες αντικειμενικές αξίες, ΕΔΩ.

http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?
http://www.teetkm.gr/%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%83%CE%B5-%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%B4%CE%B1-%CE%BD%CE%AD%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%84%CE%B5%CE%B5-%CF%85%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CF%80/
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wG3UHk-ZeQumndtvSoClrL899BPB_U8p_znMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtXFNldSygcrSfO-DWxIMvVj2_aRfrI-hYj-7FSQIzr--
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Στη 2η ενότητα όπου θα παρουσιαστούν «Ενδεικτικές περιπτώσεις 
εφαρμογής των δεδομένων παρατήρησης Γης και υπηρεσιών», θα 
μιλήσουν οι Ιωάννης Γήτας, Διευθυντής του Εργαστηρίου Δασικής 
Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης του Τμήματος Δασολογίας και 
Φυσικού Περιβάλλοντος ΕΠαΔαΠ,  Μιχάλης Σιούτας, Διδάκτωρ 
Μετεωρολόγος, Κέντρο Μετεωρολογικών Εφαρμογών ΕΛΓΑ, Κώστας 
Γιουτίκας, Αντιπεριφερειάρχης ΠΚΜ, Αριστοτέλης Βαρθολομαίος, 
Αγρ-Τ. Μ. Α.Π.Θ., Μεταδιδακτορικός Ερευνητής Τμήματος 
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Α.Π.Θ, Βάια Μουστάκα, Αγρ-ΤΜ Ερευνητική 
ομάδα OSWIND, ΑΠΘ.

Στην 3η ενότητα θα κάνουν σχετικές παρουσιάσεις εκπρόσωποι από 
τις εξειδικευμένες εταιρείες: TERRASPATIUM, PLANETEC HELLAS, 
GEOSENSE, GET , NEUROPUBLIC, SCIENTACT, ενώ την εκδήλωση 
στηρίζει και η TOTALVIEW.

Αναλυτικό πρόγραμμα της εκδήλωσης στον ιστότοπο του ΤΕΕ/ΤΚΜ, 
Δύο άρθρα αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης περιλαμβάνει 

το προς ψήφιση πολυνομοσχέδιο  για το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο 
Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022, για τους άκαρπους 
πλειστηριασμούς και τους πτωχευμένους οφειλέτες. 

Αναλυτικότερα, στο άρθρο 23 του πολυνομοσχεδίου προστίθενται τρία 
εδάφια στο άρθρο 966 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας που αφορά την 
κατάσχεση της κινητής περιουσίας του οφειλέτη και την μη κατακύρωση 
ακινήτου που βγαίνει σε πλειστηριασμό (άκαρπος πλειστηριασμός). 
Σήμερα προβλέπεται ότι αν δεν παρουσιαστούν πλειοδότες, το πράγμα 
που πλειστηριάζεται κατακυρώνεται στην τιμή της πρώτης προσφοράς 
σε εκείνον υπέρ του οποίου έγινε η εκτέλεση, αν το ζητήσει. Αν δεν 
υποβληθεί αίτηση, γίνεται νέος πλειστηριασμός μέσα σε 40 ημέρες 
και αν στο νέο πλειστηριασμό δεν γίνει και πάλι κατακύρωση, τότε το 
αρμόδιο δικαστήριο (μετά από σχετική διαδικασία) μπορεί να διατάξει 
νέο πλειστηριασμό μέσα σε 30 ημέρες με την ίδια ή κατώτερη τιμή. 

Με το άρθρο 23 του πολυνομοσχεδίου, επισπεύδονται οι διαδικασίες 
και οι 30 ημέρες γίνονται 8 εργάσιμες ημέρες - και σε 8 ημέρες πρέπει να 
εκδίδεται η σχετική απόφαση από την ημέρα της συζήτησης. Η δεύτερη 
τροποποίηση που επιφέρει το πολυνομοσχέδιο, αφορά τον Πτωχευτικό 
Κώδικα και συγκεκριμένα τον αποστιγματισμό της πτώχευσης και 
την παροχή δεύτερης ευκαιρίας σε οφειλέτες - φυσικά πρόσωπα 
- που πτώχευσαν χωρίς να τους βαρύνει κακόπιστη συμπεριφορά. 
Συγκεκριμένα, στο άρθρο 24 του σχεδίου νόμου, προβλέπεται η 
δυνατότητα δεύτερης ευκαιρίας σε φυσικά πρόσωπα, τα οποία ελλείψει 
πτωχευτικής περιουσίας δεν δύνανται να πτωχεύσουν και παραμένουν 
σε διαρκή εκκρεμότητα, τόσο τα ίδια, όσο και οι τρίτοι που συνέχονται 
επιχειρηματικά με αυτά. Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση, στόχος 
του άρθρου είναι η επαναδραστηριοποίηση των επιχειρηματιών 
εκείνων, που παρά τις έντιμες προσπάθειες. απέτυχαν να διαφύγουν 
τον «συναλλακτικό θάνατο».

Το συνέδριο 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. Θα διαρκέσει ως τις 21 
Ιουνίου με περισσότερους από 1500 συμμετέχοντες και αναμένεται 
να καλύψει μεγάλο εύρος επιστημονικών θεμάτων που άπτονται των 
σύγχρονων εξελίξεων και των τεχνολογιών αιχμής στον τομέα της 
Σεισμικής Μηχανικής.

Όπως ανέφερε, σε συνέντευξη τύπου, ο καθηγητής Γεωμηχανικής του 
ΑΠΘ και πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου, Κυριαζής 
Πιτιλάκης, η Ελλάδα έχει την υψηλότερη σεισμική επικινδυνότητα στην 
Ευρώπη, ενώ ο σεισμός του 1978 σηματοδότησε την ραγδαία εξέλιξη 
της σεισμικής μηχανικής στη χώρα μας, παράγοντες που συντέλεσαν 
στο να καταστήσουν την χώρα μας μία από αυτές που οδηγούν 
επιστημονικά τις εξελίξεις στην σεισμική μηχανική σε ευρωπαϊκό 
και διεθνές επίπεδο. «Η οργάνωση του ίδιου του συνεδρίου είναι μία 
επιβεβαίωση του κύρους του επιστημονικού και τεχνικού δυναμικού 
της χώρας μας και της Θεσσαλονίκης ειδικότερα. Η Θεσσαλονίκη 
είναι από τις πιο μελετημένες πόλεις στον κόσμο σε ότι αφορά τους 
σεισμούς» επεσήμανε ο κ.Πιτιλάκης.

Για το μεγάλο σεισμό της Θεσσαλονίκης, ο κ. Πιτιλάκης επανέλαβε την 
επιστημονική του άποψή ότι «δεν ήταν ο πιο ισχυρός που μπορεί να 
περιμένει η περιοχή», με βάση τις ενδείξεις από καταγραφές από 
τον 5ο αιώνα μέχρι σήμερα, και έκρινε αναγκαία την αύξηση του 

...συνέχεια από τη σελίδα 1

...συνέχεια από τη σελίδα 1

Κέρδη… από το διάστημα, για επενδυτές που αξιοποιούν 
Δεδομένα Παρατήρησης Γης

Η «κληρονομιά» του μεγάλου σεισμού του 1978 στο 16ο 
Διεθνές Συνέδριο Σεισμικής Μηχανικής

Επίσπευση της επανάληψης άκαρπων πλειστηριασμών 

επιπέδου του αντισεισμικού κανονισμού. «Το 80% των κτιρίων 
μας είναι κατασκευασμένα με προδιαγραφές προ του τελευταίου 

κανονισμού της ΕΕ (δηλαδή περισσότερο από μία δεκαετία)» είπε 
χαρακτηριστικά και αναφέρθηκε στην ανάπτυξη του νέου ευρωπαϊκού 
κώδικα αντισεισμικής προστασίας, που θα είναι αρκετά βελτιωμένος 
σε σύγκριση με τον προηγούμενο, κυρίως σε ότι αφορά το επίπεδο 
σχεδιασμού των κτιρίων. Κατά τον ίδιο, η διοργάνωση ενός συνεδρίου 
παγκόσμιας εμβέλειας στην Θεσσαλονίκη θα αναδείξει την ποιότητα και 
την δυναμική του ελληνικού επιστημονικού και τεχνικού δυναμικού. 

«Το τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του ΑΠΘ που στηρίζει την οργάνωση 
του συνεδρίου θεωρείται από τα καλύτερα στον κόσμο, ενώ βρίσκεται 
στις θέσεις 50-100 σύμφωνα με πρόσφατες διεθνείς κατατάξεις» είπε.

 Περισσότερες πληροφορίες για το 16ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο 
Σεισμικής Μηχανικής, μπορείτε να δείτε στο site του συνεδρίου, ΕΔΩ.

http://tkm.tee.gr/events-new/%CE%B4%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B1-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%B3%CE%B7%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B2%CE%B9%CF%8E%CF%83%CE%B9%CE%BC%CE%B7/
www.16ecee.org
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Από την εταιρία του Κτηματολογίου ανακοινώθηκε ότι ξεκίνησε τη 
Δευτέρα 11 Ιουνίου 2018, η συλλογή δηλώσεων ιδιοκτησίας, σύμφωνα 
με την απόφαση του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ «Ελληνικό Κτηματολόγιο» (15/5/17-
5-2018).  Με αυτήν καλούνται όσοι έχουν δικαίωμα επί των ακινήτων 
που βρίσκονται εντός των ορίων των Προκαποδιστριακών Δήμων/ 
Κοινοτήτων Α) Καλοχωρίου, Κυμίνων, Νέων Μαλγάρων, Σίνδου και 
Χαλάστρας του Καλλικρατικού Δήμου Δέλτα Β) Καβαλλαρίου και 
Λαγυνών του Καλλικρατικού Δήμου Λαγκαδά Γ) Αγίου Αθανασίου, 
Αγχιάλου και Γέφυρας του Καλλικρατικού Δήμου Χαλκηδόνος και 
Δ) Λητής, Νεοχωρούδας και Πενταλόφου Καλλικρατικού Δήμου 
Ωραιοκάστρου της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, να υποβάλουν δήλωση της 
ακίνητης περιουσίας τους στο Γραφείο Κτηματογράφησης της 
περιοχής που βρίσκεται το ακίνητό τους, ή ηλεκτρονικά μέσω της 
ιστοσελίδας www.ktimatologio.gr

 Η προθεσμία για την υποβολή δηλώσεων για τις περιοχές αυτές 
λήγει στις 11-09-2018 για τους κατοίκους εσωτερικού και στις 11-
12-2018 για τους κατοίκους εξωτερικού και το Ελληνικό Δημόσιο. 
Η υποβολή της δήλωσης είναι υποχρεωτική, άλλως επέρχονται οι 
κατά το νόμο προβλεπόμενες κυρώσεις. Τα ακίνητα τα οποία δεν θα 
δηλωθούν κατά τη διάρκεια της κτηματογράφησης, θα καταγραφούν 
στις Αρχικές Εγγραφές ως «αγνώστου ιδιοκτήτη» και εφόσον δεν 
πραγματοποιηθούν οι σχετικές διορθώσεις στις προβλεπόμενες 
προθεσμίες, θα περιέλθουν στο Ελληνικό Δημόσιο. 

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Πυροπροστασίας Κατασκευών (ΕΛΙΠΥΚΑ) 
κατέθεσε τις θέσεις του αναφορικά με το νέο Κανονισμό 
Πυροπροστασίας Κτιρίων (Π.Δ. 41/2018) που ψηφίστηκε πρόσφατα 
και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ (Α’ 80/07.05.2018), κάνοντας λόγο για 
ένα σημαντικό βήμα, αλλά και σοβαρές επιφυλάξεις σε σχέση  με τον 
τρόπο εφαρμογής και της τήρησής του.

Πιο συγκεκριμένα το  ΕΛΙΠΥΚΑ πιστεύει πως ο  νέος Κανονισμός 
Πυροπροστασίας Κτιρίων (Π.Δ. 41/2018)  αποτελεί σημαντική πρόοδο 
έναντι του προηγούμενου - προσφέροντας ένα σύγχρονο πλαίσιο και 
πως το κράτος πρέπει να προχωρήσει με γρήγορα βήματα, σύμφωνα 
με τη διεθνή εμπειρία :

• Στη θέσπιση μηχανισμού ελέγχου επιθεωρήσεων / πυρομηχανικών 
– επιθεωρητών

• Στον καθορισμό φορέα πιστοποίησης δομικών υλικών έναντι 
φωτιάς

• Στη θεσμοθέτηση πειραματικών διαδικασιών ελέγχου συστήματος 
πρόσοψης

• Στη βελτίωση του Κανονισμού σε αρκετά σημεία με κριτήριο 
την προστασία της   ανθρώπινης ζωής και της περιουσίας ιδίως σε 
περιπτώσεις ευαίσθητων κτιρίων (Σχολεία, Νοσοκομεία, Φοιτητικές  
εστίες, χώροι μαζικής συνάθροισης κοινού κ.α.)

Την ίδρυση Φορέα Διαχείρισης Κοινοχρήστων χώρων εντός του 
Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου Κοσμά, προβλέπει μεταξύ 
άλλων το πολυνομοσχέδιο με τα προαπαιτούμενα για την ολοκλήρωση 
της τέταρτης αξιολόγησης. Σκοπός του ιδρυόμενου Φορέα, ο οποίος θα 
έχει τη μορφή ΝΠΙΔ, κοινωφελούς και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, 
είναι η διαχείριση και η λειτουργία όλων των κοινόχρηστων χώρων, 
υποδομών, έργων και εξοπλισμού που βρίσκονται εντός του πρώην 
αεροδρομίου όταν θα υλοποιηθεί η αξιοποίησή του, καθώς και η 
είσπραξη και διαχείριση οποιωνδήποτε ανταποδοτικών τελών και 
ανάλογων χρεώσεων.

 Οι πόροι και τα έσοδα του φορέα θα προέρχονται, μεταξύ άλλων, 
από το υπουργείο Οικονομικών, από την παροχή υπηρεσιών 
ή δραστηριοτήτων για την εξυπηρέτηση του σκοπού του, από 
ενισχύσεις από την ΕΕ, αλλά και από τα ανταποδοτικά τέλη που 
εισπράττουν οι δήμοι εντός των οποίων βρίσκεται το ακίνητο για τη 
χρήση κοινοχρήστων χώρων, για ηλεκτροφωτισμό και αποκομιδή 
των απορριμμάτων.

Έναρξη συλλογής δηλώσεων ιδιοκτησίας σε δήμους της 
Δυτικής Θεσσαλονίκης από το Κτηματολόγιο

Το ΕΛΙΠΥΚΑ για το νέο Κανονισμό Πυροπροστασίας ΚτιρίωνΙδρύεται Φορέας Διαχείρισης Κοινοχρήστων χώρων του 
Ελληνικού

ΣΥΝΕΔΡΙΟ «Η Αγορά Ενέργειας στην Νοτιοανατολική 
Ευρώπη Διανομή & Προμήθεια Ενέργειας - Συμπιεσμένο 
& Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο», στις 14 Ιουνίου 2018, 
στο  Μεγάλο Αμφιθέατρο του Διεθνούς Πανεπιστημίου της 
Ελλάδος, Θέρμη Θεσσαλονίκης. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ανοιχτών στο 
κοινό, διοργανώνει η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ σε συνεργασία 
με κοινωνικούς και πολιτιστικούς φορείς, από 15 έως 17 
Ιουνίου 2018, στους σταθμούς του Μετρό Θεσσαλονίκης: 
«Παπάφη», «25ης Μαρτίου», «Αμαξοστάσιο». ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΗΜΕΡΙΔΑ με τίτλο: «Η λειτουργία των λατομείων μαρμάρου 
στο πλαίσιο του Ν.4512/2018», διοργανώνει ο Σύνδεσμος 
Επιχειρήσεων Μαρμάρου Μακεδονίας-Θράκης, στις 16 
Ιουνίου 2018 και ώρα 10.00 π.μ, στο Αμφιθέατρο  του 
Επιμελητηρίου Δράμας. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΦΟΔΣΑ  με θέμα «Προγραμματισμός έργων 
Διαχείρισης   Στερεών Αποβλήτων για την ΚΜ και μεταβατική 
διαχείριση Βιοαποβλήτων», στις 19 Ιουνίου 2018, ώρα 
12.00,  στο ΤΕΕ/ΤΚΜ.

ΔΙΕΘΝΕΣ FORUM «Ελληνικό Αλουμίνιο: Επενδύσεις, 
Εξωστρέφεια, Αειφορία» διοργανώνει η Ελληνική Ένωση 
Αλουμινίου, στις 20 και 21 Ιουνίου 2018, στο Μέγαρο 
Μουσικής Αθηνών. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

http://www.energyforumthess.org/index.php/el/forum-events/item/71-conference-2018-06-14
http://www.ametro.gr/?p=10583
http://web.tee.gr/event/imerida/
http://www.aluminium.org.gr/
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 Σε περίπου 130 εκ. ευρώ, ανέρχεται το συνολικό ύψος οκτώ 
προγραμμάτων για την επιχειρηματικότητα, που συμπεριλαμβάνονται 
στο επιχειρησιακό πρόγραμμα του ΕΣΠΑ για την Κεντρική Μακεδονία, 
όπως επισημάνθηκε στην ημερίδα με θέμα «Ξεκινώντας...Τα 
πρώτα βήματα της επιχείρησης μου», που πραγματοποιήθηκε στο 
Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης. 

Ο επιστημονικός συνεργάτης της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας, Κωνσταντίνος Μπέφας, υπογράμμισε ότι οι πρώτες από 
αυτές τις δράσεις θα προκηρυχθούν τον Σεπτέμβριο, και τον ίδιο 
μήνα αναμένεται να ξεκινήσει τη λειτουργία του το «one stop shop» 
της Περιφέρειας για τις επιχειρήσεις. Μεταξύ άλλων, για νεοφυείς 
επιχειρήσεις στην Κεντρική Μακεδονία αναμένεται να δοθούν 22 
εκ. ευρώ μέσω ΕΣΠΑ. Πρόκειται για την μόνη δράση στην οποία η 
χρηματοδότηση ανέρχεται στο 100% και για κάθε επιχειρηματική ιδέα 
κυμαίνεται από 20 έως 80 χιλιάδες ευρώ. 

Περίπου 780.000 επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα εγγράφηκαν στο 
Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) και από αυτές, οι 45.000 είναι 
μέλη του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, τόνισε η 
προϊσταμένη μητρώου του επιμελητηρίου, Ζαχαρούλα Γερασίμου. 
Τόνισε, δε, ότι οι επιχειρήσεις μπορούν να διεκπεραιώσουν μέσα από 
την ιστοσελίδα του Γ.Ε.ΜΗ (www.businessportal.gr) 61 είδη αιτήσεων 
και να απαλλαγούν από γραφειοκρατικές και χρονοβόρες διαδικασίες.

Κανονικά συνεχίζεται η διαδικασία επιλογής γενικών διευθυντών στη 
Δημόσια Διοίκηση, καθώς το Συμβούλιο της Επικρατείας απέρριψε 
αιτήσεις δημοσίων υπαλλήλων για «πάγωμα» της διαδικασίας, 
επειδή οι ίδιοι είχαν αποκλειστεί εξαιτίας μη συμμετοχής τους στην 
αξιολόγηση. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, πηγές του υπουργείου 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης επισημαίνουν ότι η ηλεκτρονική 
αξιολόγηση προχωράει κανονικά, με την προθεσμία αυτό-
αξιολόγησης για τους αξιολογούμενους δημόσιους υπαλλήλους να 
λήγει την Πέμπτη 14 Ιουνίου.

Σας καλούμε στο καλύτερο... 
ζέσταμα λίγο πριν την έναρξη 
του Μουντιάλ της Ρωσίας. Το 
πρωτάθλημα μηχανικών ΤΕΕ, 
είναι πλέον θεσμός και το Fi-
nal Four της 4ης διοργάνωσης 
φιλοξενείται στο Δημοτικό 
Γήπεδο Θέρμης. Τα συγχαρητήρια στον υπεύθυνο διοργάνωσης 
Γιώργο Νεστορή και... ραντεβού στο χορτάρι!

Οκτώ δράσεις για την επιχειρηματικότητα στο ΕΣΠΑ της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Αύξηση στο δείκτη μισθολογικού κόστους ανακοίνωσε η 
ΕΛΣΤΑΤ

Υπέρ της ευελιξίας των κρατών μελών στη διαμόρφωση 
του ενεργειακού μείγματος που εφαρμόζουν, ο Γ.Σταθάκης

«Πράσινο φως» από το ΣΤΕ για την επιλογή Γενικών 
Διευθυντών στο Δημόσιο.

To TEE/TKM παίζει μπάλα

Αύξηση 4,9% σημείωσε ο δείκτης μισθολογικού κόστους στο 
σύνολο της οικονομίας- εκτός από τον πρωτογενή τομέα και τις 
δραστηριότητες των νοικοκυριών- χωρίς καμία διόρθωση (εποχική ή 
διόρθωση ως προς τον αριθμό των εργασίμων ημερών) το α’ τρίμηνο 
εφέτος σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του α’ τριμήνου 2017, 
έναντι αύξησης 1% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 
2017 προς το 2016. Το ΑΠΕ-ΜΠΕ γράφει ότι σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, 
ο ίδιος δείκτης με εποχική διόρθωση αλλά χωρίς διόρθωση ως προς 
τον αριθμό των εργασίμων ημερών παρουσίασε αύξηση επίσης 4,9% 
σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του α’ τριμήνου 2017, έναντι 
αύξησης 1% κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2017 προς το 2016. Ενώ, 
ο δείκτης με διόρθωση ως προς τον αριθμό των εργασίμων ημερών 
αλλά χωρίς εποχική διόρθωση σημείωσε αύξηση 4,2% σε σύγκριση 
με τον αντίστοιχο δείκτη του α’ τριμήνου 2017, έναντι αύξησης 2,5% 
κατά την αντίστοιχη σύγκριση μεταξύ 2017 και 2016.

Υπέρ της υιοθέτησης πιο φιλόδοξων στόχων για τα ποσοστά των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (απε) και της εξοικονόμησης 
ενέργειας το 2030 - και συγκεκριμένα αμφότερα να αυξηθούν από 
30% στο 32% , τάχθηκε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
Γιώργος Σταθάκης κατά την τοποθέτησή του στο συμβούλιο υπουργών 
Ενέργειας της ΕΕ, στο Λουξεμβούργο. Ο κ. Σταθάκης παρουσίασε τις 
θέσεις της κυβέρνησης, που έχουν ως εξής: 

- Η αυτοκατανάλωση αποτελεί για την ελληνική κυβέρνηση ένα 
από τα βασικότερα εργαλεία ενίσχυσης της διείσδυσης των ΑΠΕ στο 
ενεργειακό μείγμα. Για το λόγο αυτό, η Ελλάδα είναι το πρώτο κράτος-
μέλος της ΕΕ, που υιοθέτησε θεσμικό πλαίσιο για τις ενεργειακές 
κοινότητες, ψηφίζοντας τον σχετικό νόμο. Στο πλαίσιο αυτό, η πρόταση 
εξαίρεσης από χρεώσεις της κατανάλωσης ενέργειας από μικρούς 
αυτοκαταναλωτές κινείται στη σωστή κατεύθυνση.

 - Με δεδομένο το άνοιγμα της αγοράς ενέργειας, κρίσιμο είναι 
το νέο νομοθετικό πακέτο να περιλαμβάνει ευρύ φάσμα μέτρων 
αντιμετώπισης της ενεργειακής φτώχειας, που θα προστατεύουν 
τους εισοδηματικά ευάλωτους καταναλωτές. 

Τέλος, υποστήριξε τη διατήρηση της ευελιξίας των κρατών-
μελών να αποφασίζουν το ενεργειακό τους μείγμα και τις 

πολιτικές εξοικονόμησης ενέργειας, στο πλαίσιο των ευρύτερων 
στόχων. 
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ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

Σε συνέχεια της απόφασης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας “Συστήματα αναγνώρισης προσόντων και πιστοποίησης Ενεργειακών Ελεγκτών. Μητρώο 
Ενεργειακών Ελεγκτών και Αρχείο Ενεργειακών Ελέγχων”, η Διεύθυνση Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργειακής Αποδοτικότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας εξέδωσε ενημερωτικό έγγραφο σχετικά με την υποχρέωση διεξαγωγής ενεργειακών ελέγχων στις επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με την ΤτΕ, οι τιμές των διαμερισμάτων το α’ τρίμηνο του 2018 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2017 μειώθηκαν οριακά κατά 0,1% στην Αθήνα, 0,3% 
στη Θεσσαλονίκη και στις άλλες μεγάλες πόλεις και 0,4% στις λοιπές περιοχές της χώρας.

Ειδικότερα, τον Μάρτιο εκδόθηκαν στο σύνολο της χώρας 1.339 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 271,6 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 1.132,6 χιλιάδες m3 
όγκου.  Το α’ τρίμηνο, η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα εμφανίζει αύξηση 6,4% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, 9,5% στην επιφάνεια και 1,9% στον όγκο 
σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Ιανουαρίου- Μαρτίου 2017.

Η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς τις δυτικές συνοικίες της πόλης θα μπορούσε να χρηματοδοτηθεί από το επόμενο χρηματοδοτικό πλαίσιο της ΕΕ, 
περίοδος 2020-2024, όπως τόνισε ο συντονιστής του Διαδρόμου Ανατολή/ Ανατολική Μεσόγειος, Mathieu Grosch, κατά την επίσκεψή του στον σταθμό του μετρό 
«Βενιζέλου».

Στην αλλαγή του δημοσιονομικού μείγματος έδωσε προτεραιότητα ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Γιώργος Χουλιαράκης, ο οποίος τάχθηκε υπέρ της 
βιώσιμης και δίκαιης ανάπτυξης. Από το βήμα της Βουλής, το κυβερνητικός στέλεχος έθεσε ως στόχο οι επόμενοι τέσσερις προϋπολογισμοί να ενισχύσουν το 
διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών και να αντιμετωπίσουν τα ελλείμματα κοινωνικής μέριμνας.

Σημαντική στήριξη για την υλοποίηση του κρίσιμου προγράμματος εκσυγχρονισμού του ΔΕΔΔΗΕ αποτελεί η δεύτερη δανειακή σύμβαση που υπεγράφη σήμερα 12 
Ιουνίου 2018, με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), αξίας 45 εκ. ευρώ. Η εν λόγω σύμβαση αποτελεί μέρος της συνολικής χρηματοδότησης ύψους85 
εκ. ευρώ που παρέχει η ΕΤΕπ στον ΔΕΔΔΗΕ, συμμετέχοντας με 50% στο νέο πρόγραμμα ενίσχυσης και εκσυγχρονισμού του Δικτύου Διανομής ηλεκτρικής 
ενέργειας, ύψους 170 εκ. ευρώ.

Ενημέρωση για τους ενεργειακούς ελέγχους σε επιχειρήσεις.

Οριακή μείωση στις τιμές διαμερισμάτων το α’ τρίμηνο

Μείωση στον όγκο της οικοδομικής δραστηριότητας κατά 3,6% τον Μάρτιο

“Παράθυρο” από την ΕΕ για την χρηματοδότηση της επέκτασης του μετρό 
Θεσσαλονίκης προς τα Δυτικά

B2green.gr / 14-7-2018

euro2day.gr / 13-6-2018

dikaiologitika.gr / 12-6-2018

metaforespress.gr / 8-6-2018

naftemporiki.gr/ 13-6-2018

Bussinessnews.gr / 12-6-2018

Στα 3,6 δις ο δημοσιονομικός χώρος για το 2019-2022

Δανειακή σύμβαση 45 εκατ. ευρώ της ΔΕΗ με την ΕΤΕπ

Διαβάστε στο blog του ΤΕΕ/ΤΚΜ 

-«Έξυπνες» πόλεις και «βιομηχανία» ακινήτων.

-Νανορομπότ ελεγχόμενα με βάση το DNA

-Βελτιώνουν τη διεθνή τους κατάταξη έξι ελληνικά πανεπιστήμια.

-To χρονοδιάγραμμα της FRAPORT για την αναμόρφωση των αεροδρομίων
-1ο Εθνικό Roadshow Παρουσίασης του Έργου INTENSSS-PA

https://www.b2green.gr/el/post/58634/enimerosi-schetika-me-tin-ypochreosi-diexagogis-energeiakon-elegchon-stis-epicheiriseis
http://www.euro2day.gr/news/economy/article/1619227/oriakh-meiosh-stis-times-diamerismaton-to-a-trimhn.html
https://www.dikaiologitika.gr/eidhseis/oikonomia/212099/meiosi-tis-oikodomikis-drastiriotitas-to-martio
https://www.metaforespress.gr/mesa-mazikis-metaforas/%CE%B7-%CE%B5%CF%80%CE%AD%CE%BA%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%81%CF%8C-%CE%B8%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%BF/
https://www.naftemporiki.gr/finance/story/1360437/g-xouliarakis-sta-36-dis-o-dimosionomikos-xoros-gia-to-2019-2022
http://www.euro2day.gr/news/enterprises/article/1619267/deh-daneiakh-symvash-45-ekat-eyro-me-etep.html
http://www.teetkm.gr/
http://www.teetkm.gr/%ce%ad%ce%be%cf%85%cf%80%ce%bd%ce%b5%cf%82-%cf%80%cf%8c%ce%bb%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b2%ce%b9%ce%bf%ce%bc%ce%b7%cf%87%ce%b1%ce%bd%ce%af%ce%b1-%ce%b1%ce%ba%ce%b9%ce%bd%ce%ae/
http://www.teetkm.gr/%ce%bd%ce%b1%ce%bd%ce%bf%cf%81%ce%bf%ce%bc%cf%80%cf%8c%cf%84-%ce%b5%ce%bb%ce%b5%ce%b3%cf%87%cf%8c%ce%bc%ce%b5%ce%bd%ce%b1-%ce%bc%ce%b5-%ce%b2%ce%ac%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%bf-dna/
http://www.teetkm.gr/%ce%b2%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%b9%cf%8e%ce%bd%ce%bf%cf%85%ce%bd-%cf%84%ce%b7-%ce%b4%ce%b9%ce%b5%ce%b8%ce%bd%ce%ae-%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%82-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%ac%cf%84%ce%b1%ce%be%ce%b7-%ce%ad%ce%be/
http://www.teetkm.gr/to-%cf%87%cf%81%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%b4%ce%b9%ce%ac%ce%b3%cf%81%ce%b1%ce%bc%ce%bc%ce%b1-%cf%84%ce%b7%cf%82-fraport-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%bc%cf%8c%cf%81%cf%86/
http://www.teetkm.gr/1%ce%bf-%ce%b5%ce%b8%ce%bd%ce%b9%ce%ba%cf%8c-roadshow-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%bf%cf%85%cf%83%ce%af%ce%b1%cf%83%ce%b7%cf%82-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%ad%cf%81%ce%b3%ce%bf%cf%85-intensss-pa/
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ΓΡΑΦΕΙΟ  ΝΟΚ
καθημερινά στο τηλέφωνο 2310 883152 και κάθε Τετάρτη με ειδική 

συνεργάτιδα στο γραφείο του 1ου ορόφου

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ
κάθε  Δευτέρα και 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/ForologikaDec2017.pdf

