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EDITORIAL
Τα λόγια συνήθως είναι δωρεάν. Εκτός και αν
μένεις σε αυτά, αν δεν προχωράς σε πράξεις,
οπότε καταλήγουν να στοιχίζουν ακριβά. Με την
ίδια λογική που διαπνέει τον αισώπειο μύθο του
ψεύτη βοσκού. Τα τελευταία χρόνια η κυβερνητική
βούληση για προσέλκυση μεγάλων επενδύσεων
εκφράστηκε με λόγια σε όλα τα επίπεδα. Αλλά
την ώρα των πράξεων για κάποιους μεγάλους
επενδυτές η υπόθεση Ελλάδα άρχισε να θυμίζει
αργό θάνατο σε κινούμενη άμμο (κι αυτή την
περιπέτεια, δυστυχώς δεν την κράτησαν για τον
εαυτό τους, τη διηγήθηκαν σε ομοίους τους).
Όσο καλές και αν είναι οι προθέσεις, αν δεν
υποστηρίζονται από το κατάλληλο πλαίσιο, η
πράξη θα τις διαψεύδει εσαεί. Αν όντως θέλουμε
επενδύσεις στην Ελλάδα χρειάζεται απαραιτήτως
-αλλά όχι μόνο- χωρικός σχεδιασμός,
ολοκλήρωση κτηματογράφησης και δασικών
χαρτών. Παραγωγική δραστηριότητα χωρίς
χωροταξικό σχεδιασμό δεν υπάρχει (τουλάχιστον
σε ευνομούμενες πολιτείες). Τι κάνεις όμως όταν
το πλαίσιο ...αργεί; Αναλαμβάνεις πρωτοβουλία
για να “σπρώξεις” λίγο τα πράγματα. Το ΤΕΕ,
τιμώντας τον ρόλο του ώς τεχνικός σύμβουλος
της Πολιτείας, παρουσίασε πρόσφατα την
πρωτοβουλία «ΟΝΕclickLIS» για τη δημιουργία
ενιαίου ψηφιακού χάρτη, που θα προσφέρει σε
πολίτες και επενδυτές τη δυνατότητα να μάθουν
με το πάτημα ενός κουμπιού τι επιτρέπεται,
τι απαγορεύεται και με ποιους όρους και
προϋποθέσεις, για να δημιουργήσουν αυτό που
τους ενδιαφέρει (θυμηθείτε την ΕΔΩ). Το γεγονός
ότι πριν από λίγες ημέρες ο υπουργός ΠΕΝ,
Γεώργιος Σταθάκης, ανακοίνωσε μια σειρά από
σημαντικές τομές στη χωροταξία είναι πολύ
σημαντικό. Αρκεί να μη μείνει στα λόγια. Γιατί
χωρίς πολιτική βούληση για πράξεις, ακόμη και
πιο αξιέπαινη πρωτοβουλία είναι καταδικασμένη
σε αποτυχία.

Ανάγκη ένταξης του χώρου του “Π. Μελά” σε ευρύτερο δίκτυο χώρων
πρασίνου του Δυτικού Τόξου
Την πεποίθηση ότι ο σχεδιασμός και η
οργάνωση του Μητροπολιτικού Δικτύου
Δημόσιων Ελεύθερων Χώρων στο
πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης
και την ευρύτερη περιοχή του, αποτελεί
τον αναπτυξιακό στόχο του μέλλοντος για
την πόλη, εξέφρασε ο γενικός γραμματέας
της ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΚΜ, Γεώργιος
Τσακούμης. Κατά την τοποθέτησή του
στη διαβούλευση με τους φορείς και
Φωτο: Π. Νικηφορίδης
τους πολίτες της Θεσσαλονίκης για τους
στρατηγικούς στόχους της ανάπλασης του πρώην στρατοπέδου «Παύλου Μελά», που ξεκίνησε
την Παρασκευή 27 Οκτωβρίου 2017, ο ίδιος επισήμανε: “Τονίζουμε τη σημασία ένταξης του
χώρου στο ευρύτερο δίκτυο χώρων πρασίνου του Δυτικού Τόξου, την προτεραιότητα της
οικονομικής βιωσιμότητας των προτάσεων και τη θεσμοθέτηση των προτεινόμενων χρήσεων,
παράγοντα κρίσιμου για τη βιωσιμότητα του έργου” Συνέχεια στη σελίδα 2...

ΜΕ Επαγγελματικών Θεμάτων και Τεχνικής Παιδείας: Δράση σε 4 ενότητες
Σε τέσσερις μεγάλες ενότητες, που καλύπτουν όλα τα κρίσιμα για τους μηχανικούς θέματα,
αναπτύσσεται ο προγραμματισμός της ΜΕ Επαγγελματικών Θεμάτων και Τεχνικής Παιδείας για
το διάστημα 2017-2019, όπως αυτός εγκρίθηκε κατά τη συνεδρίαση της ΔΕ στις 24 Οκτωβρίου.
Μάλιστα, προτείνεται η λειτουργία ισάριθμων παρατηρητηρίων, που θα συγκεντρώνουν και θα
καταγράφουν ζητήματα στην ενότητα ευθύνης τους Συνέχεια στη σελίδα 2...

ΜΕ Αρχιτεκτονικών: Δημόσιος χώρος ...αναζητείται το 2019 κι εργαστήρια
αρχιτεκτονικής για παιδιά
Τη διοργάνωση του 2ου συνεδρίου “Δημόσιος χώρος ...αναζητείται” εντός του 2019, αλλά και
την οργάνωση σειράς δράσεων και εργαστηρίων για τα παιδιά, ώστε να τα φέρει σε επαφή
με την αρχιτεκτονική, προβλέπει ο προγραμματισμός της Μόνιμης Επιτροπής Αρχιτεκτονικών
Θεμάτων του ΤΕΕ/ΤΚΜ. Συνέχεια στη σελίδα 2...

Οι στόχοι της διαρκούς ΟΕ για τις φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές
Στόχους και δράσεις που αφορούν την αντισεισμική, αντιπλημμυρική και αντιπυρική θωράκιση
της χώρας, αλλά και την αντιμετώπιση των κατολισθήσεων και των επιπτώσεων του παγετού
και την πολιτική προστασία, θέτει και για την περίοδο 2017-2019 η Διαρκής Ομάδα Εργασίας
του ΤΕΕ/ΤΚΜ για την Αντιμετώπιση των Φυσικών, Τεχνολογικών και άλλων Καταστροφών στο
Φυσικό και Αστικό Περιβάλλον. Συνέχεια στη σελίδα 3...
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Ανάγκη ένταξης του χώρου του “Π. Μελά” σε ευρύτερο
δίκτυο χώρων πρασίνου του Δυτικού Τόξου
Το θέμα της αξιοποίησης των πρώην
Στρατοπέδων στον πολεοδομικό ιστό της
Θεσσαλονίκης, υπενθύμισε ο Γιώργος
Τσακούμης, έχει απασχολήσει την πόλη
από τη δεκαετία του 1980, αλλά κυρίως
από το 1993, όταν και εμφανίστηκε για
πρώτη φορά η ιδέα του «Δυτικού Τόξου». Ο προβληματισμός αυτός
σχηματοποιήθηκε στον Πανευρωπαϊκό Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό
Ιδεών για το Δυτικό Τόξο που πραγματοποιήθηκε το 1997 στο
πλαίσιο του θεσμού «Θεσσαλονίκη - Πολιτιστική Πρωτεύουσα της
Ευρώπης». Μάλιστα, το ΤΕΕ/ΤΚΜ προκειμένου να ανοίξει έναν
εποικοδομητικό διάλογο για το θέμα, διοργάνωσε το 2006 ημερίδα,
όπου παρουσιάστηκαν πολύ σημαντικά στοιχεία για τα στρατόπεδα της
Θεσσαλονίκης από έρευνα που πραγματοποίησε Ομάδα Εργασίας του.
“Μετά από προσεκτική μελέτη θεωρούμε ότι το Στρατηγικό Σχέδιο
Ανάπλασης του πρώην Στρατοπέδου Π. Μελά, η έκταση του οποίου
πρόσφατα παραχωρήθηκε στον ομώνυμο Δήμο, αναλύει και αξιολογεί
επαρκώς όλες τις ιστορικές, περιβαλλοντικές και αστικές παραμέτρους
του θέματος [...] Το ΤΕΕ/ΤΚΜ έχοντας υπόψη το γεγονός ότι η χώρα
βρίσκεται σε οικονομική κρίση και δεν διαθέτει ακόμη αποτελεσματικούς
μηχανισμούς για την βιώσιμη διαχείριση τέτοιας μεγάλης έκτασης
δημόσιων χώρων (χαρακτηριστικά παραδείγματα το Πάρκο Τρίτση, το
Πεδίον του Άρεως κλπ.), σημειώνει με έμφαση την ανάγκη ένταξης
του Σχεδίου Αξιοποίησης του Στρατοπέδου Παύλου Μελά σε ένα
Γενικότερο Κατευθυντήριο Σχεδιασμό των δημόσιων εγκαταστάσεων
και των δημόσιων ελεύθερων χώρων της πόλης, στο πλαίσιο του
Μητροπολιτικού Σχεδιασμού” επισήμανε ο Γιώργος Τσακούμης. Στο
παραπάνω πλαίσιο, προτείνει την επεξεργασία «Επιχειρηματικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπλασης» με συγκεκριμένες προτεραιότητες,
πηγές χρηματοδότησης, ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα και κοστολόγηση.
Εισηγείται επίσης την προσεκτική μελέτη των προτεινόμενων χρήσεων,
ώστε να ανταποκρίνονται στις κοινωνικές ανάγκες και στην υπερτοπική
εμβέλεια τους, την μεταξύ τους συμβατότητα που θα διασφαλίσει και
την ασφάλεια ενός τόσο εκτεταμένου χώρου, αλλά και την οικονομική
βιωσιμότητα και την συμβολή τους στην τοπική οικονομία. Το ΤΕΕ/ΤΚΜ
προτείνει την υιοθέτηση πολιτικής προσέλκυσης χορηγών με βάση
ανταποδοτικά κίνητρα. Θεωρεί, επίσης, απαραίτητη τη θεσμοθέτηση
Φορέα Διαχείρισης στο πλαίσιο του Μητροπολιτικού Σχεδιασμού και της
μητροπολιτικής διαχείρισης πάρκων, χώρων πρασίνου και ελεύθερων
δημόσιων χώρων της πόλης, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι
προκλήσεις του μέλλοντος με ρεαλιστικές, αλλά καινοτόμες ιδέες και
σύγχρονο αειφορικό αστικό σχεδιασμό. Η αξιοποίηση και διαχείριση
των Στρατοπέδων του «Δυτικού Τόξου» αποτελεί σημαντικό

αναπτυξιακό έργο υπερτοπικής σημασίας και ίσης αξίας με την
αξιοποίηση του «Θαλάσσιου Μετώπου» της πόλης. Διαβάστε στο
blog του ΤΕΕ/ΤΚΜ τα σχετικά άρθρα του Πρόδρομου Νικηφορίδη,
της Παρασκευής Κούρτη και της Ασημίνας Παπαδιαμαντή και δείτε τις
εικονικές φωτογραφίες.
...συνέχεια από τη σελίδα 1

ΜΕ Επαγγελματικών Θεμάτων και Τεχνικής Παιδείας:
Δράση σε 4 ενότητες
Οι τέσσερις μεγάλες ενότητες,
με βάση τις οποίες, αναπτύσσεται
ο
προγραμματισμός
της
ΜΕ
Επαγγελματικών Θεμάτων και Τεχνικής
Παιδείας, είναι οι εξής: α) ζητήματα
επαγγελματικής
ύλης,
άσκησης
Πηγή: https://www.flickr.com/photos/
επαγγέλματος και καθημερινότητα, β)
cdinesh/3347692662/
νομικό πλαίσιο άσκησης επαγγέλματος, γ)ανάπτυξη, εξωστρέφεια,
καινοτομία, μέσω και της συνεργασίας με φορείς και ιδρύματα όπως
τα πανεπιστήμια, το ΑΤΕΙΘ και η ΔΕΘ-Helexpo AE και δ)Εκπαίδευση
και επιμόρφωση στην άσκηση του επαγγέλματος. Για τον καλύτερο
συντονισμό των παραπάνω και την επίτευξη των στόχων, τα
προαναφερθέντα παρατηρητήρια προτείνεται να στελεχώνονται με
τουλάχιστον δύο μέλη της επιτροπής, μετά από εθελοντική δήλωσή τους
ή -εάν δεν υπάρξει αυτή- ορισμό τους από τον πρόεδρο. Προτείνεται
επίσης μεταξύ άλλων η δημιουργία ομάδων εργασίας για ζητήματα που
χρειάζονται συνολική επεξεργασία. Διαβάστε ΕΔΩ το πλήρες κείμενο
του προγραμματισμού.
...συνέχεια από τη σελίδα 1

ΜΕ Αρχιτεκτονικών: Δημόσιος χώρος ...αναζητείται το
2019 κι εργαστήρια αρχιτεκτονικής για παιδιά
Στον προγραμματισμό της Μόνιμης
Επιτροπής προτείνεται παράλληλα
η σύσταση ομάδας εργασίας που θα
μελετήσει τις βραχυχρόνιες μισθώσεις
ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας
διαμοιρασμού ώς προς τις επιπτώσεις
Φωτό: Κ. Πετρίδου
τους στις πόλεις, το οικιστικό απόθεμα
και την αγορά ακινήτων. Εκδηλώσεις και δράσεις όπως οι παραπάνω
εξυπηρετούν τους γενικότερους στόχους και προτεραιότητες της
ΜΕΑΘ, που σχετίζονται -μεταξύ άλλων- με την ανάδειξη του ρόλου
του αρχιτέκτονα και των επίκαιρων αρχιτεκτονικών θεμάτων, την
παρέμβαση σε θέματα παραγωγής αρχιτεκτονικού έργου, την προβολή
της αρχιτεκτονικής δημιουργίας σε επίπεδο περιφέρειας Κ.Μακεδονίας
με την ιδιαίτερη ανάδειξη νέων βραβευμένων αρχιτεκτόνων, τη
διοργάνωση επαγγελματικών σεμιναρίων, καθώς και την ανάπτυξη
συνεργασίας με φορείς για την προαγωγή θεμάτων αρχιτεκτονικού
ενδιαφέροντος. Διαβάστε τον προγραμματισμό ΕΔΩ.
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Οι στόχοι της διαρκούς ΟΕ για τις φυσικές και
τεχνολογικές καταστροφές
Η ΟΕ συνεχίζει την
δραστηριότητα που
αναπτύχθηκε στις
πρoηγούμενες θητείες ενώ έχει
ήδη διοργανώσει
μία
ημερίδα
για τις «Άμεσες
μετασεισμικές ενέργειες υπό συνθή- Πηγή: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b9/Amazing-natural-disasters.jpg
κες έκτακτης ανάγκης» (14.06.2017) και ετοιμάζει την επόμενη για τις «Επιπτώσεις του
παγετού στα δίκτυα κοινής ωφέλειας», στις 20 Νοεμβρίου. Τα θέματα
που θα διαχειρισθεί η Ομάδα Εργασίας στην τρέχουσα θητεία είναι η
αντισεισμική θωράκιση, η αντιπλημμυρική προστασία, η πρόληψη των
κατολισθήσεων, των δασικών-αστικών πυρκαγιών, των τεχνολογικών
ατυχημάτων, των ατυχημάτων σε σχέση με το φυσικό αέριο, τους
τυφώνες καθώς και η εναρμόνιση του «Γενικού Σχεδίου Πολιτικής
Προστασίας ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ» με τις διοικητικές δομές που εισήγαγε το
Πρόγραμμα «Καλλικράτης».
Η αντιμετώπιση των παραπάνω θα γίνεται σε συνεργασία με τις
αρμόδιες υπηρεσίες των δήμων, της περιφέρειας και όλων των
εντεταλμένων φορέων, όπως από την κείμενη νομοθεσία καλούνται
να συμμετέχουν. Όλα τα προηγούμενα πρέπει να συνοδεύονται από
την ολιστική διαχείριση της καταστροφής, δηλαδή τον συνυπολογισμό
όλων των απωλειών και επιπτώσεων μετά από μία καταστροφή στο
δομημένο περιβάλλον.Για την επίτευξη των στόχων της, η διαρκής
ομάδα προτείνει τη διοργάνωση 11 σεμιναρίων ή ενημερωτικών
ημερίδων και εκδηλώσεων.
Διαβάστε ΕΔΩ το πλήρες κείμενο του προγραμματισμού.

Το αργότερο αρχές του 2022 αναμένεται να παραδοθεί ο
σταθμός Βενιζέλου του Μετρό

του εργοταξίου ξεκίνησε χτες Τετάρτη. Στη συνέχεια και μετά την
επέκτασή του στην πλατεία Καπνεργάτη θα ξεκινήσουν οι εργασίες
παράκαμψης και παραλλαγής των δικτύων των Οργανισμών Κοινής
Ωφέλειας, θα ακολουθήσει η προσωρινή επίχωση των αρχαιοτήτων
με σάκους από άμμο, έτσι ώστε αυτά να προστατευθούν κατά τη
φάση της κατασκευής και κατόπιν θα ακολουθήσει η αντιστήριξη
των δύο φρεάτων εξαερισμού του σταθμού με μικροπασάλους και η
κατασκευή της πλάκας οροφής του σταθμού, με την οποία θα κλείσει
ο σταθμός ώστε να μπορέσουν να συνεχιστούν οι εργασίες κάτω από
την επιφάνεια της γης.
Το χρονοδιάγραμμα του έργου παρουσίασε ο πρόεδρος της
“Αττικό Μετρό ΑΕ”, Γιάννης Μυλόπουλος, στη διάρκεια σύσκεψης
με παραγωγικούς φορείς της πόλης. “Θα έχουμε διπλές βάρδιες
εργαζομένων και θα προσπαθήσουμε να δουλεύουμε και τα Σάββατα,
με αποτέλεσμα ο χρόνος κατασκευής του σταθμού να είναι ο
συντομότερος δυνατός” σημείωσε .
Σε σχέση με την οδό της Βενιζέλου η Αττικό Μετρό θα προχωρήσει
σε «χειρουργικές επεμβάσεις» , ώστε να μην κλείσει ταυτόχρονα
σε κανένα χρονικό σημείο το βόρειο (επάνω) και το νότιο (κάτω)
από την Εγνατία τμήμα της οδού. Όποτε γίνονται εργασίες στο νότιο
τμήμα, το βόρειο θα είναι ανοιχτό και το αντίθετο, ώστε πάντοτε ένα
τμήμα της Βενιζέλου να παραμένει ανοικτό. Έτσι, θα δοθεί ανάσα
στην περιοχή και δεν θα μπλοκάρει ο κεντρικός άξονας, με όσες
συνέπειες αυτό θα σήμαινε. “Με αυτή τη λογική, το νότιο τμήμα της
Βενιζέλου θα περιοριστεί σε δύο λωρίδες στις αρχές του 2018 και θα
κλείσει για δύο μόνο μήνες κατά τη θερινή και λιγότερο επιβαρυμένη
περίοδο” εξήγησε ο κ.Μυλόπουλος και πρόσθεσε: “Ακόμη, όσον
αφορά τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα προκύψουν μπορούμε
με βεβαιότητα να δηλώσουμε πως η οδός Εγνατία δεν θα κλείσει
σε κανένα χρονικό σημείο, ούτε θα μονοδρομηθεί, όπως αναληθώς
γράφτηκε και οι 4 λωρίδες κυκλοφορίας της θα παραμείνουν ως
έχουν σήμερα, αναγνωρίζοντας ως διοίκηση πως είναι ένας βασικός
και φορτωμένος δρόμος που το στραγγάλισμά του θα οδηγούσε σε
τεράστια επιβάρυνση της επιβατικής κίνησης στο κέντρο της πόλης”.

Στην Κατερίνη η 5η τακτική συνεδρίαση της “Α”

Στις 6 Νοεμβρίου, στις 5 το απόγευμα, πρόκειται να πραγματοποιηθεί
στην Κατερίνη (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, 1ος όροφος) η
5η τακτική συνεδρίαση της “Αντιπροσωπείας” του ΤΕΕ/ΤΚΜ. Θα
συζητηθούν θέματα σχετικά με: την πρόταση για σύσταση ΥΔΟΜ
στους δήμους της Πιερίας, την ανάπτυξη συνεργασίας με τον δήμο
Κατερίνης, το πόρισμα της Ομάδας Εργασίας της ΜΕ Ενέργειας –
Περιβάλλοντος με τίτλο «Διαχείριση συσκευασιών φυτοφαρμάκων»,
την έκδοση οδηγίας για τα φορολογικά των ΥΔΟΜ, τη νομική κάλυψη
Στο τέλος του 2021 ή τις αρχές του 2022 αναμένεται να παραδοθεί ο των υπαλλήλων τους, καθώς και τις προτάσεις/ παρεμβάσεις σχετικές
Σταθμός Βενιζέλου του Μετρό Θεσσαλονίκης, όπου η εγκατάσταση
με ΕΝΦΙΑ, εισφορές, αμοιβές κι ελεγκτές δόμησης.
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Προβολή του ντοκιμαντέρ «Ρωμιοί Αρχιτέκτονες της
Πόλης»

Η Επιτροπή Αρχιτεκτονικής
Κληρονομιάς της Ελληνικής
Εταιρείας Περιβάλλοντος
και Πολιτισμού – Παράρτημα
Θεσσαλονίκης
και
ο
Σύλλογος
Αρχιτεκτόνων
Θεσσαλονίκης οργανώνουν
εκδήλωση για την προβολή
του ντοκιμαντέρ «Ρωμιοί
αρχιτέκτονες της Πόλης»,
σε σκηνοθεσία Γρηγόρη
Οικονομίδη και σενάριο
- επιστημονική επιμέλεια
Σάββα Τσιλένη. Η πρώτη
προβολή της ταινίας έγινε στο Σισμανόγλειο, στις 18.12.2015.
Το ντοκιμαντέρ έχει αντικείμενο την ανάδειξη της συνεισφοράς
των ρωμιών αρχιτεκτόνων στη διαμόρφωση του αστικού τοπίου
της Κωνσταντινούπολης κατά το 19ο μέχρι τα μέσα του 20ού αιώνα,
εισάγοντας νέους αρχιτεκτονικούς ρυθμούς και μορφολογικά
πρότυπα, συμβάλλοντας έτσι καθοριστικά στον εξευρωπαϊσμό της
Πόλης, είτε αυτοί ήταν διπλωματούχοι μηχανικοί είτε εμπειροτέχνες
τεχνίτες, επονομαζόμενοι «καλφάδες».
Η παρουσίαση του έργου των ρωμιών αρχιτεκτόνων έγινε για πρώτη
φορά το 2010, με την έκθεση «ΟΙ ΡΩΜΙΟΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΟΥ ΕΚΔΥΤΙΚΙΣΜΟΥ», στο πλαίσιο της ανάδειξης της
Κωνσταντινούπολης ως «Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης»,
η οποία παρουσιάστηκε με μεγάλη επιτυχία στην αίθουσα του
Πανεπιστημίου Καλών Τεχνών Μιμάρ Σινάν και μεταφέρθηκε με
πρωτοβουλία του ΤΕΕ/ΤΚΜ στην Θεσσαλονίκη τον Απρίλιο του 2011
και κατόπιν στην Αθήνα, στα Ιωάννινα, στην Ξάνθη, στη Μυτιλήνη και
στη Χίο. Θυμηθείτε ΕΔΩ
Η εκδήλωση προβολής του ντοκιμαντέρ, θα πραγματοποιηθεί
την Παρασκευή 3 Νοεμβρίου στις 18:30 στο Μουσείο Βυζαντινού
Πολιτισμού, στο αμφιθέατρο «Στέφανος Δραγούμης». Η είσοδος είναι
δωρεάν. Θα προηγηθούν σύντομες ομιλίες των Κώστα Σταματόπουλου,
Ιστορικού και Αντιπροέδρου της ΕΛΛΕΤ και του Σάββα Τσιλένη, Δρ
Αρχιτέκτονα Πολεοδόμου, ΕΙΕ.

τέθηκαν τον περασμένο Αύγουστο με επιστολή ( ΕΔΩ) του
ΤΕΕ/ΤΚΜ. Επρόκειτο για πρωτοβουλία-παρέμβαση της ΜΕ
Ανταγωνιστικότητας-Επιχειρηματικότητας-Καινοτομίας του ΤΕΕ/ΤΚΜ,
καθώς το θέμα ενδιαφέρει εκατοντάδες μηχανικούς ερευνητές της
Κ.Μακεδονίας, που απασχολούνται σε ερευνητικά και εκπαιδευτικά
ιδρύματα.
Στην επιστολή διευκρινίζεται (άρθρο 3, παράγραφος “η”) ότι οι
πρόδρομες δαπάνες για υπηρεσίες που αφορούν στην έκδοση
διπλώματος ευρεσιτεχνίας στην Ελλάδα ή το εξωτερικό μπορούν να
γίνουν δεκτές, καθώς δύναται να καλυφθούν ως συμβουλευτικές
υπηρεσίες τις οποίες προμηθεύεται ο Δικαιούχος από εξωτερικούς
συμβούλους (π.χ. εκπόνηση μελετών, εμπειρογνωμοσύνη).
Επιπλέον, οι φοροαπαλλαγές που αναφέρονται στην ΚΥΑ καλύπτουν
και τις ατομικές επιχειρήσεις και ιδιαίτερα τους ερευνητές

«Απαιτήσεις για την σύνδεση κτιρίων με το δίκτυο
Φυσικού Αερίου» στις Σέρρες

Ο ρόλος του φυσικού αερίου ως μέσου μείωσης του ενεργειακού
κόστους, ενεργειακής αυτονομίας και εξοικονόμησης λειτουργικών
εξόδων για τις επιχειρήσεις, αλλά και -κυρίως- τα πρακτικά
ζητήματα που σχετίζονται με τις συνδέσεις, επισημάνθηκαν στη
διάρκεια ενημερωτικής ημερίδας, που πραγματοποιήθηκε στις 18
Οκτωβρίου στις Σέρρες, την οποία συνδιοργάνωσε η Νομαρχιακή
Επιτροπή Ν. Σερρών του ΤΕΕ/ΤΚΜ με τη ΔΕΔΑ και το Εμπορικό
Επιμελητήριο Σερρών (ΕΒΕΣ). Η ημερίδα, με τίτλο «Απαιτήσεις για
την σύνδεση κτιρίων με το δίκτυο Φυσικού Αερίου», φιλοξενήθηκε
στην αίθουσα εκδηλώσεων του Εμπορικού Επιμελητηρίου Σερρών.
Την ημερίδα προλόγισε και συντόνισε ο πρόεδρος της ΝΕ Σερρών
ΤΕΕ/ΤΚΜ, Αναγνώστης Καφεστίδης, ενώ παραβρέθηκαν ο πρόεδρος
του ΕΒΕΣ, Χρήστος Μέγκλας, ο οποίος απηύθυνε σύντομο χαιρετισμό
και οι κύριοι Εμμανουήλ Σφυρόερας και Αργύριος Ρουμελιώτης
από τη ΔΕΔΑ, οι όποιοι ενημέρωσαν για τεχνικά θέματα σχετικά
με τις απαιτήσεις σύνδεσης κτιρίων με το δίκτυο φυσικού αερίου.
Τι απαντά στο ΤΕΕ/ΤΚΜ ο Κ.Φωτάκης σε σχέση με τις
Ακολούθησαν ερωτήσεις και συζήτηση με τους συμμετέχοντες. Κατά
φοροαπαλλαγές για έρευνα και καινοτομία
τις εργασίες της ημερίδας έγινε αναλυτική και πλήρης ενημέρωση
των μελετητών, των μηχανικών και όλων όσοι παρακολούθησαν τις
Αναλυτικές διευκρινίσεις δίδει ο αναπληρωτής υπουργός εισηγήσεις των ειδικών της ΔΕΔΑ Α.Ε. για τις τεχνικές απαιτήσεις και
Έρευνας και Καινοτομίας, Κώστας Φωτάκης, στα ζητήματα
τη διαδικασία σύνδεσης κτιρίων με το δίκτυο Φυσικού Αερίου στις
για τις φοροαπαλλαγές έρευνας και καινοτομίας, που του
Σέρρες.
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Μέχρι τέλους 2017 η μετεγκατάσταση όλων των
υπηρεσιών της Περιφέρειας Κ.Μακεδονίας στο νέο κτήριο
Μέχρι το τέλος του 2017
αναμένεται να ολοκληρωθεί η
μεταφορά των υπηρεσιών της
Περιφέρειας Κ.Μακεδονίας στο
νέο της κτήριο, επί της οδού 26ης
Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη. Η
μεταστέγαση των τριών γενικών
Διευθύνσεων (Δημόσιας Υγείας, Ανάπτυξης και Αγροτικής Οικονομίας),
ολοκληρώθηκε το καλοκαίρι, όπως και η μεταφορά της Γενικής
Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας και πλέον απομένει μόνο η
μεταφορά της έδρας των συλλογικών οργάνων και των γραφείων
του περιφερειάρχη και των αντιπεριφερειαρχών. Θυμηθείτε ΕΔΩ το
αφιέρωμα του blog του ΤΕΕ/ΤΚΜ στο νέο κτήριο της Περιφέρειας

Κεφάλαια 4 εκατ. ευρώ για πράσινα δώματα και κάθετους
κήπους στη Θεσσαλονίκη
Κεφάλαια ύψους 4 εκατ. ευρώ διαθέτει
η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
μέσω του ΕΣΠΑ και συγκεκριμένα
του προγράμματος βιώσιμης αστικής
κινητικότητας στη Θεσσαλονίκη, για τη
δημιουργία πράσινων δωμάτων και
κάθετων κήπων. Οι οκτώ δήμοι που
καλούνται να υποβάλουν προτάσεις
για συγκεκριμένα έργα στη συγκεκριμένη δράση είναι οι εξής:
Θεσσαλονίκης, Αμπελοκήπων – Μενεμένης, Νεάπολης – Συκεών,
Καλαμαριάς, Κορδελιού – Ευόσμου, Παύλου Μελά, Πυλαίας – Χορτιάτη
(μόνο για την Πυλαία) και Δέλτα (μόνο για το Καλοχώρι). Η δράση,
σύμφωνα με την πρόσκληση που έχει δημοσιευτεί, αφορά στην
κατάλληλη φύτευση και ανάπτυξη βλάστησης σε δώματα, σε κάθετες
επιφάνειες κτιριακών υποδομών και σε αυλές σχολείων. Σύμφωνα
με τις προβλέψεις, θα «πρασινίσουν» κτήρια με μεγάλες επιφάνειες
δώματος, αλλά και κάθετες επιφάνειες κτηρίων και περιβάλλοντες
χώροι σχολικών συγκροτημάτων.

Έντονες αντιδράσεις για την καθυστέρηση του
«Εξοικονόμηση κατ΄ οίκον ΙΙ»
Έντονες αντιδράσεις έχει εγείρει στην αγορά η καθυστέρηση έναρξης
του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ΄ οίκον ΙΙ». Επαγγελματίες
από τον κλάδο της ενέργειας και της κατασκευής κάνουν λόγο για
μεγάλες εκκρεμότητες οι οποίες δεν θα επιτρέψουν στο πρόγραμμα
να ξεκινήσει μέσα στον Νοέμβριο, όπως εξήγγειλε προ ημερών ο
υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύμφωνα τουλάχιστον

με το insider.gr. Κατά το ίδιο δημοσίευμα, ανάμεσα στις βασικές
εκκρεμότητες συγκαταλέγονται η ολοκλήρωση της αξιολόγησης
των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που θα συμμετέχουν στο
πρόγραμμα, η ανάθεση του έργου για την ψηφιακή πλατφόρμα και οι
σχετικές ΚΥΑ και τα ΦΕΚ.

Δύο υποψήφιοι για το εμπορευματικό κέντρο στο πρ.
Στρατόπεδο Γκόνου
Με την εκδήλωση μη δεσμευτικού
ενδιαφέροντος από πλευράς
δύο εταιρειών έληξε σήμερα το
απόγευμα η πρώτη φάση του
aδιαγωνισμού της ΓΑΙΑΟΣΕ ΑΕ για
την πεντηκονταετή παραχώρηση
σε ιδιώτη του χώρου του πρώην Πηγή: http://www.gaiaose.com/development/
cargo-transportation-centers.html
Στρατοπέδου Γκόνου στη δυτική
Θεσσαλονίκη, με στόχο την ανάπτυξη εμπορευματικού κέντρου, όπως
γνωστοποίησε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας,
Αθανάσιος Σχίζας. “Στη ΓΑΙΑΟΣΕ κατατέθηκαν δύο μη δεσμευτικές
προσφορές, από τις εταιρείες ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και Belterra” επισήμανε ο
κ.Σχίζας και πρόσθεσε ότι πιθανολογεί πως οι δεσμευτικές προσφορές
θα κατατεθούν εντός του πρώτου τριμήνου του 2018 ή και νωρίτερα.

Φωτογραφικές ιστορίες για την επαγγελματική κατάρτιση
στην ΕΕ
Αύριο Παρασκευή, στις 16:00, θα πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια
της έκθεσης φωτογραφίας #CedefopPhotoAward 2017, στο Μουσείο
Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, από το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την
Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop) και το Φεστιβάλ
Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Η έκθεση παρουσιάζει φωτογραφικές
ιστορίες με θέμα τις εμπειρίες σπουδαστών επαγγελματικής
εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ευρωπαϊκή ένωση, μεταξύ των οποίων
είναι και οι δύο νικήτριες ιστορίες από τη Λιθουανία και την Ιρλανδία.
Διοργανώνεται στο πλαίσιο του 58ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου
Θεσσαλονίκης (2-12 Νοεμβρίου 2017) και θα παραμείνει ανοιχτή έως
τις 30 Νοεμβρίου 2017.
58ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, από 2 έως
12 Νοεμβρίου 2017. Πληροφορίες
ΣΥΝΕΔΡΙΟ FOSSCOMM 2017, του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου,
σε συνεργασία με τον Οργανισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ)
στις 4 και 5 Νοεμβρίου 2017, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο.

Πληροφορίες

ΔΙΑΛΕΞΗ του Dr.Paolο Vitti, Αρχιτέκτονα-Αναστηλωτή με θέμα «Το
Μαυσωλείο του Αδριανού στη Ρώμη: ιδεολογία και αρχιτεκτονική»,
Δευτέρα 6 Νοεμβρίου 2017, 18.00, Κτίριο Μεταπτυχιακών
Προγραμμάτων, Αμφιθέατρο 1ου ορόφου, Τμήμα ΑρχιτεκτόνωνΠολυτεχνική Σχολή Α.Π.Θ.
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“Προχωρημένο καθεστώς αστικών συγκοινωνιών στη Θεσσαλονίκη”

karfitsa.gr 1/11/2017

«Η απόφαση της κυβέρνησης είναι να δημιουργήσει ένα προχωρημένο καθεστώς αστικών συγκοινωνιών στη Θεσσαλονίκη» είπε ο πρόεδρος του ΟΑΣΘ, Στέλιος
Παππάς, μιλώντας σε εκδήλωση της δημοτικής παράταξης «Αυτόνομη Ριζοσπαστική Αυτοδιοίκηση» στο δήμο Νεάπολης – Συκεών. Ο σχεδιασμός αυτός, όπως είπε
ο κ Παππάς, δεν αφορά μόνο τη Θεσσαλονίκη, αλλά γενικότερα τη χώρα. «Χρειαζόμαστε ένα συνολικό εθνικό σχέδιο αστικών συγκοινωνιών και μέσα σε αυτό, η
Θεσσαλονίκη έχει το δικό της ρόλο… Εμείς έχουμε τα βλέμματα στραμμένα στους επιβάτες, στους πολίτες. Εδώ, θέλουμε να αναπτύξουμε μια καινούργια σχέση
ανάμεσα στον πολίτη και τον οργανισμό. Έχουμε βαθιά την πεποίθηση ότι πρέπει να παράγει κοινωνικό έργο καθολικού χαρακτήρα».

Εως 15/11 η προθεσμία για την οικειοθελή αποκάλυψη εισοδημάτων

skai.gr 1/1/2017

Παράταση της προθεσμίας για την ένταξη στη ρύθμιση της οικειοθελούς αποκάλυψης εισοδημάτων μέχρι τις 15 Νοεμβρίου αναμένεται να δώσει, σύμφωνα με
πληροφορίες, το υπουργείο Οικονομικών.

Κομισιόν: 30 δισ. ευρώ ως το 2020 για καινοτομία αιχμής και νέες αγορές

iefimerida.gr 1/11/2017

Σε καινοτομίες αιχμής για τη δημιουργία νέων αγορών προσβλέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με την κατανομή κονδυλίων ύψους 30 δισ. ευρώ που αποφάσισε
πρόσφατα, για τη χρηματοδότηση της έρευνας και καινοτομίας την περίοδο 2018-2020. Η χρηματοδότηση εντάσσεται στο πλαίσιο του επταετούς προγράμματος
«Ορίζοντας 2020», (2014-2020), ύψους 77 δισ. ευρώ, το οποίο έχει ήδη αποφέρει καρπούς με ανακαλύψεις όπως αυτές των εξωπλανητών και των βαρυτικών
κυμάτων, ενώ έχει χρηματοδοτήσει νομπελίστες ερευνητές.

Τι αλλάζει στον αριθμό των εισακτέων σε ΑΕΙ και ΤΕΙ

Thetoc, 1/11/2017

«Σε βάθος 5ετίας κλειστός αριθμός εισακτέων θα υπάρχει μόνο για τις σχολές υψηλής ζήτησης, όπως ιατρικές, πολυτεχνικές και πιθανότητα νομικές», ανέφερε σε
συνέντευξη τύπου, ο υπουργός Παιδείας, Κώστας Γαβρόγλου. Πρόσθεσε ότι οι συζητήσεις για το νέο λύκειο συνεχίζονται και έως το τέλος του έτους, αναμένεται η
παρουσίαση του χρονοδιαγράμματος για την υλοποίησή του. Αναφερόμενος στην ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, ο κύριος Γαβρόγλου είπε ότι βρίσκεται
στο τελικό στάδιο, με στόχο οι σχολές και τα τμήματα που θα δημιουργηθούν από τη συνένωση των ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά, να ενταχθούν στο μηχανογραφικό
δελτίο του 2018. Επίσης, στο υπουργείο Παιδείας, προχωρούν στη νομοθέτηση της διαδικασίας ίδρυσης και στελέχωσης των διετών σπουδών που θα οδηγούν σε
πιστοποιημένα διπλώματα επιπέδου 5 του Εθνικού και Ευρωπαικού Πλαισίου Προσόντων.

Πάνω από 25 τόνους αποβλήτων συσσωρευτών ανακύκλωσε η Εγνατία Οδός ΑΕ

voria.gr 1/11/2017

Πάνω από 25 τόνοι αποβλήτων συσσωρευτών νικελίου-καδμίου οδηγήθηκαν πρόσφατα προς ανακύκλωση, στο πλαίσιο της πολυετούς συνεργασίας μεταξύ
του Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΕΔ) ΣΥ.ΔΕ.ΣΥΣ Α.Ε. και της Εγνατίας Οδού Α.Ε.. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα τελευταία χρόνια το ΣΕΔ ΣΥ.ΔΕ.ΣΥΣ
έχει διαχειρισθεί περίπου 14 τόνους αποβλήτων συσσωρευτών μολύβδου – οξέος και 32 περίπου τόνους αποβλήτων συσσωρευτών νικελίου - καδμίου που
χρησιμοποιεί σε διάφορες εγκαταστάσεις, η Εγνατία Οδός.

Διαβάστε στο blog του ΤΕΕ/ ΤΚ

Μ

-Προγραμματισμός Δράσεω
ν της Μόνιμης Επιτροπής
Αρχιτεκτονικών
Θεμάτων 2017-2019
-Μόνιμη Επιτροπή Επαγγελ
ματικών Θεμάτων και Τεχνικ
ής Παιδείας 20172019
-Εγκρίθηκαν οι προγραμματι

σμοί 2017-2019 άλλων δύο Μό
νιμων Επιτροπών
-Οι στόχοι της Διαρκούς ΟΕ
του ΤΕΕ/ΤΚΜ με αντικείμενο
τις φυσικές και
τεχνολογικές καταστροφές για
το 2017-2019
-Μέχρι 1/11 παρατείνονται
οι αιτήσεις για τα δωρε
άν μαθήματα
επιχειρηματικότητας στο Ventu
reGarden
-INFOGRAPHIC: Ποιες χώρε
ς πρωταγωνιστούν στην αειφό
ρο ενέργεια;
-INFOGRAPHIC: 10 πράγματα
που πρέπει οπωσδήποτε να σκ
εφτείς, όταν θέλεις
να λανσάρεις προϊόν
-Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλ
ου Μελά
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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

