
Εκδήλωση ΝΟΚ στη Θεσσαλονίκη 

Αγαπητοί συνάδελφοι,  

 

Μετά από τις επιτυχημένες διοργανώσεις των δύο πρώτων ενημερωτικών 

συγκεντρώσεων για το ΝΟΚ που πραγματοποιήθηκαν στον Πολυχώρο Αθηναΐδα 

(περιοχή Γκάζι) και τις παροτρύνσεις των συναδέλφων μηχανικών της Βορείου 

Ελλάδος, η Δομική Ενημέρωση συνεχίζοντας να είναι αδιάκοπα πλάι στο μηχανικό, 

αποδέχεται την πρόσκληση για ενημέρωση με χαμηλό κόστος και σας προσκαλεί 

στη Θεσσαλονίκη σε ενημερωτική συγκέντρωση για τον Νέο Οικοδομικό Κανονισμό 

με τίτλο: «ΝΟΚ ουσιαστικές τροποποιήσεις μετά τον Ν.4258/14»με 

εισηγήτρια την Κα Ελένη Μπούτου-Λεμπέση Αρχιτέκτονα Μηχανικό. 

 Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Timber Hall II του           

ξενοδοχείου PORTO PALACE στη Θεσσαλονίκη, στις 21 Οκτωβρίου 2014 

ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00 έως 22:00. Διατίθεται δωρεάν υπαίθριο 

parking. 

 Αναλυτική καταγραφή και παράθεση των αλλαγών που επήλθαν στην 

μονογραφία «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός. Κωδικοποίηση και Ανάλυση 

του ν. 4267/12 (ΝΟΚ)» με βάση τους ν.4258/14 94Α/14.4.14, ν.4269/14 

142Α/28.6.14 και ν. 4280/14 159Α/8.8.14 

 Στην ημερίδα θα διατεθεί ενημερωτικό υλικό, που συμπεριλαμβάνει 

κωδικοποιημένα όλες τις μεταβολές που επήλθαν στα άρθρα του ΝΟΚ 

μετά την ισχύ του ν.4258/14.  

 Για την ομαλή διεξαγωγή της ημερίδας θα ήταν χρήσιμο να προκρατηθούν 

οι θέσεις γνωρίζοντας στους συναδέλφους Μηχανικούς ότι η διαθεσιμότητα 

της αίθουσας δεν θα πρέπει να ξεπεράσει τις 150 θέσεις. Στους 

συμμετέχοντες ειδικά για την ημέρα αυτή παρέχεται έκπτωση 20% σε όλα 

τα προϊόντα της εταιρείας μας. 

 Απαραίτητο για την συμμετοχή σας το συμβολικό ποσόν των 25 €.  

 

Προκρατήσεις στους αριθμούς Λογαριασμών: 

 

 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 

αριθμ. λογ. 129/470971-30 

ΙΒΑΝ: GR 03 0110 1290 0000 1294 7097 130 

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ 
αριθμ. λογ. 104002320007391 

ΙΒΑΝ: GR 80 0140 1040 1040 0232 0007 391 

Προσοχή: Στο καταθετήριο πρέπει να αναγράφεται απαραιτήτως oνοματεπώνυμο και τηλέφωνο επικοινωνίας διότι η είσοδος στην ημερίδα θα 

είναι ονομαστική. 

 

 

Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής για την ημερίδα της Θεσσαλονίκης 

στο info@domiki.gr και στα τηλέφωνα 210 821 68 59, 210 600 91 03. 

 

https://www.google.gr/maps/place/26%CE%B7%CF%82+%CE%9F%CE%BA%CF%84%CF%89%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85+65,+%CE%9B%CE%B9%CE%BC%CE%AC%CE%BD%CE%B9+546+27/@40.6433007,22.9103186,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x14a83981be1ba3a9:0x1c4e7a82970e649
mailto:info@domiki.gr

