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EDITORIAL
Δε φημιζόμαστε ως λαός για τη συλλογικότητά
μας -ούτε για την προνοητικότητά ή τον
μακροπρόθεσμο σχεδιασμό μας (και ας
έχουμε τόσες ωραίες παροιμίες και ρητά και
για τα δύο). Δεν αναγνωρίζουμε με άνεση τα
επιτεύγματα -ή έστω τα ορθώς πραχθένταόσων μας διαδέχονται ή όσων προηγήθηκαν
ημών. Και πάντα ταλαιπωρούμαστε ώς
χώρα από τις “πελατείες”. Η ασυνέχεια, η
έλλειψη συναίνεσης μάς πνίγει: μέσα σε έναν
τέλμα νόμων, αναθεωρήσεων, εγκυκλίων,
αναιρέσεων, τροποποιήσεων σε όσα
αποφάσισαν “οι άλλοι”. Έρχεται όμως κάποτε
η στιγμή που η απρονοησία για το μέλλον,
ο κοντόφθαλμος σχεδιασμός, η έλλειψη
συνεργασίας λειτουργούν σαν κινούμενη
άμμος. Και έρχεται η στιγμή που καλούμαστε
να αναγνωρίσουμε ότι χωρίς συνεργασία,
συναίνεση και συνέχεια, καήκαμε. Οι έριδες κι
οι προκλήσεις συνήθως είναι “προνόμιο” των
ισχυρών, αυτών που ξέρουν πως όταν τραβάνε
το σχοινί, αυτό καταλήγει σχεδόν πάντα στην
πλευρά τους. Οι αδύναμοι χρειάζεται να έχουν
σχέδιο και να συνενώνονται σε έναν κοινό
στόχο. Η Ελλάδα βρίσκεται σε αδυναμία. Και
σε αυτή την κρίσιμη στιγμή της χρειάζεται
την ισχύ της ένωσης -όπως έπραξαν άλλες
¨τιμωρημένες” χώρες και στάθηκαν στα
πόδια τους. Χρειάζεται κοινά αποφασισμένες
πολιτικές που να εφαρμόζονται απαρέγκλιτα
ανεξαρτήτως
κυβέρνησης,
υπουργού,
υφυπουργού, γενικού γραμματέα. Χρειάζεται
την ευθυκρισία -και την ευθιξία- να κάνουμε
κάποιες βασικές παραδοχές για το ποιοι
είμαστε και πού οδεύουμε. Χωρίς συνεργασία
και συνέχεια -από το κεφάλι του ψαριού μέχρι
την ουρά του- θα παραμείνουμε ακυβέρνητο
καράβι που οδεύει όπου φυσάει ο άνεμος.

Η Ελλάδα να συγκροτήσει κοινό μέτωπο με τις σεισμογενείς χώρες της ΕΕ για
τη διεκδίκηση κοινοτικών κονδυλίων
Κοινό μέτωπο με άλλες σεισμογενείς χώρες της ενωμένης Ευρώπης, όπως η Ιταλία και
η Κύπρος, θα πρέπει να συγκροτήσει η Ελλάδα, προκειμένου να διεκδικήσει χρήματα από τα
κοινοτικά ταμεία για την αντισεισμική θωράκιση των κτηρίων της, όπως επισήμανε ο πρόεδρος
του ΤΕΕ/ΤΚΜ, Πάρις Μπίλλιας, μιλώντας σε εκδήλωση του Συνδέσμου Επιχειρήσεων για την
Ανάπτυξη και Ποιότητα των Κατασκευών (ΣΕΠΑΚ) στις 29/5.
“Το μόνο που έχει γίνει από πλευράς της Πολιτείας (για την αντισεισμική θωράκιση) είναι
αυτό που είχε γίνει στο ΤΕΕ στο πλαίσιο του ΕΠΑΝΤΥΚ (Εθνικού Προγράμματος Αντισεισµικής
Ενίσχυσης Υφιστάμενων Κατασκευών) κι αφορούσε κτήρια δημόσιας συνάθροισης. Ωστόσο, όλα
έμειναν στα χαρτιά, γιατί ελλείψει χρημάτων δεν προχώρησε τίποτα. Η Ελλάδα πρέπει επιτέλους
να αναζητήσει χρήματα από ΕΕ και αυτό είναι θέμα διαπραγμάτευσης. Η διαπραγμάτευση αυτή
μπορεί να γίνει σε συνεργασία με άλλες σεισμογενείς χώρες της ΕΕ, όπως η Ιταλία και η Κύπρος.
Εκεί χρειάζεται ένα σχέδιο και η κυβέρνηση να διαπραγματευτεί ουσιαστικά και όχι στα λόγια”.
Ο ίδιος αναφέρθηκε εκ νέου και στο “Εξοικονομώ” (βλ. Προηγούμενο τεύχος του Newsletter),
καθώς και στο γεγονός της έλλειψης νέων μεγάλων έργων.
“Μια πολύ μεγάλη γενιά (δημόσιων) έργων ολοκληρώνεται και δεν υπάρχουν νέα. Το νέο ΕΣΠΑ
προβλέπει λίγους πόρους για υποδομές, ενώ πολλοί (πόροι) πήγαν σε έργα- “γέφυρες”, που δεν
ολοκληρώθηκαν στην προηγούμενη προγραμματική περίοδο. Πρέπει να βρεθούν νέοι τρόποι
χρηματοδότησης μιας νέας γενιάς έργων” σημείωσε ο Πάρις Μπίλλιας κι ανάφερε χαρακτηριστικά
τις δυνατότητες που ανακύπτουν μέσω των ΣΔΙΤ για υποδομές όπως τα νοσοκομεία ή τα
σχολικά κτήρια, αλλά και την προοπτική να χρησιμοποιηθούν πόροι που θα προέλθουν από την
παραχώρηση της Εγνατίας Οδού.
Συνέχεια στη σελίδα 3...

Πλήρες εκδηλώσεων το πρώτο μισό του Ιουνίου το ΤΕΕ/ΤΚΜ
Με τη διοργάνωση τριών διαφορετικών εκδηλώσεων υποδέχεται τον Ιούνιο το ΤΕΕ/ΤΚΜ, οπότε
σημειώστε στην ατζέντα σας: την ημερίδα για τις μετασεισμικές ενέργειες υπό συνθήκες έκτακτης
ανάγκης (14/6), την εκδήλωση για τον νέο κανονισμός τεχνολογίας σκυροδέματος (8/6) και
την επανάληψη του σεμιναρίου για την εφαρμογή του Ν.4412 στις δημόσιες συμβάσεις. Για
περισσότερα ανατρέξτε στις σελίδες 2 και 3.
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Με την πρόεδρο της “Α” του ΤΕΕ συναντήθηκε η ΔΕ του
ΤΕΕ/ΤΚΜ

Εκδήλωση ΤΕΕ/ΤΚΜ στις 14/6 για τις μετασεισμικές
ενέργειες υπό συνθήκες έκτακτης ανάγκης

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των μηχανικών, τα οποία θα συζητηθούν
εκτενέστερα στη συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας του κεντρικού ΤΕΕ
στις 10 Ιουνίου, βρέθηκαν στο επίκεντρο πρόσφατης συνάντησης της
προέδρου του οργάνου, Αντωνίας Μοροπούλου, με τα μέλη της ΔΕ και
στελέχη του ΤΕΕ/ΤΚΜ, στο κτήριο του Τμήματος στη Θεσσαλονίκη.

Εκδήλωση με θέμα τις άμεσες
μετασεισμικές ενέργειες υπό συνθήκες
έκτακτης ανάγκης, διοργανώνει το
απόγευμα της 14ης Ιουνίου το ΤΕΕ/ΤΚΜ,
στο αμφιθέατρό του (Μεγ. Αλεξάνδρου
49). Η εν λόγω εκδήλωση έχει ως σκοπό
να παρουσιάσει υλικά και υπολογιστικές
μεθόδους υποστηλώσεων μετά τον σεισμό,
καθώς και τις εν γένει διαδικασίες που
πρέπει να ακολουθούνται μετασεισμικά
και αφορούν το σύνολο των ενεργειών υπό τέτοιου είδους συνθήκες
έκτακτης ανάγκης, π.χ., τις διασώσεις/ απεγκλωβισμούς από ερείπια,
τον σχεδιασμό χώρων διαφυγής την οργάνωση των καταυλισμών κ.α.,
καθώς και να αναδείξει τρόπους αλλά και προτάσεις βελτίωσης των
παραπάνω διαδικασιών. Φυσικά να εντοπίσει αδυναμίες και να προτείνει
Όπως διευκρίνισε η πρόεδρος της “Α”, στις 10 Ιουνίου θα τεθούν οι
λύσεις για μεγαλύτερη ετοιμότητα του κρατικού μηχανισμού.
βασικές αρχές της τρέχουσας θητείας (2017-2019) σε ό,τι αφορά τα
Δείτε το πρόγραμμα της εκδήλωσης ΕΔΩ
επαγγελματικά δικαιώματα, με κυρίαρχη τη λογική της διεύρυνσής
τους και όχι της συρρίκνωσής τους. Κατά την ίδια, από τις αλλαγές Ο νέος κανονισμός τεχνολογίας σκυροδέματος στο
δεν πρόκειται να επηρεαστούν όσοι συνάδελφοι βρίσκονται ήδη στον επίκεντρο ημερίδας του ΤΕΕ/ΤΚΜ
επαγγελματικό στίβο, ενώ θα δοθεί επαρκής χρόνος στα πανεπιστήμια, Οι προβλέψεις του νέου Κανονισμού
προκειμένου να προσαρμόσουν αναλόγως το πρόγραμμα των σπουδών Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ-2016)
τους. Από πλευράς της διοικούσας επιτροπής στη συνάντηση συμμετείχαν θα βρεθούν στο επίκεντρο ημερίδας,
Eνηµερωτική Ηµερίδα
ο πρόεδρος Πάρις Μπίλλιας, ο αντιπρόεδρος Δανιήλ Σαμαράς, τα μέλη που διοργανώνει στις 8 Ιουνίου,
Χρίστος Βλαχοκώστας, ‘Ολια Ζηκοπούλου, Μανώλης Μπελιμπασάκης, στη Θεσσαλονίκη, το ΤΕΕ/ΤΚΜ, στο
Απόστολος Τζιουβάρας και Ελένη Χηράκη, ενώ την Αντιπροσωπεία του αμφιθέατρό του. Στη διάρκεια της ημερίδας
Πέµπτη, 8 Ιουνίου 2017
στις 17:00
Αµφιθέατρο του ΤΕΕ/ΤΚΜ
ΤΕΕ/ΤΚΜ εκπροσώπησαν ο πρόεδρος Γιάννης Τσιωνάς κι ο γενικός θα συζητηθούν θέματα που αφορούν
γραμματέας, Γιώργος Τρασανίδης. Στη συνάντηση παραβρέθηκαν το νέο κανονιστικό πλαίσιο για την
ακόμη το μέλος της “Α” του ΤΕΕ, Κριστίνα Μακνέα, η υποψήφια με τεχνολογία σκυροδέματος, τους ελέγχους
τους Μηχανικούς της Εκπαίδευσης Μαρία Αρσένη και η αναπληρώτρια σκληρυμένου σκυροδέματος βάσει ΚΤΣ- 2016 και την ανθεκτικότητα
διευθύντρια των υπηρεσιών του ΤΕΕ/ΤΚΜ, Χρύσα Λασκαρίδου. Από του οπλισμένου σκυροδέματος. Το συνέδριο θα ξεκινήσει στις 5.30
τη συνάντηση απουσίαζε ο συνάδελφος Δημήτρης Μήτρου για λόγους το απόγευμα. Περισσότερες πληροφορίες για τους ομιλητές και το
που περιγράφονται σε ανάρτηση του συνδυασμού “Ανασυγκρότηση πρόγραμμα ΕΔΩ
Μηχανικών”, τους οποίους μπορείτε να διαβάσετε ΕΔΩ
ομιλητές
Ιωάννα Παπαγιάννη, ομ. καθηγήτρια ΑΠΘ
Νίκος Μαρσέλλος, πολιτικός μηχανικός ΕΜΠ
Κοσμάς Σίδερης, αν. καθηγητής ΔΠΘ
Λευτέρης Αναστασίου, επ. καθηγητής ΑΠΘ

Στις 12-13/6 επανάληψη του σεμιναρίου για την
εφαρμογή του Ν.4412 στις δημόσιες συμβάσεις
Το σεμινάριο μικρής διάρκειας με θέμα την «εφαρμογή του ν.
4412/2016 στην ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων
μελετών/υπηρεσιών» επαναλαμβάνει στις 12-13 Ιουνίου 2017 το
ΤΕΕ/ΤΚΜ. Η αίτηση συμμετοχής είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα
του ΤΕΕ/ΤΚΜ. Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα του
σεμιναρίου ΕΔΩ

οµιλητές
Ιωάννα Παπαγιάννη, οµ. καθηγήτρια ΑΠΘ
Νίκος Μαρσέλλος, πολιτικός µηχανικός ΕΜΠ
Κοσµάς Σίδερης, αν. καθηγητής ∆ΠΘ
Λευτέρης Αναστασίου, επ. καθηγητής ΑΠΘ

Πρόσκληση συμμετοχής σε διαρκή Ο.Ε. Παράταση
προθεσμίας για ΜΕ

Να δηλώσουν συμμετοχή στη διαρκή Ομάδα Εργασίας «Δημόσιας
Διοίκησης – Δημόσιου Τομέα», καλεί τα μέλη του το ΤΕΕ/ΤΚΜ.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να αποστείλουν τη σχετική αίτηση,
συνοδευόμενη από σύντομο βιογραφικό σημείωμα (έκτασης μέχρι μίας
σελίδας) έως τη Δευτέρα 12 Ιουνίου 2017. Δείτε ΕΔΩ πληροφορίες
και την αίτηση συμμετοχής. Επίσης, μέχρι 12 Ιουνίου παρατείνεται η
προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τις Μόνιμες Επιτροπές. Δείτε ΕΔΩ
πληροφορίες και την σχετική αίτηση. Διευκρινίσεις στα τηλέφωνα 2310
883120 (Κ. Διαβολίτση) και 2310 883121 (Κ. Πετρίδου).
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...Συνέχεια από τη σελίδα 1

Η Ελλάδα να συγκροτήσει κοινό μέτωπο με τις
σεισμογενείς χώρες της ΕΕ για τη διεκδίκηση κοινοτικών
κονδυλίων
Την ίδρυση ενιαίου Υπουργείου Κατασκευών με αναπτυξιακή
νοοτροπία, υπό τη σκέπη του οποίου θα συνενώνονται όλες οι υπηρεσίες
και δραστηριότητες που αφορούν τον κλάδο, ώστε να ισχυροποιηθεί η
φωνή των φορέων του και να περιοριστεί η γραφειοκρατία, τόσο σε ό,τι
αφορά τις εγχώριες, όσο και τις ξένες επενδύσεις, προτείνει η διοίκηση
του ΣΕΠΑΚ, όπως επισήμανε ο πρόεδρός του, Πέτρος Παπαϊωάννου, στη
διάρκεια συνάντησης με δημοσιογράφους και μέλη του Συνδέσμου στη
Θεσσαλονίκη στις 29/5. Δείτε ΕΔΩ αναλυτικά τις προτάσεις του ΣΕΠΑΚ.

Από την πλευρά του, ο πρώην γενικός γραμματέας Δημοσίων Έργων,
επιχειρηματίας Στράτος Σιμόπουλος, επισήμανε ότι “η Ελλάδα χρειάζεται
ή περισσότερους τεχνοκράτες και πολιτική επάρκεια, ή πολιτικούς με
τεχνική επάρκεια”. Ο ίδιος εισηγήθηκε την επαναφορά του θεσμού
των γενικών διευθυντών στα υπουργεία, καθώς - όπως είπε - “οι
γενικοί γραμματείς αλλάζουν ακόμη κι όταν αλλάζει ο υπουργός και
δεν υπάρχει καμία συνέχεια στη δημόσια διοίκηση”. Πρότεινε, επίσης
η Εγνατία Οδός να ενωθεί με την ΕΡΓΟΣΕ και την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ
και να δημιουργηθεί μια ισχυρή εταιρεία, που θα αναλάβει το project management μεγάλων έργων στο εξωτερικό και θα αποτελέσει
όχημα για την ανάληψή τους. Ο πρώην γενικός γραμματέας επισήμανε,
ακόμη, την ανάγκη να δημιουργηθεί διεύθυνση μεγάλων έργων, στο
υπουργείο Πολιτισμού, ώστε να υπάρχει κατάλληλη υπηρεσία που θα
“τρέχει” γρήγορα τα πρότζεκτς, για να μην αντιμετωπίζονται στο μέλλον
καθυστερήσεις αντίστοιχες αυτών που έχουν σημειωθεί στο παρελθόν.
Ο κ.Σιμόπουλος, εισηγήθηκε, τέλος, τη μείωση των “υπερεξουσιών”
- όπως τις χαρακτήρισε - του πέμπτου τμήματος του Συμβουλίου της
Επικρατείας στην επόμενη συνταγματική αναθεώρηση. Τοποθετήσεις
έκαναν ακόμη ο Αναστάσιος Κωτσιόπουλος, καθηγητής Αρχιτεκτονικής
ΑΠΘ, αντεπιστέλλον μέλος της Ακαδημίας Αθηνών και γενικός
γραμματέας του ΣΕΠΑΚ κι ο Πέτρος Μακρίδης, μέλος του διοικητικού
συμβουλίου.

7 βήματα για τις αστικές συγκοινωνίες της Θεσσαλονίκης
Στις παθογένειες του ΟΑΣΘ, ο οποίος ώς μονοπωλιακός φορέας
της αστικής συγκοινωνίας της Θεσσαλονίκης επί 60 χρόνια
ανέπτυξε χαρακτηριστικά εσωστρεφούς «ράθυμης» επιχείρησης,
δημοσιοϋπαλληλικής νοοτροπίας, αναφέρθηκε ο πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ,
Πάρις Μπίλλιας, μιλώντας σε ημερίδα της Εγνατίας Οδού ΑΕ για τις αστικές
συγκοινωνίες της πόλης, παρουσία του αρμόδιου υπουργού, Χρήστου
Σπίρτζη και του αναπληρωτή υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
Σωκράτη Φάμελλου. Ο ίδιος υπενθύμισε τις προτάσεις του ΤΕΕ/ΤΚΜ,
σε συνεργασία και με άλλους φορείς της πόλης, για την επόμενη ημέρα
των αστικών συγκοινωνιών, οι οποίες περιλαμβάνουν επτά βήματα: 1) άμεση
και επείγουσα προετοιμασία
του διεθνούς διαγωνισμού
για την ανάθεση εκπόνησης
πλήρους
κυκλοφοριακής
μελέτης από το αρμόδιο
υπουργείο, η οποία θα
λαμβάνει υπόψη δύο χρονικές
πηγή: wikimedia commons, author Giorgos Kollias
περιόδους, αυτή που μεσολαβεί μέχρι τη λειτουργία του Μετρό και αυτή
της ταυτόχρονης λειτουργίας των δύο μέσων (ή και περισσότερων,
όπως η θαλάσσια συγκοινωνία), 2) άμεση κατάθεση νομοσχεδίου για
τη μετεξέλιξη του Σ.Α.Σ.Θ. 3) προκήρυξη ανοιχτού δημόσιου διεθνούς
διαγωνισμού για την ανάδειξη ιδιώτη παρόχου (ή και πλέον του ενός),
4) προσδιορισμός νέας, δίκαιης και βιώσιμης τιμολογιακής πολιτικής κι
άμεση εφαρμογή ηλεκτρονικού εισιτηρίου, με αναλογική χρέωση (ανά
χιλιόμετρο), 5) αλλαγή του υφιστάμενου καθεστώτος επιδότησης του
εισιτηρίου ανά χρήστη και μετατροπή του σε επιδότηση απ’ ευθείας του
χρήστη, 6)μέριμνα της Πολιτείας για την ομαλή διεξαγωγή της αστικής
συγκοινωνίας για όσο διάστημα διαρκέσει η διαδικασία ανάδειξης των
νέων παρόχων και 7) άμεση οικονομική εξυγίανση του Οργανισμού,
αλλαγή στη φιλοσοφία της λειτουργίας του, κατάρτιση νέων Κανονισμών
και Οργανογράμματος, ανάληψη του Management από τεχνοκράτες
μηχανικούς, αυστηρή αξιολόγηση όλου του προσωπικού.

Στη Βέροια στις 13/6 η 3η τακτική συνεδρίαση της “Α”
Στις 13/6 θα πραγματοποιηθεί η 3η τακτική συνεδρίαση της
Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ/ΤΚΜ, η οποία θα συγκληθεί στις 5.30 το
απόγευμα,. στην αίθουσα του ∆ημοτικού Συμβουλίου στη Βέροια.
Τα θέματα ημερήσιας διάταξης έχουν ώς εξής: 1. Ανακοινώσεις του
Προεδρείου της Αντιπροσωπείας 2. Ενημέρωση της Αντιπροσωπείας
για τις δραστηριότητες της ∆.Ε. :Συζήτηση 3. Έλεγχος – Ερωτήσεις –
Επερωτήσεις προς τη ∆.Ε. 4. Αναοριοθέτηση αρχαιολογικού χώρου
Βέροιας 5. Αιολικό πάρκο Βερμίου 6. ∆ιαχείριση απορριμμάτων και
συσκευασιών φυτοφαρμάκων στην Ημαθία.
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Διεπιστημονική ομάδα εργασίας για τις αρχαιότητες στο
Μετρό

πηγή: wikimedia commons,
author Konstantinos Stampoulis (Geraki)

Μερτζάνη, Στυλιανή Βασιλειάδου, Ελένη Λαμπροθανάση, Σουλτάνα
Πρωτοψάλτη, Σταυρούλα Τζεβρένη, Κρινώ Κωνσταντινίδου,
Βασίλης Κονιόρδος και Γιώργος Κωνσταντινίδης (ως εκπρόσωπος
Προτεραιότητα και ιδιαίτερη βαρύτητα στο έργο που εκτελείται για
της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ).
την ολοκλήρωση της κατασκευής του Μητροπολιτικού Σιδηροδρόμου
Θεσσαλονίκης δίνει το υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, όπως
Μέχρι 30/6 οι αιτήσεις για το μεταπτυχιακό με τίτλο
διευκρινίζεται σε ανακοίνωσή του για τις συνεχιζόμενες ανασκαφικές
εργασίες στο Μετρό, καθώς και για τη συγκρότηση διεπιστημονικής “Περιβαλλοντικός αρχιτεκτονικός σχεδιασμός” στο ΑΠΘ
ομάδας εργασίας σχετικά με την ανάδειξη των αρχαιοτήτων του. Επίσης, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στο αντικείμενο
ενημερώνει ότι “οι ανασκαφικές εργασίες στα ανοιχτά σκάμματα του “Περιβαλλοντικός Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός” οργανώνει το Τμήμα
Μετρό συνεχίζονται, μετά από τις πρόσφατες συνεννοήσεις μεταξύ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. Το
των συναρμόδιων υπουργείων Πολιτισμού-Αθλητισμού (ΥΠΠΟΑ) πρόγραμμα είναι διάρκειας τεσσάρων ακαδημαϊκών εξαμήνων,
και Υποδομών-Μεταφορών-Δικτύων (ΥΠΟΜΕΔΙ), και την απόφαση ωστόσο στην παρούσα φάση γίνονται ενέργειες για την αναμόρφωση
για στενότερη παρακολούθηση της υλοποίησης του συνόλου των του προγράμματος σπουδών, ούτως ώστε να περιοριστεί η χρονική
του διάρκεια και να προσαρμοστεί στις προβλέψεις του νέου νόμου για
εργασιών”.
τα μεταπτυχιακά, ο οποίος αναμένεται να ψηφιστεί στη Βουλή. Ο νέος
κύκλος σπουδών θα ξεκινήσει το χειμερινό εξάμηνο του 2017. Στο Π.Μ.Σ.
“Περιβαλλοντικός Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός” γίνονται δεκτοί κάτοχοι
διπλώματος των Τμημάτων και Σχολών Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΑΕΙ
της Ελλάδας και αντίστοιχων ισότιμων, αναγνωρισμένων Σχολών –
Τμημάτων ομοταγών ιδρυμάτων του εξωτερικού, καθώς και πτυχιούχοι
/ διπλωματούχοι άλλων Τμημάτων και Σχολών με περιεχόμενο
σπουδών σχετικό με το δομημένο και φυσικό περιβάλλον. Αιτήσεις
αποφοίτων άλλων τμημάτων γίνονται δεκτές εφόσον οι υποψήφιοι
έχουν σχετικό επαγγελματικό ή ερευνητικό έργο. Η περίοδος υποβολής
“Η διεπιστημονική ομάδα θα σχεδιάσει την έκθεση και ανάδειξη
αιτήσεων – δικαιολογητικών επεκτείνεται έως την Παρασκευή 30
των κινητών ευρημάτων των ανασκαφών, αλλά και των πολλών
Ιουνίου ώρα 12.00. Αναλυτικές πληροφορίες ΕΔΩ. Για τυχόν απορίες, οι
αποσπασμένων μνημείων. Στόχος είναι η οργανική ένταξη των
ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη γραμματεία του ΠΜΣ,
αρχαιοτήτων που συμπληρώνουν την ιστορική φυσιογνωμία του
είτε τηλεφωνικώς στο 2310995825 (ώρες επικοινωνίας 11:00 – 15:00)
κέντρου της πόλης στην καθημερινότητα των πολιτών και των
ή στέλνοντας email.
επισκεπτών”, σημειώνεται στην ανακοίνωση, η οποία συνεχίζει: “Οι
σταθμοί του μετρό θα αποτελέσουν υπόγεια κελύφη έκθεσης των
ιστορικών τεκμηρίων του τόπου, τα οποία θα έρχονται σε άμεσο
διάλογο με τις αρχαιότητες που θα αναδειχθούν στη θέση τους όπως είναι η αρχαία πολεοδομική ενότητα στο σταθμό Βενιζέλου
και οι αρχαιότητες στο σταθμό Αγ. Σοφίας -, προσθέτοντας ιστορικό- Μέχρι τις 30 Ιουνίου καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν
πολιτιστικό περιεχόμενο στο σύγχρονο τεχνικό έργο [...]Σε ελεύθερους τις περιλήψεις των εισηγήσεών τους για το 16ο ευρωπαϊκό συνέδριο
δημόσιους χώρους της πόλης θα αναπτυχθούν αρχαία μνημεία κοντά σεισμικής μηχανικής (16ECEE) , που θα πραγματοποιηθεί στη
στο σημείο όπου αποκαλύφθηκαν, τα οποία μαζί με τα υπόλοιπα Θεσσαλονίκη στις 18-21 Ιουνίου του 2018. Οι περιλήψεις πρέπει να
ιστάμενα μνημεία της περιοχής θα διαμορφώσουν μια μοναδική σε υποβληθούν αποκλειστικά μέσω του Online συστήματος υποβολής.
παγκόσμιο επίπεδο αισθητική και λειτουργική ενότητα, η οποία θα Κάθε καταγεγραμμένος εισηγητής μπορεί να υποβάλει το πολύ δύο
αποδώσει μια νέα ταυτότητα στον δημόσιο αστικό χώρο της σύγχρονης εργασίες προς δημοσίευση, ενώ τουλάχιστον ένας εκ των συγγραφέων
κάθε εργασίας πρέπει να κάνει εγγραφή στο συνέδριο, προκειμένου να
πόλης και θα μετατρέψει τη Θεσσαλονίκη σε ένα ανοικτό μουσείο”.
Την 13μελή Ομάδα Εργασίας (επιλέχθηκαν και αναπληρωτές, οι οποίοι προσκληθεί για προφορική παρουσίαση ή Poster. Εφόσον η περίληψη
δεν αναφέρονται εδώ για λόγους οικονομίας χώρου) απαρτίζουν οι εγκριθεί πλήρης εργασία πρέπει να υποβληθεί έως τον Νοέμβριο του
Έλενα Κουντούρη, Ιωάννης Κανονίδης, Σουζάνα Χούλια - Καπελώνη, 2017. Περισσότερες πληροφορίες
Δημοσθένης Σβολόπουλος, Θεμιστοκλής Βλαχούλης, Μαρία
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Ντοκιμαντέρ φοιτητών αρχιτεκτονικής “διηγούνται”
ιστορίες χρήσης κτηρίων της Θεσσαλονίκης
Υπάρχουν κτήρια που έχουν να διηγηθούν
μια ξεχωριστή ιστορία, κτήρια που αποκτούν
ιδιαίτερη υπόσταση λόγω της χρήσης τους στο
μεταβαλλόμενο σύγχρονο περιβάλλον. Την
υπόσταση αυτή επιχειρούν να αποτυπώσουν
φοιτητές του τμήματος Αρχιτεκτόνων του ΑΠΘ:
μέσα από μικρής διάρκειας ντοκιμαντέρ (8-10
λεπτών), προσπαθούν να καταγράψουν τον
τρόπο με τον οποίο βιώνονται και λειτουργούν
σήμερα γνωστοί και άγνωστοι χώροι, ακόμα και τον τρόπο με τον οποίο
χρησιμοποιήθηκαν κάποια στιγμή στο παρελθόν, μέσα από την οπτική
των χρηστών, ενοίκων, θαμώνων ή των γειτόνων τους.
Πρόκειται για ιστορίες χρήσης που αφορούν τη γνωστή Βίλα Καπαντζή,
τον παλιό συνοικιακό κινηματογράφο “Αστήρ”, την σκεπαστή αγορά
Μοδιάνο, μικρομάγαζα του κέντρου, παλαιοπωλείο χρησιμοποιημένων
βιβλίων και παιχνιδιών, παραδοσιακό καφενείο, πολυχώρους κ.α.
Τα μικρού μήκους ντοκιμαντέρ δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο του
μαθήματος “Το ντοκιμαντέρ στην Αρχιτεκτονική”, κατά το χειμερινό
εξάμηνο 2016-2017, και παρουσιάστηκαν χτες Τετάρτη στο Αρχαιολογικό
Μουσείο Θεσσαλονίκης με τίτλο “Αρχιτεκτονικά Βλέμματα: φοιτητικά
ντοκιμαντέρ για την πόλη και την αρχιτεκτονική στη Θεσσαλονίκη”,
πλαισιώνοντας την έκθεση “Πανεπιστημιού-πολη ΑΠΘ 90+ χρόνια
λειτουργίας. 100+ χρόνια χωρικού σχεδιασμού”.
Από το σύνολο των ντοκιμαντέρ παρουσιάστηκαν εννέα έργα. Το
κτήριο όπου σήμερα στεγάζεται το φροντιστήριο “Μορφές” στην οδό
Ι.Δραγούμη και Πάικου, ένα από τα εκλεκτιστικά κτίρια που στέκεται
ελεύθερο στον περιβάλλοντα χώρο. Ο πολυχώρος “Μπενσουσάν Χαν”,
στην οδό Εδέσσης, στα Άνω Λαδάδικα, που κτίστηκε μεταξύ 1894 και
1907. Επίσης στην οδό Ι.Δραγούμη,ο μικρόκοσμος της αποθήκης
παιχνιδιών “Φειδίας”, που ανάμεσα σε παλιά βιβλία και χρησιμοποιημένα
παιχνίδια αφηγείται την ιστορία της επιχείρησης και πως επιβίωσε
στο πέρασμα των χρόνων. Στην αγορά Μοδιάνο (έργο του 1922, του
πολιτικού μηχανικού Ελί Μοδιάνο και του αρχιτέκτονα Ζακ Ολιφάν) η
ομάδα των φοιτητών αποτυπώνει τις εναλλαγές της “κίνησης” από το
πρωί μέχρι το βράδυ. Και σε ένα ξεχασμένο από τον χρόνο ημιυπόγειο
κατάστημα νημάτων και νεωτερισμών, της οικογένειας Τριανταφυλλίδη,
περιγράφονται αναμνήσεις δύο γενιών στο πέρασμα του χρόνου,
μέσα σε πλήθος χρωμάτων και σχημάτων. Ο “ξεχασμένος” θερινός και
χειμερινός κινηματογράφος “Αστήρ” στην Τούμπα, ανασύρει αναμνήσεις
ενός θαμώνα, ενώ το ντοκιμαντέρ για τη Βίλα Καπαντζή, συνδυάζει
τρεις διαπλεκόμενες ιστορίες για τις χρήσεις της ως φυσικός χώρος
θεατρικής παράστασης, ως σχολείο (1954), και ως χώρος πολιτισμού
από το Μορφωτικό Ιδρυμα της Τράπεζας της Ελλάδος.

Διάλεξη Θ. Τάσιου στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τα 90
χρόνια της βιβλιοθήκης του ΤΕΕ
Τα 90 χρόνια λειτουργίας της γιορτάζει η Βιβλιοθήκη του ΤΕΕ και
στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων διοργανώνει διάλεξη του
καθηγητή του Ε.Μ.Π. Θεοδόσιου Π. Τάσιου στις 7 Ιουνίου, με θέμα:”Γεγονότα
τεχνολογίας κατά τις περιπλανήσεις του Οδυσσέως”. Ο φιλόσοφοςδιανοητής Θεοδόσιος Τάσιος είναι μεταξύ άλλων ιδρυτής και πρόεδρος
της Εταιρείας Μελέτης της Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας (ΕΜΑΕΤ),
σκοπός της οποίας είναι η διάδοση των ιστορικών γνώσεων γύρω από
τα τεχνολογικά επιτεύγματα των Αρχαίων Ελλήνων. Επισκεφτείτε τον
ιστοτόπο της βιβλιοθήκης του ΤΕΕ κι ενημερωθείτε για τις εκδηλώσεις
των 90 ετών ΕΔΩ

Ύστατο χαίρε στον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη
Το τέλος μιας γενιάς ιστορικών πολιτικών
ηγετών σηματοδοτεί ο θάνατος του πρώην
πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, η
κηδεία του οποίου έγινε σήμερα στη γενέτειρά
του στα Χανιά. Όπως σωστά ειπώθηκε από
πολλές πλευρές και έχουν αναγνωρίσει
ακόμη και οι πολιτικοί του αντίπαλοι, ο
εκλιπών ήταν ένας από τους βασικούς διαμορφωτές της σύγχρονης
πολιτικής ιστορίας και του κοινοβουλευτικού βίου της χώρας, που έβλεπε
πάντα μπροστά από την εποχή του. Στη Θεσσαλονίκη είναι εμφανή πολλά
από τα έργα που άφησε πίσω του, καθώς με την κυβερνητική του θητεία
έχουν συνδεθεί το νοσοκομείο “Παπαγεωργίου”, αλλά και το συνεδριακό
κέντρο “Ιωάννης Βελλίδης” της Helexpo-ΔΕΘ. Ο ίδιος, ως πρόεδρος της
ΝΔ, δημιούργησε στο Συντονιστικό Θεσσαλονίκης, οργανωτική δομή
που υπάρχει ως σήμερα. Αντίο και από το ΤΕΕ/ΤΚΜ σε μια πολιτική
φυσιογνωμία με βαρύνοντα ρόλο στη σύγχρονη πολιτική ιστορία.
ΑΝΟΙΧΤΗ ΗΜΕΡΑ ΑΡΧΕΙΩΝ στις 9 Ιουνίου 2017, χώρος
ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ, Βίλα Καπαντζή, Βασ. Όλγας 108, 11.00 με 19.00.
Πληροφορίες
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ για την ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
του Δήμου Θεσσαλονίκης από 2 έως 6 Ιουνίου 2017, Λευκός
Πύργος. Πληροφορίες
ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ «Ο ΑΤΜ στην εκτίμηση, αξιοποίηση και διαχείριση
της ακίνητης περιουσίας». Στις 23 και 24 Ιουνίου 2017, ΕΜΠ,
Κτίριο Λαμπαδάριο. Πληροφορίες
1ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «Κλιματική αλλαγή, αυτοδιοίκηση
και Θεσσαλία μπροστά στην παγκόσμια πρόκληση», Στις 9 και
10 Ιουνίου 2017, Εταιρεία Θεσσαλικών Μελετών, Καρδίτσα.
Πληροφορίες τηλ. 2410 252121 και ΕΔΩ
ΕΣΠΕΡΙΔΑ του ΤΕΕ με θέμα: «Νέοι τρόποι χρηματοδότησης
Δημοσίων Έργων», στις 14 Ιουνίου 2017, Αίθουσα Εκδηλώσεων
ΤΕΕ, Νίκης 4, ώρα 17:00. Πληροφορίες
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Κατατέθηκε η αίτηση για έρευνες υδρογονανθράκων από Total, ExxonMobil και ΕΛΠΕ

Το Έθνος 31/5/2017

Κατατέθηκε η αίτηση των εταιρειών Total, ExxonMobil και ΕΛΠΕ για έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων, η οποία, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση,
αφορά δύο θαλάσσιες περιοχές της Κρήτης.

Στέργιος Πιτσιόρλας: Θα προωθήσουμε σημαντικά έργα με τη μορφή των ΣΔΙΤ

Capital.gr 31/5/2017

Κατά τη διάρκεια ομιλίας του σε αναπτυξιακό και επενδυτικό φόρουμ, ο υφυπουργός Οικονομίας ανέφερε ότι “τα ΣΔΙΤ είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο για την
ανάπτυξη της χώρας, αρκεί να ξεπεράσουμε τους δισταγμούς και τις επιφυλάξεις που έχουμε και να κατανοήσουμε την ουσία του τι μπορεί να προσφέρει αυτό το
εργαλείο. Ξέρουμε όλοι ότι υπάρχουν ακόμα πάρα πολλές αντιστάσεις ως προς τα έργα αυτά. Η κυβέρνηση έχει κάνει μία βασική επιλογή και είναι αποφασισμένη
να υποστηρίξει τα έργα ΣΔΙΤ. Ωστόσο, θα πρέπει αυτό το πνεύμα να περάσει και στο σύνολο του κρατικού μηχανισμού. Θα προωθήσουμε σημαντικά έργα με
τη μορφή των ΣΔΙΤ στους τομείς της ενέργειας, των έργων υποδομής και μεταφορών και των ψηφιακών δικτύων. Είναι αποφάσεις που έχουν ληφθεί από την
κυβέρνηση και θα αρχίσουν να υλοποιούνται”.

Η Ελλάδα 57η μεταξύ 63 χωρών σε ανταγωνιστικότητα

Μακεδονία 31/5/2017

Στο 2014 «επέστρεψε» σε όρους ανταγωνιστικότητας η ελληνική οικονομία, έχοντας απολέσει μία θέση στην Παγκόσμια Επετηρίδα Ανταγωνιστικότητας 2017, με
αποτέλεσμα να κατατάσσεται πλέον 57η μεταξύ 63 χωρών (56η πέρυσι, 50ή το 2015, 57η το 2014 και 54η το 2013). Τις χειρότερες επιδόσεις παρουσιάζει η Ελλάδα
στις κατηγορίες των δεικτών της οικονομικής και της κυβερνητικής αποδοτικότητας, όπου κατέχει -και στις δύο περιπτώσεις- την 61η θέση, δηλαδή κατατάσσεται
τρίτη από το τέλος.

Ο Τραμπ αποσύρει τις ΗΠΑ από τη Συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα;

Το Βήμα 31/5/2017

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αποφάσισε να αποσύρει τις ΗΠΑ από την ιστορική Συμφωνία του Παρισιού κατά της κλιματικής αλλαγής, αναφέρουν
πολυάριθμα μέσα ενημέρωσης. Ο Τραμπ, ο οποίος στο παρελθόν έχει χαρακτηρίσει «φάρσα» την απειλή της παγκόσμιας θέρμανσης, αρνήθηκε το Σάββατο να
στηρίξει τη συμφωνία-ορόσημο στη Σύνοδο Κορυφής της G7, λέγοντας ότι χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να αποφασίσει.

Τι σημαίνει η είσοδος του Μαρινάκη στον ΔΟΛ

Το Πρώτο Θέμα 31/5/2017

Νέα τοπίο στα ΜΜΕ σηματοδοτεί η είσοδος του Βαγγέλη Μαρινάκη στον Δημοσιογραφικό Οργανισμό Λαμπράκη και στο MEGA CHANNEL. Ο πρόεδρος του
Ολυμπιακού κατέθεσε την μεγαλύτερη προσφορά στην σχετική δημοπρασία που είχαν προκηρύξει οι τράπεζες και από το μεσημέρι της Τετάρτης είναι το νέο
αφεντικό των εφημερίδων ΒΗΜΑ και ΝΕΑ, καθώς και των ιστοσελίδων και του ραδιοφωνικού σταθμού που ανήκαν στον ιστορικό όμιλο.

Διαβάσ τε στο blog του ΤΕΕ/ΤΚΜ
-Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος
Aνθρωπόκαινος και η τεχνόσφαιρα

2017:

Η

-Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος 2017: Οι πόλεις θα
είναι πολύ θερμότερες το 2100
-Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος 2017: Τα drones
ίσως “παραδίδουν” οφέλη για το περιβάλλον
-Παγκόσμια
Ημέρα
Περιβάλλοντος
Αρχιτεκτονική και περιβάλλον

2017:

-Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος 2017: Προς 364
Παγκόσμιες Ημέρες Περιβάλλοντος
-Ένα doodle για τη Zaha
-Αφιέρωμα του μήνα: Βιομιμητισμός (Biomimicry) –
Μαθαίνοντας από τη φύση
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ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1oς όροφος ΤΕΕ/ΤΚΜ, γραφείο ΝΟΚ

Περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ
κάθε Τετάρτη 9:00 - 14:00, ισόγειο ΤΕΕ/ΤΚΜ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΚ
καθημερινά στο τηλέφωνο 2310 883152 και κάθε Τετάρτη με ειδική
συνεργάτιδα στο γραφείο του 1ου ορόφου

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΚΜ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΚΜ
Πάρις Μπίλλιας

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Αλεξάνδρα Γούτα
Χρύσα Λασκαρίδου
Κυριακή Διαβολίτση
Κυριακή Πετρίδου

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
CAN studio

E-MAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
infotkm@central.tee.gr

ΤΕΕ / ΤΚΜ
Λεωφόρος Μ. Αλεξάνδρου 49
54643, Θεσσαλονίκη

www.tkm.tee.gr

