
http://www.atticanews.gr www.sate.gr 
Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας βραβεύτηκε από το ΣΑΤΕ για τη συµβολή το 2015 στην 
αλλαγή της ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής της χρηµατοδότησης των έργων στη χώρα µας 
από το ΕΣΠΑ 2007 -2014  

   

 

Σάββατο, 16 Φεβρουάριος 2019  

 

Από τον Πανελλήνιο Σύνδεσµο Τεχνικών Έργων βραβεύτηκε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας 
Αγοραστός για τη συνεισφορά του στην έγκαιρη και επιτυχή ολοκλήρωση της χρηµατοδότησης των 
τεχνικών έργων του ΕΣΠΑ 2007 -2014. Η βράβευση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας πραγµατοποιήθηκε 
από τον Πρόεδρο του ∆.Σ. του ΣΑΤΕ κ. Γεώργιο Βλάχο στο πλαίσιο της εκδήλωσης που 
πραγµατοποίησε ο Σύνδεσµος στη Λάρισα. 

 

 
   



www.ypodomes.com www.sate.gr 

Βράβευση της Περιφέρειας Θεσσαλίας από το ΣΑΤΕ για το ΕΣΠΑ 2007 - 2014  

Σάββατο, 16 Φεβρουάριος 2019  

Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, κος Κώστας Αγοραστός, έλαβε βραβείο από το ΣΑΤΕ για τη συµβολή, το 
2015, στην αλλαγή της ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής της χρηµατοδότησης των έργων στη χώρα µας 
από το ΕΣΠΑ 2007 - 2014. 

Ο Περιφερειάρχης βραβεύτηκε για τη συνεισφορά του στην έγκαιρη και επιτυχή ολοκλήρωση της 
χρηµατοδότησης των τεχνικών έργων του ΕΣΠΑ 2007 -2014. Η βράβευση του Περιφερειάρχη 
Θεσσαλίας πραγµατοποιήθηκε από τον Πρόεδρο του ∆.Σ. του ΣΑΤΕ κ. Γεώργιο Βλάχο στο πλαίσιο της 
εκδήλωσης που πραγµατοποίησε ο Σύνδεσµος στη Λάρισα. 



https://magnesianews.gr www.sate.gr 

 

Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας βραβεύτηκε από το ΣΑΤΕ 

 
Για τη συµβολή το 2015 στην αλλαγή της ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής  
15/02/2019 
 

 
Από τον Πανελλήνιο Σύνδεσµο Τεχνικών Έργων βραβεύτηκε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας 
Αγοραστός για τη συνεισφορά του στην έγκαιρη και επιτυχή ολοκλήρωση της χρηµατοδότησης των 
τεχνικών έργων του ΕΣΠΑ 2007 -2014. Η βράβευση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας πραγµατοποιήθηκε 
από τον Πρόεδρο του ∆.Σ. του ΣΑΤΕ κ. Γεώργιο Βλάχο στο πλαίσιο της εκδήλωσης που 
πραγµατοποίησε ο Σύνδεσµος στη Λάρισα. 



http://tinealarissa.gr www.sate.gr 

Βραβείο και για το… 2015 πήρε ο Κώστας Αγοραστός  

 

Τέσσερα χρόνια µετά… Κι άλλο βραβείο για τον πολυβραβευµένο Αγοραστό! 

Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας βραβεύτηκε από το ΣΑΤΕ για τη συµβολή το 2015 στην αλλαγή της ευρωπαϊκής 
αρχιτεκτονικής της χρηµατοδότησης των έργων στη χώρα µας από το ΕΣΠΑ 2007 -2014. 

Από τον Πανελλήνιο Σύνδεσµο Τεχνικών Έργων βραβεύτηκε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός για 
τη συνεισφορά του στην έγκαιρη και επιτυχή ολοκλήρωση της χρηµατοδότησης των τεχνικών έργων του ΕΣΠΑ 
2007 -2014. Η βράβευση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας πραγµατοποιήθηκε από τον Πρόεδρο του ∆.Σ. του ΣΑΤΕ 
κ. Γεώργιο Βλάχο στο πλαίσιο της εκδήλωσης που πραγµατοποίησε ο Σύνδεσµος στη Λάρισα. 

 

 



/www.larisanews.gr www.sate.gr 

Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας βραβεύτηκε από το ΣΑΤΕ 

15 Φεβρουαρίου 2019 

 

Από τον Πανελλήνιο Σύνδεσµο Τεχνικών Έργων βραβεύτηκε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας 
Αγοραστός για τη συνεισφορά του στην έγκαιρη και επιτυχή ολοκλήρωση της χρηµατοδότησης των 
τεχνικών έργων του ΕΣΠΑ 2007 -2014. Η βράβευση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας πραγµατοποιήθηκε 
από τον Πρόεδρο του ∆.Σ. του ΣΑΤΕ κ. Γεώργιο Βλάχο στο πλαίσιο της εκδήλωσης που 
πραγµατοποίησε ο Σύνδεσµος στη Λάρισα. 

 



http://energospolitis.gr www.sate.gr 

Βραβείο για τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας 

15 Φεβρουαρίου 2019 

 

Από τον Πανελλήνιο Σύνδεσµο Τεχνικών Έργων βραβεύτηκε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας 
Αγοραστός για τη συνεισφορά του στην έγκαιρη και επιτυχή ολοκλήρωση της χρηµατοδότησης των 
τεχνικών έργων του ΕΣΠΑ 2007 -2014. Η βράβευση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας πραγµατοποιήθηκε 
από τον Πρόεδρο του ∆.Σ. του ΣΑΤΕ κ. Γεώργιο Βλάχο στο πλαίσιο της εκδήλωσης που 
πραγµατοποίησε ο Σύνδεσµος στη Λάρισα. 

 



www.tameteora.gr www.sate.gr 

Βραβεύτηκε από τον ΣΑΤΕ ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας  

15 Φεβρουαρίου 2019 
 

 

Από τον Πανελλήνιο Σύνδεσµο Τεχνικών Έργων βραβεύτηκε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας 
Αγοραστός για τη συνεισφορά του στην έγκαιρη και επιτυχή ολοκλήρωση της χρηµατοδότησης των 
τεχνικών έργων του ΕΣΠΑ 2007 -2014. 

Η βράβευση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας πραγµατοποιήθηκε από τον Πρόεδρο του ∆.Σ. του ΣΑΤΕ κ. 
Γεώργιο Βλάχο στο πλαίσιο της εκδήλωσης που πραγµατοποίησε ο Σύνδεσµος στη Λάρισα. 

 

 



www.karditsanews.gr www.sate.gr 

Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας βραβεύτηκε από το ΣΑΤΕ 

15 Φεβρουαρίου 2019 

 

Από τον Πανελλήνιο Σύνδεσµο Τεχνικών Έργων βραβεύτηκε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας 
Αγοραστός για τη συνεισφορά του στην έγκαιρη και επιτυχή ολοκλήρωση της χρηµατοδότησης των 
τεχνικών έργων του ΕΣΠΑ 2007 -2014. Η βράβευση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας πραγµατοποιήθηκε 
από τον Πρόεδρο του ∆.Σ. του ΣΑΤΕ κ. Γεώργιο Βλάχο στο πλαίσιο της εκδήλωσης που 
πραγµατοποίησε ο Σύνδεσµος στη Λάρισα. 

 



www.larissanet.gr www.sate.gr 

Βράβευση Περιφερειάρχη από το ΣΑΤΕ 

15 Φεβρουαρίου 2019 
 

 

Από τον Πανελλήνιο Σύνδεσµο Τεχνικών Έργων βραβεύτηκε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας 
Αγοραστός για τη συνεισφορά του στην έγκαιρη και επιτυχή ολοκλήρωση της χρηµατοδότησης των 
τεχνικών έργων του ΕΣΠΑ 2007 -2014. 

Η βράβευση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας πραγµατοποιήθηκε από τον Πρόεδρο του ∆.Σ. του ΣΑΤΕ κ. 
Γεώργιο Βλάχο στο πλαίσιο της εκδήλωσης που πραγµατοποίησε ο Σύνδεσµος στη Λάρισα. 

 



www.thessaliatv.gr www.sate.gr 

Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας βραβεύτηκε από το ΣΑΤΕ 

Για τη συµβολή το 2015 στην αλλαγή της ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής 
 
15.02.2019  
 

 

Από τον Πανελλήνιο Σύνδεσµο Τεχνικών Έργων βραβεύτηκε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας 
Αγοραστός για τη συνεισφορά του στην έγκαιρη και επιτυχή ολοκλήρωση της χρηµατοδότησης των 
τεχνικών έργων του ΕΣΠΑ 2007 -2014. Η βράβευση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας πραγµατοποιήθηκε 
από τον Πρόεδρο του ∆.Σ. του ΣΑΤΕ κ. Γεώργιο Βλάχο στο πλαίσιο της εκδήλωσης που 
πραγµατοποίησε ο Σύνδεσµος στη Λάρισα. 

 



www.trikalanews.gr www.sate.gr 

Βράβευση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας από το ΣΑΤΕ για τη συµβολή του στο ΕΣΠΑ 2007-
2014 

15/02/2019  

 
 
Ο Πανελλήνιος Σύνδεσµος Τεχνικών Έργων βράβευσε τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας για τη 
συνεισφορά του στην έγκαιρη και επιτυχή ολοκλήρωση της χρηµατοδότησης των έργων του 
προγράµµατος ΕΣΠΑ για την περίοδο 2007-2014.  
 
Την βράβευση του Περιφερειάρχη έκανε ο Πρόεδρος του ∆.Σ. του ΣΑΤΕ, στο πλαίσιο της εκδήλωσης 
του Συνδέσµου στη Λάρισα. 
 



www.karditsalive.net www.sate.gr 

Βραβεύθηκε ο Κ. Αγοραστός από τον Πανελλήνιο Σύνδεσµο Τεχνικών Έργων  

15 Φεβρουαρίου 2019  

 

Από τον Πανελλήνιο Σύνδεσµο Τεχνικών Έργων βραβεύτηκε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας 
Αγοραστός για τη συνεισφορά του στην έγκαιρη και επιτυχή ολοκλήρωση της χρηµατοδότησης των 
τεχνικών έργων του ΕΣΠΑ 2007 -2014. 

Η βράβευση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας πραγµατοποιήθηκε από τον Πρόεδρο του ∆.Σ. του ΣΑΤΕ κ. 
Γεώργιο Βλάχο στο πλαίσιο της εκδήλωσης που πραγµατοποίησε ο Σύνδεσµος στη Λάρισα. 

 



http://www.trikalaola.gr www.sate.gr 

Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας βραβεύτηκε από το ΣΑΤΕ 

 
15/02/2019  

Από τον Πανελλήνιο Σύνδεσµο Τεχνικών Έργων βραβεύτηκε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας 
Αγοραστός για τη συνεισφορά του στην έγκαιρη και επιτυχή ολοκλήρωση της χρηµατοδότησης των 
τεχνικών έργων του ΕΣΠΑ 2007 -2014. Η βράβευση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας πραγµατοποιήθηκε 
από τον Πρόεδρο του ∆.Σ. του ΣΑΤΕ κ. Γεώργιο Βλάχο στο πλαίσιο της εκδήλωσης που 
πραγµατοποίησε ο Σύνδεσµος στη Λάρισα. 

 

 



http://kosmoslarissa.gr www.sate.gr 

Bραβεύτηκε από το ΣΑΤΕ ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας  

  15 Φεβ 2019 

 

Από τον Πανελλήνιο Σύνδεσµο Τεχνικών Έργων βραβεύτηκε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας 
Αγοραστός για τη συνεισφορά του στην έγκαιρη και επιτυχή ολοκλήρωση της χρηµατοδότησης των 
τεχνικών έργων του ΕΣΠΑ 2007 -2014. 

Η βράβευση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας πραγµατοποιήθηκε από τον Πρόεδρο του ∆.Σ. του ΣΑΤΕ κ. 
Γεώργιο Βλάχο στο πλαίσιο της εκδήλωσης που πραγµατοποίησε ο Σύνδεσµος στη Λάρισα. 

 



https://paidis.com www.sate.gr 

ΒΡΑΒΕΥΣΑΝ ΤΟΝ Κ. ΑΓΟΡΑΣΤΟ 

15/02/2019  

 

Από τον Πανελλήνιο Σύνδεσµο Τεχνικών Έργων βραβεύτηκε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας 
Αγοραστός για τη συνεισφορά του στην έγκαιρη και επιτυχή ολοκλήρωση της χρηµατοδότησης των 
τεχνικών έργων του ΕΣΠΑ 2007 -2014. 

Η βράβευση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας πραγµατοποιήθηκε από τον Πρόεδρο του ∆.Σ. του ΣΑΤΕ κ. 
Γεώργιο Βλάχο στο πλαίσιο της εκδήλωσης που πραγµατοποίησε ο Σύνδεσµος στη Λάρισα. 

 








