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EDITORIAL
O βασικός ρόλος του ΤΕΕ/ΤΚΜ δεν είναι μόνο
να καταγγέλλει τα κακώς κείμενα. Ούτε να
επαναλαμβάνει με μίζερη συχνότητα όσα χρειάζεται
επιτέλους να γίνουν. Ο κυρίαρχος ρόλος του ΤΕΕ/
ΤΚΜ είναι να τεκμηριώνει προτάσεις. Προτάσεις για
την ανάπτυξη σε στέρεες βάσεις, για την ανάκαμψη
με όραμα, για μια ολοκληρωμένη στρατηγική
σε όλα τα αναπτυξιακά πεδία. Αυτό διαπνέει το
επαγγελματικό και επιστημονικό αντικείμενο των
μελών του κι αυτό ορίζει τη δική του υπόσταση.
Με χαρά λοιπόν βλέπουμε ότι εσχάτως, πέρα από
τα πισωγυρίσματα ...πολυτελείας (γιατί πολυτέλεια
είναι κάθε παλινωδία στη σημερινή συγκυρία για
την Ελλάδα), πέρα από τα αδιέξοδα, οι ηγεσίες του
τόπου έχουν αρχίσει να θέτουν στο επίκεντρο και τις
επιλογές που ανοίγουν δρόμους -και που επιτρέπουν
στο ΤΕΕ/ΤΚΜ να ασκήσει τον πρωταρχικό του ρόλο,
τον αναπτυξιακό, τον ρόλο του άμεσου συνομιλητή
για θέματα ανάπτυξης. Του άμεσου συνομιλητή
στα προωθούμενα mega-projects της πόλης:
το μητροπολιτικό πάρκο και την ανάπλαση του
εκθεσιακού κέντρου της ΔΕΘ, το θαλάσσιο μέτωπο
από το Καλοχώρι μέχρι το Αγγελοχώρι, την “ανάσταση”
του Θερμαϊκού Κόλπου μέσω της σύστασης ενιαίου
φορέα διαχείρισης έως το τέλος του 2017 και την
αξιοποίηση πρώην στρατοπέδων. Ηδη από το 2006, το
ΤΕΕ/ΤΚΜ μελέτησε και παρουσίασε πλήρη πρόταση
για τον Θερμαϊκό, με δομή - χρονοδιάγραμμα χρηματοδότηση. Αντίστοιχα, πολύ προτού υπογραφεί
το σύμφωνο συνεργασίας με τη ΔΕΘ-HELEXPO ΑΕ
και συγκροτηθεί η επιτροπή παρακολούθησης του
ειδικού χωροταξικού (δείτε το τεύχος 98 σελίδα 2),
το θέμα του εκθεσιακού κέντρου είχε μελετηθεί
ενδελεχώς από το ΤΕΕ/ΤΚΜ, σε μια πορεία 20 ετών,
ένα μέρος της οποίας αποκρυσταλλώθηκε το 2008
σε μελέτη Ομάδας Εργασίας. Για το δε θαλάσσιο
μέτωπο, είχε προηγηθεί μελέτη του θέματος από
την προηγούμενη θητεία, στοιχεία της οποίας
γνωστοποιήθηκαν στην πρόσφατη συνάντηση
εργασίας στην Περιφέρεια. Πάμε λοιπόν δυνατά για
όσα έπονται!

9+1 εκδηλώσεις μέχρι το τέλος του 2017
“Πρόσω ολοταχώς” κινείται το ΤΕΕ/ΤΚΜ, που μετά την
έγκριση των προγραμματισμών των Μόνιμων Επιτροπών
και Διαρκών Ομάδων Εργασίας για την περίοδο 2017-2020,
“μπαίνει” δυναμικά στο τελευταίο δίμηνο του έτους, έχοντας
προγραμματίσει την πραγματοποίηση δέκα διαφορετικών
εκδηλώσεων, μεταξύ των οποίων ενημερωτικές ημερίδες
και σεμινάρια για την εκπαίδευση των μηχανικών.
Κάποιες από τις πρώτες εκδηλώσεις, που περιλαμβάνει το
“ημερολόγιο” του τελευταίου διμήνου του 2017 ακολουθούν
αμέσως παρακάτω, ενώ για τις υπόλοιπες οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να ανατρέξουν στη σελίδα 2:

Επιπτώσεις του παγετού στα δίκτυα κοινής ωφελείας
Ημερίδα με θέμα τις επιπτώσεις του παγετού στα δίκτυα κοινής ωφελείας της Θεσσαλονίκης
και την αντιμετώπιση των προβλημάτων, διοργανώνει το ΤΕΕ/ΤΚΜ στις 20 Νοεμβρίου, στο
αμφιθέατρό του (Μ.Αλεξάνδρου 49). Η εκδήλωση θα ξεκινήσει στις 5 το απόγευμα. Δείτε ΕΔΩ
την πρόσκληση και το πρόγραμμα της εκδήλωσης.

«Η αξία του Μάρκετινγκ για τους μηχανικούς: Μarketing + Market-Eng= Market-win»
Εκδήλωση με θέμα «Η αξία του Μάρκετινγκ για τους
μηχανικούς: Μarket-ing + Market-Eng= Market-win»
διοργανώνουν στις 27 Νοεμβρίου το ΤΕΕ/ΤΚΜ και το
Εργαστήριο Μάρκετινγκ MARLAB του Τμήματος Οργάνωσης
& Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
Οι εργασίες της εκδήλωσης θα ξεκινήσουν στις 18.30, στο
Αμφιθέατρο του ΤΕΕ/ΤΚΜ (Μεγ. Αλεξάνδρου 49). Δείτε
ΕΔΩ την πρόσκληση, το πρόγραμμα της εκδήλωσης και τα
βιογραφικά των ομιλητών

Επτά γεωγραφικές ενότητες για το θαλάσσιο μέτωπο προτείνει το ΤΕΕ/ΤΚΜ
Το πρώτο ουσιαστικό βήμα προς ένα ολοκληρωμένο και ουσιαστικό σχέδιο για την παραλιακή
ζώνη της Θεσσαλονίκης συνιστά το κοινό σχέδιο φορέων για μια ζώνη αναψυχής από το
Αγγελοχώρι ως το Καλοχώρι, όπως υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ, Πάρις Μπίλλιας,
κατά τη συνάντηση εργασίας που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Δευτέρα στην Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας. Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκε η πρωτοβουλία εκπόνησης
Ειδικού Χωρικού Σχεδίου για το παραλιακό μέτωπο της Θεσσαλονίκης.
Συνέχεια στη σελίδα 3...
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9+1 εκδηλώσεις μέχρι το τέλος του 2017
...συνέχεια από τη σελίδα 1

Ακόμη:
- 22/11 ημερίδα για την ηλεκτρονική υποβολή τοπογραφικών
διαγραμμάτων
-1/12 ημερίδα με τίτλο “Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών:
Απαραίτητο εργαλείο για την Ανάπτυξη της χώρας”
- 4/12, 11/12 και 18/11 Ενημερωτικές εκδηλώσεις για τον νέο
νόμο για το δομημένο περιβάλλον αντιστοίχως στην Θεσαλονίκη,
στην Κατερίνη και στις Σέρρες
- 7/12 και 20/12 Ενημερωτικές εκδηλώσειςλωση για τους δασικούς
χάρτες αντιστοίχως στο Κιλκίς και στις Σέρρες
Επίσης προγραμματίζεται σεμινάριο για τον νέο ΚΕΝΑΚ.
ΒΗΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του
Τμήματος, το οποίο δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους Μηχανικούς
της Κεντρικής Μακεδονίας να υποβάλλουν οποιοδήποτε θέμα προς
τα εκλεγμένα μέλη της Αντιπροσωπείας. Δείτε ΕΔΩ

Το ΤΕΕ/ΤΚΜ ενημερώνει τους πολίτες για το
«Εξοικονομώ κατ’ οίκον» (Εξοικονομώ ΙΙ)
Επειδή διαπιστώθηκε ότι η συνεχιζόμενη καθυστέρηση έναρξης
του προγράμματος «Εξοικονομώ κατ’ οίκον» (Εξοικονομώ ΙΙ), σε
συνδυασμό με το έντονο ενδιαφέρον των πολιτών για την εξασφάλιση
χρηματοδότησης, έχει επιτρέψει την ανάπτυξη στην κοινωνία και
στην αγορά ενός περιβάλλοντος παραπληροφόρησης, το ΤΕΕ/ΤΚΜ
εξέδωσε ανακοίνωση για να προφυλάξει τους ενδιαφερόμενους από
ενέργειες και αποφάσεις που μπορεί να αποδειχθούν επιζήμιες για τα
συμφέροντά τους και τους στόχους του προγράμματος,
Με την ανακοίνωση, το Επιμελητήριο ενημερώνει τους πολίτες ότι
οι διαδικασίες για την προκήρυξη του νέου «Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον»
(Εξοικονομώ ΙΙ) δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί, με αποτέλεσμα να μην
έχει ακόμα εκδοθεί ο επίσημος οδηγός του προγράμματος με τους
όρους και τις διαδικασίες υπαγωγής των προτάσεων.
Σε αυτή τη φάση δεν είναι τεχνικά εφικτή η μελέτη και η σύνταξη
φακέλου πρότασης για την οικονομική ενίσχυση παρεμβάσεων
ενεργειακής αναβάθμισης και εξοικονόμησης μέσω της υπαγωγής στο
νέο «Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον» (Εξοικονομώ ΙΙ).
Επισημαίνεται ότι οι πολίτες δεν θα πρέπει να συγχέουν της διαδικασίες
υλοποίησης και πιστοποίησης των υπό εξέλιξη έργων των δικαιούχων
του προηγούμενου προγράμματος, που εξελίσσονται αυτή τη χρονική
περίοδο, με τις διαδικασίες για την προκήρυξη του νέου προγράμματος.
Τέλος, το ΤΕΕ/ΤΚΜ καλεί τους ενδιαφερόμενους να μην παραπλανώνται
από την αποσπασματική ενημέρωση διάφορων αναξιόπιστων «ειδικών»
και να απευθύνονται σε Επαγγελματίες Διπλωματούχους Μηχανικούς
για την έγκυρη ενημέρωσή τους

Στενή συνεργασία με φορείς της Πιερίας. Πράσινο φως”
στο πόρισμα της ΟΕ για τις συσκευασίες φυτοφαρμάκων
Στην ανάπτυξη στενότερης συνεργασίας
με τοπικούς φορείς
για θέματα της Πιερίας
προχωρά το ΤΕΕ/
ΤΚΜ, μετά και την 5η
τακτική
συνεδρίαση
της Αντιπροσωπείας στην Κατερίνη, στις 6 Νοεμβρίου. Πριν την
έναρξη πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον διευθυντή της τοπικής
Πολεοδομίας, Σταύρο Κοκολάκη ο οποίος παρακολούθησε και τη
συνεδρίασ. Στην συνέχεια συζητήθηκαν η πρόταση για σύσταση
ΥΔΟΜ στους δήμους της Πιερίας, θέματα ελέγχου των φοροτεχνικών
των αδειών δόμησης, η νομική κάλυψη των υπαλλήλων των ΥΔΟΜ,
η καταβολή ΕΝΦΙΑ για οικόπεδα και αδιάθετα ακίνητα εταιριών, οι
εισφορές & οι αμοιβές των Μηχανικών, θέματα των ελεγκτών δόμησης
κ.α. και λήφθηκαν αποφάσεις για παρεμβάσεις και επιτάχυνση σχετικών
διαδικασιών που είναι σε εξέλιξη. Επίσης, εγκρίθηκε το πόρισμα της
Ομάδας Εργασίας με τίτλο «Διαχείριση συσκευασιών φυτοφαρμάκων»,
η οποία είχε συγκροτηθεί μετά την 3η συνεδρίαση της “Α” στην Βέροια
(13 Ιουνίου 2017), όπου
είχε τεθεί ως σημαντικό
τοπικό ζήτημα από την
Νομαρχιακή
Επιτροπή.
Δείτε ΕΔΩ το πλήρες
πόρισμα της ΟΕ

Ενημέρωση για τα
αυθαίρετα και μέσω skype από το ΤΕΕ/ΤΚΜ
Τη δυνατότητα να ενημερώνονται μέσω
Skype από τις υπηρεσίες του ΤΕΕ/ΤΚΜ
για ερωτήματα σχετικά με την τακτοποίηση
αυθαιρέτων, έχουν πλέον όλοι οι συνάδελφοι μηχανικοί, που
εργάζονται εκτός του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης.
Στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειάς του για επέκταση και
βελτίωση των υπηρεσιών του προς τα μέλη του, το ΤΕΕ/ΤΚΜ
αποφάσισε να διευρύνει τον δίαυλο επικοινωνίας, που λειτουργεί
ήδη εδώ και τρία χρόνια. Έτσι πλέον οι συνάδελφοι θα μπορούν να
επικοινωνούν μέσω skype και από το γραφείο τους. Τα ερωτήματα
σχετικά με την τακτοποίηση αυθαιρέτων, θα μπορούν κατόπιν
συνεννοήσεως, να τίθενται σε αρμόδιο στέλεχος του ΤΕΕ/ΤΚΜ, με το
οποίο θα καθορίζεται ραντεβού για επικοινωνία μέσω skype. Για την
καλύτερη εξυπηρέτησητων συναδέλφων θα πρέπει η επικοινωνία
να μην ξεπερνά κατά το δυνατόν τα 15 λεπτά για τον καθένα/την
καθεμία. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2310 883144, 2310 883146
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Επτά γεωγραφικές ενότητες για το θαλάσσιο μέτωπο
προτείνει το ΤΕΕ/ΤΚΜ
...συνέχεια από τη σελίδα 1

George M. Groutas

«Μέχρι σήμερα όλα λειτουργούσαν αποσπασματικά στη Θεσσαλονίκη
και γι’ αυτό δεν έγινε καμιά ουσιαστική αλλαγή. Το Ειδικό Χωρικό Σχέδιο
είναι μια μεγάλης κλίμακας και μητροπολιτικού χαρακτήρα παρέμβαση.
Είναι το πρώτο ουσιαστικό βήμα, που βάζει υπό την “ομπρέλα” της η
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, με τη συμμετοχή όλων των δήμων,
για να προχωρήσουμε όλοι μαζί σε κάτι ολοκληρωμένο και ουσιαστικό
για την παραλιακή ζώνη» σημείωσε ο Πάρις Μπίλλιας και πρόσθεσε
ότι μετά την ολοκλήρωση του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου ο δρόμος είναι
μακρύς, καθώς έπονται οι αρχιτεκτονικές μελέτες, η περίληψη των
προτάσεων των Δήμων, το κοστολόγιο δράσεων, η εξεύρεση πόρων και
τελικά η υλοποίηση παρεμβάσεων. Το ΤΕΕ/ΤΚΜ έκανε ήδη προεργασία
για το θέμα, την οποία παρουσίασε στη σύσκεψη ο πρόεδρος της
Μόνιμης Επιτροπής Χωροταξίας και Ανάπτυξης,Τάκης Δούμας. Στην
πρόταση του ΤΕΕ/ΤΚΜ για το θαλάσσιο μέτωπο, οι προαναφερθείσες
επτά γεωγραφικές ενότητες είναι:
Ενότητα πρώτη: περιοχή του Δενδροποτάμου, αρχή της οδού 26ης
Οκτωβρίου και περιοχή ως τα Δικαστήρια. Προτείνεται η εξυγίανση/
ανάπλαση της περιοχής του Δενδροποτάμου και των παλιών
βυρσοδεψείων και η λειτουργική ένωσή τους με τις υπερτοπικές
χρήσεις της οδού 26ης Οκτωβρίου. Η ενότητα αυτή, εκτός από την
εκβολή Δενδροποτάμου και το ρέμα βυρσοδεψείων, περιλαμβάνει
μεταξύ άλλων δύο πύλες του λιμανιού (8 και 16), δύο εμπορικά
κέντρα και δύο ξενοδοχεία, τα παλιά σφαγεία, το FIX και το νέο κτίριο
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας,
Ενότητα δεύτερη: περιοχή από την Πλατεία Ελευθερίας μέχρι το
Μουσείο Ολοκαυτώματος. Προτείνεται η λειτουργική ένωση της
Πλατείας Ελευθερίας δια μέσου ΟΛΘ – παλιού Τελωνείου – κτιρίων
στάβλων – εγκαταστάσεων παλιού εμπορευματικού σταθμού, με το
χώρο του νέου Μουσείου Ολοκαυτώματος.
Ενότητα τρίτη, ο άξονας περιπάτου Λεωφόρου Νίκης, από το Λευκό
Πύργο μέχρι την Πλατεία Ελευθερίας, με νέα δεδομένα (διαπλάτυνση,
μεταφορά ποδηλατοδρόμου κ.ά).
Ενότητα τέταρτη: περιοχή Μεγάρου Μουσικής – Ποσειδωνίου –
Αλλατίνη μέχρι τα όρια του Δήμου Καλαμαριάς. Προτείνεται μεταξύ
άλλων η λειτουργική ενοποίηση των χώρων του Μεγάρου Μουσικής,

των Μύλων Αλλατίνι, του Ποσειδωνίου, της χωροθετημένης
μαρίνας και εκτός σχεδίου περιοχής, με πρόβλεψη ανάπτυξης
αθλητικών εγκαταστάσεων ως τα όρια του Δήμου Καλαμαριάς.
Ενότητα πέμπτη: παράκτια ζώνη Δήμου Καλαμαριάς, κατά μήκος
των οδών Σοφούλη και Πλαστήρα. Προβλέπεται ενεργοποίηση των
προβλεπόμενων και θεσμοθετημένων ρυθμίσεων για το παράκτιο
μέτωπο του Δήμου, τόσο από το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο, όσο κι
από το υπό έκδοση Προεδρικό Διάταγμα για τις παρεμβάσεις στο χώρο
αυτό, από τα όρια της Θεσσαλονίκης μέχρι την Εθνική Σχολή Δικαστών.
Ενότητα έκτη: ένθεν κακείθεν της Λεωφόρου Γεωργικής Σχολής
μετά την Περιφερειακή Τάφρο έως το Αγρόκτημα του ΑΠΘ (Πράσινα
Φανάρια). Στην περιοχή αυτή περιλαμβάνονται το αγρόκτημα του ΑΠΘ,
δύο μεγάλα δημόσια κτήματα, η επέκταση της γραμμής του Μετρό προς
το αεροδρόμιο, μεγάλα εμπορικά κέντρα, η μαρίνα του Δήμου Πυλαίας
– Χορτιάτη κ.ά
Ενότητα έβδομη: Καλοχώρι – Δενδροπόταμος. Στη συγκεκριμένη
γεωγραφική ενότητα υπάρχει υπάρχει ήδη σχεδιασμός για την
υλοποίηση των αναγκαίων παρεμβάσεων, μέσω του προγράμματος
TerraMed, με ολοκληρωμένη μελέτη και διασφαλισμένη χρηματοδότηση
για τις πρώτες παρεμβάσεις.
Διαβάστε στο blog του ΤΕΕ/ΤΚΜ ποιοι παραβρέθηκαν και τι άλλο
ειπώθηκε

Πρωτοβουλία ΤΕΕ/ΤΚΜ για την καταγραφή προβλημάτων
εφαρμογή του Ν.4412 στις διαγωνιστικές διαδικασίες
Πρωτοβουλία για την καταγραφή των προβλημάτων εφαρμογής του
Ν. 4412/16 στις διαγωνιστικές διαδικασίες αναλαμβάνει το ΤΕΕ/ΤΚΜ.
Με επιστολή προς τις γενικές διευθύνσεις των δήμων της Κεντρικής
Μακεδονίας, τις δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης-αποχέτευσης
και τους κλαδικούς και εργασιακούς συλλόγους των μηχανικών, το
ΤΕΕ/ΤΚΜ ζητά τη συνεργασία τους για την αποστολή -μέχρι τις 10
Δεκεμβρίου- υπομνημάτων με τα πιθανά προβλήματα που εντοπίζουν
στην εφαρμογή του νέου θεσμικού πλαισίου από τις υπηρεσίες τους.
“Το ΤΕΕ/ΤΚΜ θεωρεί ότι ο νόμος 4412/16 (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ
και 2014/25/ΕΕ), είναι ένα σημαντικό βήμα για τον εκσυγχρονισμό
των διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης των δημοσίων συμβάσεων,
με διαφάνεια και σύμφωνα με όσα ορίζουν οι σχετικές Ευρωπαϊκές
Οδηγίες. Θεωρούμε ότι γενικά κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση,
παρά το γεγονός ότι χρειάζεται επιπλέον ενέργειες σε θεσμικό
επίπεδο, ώστε για να γίνει πλήρως εφαρμόσιμος. Μετά την αποστολή
των υπομνημάτων, θα συγκληθεί κοινή σύσκεψη εργασίας όλων
των εμπλεκομένων, προκειμένου να συζητηθούν και να σχεδιαστούν
πρωτοβουλίες και παρεμβάσεις που θα συμβάλουν στην αντιμετώπιση
των καταγεγραμμένων προβλημάτων.
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Δημοσιεύτηκε ο νέος νόμος για το δομημένο περιβάλλον
Δημοσιεύθηκε στο Εθνικό Τυπογραφείο ο Νόμος Υπ’ Αριθμ. 4495/2017
με τίτλο «Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και
άλλες διατάξεις». Με το άρθρο 94 του παρόντος νόμου οι αυθαίρετες
κατασκευές που πραγματοποιούνται μετά την 28η.7.2011 κατεδαφίζονται
υποχρεωτικά και επιβάλλονται πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης
αυθαιρέτων, καθώς και ποινικές κυρώσεις σύμφωνα με τις διατάξεις
του παρόντος άρθρου, υπό την επιφύλαξη της διάκρισης του άρθρου 81
(πολεοδομικές παραβάσεις). Κατεδαφίζονται, επίσης, και επιβάλλονται
κατά τις διατάξεις του παρόντος πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης
αυθαιρέτων, καθώς και ποινικές κυρώσεις οι αυθαίρετες κατασκευές
που έχουν πραγματοποιηθεί πριν από την ανωτέρω ημερομηνία, αλλά
δεν έχουν υπαχθεί, για οποιονδήποτε λόγο, σε διατάξεις νόμων περί
αναστολής επιβολής κυρώσεων. Το ελάχιστο ύψος του προστίμου
ανέγερσης είναι διακόσια πενήντα (250) ευρώ. Το ελάχιστο ύψος του
προστίμου διατήρησης είναι εκατό (100) ευρώ. Σύμφωνα με το άρθρο
102 για τις αυθαίρετες κατασκευές που υπάγονται στις διατάξεις για
την αναστολή επιβολής κυρώσεων του άρθρου 97 του νόμου η αίτηση
υπαγωγής -μαζί με τα συνοδευτικά της στοιχεία και δικαιολογητικάμπορεί να υποβληθεί στο πληροφοριακό σύστημα μέχρι τις 8/11/2019.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και
Ενέργειας μπορεί να παραταθεί η ανωτέρω προθεσμία υπαγωγής. Ο
νόμος ορίζει και τις περιπτώσεις κατά τις οποίες το πρόστιμο μειώνεται.
Δείτε τον νόμο ΕΔΩ

Ο ΣΕΜΠΧΠΑ για την Παγκόσμια Ημέρα Πολεοδομίας
Τη σημασία του ενεργειακού
σχεδιασμού στις προσεγγίσεις και
τις πρακτικές της πολεοδομίας
και της χωροταξίας επισημαίνει
ο Σύλλογος Ελλήνων Μηχανικών
Χωροταξίας Πολεοδομίας και
Περιφερειακής
Ανάπτυξης
(ΣΕΜΠΧΠΑ), που έχει υιοθετήσει
την Παγκόσμια Ημέρα Πολεοδομίας -8 Νοεμβρίου- ως ευκαιρία για την
ευαισθητοποίηση των πολεοδόμων-χωροτακτών, της διοίκησης και του
ευρύτερου κοινού στη χώρα για παγκόσμια ζητήματα του σχεδιασμού.
“Αξιοποιώντας την εμπειρία που έχει αποκτήσει ο ΣΕΜΠΧΠΑ μέσα
από τη συμμετοχή του στην υλοποίηση του ευρωπαϊκού έργου INTENSSS-P, στο πλαίσιο του προγράμματος για την έρευνα HORIZON
2020, εισάγει εν όψει της φετινής Παγκόσμιας Ημέρας Πολεοδομίας τη
σημασία του ενεργειακού σχεδιασμού στις προσεγγίσεις και πρακτικές
της πολεοδομίας και χωροταξίας, για πρώτη φορά στη δημόσια συζήτηση
στην Ελλάδα” υπογραμμίζεται σε ανακοίνωση του Συλλόγου.
Ο ρόλος των πολεοδόμων – χωροτακτών είναι ιδιαίτερα σημαντικός
στην προώθηση των εννοιών της ολοκληρωμένης ανάπτυξης,

αστικής και περιφερειακής, για την συνδυασμένη αντιμετώπιση των
οικονομικών, κοινωνικών, δημογραφικών, περιβαλλοντικών και
κλιματικών προκλήσεων. Σε αυτό το πλαίσιο χρειάζεται να αναγνωριστεί
και να καλλιεργηθεί περαιτέρω η συμβολή του χωρικού σχεδιασμού
στην επίτευξη των συνολικών στόχων των ευρωπαϊκών και εθνικών
πολιτικών για το 2020:
• 20% μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (σε σχέση με
το 1990)
• 20% Αύξηση της προερχόμενης από ΑΠΕ ενέργειας
• 20% Αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας
Οι χωρικές πολιτικές σχετίζονται άμεσα με τα ζητήματα της ενέργειας, τόσο
σε μακρο- όσο και σε μικροεπίπεδο. Καθώς οι προκλήσεις της κλιματικής
αλλαγής αυξάνονται, ο χωρικός σχεδιασμός αναδεικνύεται σε εκείνο
το πεδίο πολιτικής με τη μεγαλύτερη ικανότητα να συντονίσει ποικίλες
πτυχές της ανάπτυξης ώστε να διασφαλιστεί η ανθεκτικότητα των τόπων,
των οικισμών, των περιφερειών και των συστημάτων τους. Ιδιαίτερα στις
αστικές περιοχές, όπου συγκεντρώνεται η πλειονότητα του πληθυσμού και
της οικονομικής δραστηριότητας, η δομή, η μορφή και ο σχεδιασμός τους
έχουν σημαντική επιρροή τόσο στις ενεργειακές ανάγκες όσο και στην
κατανομή της παραγωγής και της κατανάλωσης ενέργειας στις διάφορες
χρήσεις και λειτουργίες. Ο ενημερωμένος και αποδοτικός σχεδιασμός
διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη δημιουργία και την υποστήριξη
χωρικά κατάλληλων ενεργειακών λύσεων, κατανοώντας τις οικονομικές
και κοινωνικές λειτουργίες, τις χρήσεις γης και το δομημένο περιβάλλον.
Κλειδί σε αυτόν τον σχεδιασμό είναι η ενσωμάτωση των εννοιών της
κυκλικής οικονομίας και της συμβίωσης οικονομικών δραστηριοτήτων.
Κατά συνέπεια, καθίσταται ακόμα πιο επιτακτική η ανάγκη να εμπλέξει
κανείς στις διαδικασίες του σχεδιασμού τις τοπικές κοινότητες και να
ενσωματώσει δημοκρατικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων, ώστε να
μειωθούν οι συγκρούσεις και να ενισχυθούν οι συνέργειες. Διαβάστε
περισσότερα για το θέμα, αλλά και για τη δράση του ΣΕΜΠΧΠΑ ΕΔΩ

Μέχρι 13/12 οι αιτήσεις για τον Β΄κύκλο του
προγράμματος για τους πτυχιούχους
Η Μ.Ε. Ανταγωνιστικότητας-Επιχειρηματικότητας-Καινοτομίας του ΤΕΕ/
ΤΚΜ ενημερώνει τους συναδέλφους μηχανικούς ότι στις 8 Νοεμβρίου
ξεκίνησε η τελευταία περίοδος υποβολών για τη δράση του ΕΠΑνΕΚ,
2014-2020«Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης (Β’ Κύκλος)» η οποία θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι και τις
13 Δεκεμβρίου. Υπενθυμίζεται ότι η δράση χρηματοδοτεί επιχειρηματικά
σχέδια αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης συμπεριλαμβανομένων και
των μηχανικών, μέχρι του ποσού των 50.000 ευρώ με 100% χρηματοδότηση
για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας
συναφούς με την ειδικότητά τους σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο.
Περισσότερες πληροφορίες στις ιστοσελίδες: http://www.e-kepa.
gr/ (Φορέας Υλοποίησης στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας) και
http://www.antagonistikotita.gr/ptyxioyxoi/index.asp
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Περιφέρεια Κ.Μακεδονίας: Εξειδίκευση δράσεων
συνολικού ύψους 185 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ

Ουτοπία η ανάκαμψη χωρίς ριζικές μεταρρυθμίσεις,
σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΣΒΒΕ, Αθ. Σαββάκη

Στην εξειδίκευση δράσεων συνολικού προϋπολογισμού 185
εκατομμυρίων ευρώ του ΕΣΠΑ προχωρά η Περιφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας, μετά τη σημερινή 3η Συνεδρίαση της Επιτροπής
Παρακολούθηση του προγράμματος, όπως ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης
Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας. Αναλύοντας αυτές τις
δράσεις, ο κ. Τζιτζικώστας είπε ότι:
• Τα 22 εκ. ευρώ αφορούν στην ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων
κτιρίων.
• Τα 42 εκ. ευρώ αφορούν σε δράσεις που περιλαμβάνονται στα
προγράμματα Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης των σχεδίων που έχουν
εγκριθεί και υλοποιούνται.
• Τα 30 εκ. ευρώ διατίθενται για αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις.
• Τα 40 εκ. ευρώ αφορούν σε υποδομές βελτίωσης ποιότητας και
διασφάλισης ποσότητας πόσιμου νερού.
• Τα 6 εκ. ευρώ προορίζονται για εξοπλισμό και αναβάθμιση
υφιστάμενων δομών και υποδομών υγείας.
• Τα 1,5 εκ. ευρώ αφορούν στην προμήθεια εξοπλισμού για την
Ελληνική Αστυνομία.
• Τα 20 εκ. ευρώ διατίθενται για νέα σχολεία πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Την εκτίμηση ότι οποιαδήποτε προσπάθεια για την
ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας θα εξελιχθεί σε
ουτοπία, αν δεν υπάρξουν ριζικές μεταρρυθμιστικές
παρεμβάσεις, οι οποίες θα διαμορφώνουν
ευνοϊκότερες συνθήκες στην καθημερινότητα
των επιχειρήσεων, διατύπωσε ο πρόεδρος του
Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ),
Αθανάσιος Σαββάκης, μιλώντας την Τρίτη από
https://www.sbbe.gr/
athanasios-savvakis/
το βήμα του «SAP Innovation Forum 2017», στη
Θεσσαλονίκη. «Η κρίση, τα μνημόνια που έχουμε υπογράψει, αλλά
πάνω απ’ όλα το ζήτημα της επιβίωσης και της συνέχειας της πατρίδας
μας, θα πρέπει να κινητοποιήσουν τον κρατικό μηχανισμό προς την
κατεύθυνση της λήψης των προφανών μεταρρυθμιστικών αποφάσεων
για την απλοποίηση του συνόλου των διαδικασιών λειτουργίας των
επιχειρήσεων και ειδικά των μεταποιητικών, με προφανή στόχο την
απρόσκοπτη υλοποίηση επενδύσεων. Μεταρρυθμιστικές αποφάσεις
για τη βελτίωση συνολικά του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, το οποίο
μονίμως δρα ανασταλτικά στην άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας
στην Ελλάδα» σημείωσε ο πρόεδρος του ΣΒΒΕ. Ο ίδιος πρόσθεσε: «Είναι,
επίσης, καθήκον μας να ακολουθήσουμε τις διεθνείς τάσεις και πρακτικές,
οι οποίες ωθούν την παγκόσμια οικονομία σε ταχύτατο μετασχηματισμό,
Εξώδικο από 28 μετόχους προς τον ΟΑΣΘ για τα μερίσματα με αιχμή τις ψηφιακές τεχνολογίες, οι οποίες ανατρέπουν τα ισχύοντα
επιχειρηματικά μοντέλα και δημιουργούν νέες ευκαιρίες ανάπτυξης
του 2016
διεθνώς. Όμως, η αφομοίωση αυτών των τεχνολογιών και ο ψηφιακός
Εξώδικη πρόσκληση προς τον ΟΑΣΘ, κοινοποιούμενη και στην μετασχηματισμός θα συμβεί μόνον αν έχουμε μία συγκροτημένη
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), επέδωσαν 28 μέτοχοι του βιομηχανική πολιτική για τη χώρα».
Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης, ζητώντας να τους
εξοφληθεί το υπόλοιπο του μερίσματός τους για το έτος 2016. Μάλιστα,
32η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ τουρισμού & Διεθνής έκθεση
οι ίδιοι επιφυλάσσονται να αξιώσουν και την καταβολή του μερίσματος
ξενοδοχειακού εξοπλισμού στη Δ.Ε.Θ., 10 - 12 Νοεμβρίου 2017.
τους για το 2017, τουλάχιστον μέχρι τις 25/7/2017 που τέθηκε σε ισχύ ο
Πληροφορίες ΕΔΩ
N. 4482/2017 για την κρατικοποίηση του Οργανισμού. Το εξώδικο αφορά
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ με θέμα «Νοέμβριος στα μνημεία της
εμμέσως τη συντριπτική πλειονότητα των μετόχων του ΟΑΣΘ, στους
Θεσσαλονίκης», διοργανώνει η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης
οποίους, από τους πρώτους μήνες του 2016, έως και τον Ιούλιο του
Θεσσαλονίκης σε μνημεία της πόλης. Πληροφορίες: 2313 310400
και ΕΔΩ
2017 που κρατικοποιήθηκε ο οργανισμός, σταμάτησε να καταβάλλεται
ΕΚΘΕΣΗ Comic N Play, στο Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης, 10
το νόμιμο μέρισμα. Παράλληλα, οι 28 μέτοχοι διαμαρτύρονται για το
έως 12 Νοεμβρίου. Πληροφορίες ΕΔΩ
γεγονός ότι, όπως υποστηρίζουν, ενώ δεν έχουν εισπράξει το σύνολο
ΕΚΘΕΣΗ με τίτλο «Το τέλος της παλιάς μας πόλης, Θεσσαλονίκη
του μερίσματος τους για το 2016 και 2017 (μέχρι την κρατικοποίηση του
1870-1917» στο Πολιτιστικό Κέντρο ΜΙΕΤ (Βίλα Καπαντζή),
Οργανισμού με το ν. 4482/2017) έχουν, «παρ’ όλα αυτά, φορολογηθεί γι΄
Εγκαίνια: Τετάρτη 15 Νοεμβρίου 2017, στις 20:00, Πληροφορίες
αυτό». Στο μεταξύ, από τις 15 Νοεμβρίου τίθεται σε ισχύ η νέα πολιτική
ΕΔΩ
κομίστρου του ΟΑΣΘ για τα αστικά λεωφορεία και έτσι παύεται οριστικά
2η ART THESSALONIKI FAIR , διοργανώνεται από την ΔΕΘHelexpo με 300 καλλιτέχνες, από 30 γκαλερί, από 10 χώρες και 5
η επιπλέον επιβάρυνση των δέκα λεπτών για τους επιβάτες, οι οποίοι θα
μουσειακές εκθέσεις, 23 έως 26 Νοεμβρίου 2017. Πληροφορίες
μπορεί να προμηθεύονται αποκλειστικά, εισιτήρια των πενήντα λεπτών,
ΕΔΩ
του ενός και δύο ευρώ, όπως γνωστοποιεί με σημερινή της ανακοίνωση
OPEN HOUSE, 25 και 26 Νοεμβρίου. Πληροφορίες ΕΔΩ
η διοίκηση του οργανισμού.
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Απαισιοδοξία ΤτΕ για άρση των capital controls σε λιγότερο από δύο χρόνια

Η Καθημερινή 8/11/2017
Απαισιοδοξία για την άρση των capital controls σε λιγότερο από δύο χρόνια, αλλά και χαμηλή εμπιστοσύνη στο τραπεζικό σύστημα, διαπιστώνει σε νέα της έρευνα
η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) για τους περιορισμούς στην ανάληψη μετρητών και στη μεταφορά κεφαλαίων.
Σε αυτό το πλαίσιο, μεγάλο είναι το ποσοστό των συμμετεχόντων στην έρευνα που δεν θα επέστρεφε χρήματα στους τραπεζικούς λογαριασμούς ακόμα και μετά την
άρση των περιορισμών ανάληψης, τονίζοντας πως «η οικονομική ανάπτυξη και η σταθερότητα του ελληνικού τραπεζικού συστήματος είναι οι δύο σημαντικότεροι
λόγοι που θα έπειθαν το ευρύ κοινό να επανακαταθέσει τα χρήματά του στο τραπεζικό σύστημα».
Η Ναυτεμπορική 8/11/2017

Αυτεπάγγελτες διώξεις για απειλή - διατάραξη κοινής ειρήνης σε βάρος
συμβολαιογράφων

Αυτεπάγγελτα, και όχι κατ’ έγκληση, θα διώκονται αδικήματα όπως η απειλή και διατάραξη οικιακής ειρήνης σε βάρος συμβολαιογράφων που διενεργούν
πλειστηριασμούς, όπως προανήγγειλαν οι αρμόδιοι υπουργοί, κατά τη διάρκεια ευρείας σύσκεψης με το δ.σ. του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Αθηνών, Πειραιώς,
Αιγαίου και Δωδεκανήσου. Συγκεκριμένα, οι πρωτοβουλίες που αποφασίστηκαν με στόχο την ανάληψη πρωτοβουλιών για την ασφάλεια των συμβολαιογράφων
και τη διασφάλιση της διενέργειας των πλειστηριασμών θα κινηθούν σε δύο άξονες.

H Amicia του Βαρώτσου έτοιμη για τη Νέα Παραλία

voria.gr 8/11/2017

Στην τελική ευθεία εισέρχεται, μετά από 1,5 χρόνο γραφειοκρατίας, η διαδικασία για την τοποθέτηση του νέου γλυπτού «Φιλία Amicia» του διάσημου γλύπτη,
καθηγητή Εικαστικών Τεχνών Κώστα Βαρώτσου, στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης, στη θέση που βρισκόταν το γνωστό σε όλους «Φεγγάρι στην Ακτή» του Παύλου
Βασιλειάδη. Μετά από σχεδόν ενάμιση χρόνο ο δήμος Θεσσαλονίκης έλαβε την τελευταία έγκριση και πλέον ανοίγει ο δρόμος για την έναρξη των εργασιών για
την τοποθέτηση του εικαστικού έργου.

Επιστροφή 4,2 εκατ. ευρώ ζητά το Regency Casino από τον δήμο Θέρμης

voria.gr 8/11/2017

Tην επιστροφή ποσού 4.212.472,50 ευρώ τα οποία αφορούν στο τέλος παρεπιδημούντων και στο τέλος ακαθαρίστων εσόδων των ετών 2013, 2014 και 2015, ζητά
από το δήμο Θέρμης το Regency Καζίνο το οποίο λειτουργεί εντός των ορίων του δήμου. Με προσφυγή την οποία κατέθεσε στο διοικητικό εφετείο Θεσσαλονίκης
η επιχείρηση του καζίνου θεωρεί ότι κακώς κατέβαλε αυτά τα ποσά στον δήμο και ζητά να της επιστραφούν ως αχρεωστήτως καταβληθέντα. Ο δήμος Θέρμης
απορρίπτει τους ισχυρισμούς του Regency Καζίνο προβάλλοντας μια σειρά νομικά επιχειρήματα.

Την άμεση απόδοση του Στρατοπέδου Ζιάκα ζητά με επιστολή του ο δήμαρχος Κορδελιού
Ευόσμου

karfitsa.gr 8/11/2017

Την κατηγορηματική αντίθεση της διοίκησης του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου στην πρόθεση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας να παραχωρήσει το Στρατόπεδο
Ζιάκα στην Κεντρική Λαχαναγορά Θεσσαλονίκης, εκφράζει με επιστολή που απέστειλε στον Πρωθυπουργό κ. Αλέξη Τσίπρα, στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ.
Παναγιώτη Καμμένο και στον Αναπληρωτή Υπουργό κ. Δημήτρη Βίτσα, ο Δήμαρχος Κορδελιού Ευόσμου κ. Πέτρος Σούλας. Η επιστολή κοινοποιήθηκε επίσης στον
Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας κ. Απόστολο Τζιτζικώστα και στην Αντιπεριφειάρχη Μ.Ε.Θ. κ. Βούλα Πατουλίδου. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο, η πρόθεση του
Υπουργείου να μην αποδώσει το Στρατόπεδο Ζιάκα στον Δήμο Κορδελιού Ευόσμου – όπου και ανήκει χωροταξικά – συνιστά μείζον ζήτημα.

Διαβάστε στο blog του ΤΕΕ/ ΤΚ

Μ

- Επτά γεωγραφικές εν
ότητες για το θαλάσσιο
μέτωπο προτείνει το ΤΕΕ/ΤΚ
Μ
- Αυτές οι πόλεις είναι οι κα
λύτερες οικοδέσποινες για
τους τουρίστες
- “Γεννούν” οι πόλεις μας νέ
α είδη;
- Τα 2/3 των νέων στο Ην.Βα
σίλειο θα σκεφτόντουσαν να
γίνουν μηχανικοί αν το επάγ
γελμα βοηθούσε την κοινωνία
- SCARAB: Χρήση drones για
τη συντήρηση μονάδων
φωτοβολταϊκών
- Νευρωνικά δίκτυα και ROS
στο πλαίσιο των Ψηφιακών
Ημερών
- Έως 13/12 η υποβολή
αιτήσεων για το πρόγραμμ
α
υποστήριξης πτυχιούχων του
ΕΣΠΑ 2014-2020
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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

