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ΘΕΜΑ : ΚΑΤΕ∆ΑΦΙΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ Α/Κ ΚΟΡΙΝΟΥ - ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΚΑΙ
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Προοίµιο
Η Πιερία λόγω της κοµβικής της θέσης έχει δεχθεί τα τελευταία χρόνια τα ισχυρότερα
πλήγµατα που συνδέονται µε το εθνικό οδικό δίκτυο, είτε αυτά προκύπτουν από
συµβατικές υποχρεώσεις του δηµοσίου µε την εταιρία που διαχειρίζεται το τµήµα
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«Μαλιακός - Κλειδί» είτε από συγκυρίες (όπως για παράδειγµα το ατύχηµα στα Τέµπη).
Αναλογικά έχει απορροφήσει την µεγαλύτερη άνοδο/χρήστη δρόµου των διοδίων τελών,
έχει επιβαρυνθεί µε πρόσφατη εµφάνιση πλευρικών διοδίων και δέχθηκε τεράστιο
πλήγµα µε την κατάργηση του κόµβου στο Αιγίνιο. Όλα αυτά τα αλλεπάλληλα χτυπήµατα
έχουν φέρει τους κατοίκους της Πιερίας σε οριακές καταστάσεις αντιδράσεων και το
σύνολο των φορέων διαρκώς απολογούµενο και αναγκαστικά διαµαρτυρόµενο για το
δίκαιο πολλών αιτηµάτων. Το αίτηµα για διαρκείς παρατάσεις και η λογική του
«µπαλώµατος» για ζητήµατα που είναι προκαθορισµένα, δεν αποτελούν φυσικά λύση γι’
αυτό και η περιοχή µας έχει ανάγκη από µόνιµες - ουσιαστικές λύσεις χωρίς οµηρίες.
Ουδείς µπορεί να παραγνωρίσει τον ψυχολογικό (ανθρώπινο) παράγοντα και η
περίπτωση της επικείµενης κατεδάφισης της γέφυρας Α/Κ Κορινού θα ανοίξει τους
ασκούς του Αιόλου των εύλογων αντιδράσεων σε ένα διάστηµα που χρειαζόµαστε ηρεµία
και σταθερότητα τουλάχιστον στα απλά, δεδοµένα πεδία της καθηµερινότητας
προκειµένου να αντιµετωπιστεί η οικονοµική κρίση. Είναι γνωστό πως η Γενική
Γραµµατεία ∆ηµοσίων Έργων ζήτησε από την εταιρία «Αυτοκινητόδροµος Αιγαίου Α.Ε.»
να προχωρήσει σε κατασκευές επιχωµάτων χωρίς να απαιτείται η κατεδάφιση της
γέφυρας ενόψει της τουριστικής περιόδου και αυτές ουδέποτε πραγµατοποιήθηκαν. ∆εν
πιστεύουµε βεβαίως ότι µια κοινοπραξία αυτού του βεληνεκούς θα ρίσκαρε σοβαρά
ατυχήµατα αν κρινόταν πως η γέφυρα είναι άµεσα κατεδαφιστέα. Επίσης γνωρίζουµε
πως η Ε.Υ.∆.Ε. / Ε.Π.Π. ενηµέρωσε επίσηµα ότι η κατεδάφιση της γέφυρας θα
πραγµατοποιηθεί εντός του Σεπτεµβρίου 2014.

Οι διακριτές - ειδικές συνθήκες της Πιερίας και της ευρύτερης περιοχής του
Κορινού
Η Πιερία είναι µια αµιγώς τουριστική περιοχή. Πάνω από το 70% του ΑΕΠ προέρχεται
από την παροχή υπηρεσιών και η Κατερίνη ως ∆ήµος έχει συγκεντρώσει περισσότερο
από το µισό πληθυσµό µε αδυναµία να αντέξει υψηλότερο κυκλοφοριακό φόρτο. Η
ευρύτερη περιοχή του Κορινού που συνδέεται σχεδόν χωρίς οικιστικό κενό µε την
Παραλία της Κατερίνης, αποτελεί τη φυσική συνέχεια µιας παραλιακής οδού που ξεκινά
από τη Μεθώνη Πιερίας και οδικά κορυφώνεται στον κόµβο του Κορινού που αποτελεί
στον Α/Κ της Π.Α.Θ.Ε. τη βασική πύλη εισόδου προς τα παράλια της Κατερίνης. Πρόκειται
για µια περιοχή µε περίπου 10.000 µόνιµους κατοίκους (∆.∆. Κορινού µαζί µε τα όµορα
δηµοτικά διαµερίσµατα) εκ των οποίων αρκετοί είναι επιχειρηµατίες και αγρότες.
Με δεδοµένο ότι η κατάργηση της γέφυρας στο Αιγίνιο δηµιούργησε ήδη σηµαντικά
προβλήµατα, οποιαδήποτε βιαστική λύση χωρίς µελέτη και πρότερη εξεύρεση λύσης στην
περίπτωση του Κορινού θα έχει µε βεβαιότητα τουλάχιστον τριπλή επιβάρυνση καθώς
επηρεάζει ένα µεγάλο ρόµβο που ξεκινά από τον Μακρύγιαλο, αγγίζει όλα τα
συνορεύοντα µε το ∆ήµο Κατερίνης χωριά του ∆ήµου Πύδνας Κολινδρού, επηρεάζει
άµεσα τα χωριά Κούκος, Σεβαστή, Τραπεζούντα, Κάτω Άγιος Ιωάννης και κυριολεκτικά
σµπαραλιάζει οικονοµικά τον Κορινό (∆ηµοτική Ενότητα 7.164 κάτοικοι/ Απογραφή 2011)
µε σηµαντικές οικονοµικές επιπτώσεις στην Παραλία της Κατερίνης.
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Αρνητική συνέπεια Νο1 : Τουρισµός
Επίσηµα στοιχεία του Ξενοδοχειακού Επιµελητηρίου Ελλάδος, της Οµοσπονδίας
Ενοικιαζοµένων ∆ωµατίων και ∆ιαµερισµάτων και του Επιµελητηρίου Πιερίας
φανερώνουν το µέγεθος του τουριστικού προϊόντος που παράγεται στην παραλιακή
ζώνη Κορινός - Παραλία Κατερίνης :
198 ενοικιαζόµενα δωµάτια - διαµερίσµατα και κάµπινγκ.
157 + 11 + 9 = 177 ξενοδοχεία σε Παραλία, Κορινό και παραλία Καλλιθέας
αντιστοίχως.
Χωρίς καµία υπερβολή το 90% της οδικής µεταφοράς στο τουριστικό ρεύµα από
Θεσσαλονίκη προς Κατερίνη διέρχεται µέσα από τον κόµβο του Κορινού. Όλα τα
τουριστικά λεωφορεία προς Παραλία-Κορινό προτιµούν εύλογα τον περιφερειακό δρόµο
του Κορινού και µεταφέρουν τους επιβάτες χωρίς ταλαιπωρία και χρονοτριβή στα
καταλύµατά τους.
Ακόµη και αν εκτιµήσουµε ότι αυτό συντελείται δύο φορές ή τέσσερις φορές στο 15ήµερο
δεν συµβαίνει κάτι αντίστοιχο µε τους καθηµερινούς επισκέπτες της τουριστικής σαιζόν.
Η Πιερία δέχεται αµέσως µετά τη Χαλκιδική τον υψηλότερο αριθµό επισκεπτών της
∆υτικής και Κεντρικής Μακεδονίας ειδικά τα Σαββατοκύριακα της περιόδου τέλη Μαΐου µέσα Σεπτεµβρίου, οι οποίοι κατακλύζουν ως λουόµενοι τις παραλίες και απολαµβάνουν
τις καφετέριες, τα εστιατόρια και τα beach bars της ευρύτερης περιοχής.
Με δεδοµένη τη συρρίκνωση λόγω κρίσης της τουριστικής περιόδου ειδικά ο κάτοικος
της Θεσσαλονίκης θα το σκεφτεί πολύ να πληρώσει 1,20 + 2,20 διόδια και µετά να πρέπει
να πάει µέχρι την Κατερίνη ή να ταλαιπωρηθεί από τις Αλυκές Κίτρους για να κάνει ένα
ηµερήσιο µπάνιο και να διασκεδάσει. Είναι παραπάνω από βέβαιο ότι ο Κορινός και
παράπλευρα η Παραλία της Κατερίνης θα δεχθούν τεράστιο οικονοµικό πλήγµα, µεγάλη
απώλεια εισοδήµατος από τον εσωτερικό τουρισµό. Πέραν τούτου θα υπάρχει και
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µεγάλη δυσφορία από τα τουριστικά γραφεία και τις υπηρεσίες ενοικίασης αυτοκινήτων
για το οικονοµικό και ψυχολογικό άγχος που θα δεχθούν οι πελάτες τους.

Αρνητική συνέπεια Νο2 : Οικονοµία - Κατανάλωση Καυσίµων - Μεταφορές
Η ακόλουθη εικόνα είναι ενδεικτική της σηµασίας του Α/Κ Κορινού. Μια ολόκληρη
περιοχή κόβεται στα δύο και οποιαδήποτε σοβαρή θεώρηση οφείλει να λάβει υπόψη όλες
τις εναλλακτικές διαδροµές προς και από τις περιοχές του Κορινού και της Παραλίας :

Θα παρατηρήσει κανείς ότι η σχέση που δηµιουργείται στη χιλιοµετρική πρόσθετη
επιβάρυνση είναι τριγωνικά ισοσκελής. Πρόκειται για µια εκτροπή της τάξεως των 14
χιλιοµέτρων στις τρεις βασικές περιπτώσεις εναλλακτικού οδικού δικτύου :
I. Πορεία από Κατερίνη µέσω της επαρχιακής οδού προς Παραλία
Ο δρόµος αυτός οδηγεί προς την παραλία του Κορινού και περνά µέσα από επαρχιακό,
αστικό και αγροτικό οδικό δίκτυο. Πρόκειται για περίπου 14 χιλιόµετρα στα οποία
συναντά κανείς φωτεινούς σηµατοδότες και πολύ χαµηλά όρια ταχύτητας της τάξεως
των 50χλµ/ώρα.
II. Πορεία από Θεσσαλονίκη διαµέσου της Παλαιάς Εθνικής Οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης
Μιλάµε ουσιαστικά για την έξοδο από Α/Κ Μακρυγιάλου που οδηγεί στη συνέχεια προς
Αλυκές Κίτρους, παραλία Κορινού και Κορινό. Η διαδροµή πρόκειται και πάλι να
επιβαρυνθεί κατά 14 χιλιόµετρα και να περάσει µέσα από επαρχιακό-αστικό και αγροτικό
δίκτυο µε στροφές και πολύ κακό ποιοτικά δρόµο.
III. Πορεία από Αθήνα µέσω του νότιου Α/Κ Κατερίνης
Ο δρόµος αυτός διέρχεται µέσα από την επαρχιακή οδό προς Παραλία και Κορινό και
επίσης επιβαρύνεται µε επιπρόσθετη διαδροµή 14 χιλιοµέτρων.
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Εξυπακούεται ότι τις ίδιες αναλογικά επιβαρύνσεις δέχονται και οι µόνιµοι κάτοικοι των
περιοχών ως αγρότες, επιχειρηµατίες ή ιδιώτες που απλώς επιθυµούν µια γρήγορη και
ασφαλή έξοδο τουλάχιστον προς Θεσσαλονίκη.
Τα επιπρόσθετα αυτά χιλιόµετρα συνεπάγονται κόστος σε ευρώ και πολύτιµο χρόνο για
κάποιους σε καθηµερινή βάση (εργαζόµενους προς και από Κατερίνη και Θεσσαλονίκη,
αγρότες και οδηγούς αστικών και υπεραστικών λεωφορείων) και για άλλους µε µια
περιοδικότητα (επαγγελµατίες µεταφορείς και χρήστες Ι.Χ.). Με δεδοµένη την εµπειρία
µας στην Ελλάδα στις κατασκευές έργων, η όποια προγραµµατισµένη κατασκευή
ανισόπεδου ηµικόµβου πρόκειται να διαρκέσει κατ’ ελάχιστον 18 µήνες. Πέραν δηλαδή
της οικονοµικής αποµόνωσης περιοχών κάποιες κατηγορίες οδηγών θα επιβαρυνθούν
ακόµη και µε 28 χλµ επί τουλάχιστον 18 µήνες. Πρόκειται για διόλου αµελητέο οικονοµικό
κόστος που πλήττει την τσέπη του πολίτη και ανεβάζει το κόστος προϊόντων στον τελικό
καταναλωτή. Πιο συγκεκριµένα :
 Η µέση κατανάλωση καυσίµου ενός Ι.Χ. αυτοκινήτου µεσαίων κυβικών σε συνθήκες
λίγο καλύτερες από την οδήγηση µέσα σε πόλη (αυτές τις συνθήκες θα
διαµορφώσει η νέα κατάσταση µε 40-50km/h και διαρκή σταµατήµαταξεκινήµατα), είναι : 7,5-10,5 λίτρα/100 χιλιόµετρα. Αυτό σηµαίνει πως το γκρέµισµα
της γέφυρας µπορεί να δώσει πρόσθετο οικονοµικό βάρος 2,52 λίτρα/100
χιλιόµετρα. Με µέσο κόστος βενζίνης και πετρελαίου στα 1,65€/λίτρο και
1,35€/λίτρο, οδηγός θα πρέπει να πληρώνει έξτρα 4,16 ευρώ/100χλµ, δηλ περίπου
1,16 ευρώ καθηµερινό πρόσθετο οικονοµικό κόστος. Για κάποιον εργαζόµενο αυτό
στον ενάµιση χρόνο χωρίς ουσιαστική λύση µεταφράζεται σε 522,00 ευρώ
κατανάλωση καυσίµων τη στιγµή που έχει να πληρώνει φόρους και χαράτσια.
 Κατ’ αντιστοιχία στα επαγγελµατικά αυτοκίνητα, αν εξετάσουµε µια περίπτωση
µέσου tn στους 30 τόνους, το όχηµα έχει κατανάλωση 4,6 λίτρα στα 14 χιλιόµετρα,
όπερ σηµαίνει ότι το µεταφορικό κόστος αυξάνεται στα 12,42 ευρώ (µε µέση τιµή
πετρελαίου 1,35€/λίτρο) ανά µοναδική µεταφορά από και προς τον προορισµό. Σε
περίπτωση επαναληπτικών µετακινήσεων το κόστος γίνεται ιδιαίτερα µεγάλο και
όπως συµβαίνει στις περισσότερες περιπτώσεις θα απορροφηθεί επιβαρύνοντας
είτε τον ίδιο τον µεταφορέα είτε το τελικό προϊόν. Μπορεί να αναλογιστεί κανείς
τις επιπτώσεις καθώς στην περιοχή τροφοδοτούνται 177 ξενοδοχεία και
εκατοντάδες εµπορικές επιχειρήσεις, ενώ υπάρχουν και βιοτεχνικές επιχειρήσεις εργαστήρια στην περιοχή του Κορινού εκεί όπου επιτρέπουν οι χρήσεις γης, όπου
για να φτάσει ένα φορτηγό θα πρέπει να κάνει την προαναφερθείσα παράκαµψη.
Αρνητική συνέπεια Νο3 : Κυκλοφοριακό – Περιβάλλον
Οι κυκλοφοριακές συνθήκες που θα διαµορφωθούν από την κατεδάφιση της γέφυρας θα
είναι απαράδεκτες. Τη στιγµή που θα χρειαζόµαστε την αστυνοµική δύναµη της περιοχής
µας να ασχολείται µε το παραεµπόριο και την ασφάλειά µας, θα τους κρατούµε
δεσµευµένους στις εσωτερικές οδικές αρτηρίες λόγω του φόρτου κυκλοφορίας και των
πολλών ατυχηµάτων. Αυτό είναι βέβαιο ότι θα συµβεί καθώς ο άξονας της Κατερίνης δεν
µπορεί να απορροφήσει µε ασφάλεια την αναµενόµενη πυκνότητα κυκλοφοριακής
κίνησης. Ο Α/Κ Κορινού λειτουργεί ως περιφερειακός προς τα παράλια του δεύτερου
πληθυσµιακά δήµου στην Κεντρική Μακεδονία και κατά την περίοδο Μάιος Σεπτέµβριος αποσυµφορίζει την επαρχιακή οδό προς Παραλία καθώς συγκεντρώνει 9/10
οδικούς επισκέπτες από Ηµαθία, Κιλκίς, Κοζάνη, Πέλλα και φυσικά Θεσσαλονίκη και όλο
το θετικό ρεύµα που δηµιούργησε η Εγνατία Οδός, καθώς ουδείς έχει πλην εξαιρέσεων
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λόγο να πάει προς τα παράλια µέσω Κατερίνης. Αντιλαµβάνεστε τι έχει να γίνει όταν
αυτό το ρεύµα της (Ι) εναλλακτικής διαδροµής συναντήσει το ήδη υπάρχον και
επιπρόσθετα την κίνηση της (ΙΙΙ) εναλλακτικής πορείας. Οι καθυστερήσεις στους δρόµους
της Χαλκιδικής το καλοκαίρι θα είναι όαση µπροστά σε αυτό που θα συναντήσει ο
οδηγός για κάνει τα µπάνια του στην Κατερίνη. Σηµειωτόν, εκνευρισµοί, ηχορρύπανση,
ατυχήµατα ειδικά σε δρόµους όπου παραπλεύρως κινούνται παιδιά µε ποδήλατα και
µοτοποδήλατα. Εξυπακούεται ότι η (ΙΙ) εναλλακτική οδός µέσω Κίτρους και Αλυκών είναι
η πλέον ακατάλληλη για να δεχθεί διπλό ρεύµα µε τουριστικά λεωφορεία και
επαγγελµατικής χρήσης οχήµατα.
Φυσικά, η µέση κατανάλωση καυσίµου ενός οχήµατος είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε τις
εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα που το όχηµα εκλύει στην ατµόσφαιρα κατά την
κίνησή του. Ο µέσος όρος των εκποµπών ρύπων σε µια µέση κατηγορία Van που
µπορούν να µεταφέρουν ωφέλιµο φορτίο άνω των 2,0 τόνων είναι 190g CO2 ανά
χιλιόµετρο.
Αρνητική συνέπεια Νο4 : Παιδεία - Μεταφορά µαθητών
Στην περιοχή του Κορινού υπάρχουν όλες οι κατηγορίες πρωτοβάθµιας και
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (δηµοτικό, γυµνάσιο, λύκειο) συν παιδικός σταθµός.
Μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί µετακινούνται καθηµερινά από τις γύρω περιοχές.
Μάλιστα για να καλυφθούν οι ανάγκες των µαθητών τα δηµοτικά διαµερίσµατα Κούκου,
Κίτρους και Σεβαστής συνδέονται µε υπεραστικό λεωφορείο µε τον Κορινό και τα
αντίστοιχα Τραπεζούντας και Κάτω Αγίου Ιωάννη µε αστικό λεωφορείο, ενώ υπάρχουν
και 20 µαθητές λυκείου που συγκεντρώνονται στη γραµµή που ξεκινά από Σφενδάµη. Τη
στιγµή που η παιδεία θα έπρεπε να είναι κοινωνικό αγαθό, µια κατεδάφιση ενός βασικού
κόµβου πρώτον θα αποκόψει την άµεση πρόσβαση µε τα λεωφορεία και δεύτερον θα
εξαναγκάζει τους γονείς για εξοικονόµηση κόστους να αναζητούν ακατάλληλες οδικές
παρακαµπτήριες προκειµένου να µεταφέρουν οι ίδιοι τα παιδιά τους στα σχολεία. Κάτι
τέτοιες περιστάσεις όπως το γκρέµισµα ενός κόµβου τις θυµόµαστε δυστυχώς πέρα από
την τσέπη µας και σε κάτι χειρότερο .. Όταν λόγω βροχοπτώσεων και πάγου/χιονιού
θρηνούµε θύµατα γιατί η πολιτεία δεν µερίµνησε να βρεθεί µια µόνιµη και σίγουρη λύση.
Αρνητική συνέπεια Νο5 : Κοινωνικές Επιπτώσεις - Υγεία
Παράπλευρες απώλειες µετράµε κανονικά µόνο στους πολέµους. Υπάρχουν όµως κάποιες
κατηγορίες επαγγελµατιών και πολιτών ειδικά στην περιοχή του Κορινού που «σηκώνουν
τα χέρια ψηλά» γιατί απλώς καταστρέφονται. Ξεκινώντας από τα πρατήρια βενζίνης
στην είσοδο µετά τη γέφυρα και συνεχίζοντας µέσα από ένα δρόµο 4 χιλιοµέτρων που
διασχίζει τον Κορινό και καταλήγει στη θάλασσα, συναντά κανείς καφετέριες, εµπορικά
καταστήµατα - super markets, βενζινάδικα, αρτοποιεία, φαρµακεία, περίπτερα,
εστιατόρια κ.ο.κ. Κάποιοι από αυτούς ρηµάζονται κυριολεκτικά και ορισµένοι θα έχουν
απώλεια από 30-40% των εισοδηµάτων τους που συνδέονται µε την τουριστική περίοδο
και τους διερχόµενους οδηγούς για ένα πεντάµηνο.
Για µακρό χρονικό διάστηµα η περιοχή του Κορινού µε άµεσες επιπτώσεις και στην
Παραλία της Κατερίνης θα βιώσει οικονοµικό αποκλεισµό και µαρασµό, µια νέα µορφή
ανεργίας και πληγές στον κοινωνικό ιστό και στο οικογενειακό περιβάλλον καθότι το
προβλεπόµενο διάστηµα δεν είναι µικρό.
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Κανείς δεν θα ήθελε επίσης να είναι στη θέση ενός αρρώστου µε κακές καιρικές συνθήκες
που επιβάλλεται να µεταφερθεί στο νοσοκοµείο της Κατερίνης (Νέο Κεραµίδι). Η µεγάλη
και για τέτοιες περιστάσεις οδική παράκαµψη µπορεί σε κάποιο έκτακτο περιστατικό να
αποβεί µοιραία, γιατί δεν είναι µόνο τα χιλιόµετρα αλλά η απώλεια χρόνου που
µεσολαβεί µε τα φανάρια, τα όρια ταχύτητας και την ποιότητα του οδοστρώµατος στο
επαρχιακό οδικό δίκτυο και στους αγροτικούς δρόµους.
Πρόταση
Αξιότιµε κύριε Υπουργέ,
Λαµβάνοντας υπόψη όλες τις ρεαλιστικές παραµέτρους που αναλύονται παραπάνω
πιστεύουµε ότι µε την εµπειρογνωµοσύνη των άξιων µηχανικών µας, µπορούµε µε τις
κατάλληλες παρεµβάσεις να διασφαλίσουµε τη διατήρηση της υπάρχουσας αερογέφυρας
µε την ενίσχυσή της εξωτερικά, κατασκευάζοντας επιπρόσθετα νέο ασφαλτοτάπητα και
παρέχοντας τον κατάλληλο ηλεκτροφωτισµό. Εκτιµούµε ότι µε τη σύµφωνη γνώµη των
επιστηµόνων µηχανικών η γέφυρα µπορεί να εξασφαλίζει οµαλή διέλευση για µερικές
δεκαετίες ακόµη.
Αποφεύγοντας την κατεδάφισή της δεν θα χρειαστεί να διακοπεί η κυκλοφορία επί της
Π.Α.Θ.Ε. και επί της Π.Ε.Ο. και θα διατηρηθούν και οι τρεις υπάρχουσες κινήσεις
κυκλοφορίας οχηµάτων. Αυτό θα βοηθήσει τα µέγιστα ώστε να αποφευχθούν όλες οι
επικείµενες πλήρως αιτιολογηµένες αντιδράσεις και φυσικά οι αρνητικές οικονοµικές και
κοινωνικές επιπτώσεις τις οποίες σας παραθέσαµε.

Παρακαλούµε θερµά για τις άµεσες ενέργειές σας,

Με εκτίµηση,
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΗΛΙΑΣ ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ
Μέλος ∆ιοικούσας Επιτροπής της Κεντρικής Ένωσης Επιµελητηρίων Ελλάδος
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