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EDITORIAL

Εκδήλωση ΤΕΕ/ΤΚΜ – ΤΕΕ για την ΕΥΓΕΠ

Η συζήτηση για την ανάγκη αναθεώρησης του
θεσμικού πλαισίου του ΤΕΕ κρατάει χρόνια.
Η σπουδαιότητα μιας τέτοιας αναθεώρησης
υπογραμμίστηκε από διαδοχικές διοικήσεις και
από τους εκπροσώπους όλων των παρατάξεων
κατά καιρούς, αλλά παρόλα αυτά έμεινε επί
δεκαετίες στα χαρτιά. Φαίνεται όμως πως
παραμονές του 2018, οι συνθήκες έχουν πλέον
ωριμάσει για την τροποποίησή του. Η ευνοϊκή
αυτή συγκυρία για μια ουσιαστική αναθεώρηση
δεν πρέπει να χαθεί. Χρειάζεται να ληφθούν οι
αποφάσεις εκείνες, που θα μετουσιώσουν σε
πράξη τον πραγματικό -και όχι προσχηματικόεκσυγχρονισμό του. Στο ΤΕΕ/ΤΚΜ σχετικές
θέσεις έχουν διατυπωθεί από την Αντιπροσωπεία
ήδη εν έτει 2007, οι οποίες επικαιροποιήθηκαν
και υιοθετούνται σήμερα από τη Διοικούσα Επιτροπή: θέσεις που θα χαρακτηρίζονταν ίσως
ώς οι απόλυτα αυτονόητες, αφού εξοικονομούν
πόρους, μειώνουν τη γραφειοκρατία, αυξάνουν τη
διαφάνεια και τελικά οδηγούν στην αναγέννηση
του ΤΕΕ. Ποιες είναι αυτές; Ιδού οι βασικές έξι:
1)Τετραετής -αντί της τριετούς σήμερα- θητεία
για τα όργανα διοίκησης, προκειμένου να υπάρξει μεγαλύτερη συνέχεια στο έργο τους, αλλά
και να εξοικονομηθούν εκλογικές δαπάνες, 2)
ηλεκτρονική ψηφοφορία στις εκλογές, 3)
Μείωση του αριθμού των περιφερειακών
τμημάτων του ΤΕΕ, από 17 σήμερα σε ένα ανά
Περιφέρεια της χώρας, δηλαδή σε 13, 4)εκλογή
επιστημονικών οργάνων και πειθαρχικού
συμβουλίου σε ενιαίο ψηφοδέλτιο, 5)χρήση
των νέων τεχνολογιών για συμμετοχή σε
συνεδριάσεις οργάνων εξ αποστάσεως και 6)
περιορισμός του αριθμού των θητειών των
μεν μελών της ΔΕ σε τρεις, των δε προέδρων
σε δύο. Κοινή λογική, όχι; Διαβάστε το πλήρες
κείμενο της Διοικούσας του ΤΕΕ/ΤΚΜ (18η
συνεδρίαση 28.11.2017) στο blog του ΤΕΕ/ΤΚΜ.

Εκδήλωση για την Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών, διοργανώνουν το ΤΕΕ/ΤΚΜ
και το ΤΕΕ, αύριο Παρασκευή, 1 Δεκεμβρίου και ώρα 09:30 στο αμφιθέατρο του Τμήματος,
Λεωφ. Μ. Αλεξάνδρου 49. Το Επιμελητήριο θεωρεί την ΕΥΓΕΠ, που περιλαμβάνει το σύνολο της
γεωπληροφορίας της Επικράτειας, απαραίτητο εργαλείο για την ανάπτυξη και την παραγωγική
ανασυγκρότηση της χώρας. Τα αναμενόμενα οφέλη, από την υλοποίηση αυτού του Μεγάλου
Έργου που καθυστερεί από το 2010, αφορούν στο δομημένο και φυσικό περιβάλλον, στην προσέλκυση επενδύσεων, στην ενθάρρυνση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, στην προστασία
του περιβάλλοντος, στην αξιοποίηση των πόρων, στην βελτίωση της διοίκησης, γενικώς στον
σχεδιασμό και την υλοποίηση βιώσιμης ανάπτυξης. Στόχος της εκδήλωσης είναι να αναδειχθεί η
σημασία της πρόσβασης σε οργανωμένη γεωχωρική πληροφορία, να κατατεθούν προτάσεις και
απόψεις και κυρίως, να επιταχυνθούν οι διαδικασίες για την ολοκλήρωση και λειτουργία αυτού
του σημαντικού αναπτυξιακού Έργου. Διαβάστε το πρόγραμμα της εκδήλωσης ΕΔΩ

Η ιεράρχηση αναγκών πρώτο βήμα για το νέο θαλάσσιο μέτωπο της
Θεσσαλονίκης
Με ολιστική προσέγγιση αλλά σε ιδιαίτερες ενότητες μελετήθηκε από το ΤΕΕ/ΤΚΜ η έκταση
του παραλιακού μετώπου της Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την πρόταση που εκπόνησε το Τμήμα,
την οποία παρουσίασε στο συνέδριο της voria.gr ο πρόεδρός του, Πάρις Μπίλλιας. Την πρόταση,
που αντιμετωπίζει θέματα περιβαλλοντικά, προσβασιμότητας των κατοίκων και επισκεπτών στις
παραθαλάσσιες ζώνες, αστικού σχεδιασμού και αναπλάσεων στα οικιστικά τμήματα των δήμων,
επεξεργάστηκαν ο Τάκης Δούμας και ο Πάρις Τσογκαρλίδης, από κοινού με τον πρόεδρο του ΤΕΕ/
ΤΚΜ. Στη ζώνη του θαλάσσιου μετώπου, επισημάνθηκε, θα πρέπει να εξυπηρετούνται σχεδιασμοί
υποδομών μητροπολιτικού χαρακτήρα, όπως η αστική θαλάσσια συγκοινωνία, η σύνδεση της
θάλασσας και του θαλασσίου μετώπου με χώρους πολιτισμού και αθλητισμού αλλά και η δημιουργία
νέων τοπόσημων στη πόλη.
Συνέχεια στη σελίδα 3...

Στις 4 Δεκεμβρίου η πρώτη εκδήλωση για τον
Ν.4495/2017
Στην Θεσσαλονίκη θα γίνει η πρώτη από μία σειρά εκδηλώσεων
για τον Ν. 4495/2017, Έλεγχος και προστασία του Δομημένου
Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις, την Δευτέρα, 4 Δεκεμβρίου
και ώρα 17:00 στο Αμφιθέατρο του ΤΕΕ/ΤΚΜ, λεωφ.
Μεγάλου Αλεξάνδρου 49. Τα στελέχη του ΤΕΕ/ΤΚΜ Αναστασία
Μητρακάκη, ΠΜ και Κυριακή Πετρίδου, ΑΜ και η συνεργάτις
του Τμήματος Αλεξάνδρα Τσαχαλίνα Α.Μ. θα παρουσιάσουν τα
θέματα του νέου νόμου και θα απαντήσουν σε ερωτήσεις των
παρόντων.
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Σημαντική δεξιότητα για τους μηχανικούς η γνώση
μάρκετινγκ

Νέες δεξιότητες, που
σχετίζονται μεταξύ άλλων
με το μάρκετινγκ και τις
πωλήσεις, καλούνται να
αποκτήσουν οι ‘Ελληνες
μηχανικοί, καθώς τόσο η
κρίση στο επάγγελμα καθεαυτό, όσο και η δημοσιονομική κατάσταση,
έχουν αφήσει άνευ αντικειμένου χιλιάδες εξ αυτών, κυρίως νέους.
Με αφετηρία αυτή τη διαπίστωση, το ΤΕΕ/ΤΚΜ, σε συνεργασία με
το Εργαστήριο Μάρκετινγκ (MARLAB) του Τμήματος Οργάνωσης και
Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, διοργάνωσε
το βράδυ της περασμένης Δευτέρας εκδήλωση με τίτλο “Η αξία του
Μάρκετινγκ για τους μηχανικούς: MarketING+ MarketENG = MarketWIN”.
Απευθύνοντας χαιρετισμό στην εκδήλωση, ο πρόεδρος του ΤΕΕ/
ΤΚΜ, Πάρις Μπίλλιας, υπογράμμισε: «Τα τελευταία χρόνια η κρίση στο
επάγγελμα και η δημοσιονομική κρίση άφησαν τους μηχανικούς χωρίς
αντικείμενο, γι’ αυτό και πολλοί νέοι αποφάσισαν να δουλέψουν στο
εξωτερικό, ενώ όσοι έμειναν εντός των συνόρων δύσκολα τα φέρνουν
πέρα. Το επάγγελμα του μηχανικού για χρόνια ήταν προσανατολισμένο
στο τρίπτυχο “παίρνω πτυχίο, ανοίγω γραφείο, κατασκευάζω”. Από ό,τι
φαίνεται, το μοντέλο αυτό τελείωσε και δεν θα επανέλθει. Χρειάζεται
λοιπόν να εξελίξουμε το επάγγελμα. Στο σκηνικό αυτό, η απόκτηση
δεξιοτήτων, που σχετίζονται πχ, με το μάρκετινγκ και τις πωλήσεις
είναι σημαντική».
Στον χαιρετισμό του στην εκδήλωση, ο καθηγητής Ιωάννης
Χατζηδημητρίου, πρόεδρος του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης
Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, επισήμανε ότι “σε ΗΠΑ
και Ευρώπη ο συνδυασμός πρώτου πτυχίου σε επιστήμες μηχανικού
και δεύτερου στη διοίκηση επιχειρήσεων, θεωρείται ώς ο τέλειος
συνδυασμός”.
Ακολούθησαν παρουσιάσεις της καθηγήτριας Μάρκετινγκ Υπηρεσιών Ροδούλας Τσιότσιου, διευθύντριας του MARLAB, καθώς και του
επίκουρου καθηγητή του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Λεωνίδας Χατζηθωμάς
(δείτε περισσότερα για τις δύο παρουσιάσεις ΕΔΩ. Την πρώτη ενότητα
της εκδήλωσης συντόνισε ο πρόεδρος της Μόνιμης Επιτροπής
Ανταγωνιστικότητας-Επιχειρηματικότητας-Καινοτομίας,
Γιάννης
Τσιτσόπουλος.
Στο δεύτερο μέρος της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε συζήτηση
στρογγυλής τράπεζας, την οποία συντόνισε η δημοσιογράφος
Αλεξάνδρα Γούτα, με τη συμμετοχή μεταξύ άλλων:
-Της πολιτικού μηχανικού Ιωάννας-Μαρίας Νέλλα, marketing manager της πρωτοποριακής νεοφυούς επιχείρησης Fieldscale, η
οποία απάντησε σε ερωτήματα σχετικά με το πώς μια startup μπορεί

να προσελκύσει το ενδιαφέρον επενδυτών χρησιμοποιώντας τα
εργαλεία marketing, αλλά και πόσο “μετράει” η συμμετοχή σε
διεθνείς εκθέσεις
-Του πολιτικού μηχανικού Κωνσταντίνου Ασλάνη, διευθυντή τεχνικής υποστήριξης και marketing της ISOMAT, ο οποίος αναφέρθηκε στους τρόπους με τους
οποίους η εταιρεία χρησιμοποίησε το μάρκετινγκ για να “μπει” σε ξένες αγορές,
Συνέχεια στη σελίδα 3...

Ορκίστηκαν τα μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου
Ορκίστηκαν
χτες
Τετάρτη,
ενώπιον
του προέδρου του
ΤΕΕ/ΤΚΜ,
Πάρι
Μπίλλια, τα τακτικά
και αναπληρωματικά
μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Τμήματος, ενώ την ερχόμενη
Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου θα ακολουθήσει η συγκρότηση σε σώμα του
οργάνου, με την εκλογή προέδρου και αναπληρωτή προέδρου. Στην
ορκωμοσία παραβρέθηκαν όλα τα μέλη, τακτικά και αναπληρωματικά,
εκλεγμένα και ορισμένα από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών
του Πειθαρχικού Συμβουλίου. Εκλεγμένα μέλη του ΠΣ που είναι οι:
Πηνελόπη Ράλλη και Έβελυν Παπαδοπούλου που είχαν εκλεγεί με
τον Συνδυασμό Δημοκρατική Κίνηση Μηχανικών, ο Βασίλης Λεκίδης
που είχε εκλεγεί με την Δημοκρατική Συμπαράταξη Μηχανικών
με αναπληρωτή τον Άγγελο Πουσκούρη, η Κορίννα Σοϊλεμετζίδου
που είχε εκλεγεί με τον συνδυασμό Ανασυγκρότηση Μηχανικών με
αναπληρωτή τον Νικόλαο Γκανίλα και η Βούλα Μασταγκά που είχε
εκλεγεί με τον συνδυασμό Ριζοσπαστική Πρωτοβουλία Μηχανικών
με αναπληρώτριά την Μίρκα Ράδου. Ορισμένα από τον Υπουργό μέλη
είναι οι Δημήτριος Ιωάννου και Μαρία Θεοδοσέλη με αναπληρωτές
τους Χρήστο Κραβαρίτη και Αντώνη Μποσταντζόγλου. Στην ορκωμοσία
παραβρέθηκαν και ο Αν. Προϊστάμενος των Επαγγελματικών Βασίλης
Εβρένογλου, η Αν. Προϊσταμένη της Δ/νσης Χρύσα Λασκαρίδου και η
Γραμματέας του ΠΣ Νέλλυ Αθανασιάδου.

“Αναρτήσεις δασικών χαρτών στο
Κιλκίς” στις 7/12
Συνεχίζεται η ενημερωτική δραστηριότητα
του ΤΕΕ/ΤΚΜ και στην δεύτερη φάση
αναρτήσεων δασικών χαρτών, με πρώτο
σταθμό το Κιλκίς. Η εκδήλωση θα
πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 7 Δεκεμβρίου
και ώρα 10:00 το πρωί, σε συνεργασία με
το ΓΕΩΤΕΕ και θα φιλοξενηθεί από τον Δήμο
Κιλκίς, στο Συνεδριακό του Κέντρο.
Ομιλητές θα είναι οι Σ. Διαμαντόπουλος, Δασολόγος, Ι. Κακανής, Αγρ.
–ΤΜ και Ι. Χορομίδης, δικηγόρος. Την συζήτηση θα συντονίσει ο ΓΓ της
ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΚΜ, Γ. Τσακούμης.
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Η ιεράρχηση αναγκών πρώτο βήμα για το νέο θαλάσσιο
μέτωπο της Θεσσαλονίκης
...συνέχεια από τη σελίδα 1

«Οι μελετητές γνωρίζουν καλά ότι το έργο
είναι μεγάλο και ίσως
να απαιτηθούν και
περισσότερα από δέκα
χρόνια για να υλοποιηθεί. Πρέπει να αρχίσουμε με την ιεράρχηση των αναγκών και
να ξεκινήσουμε να κτίζουμε, βήμα- βήμα, το Νέο Θαλάσσιο Μέτωπο
της Θεσσαλονίκης» σημείωσε ο Πάρις Μπίλλιας, παρουσιάζοντας την
πρόταση του ΤΕΕ/ΤΚΜ, την οποία μπορείτε να δείτε αναλυτικά ΕΔΩ.
Την ενιαία αντιμετώπιση του θαλασσίου μετώπου της Θεσσαλονίκης,
από το Καλοχώρι ως το Αγγελοχώρι, με την εκπόνηση Ειδικού Χωρικού
Σχεδίου, όπως προτείνει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, υποστηρίζει
ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος Σωκράτης Φάμελλος, δίνοντας
από πλευράς κεντρικής ηγεσίας το «πράσινο φως» για να αξιοποιήσει η
Θεσσαλονίκη το μεγαλύτερο, ανεκμετάλλευτο ως σήμερα, αναπτυξιακό
της όπλο και όχημα. Την παραπάνω δήλωση έκανε ο Υπουργός ανοίγοντας
την ημερίδα που διοργάνωσε η Voria.gr στις 24/11.
Από την πλευρά του, ο αρχιτέκτονας του βραβευμένου έργου της
Νέας Παραλίας, Πρόδρομος Νικηφορίδης, αφού προανήγγειλε από
το βήμα της εκδήλωσης τη διοργάνωση του δεύτερου συνεδρίου
“Δημόσιος χώρος ...αναζητείται”, επισήμανε ότι «το Θαλάσσιο Μέτωπο
της Θεσσαλονίκης είναι μοναδικό, είναι το στοιχείο που ενώνει την
πόλη με την θάλασσα, την Ανατολή με τη Δύση κι όταν οι κάτοικοί της
αντιληφθούν τα μοναδικά του χαρακτηριστικά τότε θα καταλήξουν και
στο πώς να τα αναδείξουν και αξιοποιήσουν». Αυτή τη μοναδικότητα του
Θαλασσίου Μετώπου των δεκάδων χιλιομέτρων παρουσίασε μιλώντας
από το βήμα της ημερίδας, όπου τόνισε ότι η μεγάλη παραθαλάσσια
ζώνη διαθέτει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που την ξεχωρίζουν ανάμεσα
στις πόλεις που βρίσκονται δίπλα στη θάλασσα.
Ο αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Κώστας
Γιουτίκας, στην ομιλία του αναφέρθηκε στον προγραμματισμό της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την εξυγίανση, αναβάθμιση και
ανάδειξη του παραλιακού μετώπου της Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα
στις προβλέψεις του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου για τα 54 χλμ. του
παραλιακού μετώπου από το Καλοχώρι ως το Αγγελοχώρι και στα
έργα μέσω του προγράμματος TerraMed στο δυτικό παράκτιο μέτωπο.
Ο κ. Γιουτίκας τόνισε ότι κεντρικός στόχος είναι η ενοποίηση του
παραλιακού μετώπου, με έναν ενιαίο πεζόδρομο - ποδηλατόδρομο και
με σύνδεση με όλα τα σημεία ενδιαφέροντος και όλες τις υλοποιημένες
και υπό υλοποίηση υποδομές. Στα περίπου 6.500 στρέμματα του
δυτικού παράκτιου μετώπου, πρώτος στόχος, είπε ο κ. Γιουτίκας, είναι
η εξυγίανση της περιοχής με παρεμβάσεις στους χώρους των
παλαιών σφαγείων και στις εκβολές του Δενδροποτάμου, αλλά και

η οργάνωση της βιομηχανίας και η αντιμετώπιση της ρύπανσης.
Συνολικά προβλέπονται και χρηματοδοτούνται σταδιακά 14 μέτρα.
Ο αντιπεριφερειάρχης ανακοίνωσε σημειακές παρεμβάσεις στο δυτικό
μέτωπο από το λιμάνι μέχρι τα δικαστήρια, στην περιοχή της δυτικής
εισόδου της Θεσσαλονίκης, στην παλιά παραλία, στο τμήμα μέχρι το
Ποσειδώνιο, στο παραλιακό μέτωπο Καλαμαριάς, στο παραλιακό μέτωπο
μέχρι το αεροδρόμιο, στο θαλάσσιο μέτωπο του δήμου Θερμαϊκού ως
ξεχωριστής επίσης ενότητας και βέβαια στο δυτικό παράκτιο μέτωπο. Ο
Ευάγγελος Αντώναρος, senior policy advisor της Ευρωπαϊκής Τράπεζας
Επενδύσεων (ΕΤΕπ) για Ελλάδα και Κύπρο σημείωσε ότι η ΕΤΕπ και
η ομάδα των στελεχών της για την Ελλάδα θα εξετάσει συγκεκριμένο
σχέδιο για το Θαλάσσιο Μέτωπο.
Παρεμβάσεις στην ημερίδα της Voria.gr για το «Θαλάσσιο Μέτωπο»
έκαναν και οι δήμαρχοι του πολεοδομικού συγκροτήματος των
οποίων οι δήμοι έχουν μέτωπο στη θάλασσα. Κοινή συνισταμένη των
παρεμβάσεών τους ήταν η ανάγκη να μειωθεί η γραφειοκρατία καθώς
και να υπάρξει επιτέλους ενιαίος σχεδιασμός και όχι αποσπασματικές
πρωτοβουλίες από κάθε δήμο ξεχωριστά. Διαβάστε περισσότερα για τις
θέσεις των δημάρχων ΕΔΩ

Σημαντική δεξιότητα για τους μηχανικούς η γνώση
μάρκετινγκ
...συνέχεια από τη σελίδα 2

ενώ απάντησε και σε
ερωτήματα σχετικά με το
πώς το μάρκετινγκ μπορεί να
συνδράμει στη βελτίωση της
κακής -λόγω κρίσης- εικόνας
των ελληνικών επιχειρήσεων
εκτός των συνόρων. Ο ίδιος
επισήμανε ότι οι μηχανικοί με δεξιότητες στον τομέα του μάρκετινγκ
είναι περιζήτητοι από τις επιχειρήσεις, παρότι ακόμη δυσεύρετοι.
-Του καθηγητή Ιωάννη Χατζηδημητρίου, προέδρου του Τμήματος
Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΠΑΜΑΚ, ο οποίος
ανέπτυξε θέματα σχετικά με την ταχύτητα ενσωμάτωσης -στα διδακτικά
προγράμματα των πανεπιστημίων- των ραγδαίων εξελίξεων και στον
τομέα του μάρκετινγκ
-Της καθηγήτριας μάρκετινγκ Ροδούλας Τσιότσιου, διευθύντριας
του MARLAB, η οποία παρουσίασε τα συνηθέστερα λάθη που κάνουν
επαγγελματίες και επιχειρήσεις στη χάραξη της στρατηγικής τους στο
μάρκετινγκ, ενώ αναφέρθηκε συγκεκριμένα και στα εργαλεία μάρκετινγκ
που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι μηχανικοί στο επάγγελμά τους
-Του επίκουρου καθηγητή του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης
Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Λεωνίδα Χατζηθωμά, ο
οποίος έδωσε στους παρευρισκόμενους πρακτικές συμβουλές για την
καλύτερη αξιοποίηση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και των
δωρεάν -ή επί πληρωμή- εργαλείων μάρκετινγκ.
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Ξεκίνησε η υποδοχή αιτημάτων πλημμυροπαθών στο
πλαίσιο της πρωτοβουλίας αλληλεγγύης του ΤΕΕ

Ξεκίνησε στις 23/11 η εφαρμογή του νέου ΚΕΝΑΚ μετά τη
διόρθωση 13 σφαλμάτων

Ξεκίνησε χτες Τετάρτη η υποδοχή αιτημάτων πλημμυροπαθών για
την εθελοντική προσφορά βασικών εργασιών αποκατάστασης των
κατοικιών στη Μάνδρα, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας αλληλεγγύης του
ΤΕΕ και του τεχνικού κόσμου της χώρας για έμπρακτη συμπαράσταση
στους πολίτες της Δυτικής Αττικής. Όπως πρόσφατα ανακοινώθηκε, το
ΤΕΕ αναλαμβάνει τον συντονισμό ώστε να προχωρήσουν οι αναγκαίες
μελέτες και οι πρώτες απαραίτητες εργασίες για να καταστούν
λειτουργικά τα σπίτια των συμπολιτών μας που πλημμύρισαν, με την
ενεργή εθελοντική συμμετοχή των διπλωματούχων μηχανικών μελών
του ΤΕΕ και τεχνικών εταιρειών της χώρας, οι οποίοι προσφέρουν τις
απαραίτητες υπηρεσίες, εργασίες και υλικά. Στο γραφείο υποδοχής των
αιτημάτων, με τη βοήθεια των εθελοντών, οι πολίτες θα συμπληρώνουν
τα βασικά στοιχεία που χρειάζονται ώστε να γνωρίζουν οι εθελοντές που
θα αναλάβουν τις αναγκαίες μελέτες και εργασίες τα πρώτα δεδομένα.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάληψη των αναγκαίων μελετών και
εργασιών είναι η κάθε οικία να έχει ελεγθεί από τα αρμόδια κρατικά
κλιμάκια μηχανικών και να έχει κριθεί ασφαλής. Η πρωτοβουλία
αυτή του ΤΕΕ αφορά αποκλειστικά κατοικίες και μόνο όσες από αυτές
είναι μη κατοικήσιμες λόγω της πλημμύρας. Το γραφείο υποδοχής
θα λειτουργήσει στον ιερό ενοριακό ναό των Αγίων Κωνσταντίνου
και Ελένης στο κέντρο της Μάνδρας. Το γραφείο θα λειτουργεί τις
καθημερινές (Δευτέρα έως Παρασκευή) από τις εννέα το πρωί (09:00)
έως τις 2 το μεσημέρι (14:00). Βρείτε ΕΔΩ την πρόσκληση εθελοντικής
προσφοράς για τεχνικές εταιρείες.

Από τις 23 Νοεμβρίου ξεκίνησε η εφαρμογή του νέου ΚΕΝΑΚ,
κατόπιν της διόρθωσης συνολικά 13 σφαλμάτων, που είχαν μεταθέσει
χρονικά την ενεργοποίησή του. Η νέα έκδοση του λογισμικού ΤΕΕΚΕΝΑΚ είναι ήδη διαθέσιμη στον ιστότοπο του TEE. Διαβάστε το σχετικό
ΦΕΚ 4108 τ.Β’/23-11-2017 στην ιστοσελίδα της Εφημερίδας της
Κυβερνήσεως

Το ΤΕΕ/ΤΚΜ για τον Φορέα Διαχείρισης του Θερμαϊκού
Κόλπου
Επισημάνσεις και προτάσεις για τον Φορέα Διαχείρισης του
Θερμαϊκού Κόλπου απέστειλε η ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΚΜ στον Αν. Υπουργό
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτη Φάμελλο. Υπενθυμίζεται ότι ο
Αν. Υπουργός είχε καλέσει εκτάκτως τους φορείς της Θεσσαλονίκης
και της Περιφέρειας το Σάββατο, 18.11 για να τους παρουσιάσει τον
σχεδιασμό του Υπουργείου για τον Θερμαϊκό, όπως περιλαμβάνεται στο
Σ/Ν: «Οργάνωση και λειτουργία φορέων διαχείρισης προστατευόμενων
περιοχών», με προθεσμία διαβούλευσης μέχρι την … Τετάρτη, 22.11.
Στο έγγραφο υπενθυμίζεται ότι το ΤΕΕ/ΤΚΜ από το 2006 είχε
παρουσιάσει πλήρη πρόταση για ανεξάρτητο Φορέα Διαχείρισης και
έκτοτε επανέρχεται διαρκώς στην ανάγκη ίδρυσής του.
Οι επισημάνσεις της ΔΕ, που βασίζονται κυρίως σε εκείνη την
προσέγγιση, αφορούν τον απεγκλωβισμό από την Κεντρική Εξουσία,
την διοίκηση του Φορέα, την οικονομική βιωσιμότητα, την επιστημονική
και νομική υποστήριξή του αλλά και την διαδικασία συγκρότησης. Δείτε
το πλήρες κείμενο ΕΔΩ

Εκδήλωση δήμου Χαλκηδόνας-ΤΕΕ/ΤΚΜ για την
ενεργειακή εξοικονόμηση

Εκδήλωση με θέμα την
εξοικονόμηση ενέργειας διοργάνωσε χτες στα Κουφάλια
ο δήμος Χαλκηδόνας σε
συνεργασία με το ΤΕΕ/ΤΚΜ. Η
εκδήλωση, που φιλοξενήθηκε
στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χαλκηδόνος
(ΚΑΠΗ Κουφαλίων), αποσκοπούσε στην ενημέρωση των δημοτών
και παρουσίαση των δυνατοτήτων για εξοικονόμηση στον οικιακό
τομέα. Εκ μέρους του ΤΕΕ/ΤΚΜ, παρουσιάσεις πραγματοποίησαν
οι Κλειώ Αξαρλή, ΑΜ, Καθηγήτρια Αρχιτεκτονικής Τεχνολογίας και
Βιοκλιματικού Σχεδιασμού ΑΠΘ, Γιώργος Μπανιάς, ΜΜ, Ερευνητής
ΕΚΕΤΑ και αντιπρόεδρος της «Α» και Παύλος Βλάχος, ΜΜ, μέλος
της ΜΕ Ενέργειας – Περιβάλλοντος του ΤΕΕ/ΤΚΜ. Επίσης, την
ενημέρωση για τις σχετικές δραστηριότητες του Δήμου ο οποίος
συμμετέχει και στο σύμφωνο Δημάρχων, έκαναν ο αντιδήμαρχος,
Γιάννης Παπαμιχαήλ και ο ειδικός σύμβουλος του δήμου, Γιώργος
Γιαννάκης.

ΕΚΘΕΣΗ «ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΑΛΙΑΣ ΜΑΣ ΠΟΛΗΣ» έως 18
Φεβρουαρίου 2018, Πολιτιστικό Κέντρο Θεσσαλονίκης του ΜΙΕΤ,
Βίλα Καπαντζή, Β. Όλγας 108. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 2310295170-1
και ΕΔΩ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ στο πλαίσιο του ΒRAU4 (Biennial of Architectural
and Urban Restoration), με τίτλο “Hidden Cultural Heritage”, 23
έως 25 Απριλίου 2018, Ναυτικό Μουσείο Ελλάδος, Πειραιάς.
Συμμετοχές έως 15 Δεκεμβρίου 2017, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΔΩ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ με τίτλο: «Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε. & της
καινοτομίας», στις 9 & 10 Δεκεμβρίου 2017, Ίδρυμα Ευγενίδου
(Λ. Συγγρού 387, Π. Φάληρο), Αθήνα. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΔΩ
ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, στις 12 και 13
Δεκεμβρίου 2017, Ίδρυμα Ευγενίδου, Αθήνα. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΕΔΩ
2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Ψηφιοποίησης Πολιτιστικής
Κληρονομιάς από 1 έως 3 Δεκεμβρίου 2017, Βόλος.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΔΩ
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Προέγκριση των ΕΧΣ για την ανάπλαση της ΔΕΘ και του
στρατοπέδου Παύλου Μελά

Στις 15/12 υπογράφεται η σύμβαση αγοραπωλησίας για το
67% του ΟΛΘ

Την προέγκριση, από το
υπουργείο Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, των ειδικών χωρικών
σχεδίων για την ανάπλαση των
χώρων της Διεθνούς Έκθεσης
Πηγή: pixabay.com
και του στρατοπέδου Παύλου
Μελά, ανακοίνωσε ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, Σωκράτης Φάμελλος, από το βήμα ημερίδας για το
θαλάσσιο μέτωπο της Θεσσαλονίκης, που διοργάνωσε η voria.gr. Ο κ.
Φάμελλος μίλησε για τις πρώτες πανελλαδικά προεγκρίσεις ειδικών
χωρικών σχεδίων, τόνισε ότι αφορούν την πόλη της Θεσσαλονίκης και
έκανε λόγο για καλό συμβολικό στοιχείο για τη σημερινή συζήτηση.
Ειδικά για τον χώρο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, επεσήμανε
πως “το γενικό πλαίσιο προβλέπει ότι ο μισός χώρος της έκθεσης θα
είναι ένα μητροπολιτικό πάρκο, ενώ ο άλλος μισός θα έχει καινούριες
εκθεσιακές υποδομές. Έχουν καθοριστεί ο συντελεστής δόμησης και οι
συντελεστές του πρασίνου, όμως από εκεί και μετά πρέπει να γίνει, με
την αξιοποίηση και των επιστημονικών και ακαδημαϊκών χώρων της
Θεσσαλονίκης, του επιμελητηρίου και του πανεπιστημίου, μια συζήτηση
της οριστικής μελέτης, του οριστικού σχεδίου, που θα δώσει ένα ακόμη
μεγάλο στοιχείο πλούτου και προόδου της Θεσσαλονίκης”. Διαβάστε
περισσότερα για το τι προβλέπουν τα σχέδια ΕΔΩ.
Σε ανακοίνωση που εξέδωσε για το θέμα, η ΔΕΘ-Helexpo AE επισημαίνει ότι η υλοποίηση, το 2018, του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου (ΕΧΣ),
μετά την προέγκριση της χωροθέτησής του, θα αποτελέσει καθοριστική
παράμετρο για την ανάπλαση του εκθεσιακού κέντρου της Θεσσαλονίκης.
«H υλοποίηση του ΕΧΣ θα καλύψει όλα τα χωροταξικά και πολεοδομικά
θέματα, ενώ θα δοθεί μεγάλη έμφαση στη διαβούλευση με όλους τους
εμπλεκόμενους φορείς, καθώς και με την τοπική αυτοδιοίκηση» επισημαίνεται στην ανακοίνωση.
Σύμφωνα με την Διοίκηση της ΔΕΘ-Helexpo AE, απώτερος στόχος
της ανάπλασης του Εκθεσιακού Κέντρου και της δημιουργίας του
Μητροπολιτικού Πάρκου, είναι η υλοποίηση νέου τοπόσημου για τη
Θεσσαλονίκη του μέλλοντος.
Στην ανακοίνωση υπογραμμίζεται ότι η ΔΕΘ-Helexpo συνεργάστηκε
με το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης του ΑΠΘ και με
το Τεχνικό Επιμελητήριο/Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας, προκειμένου
να διαμορφώσει τη σχετική πρόταση, ενώ -όπως επισημαίνεται στην
ανακοίνωση- υψηλό ήταν το επίπεδο συνεργασίας με τον Δήμο
Θεσσαλονίκης.
Υπενθυμίζεται ότι προ μηνών, ΔΕΘ-Helexpo και ΤΕΕ/ΤΚΜ είχαν
υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας, το οποίο προέβλεπε μεταξύ άλλων
στόχους σχετικούς με την ανάπλαση του εκθεσιακού κέντρου. Μάλιστα,
στο πλαίσιο της συνεργασίας είχε ενεργοποιηθεί επιτροπή παρακολούθησης του ειδικού χωροταξικού σχεδίου της Έκθεσης.

Στις 15 Δεκεμβρίου πρόκειται
να υπογραφεί η σύμβαση αγοραπωλησίας μετοχών για το 67%
του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ), όπως γνωΠηγή: pixabay.com
στοποίησε ο συντονιστής και
εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος του προτιμητέου επενδυτή, δηλαδή της
κοινοπραξίας DIEP GmbH-Terminal Link SAS-Belterra Ltd, Σωτήρης
Θεοφάνης.
Μιλώντας από το βήμα του 21ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Logistics,
που διοργανώνει σήμερα και αύριο στη Θεσσαλονίκη, η Ελληνική
Εταιρεία Logistics Βορείου Ελλάδος, ο κ. Θεοφάνης, επισήμανε,
ακόμη, ότι στην ουσία όλων των πραγμάτων, που αφορούν το λιμάνι
της πόλης, βρίσκεται η 6η προβλήτα, καθώς “εκεί θα παιχτεί στην ουσία
το στοίχημα της ανταγωνιστικότητας”. Γι αυτό άλλωστε, στόχος της
κοινοπραξίας είναι να ολοκληρώσει την επέκταση της 6ης προβλήτας
πολύ νωρίτερα από τη συμβατική της υποχρέωση, μέσα σε τέσσερα
χρόνια, αντί των επτά. Παράλληλα, με ταχείες διαδικασίες, θα προωθηθεί
η αλλαγή του εξοπλισμού στο λιμάνι, “κάτι που πρέπει να γίνει μέσα στο
πρώτο εξάμηνο (από την εγκατάσταση του επενδυτή)”, σύμφωνα με τον
κ.Θεοφάνη.

Να παραμείνει σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης έως τον
Ιούνιο ζητά ο δήμος Θερμαϊκού
Νέα εξάμηνη παράταση της παραμονής του δήμου Θερμαϊκού σε
κατάσταση έκτακτης ανάγκης, μέχρι τον Ιούνιο του 2018, ζητούν οι
δημοτικές αρχές. Πρόκειται για την τρίτη κατά σειρά παράταση, που
αιτείται ο δήμος, ο οποίος επλήγη πέρυσι το φθινόπωρο από σφοδρές
πλημμύρες και έντονα καιρικά φαινόμενα. Όπως επισημαίνεται
σε σημερινή ανακοίνωση, εξαιτίας της μεγάλης έκτασης των
καταστροφών και της περαιτέρω επιβάρυνσης της κατάστασης μετά τις
καταρρακτώδεις βροχές και τις έντονες χιονοπτώσεις του περασμένου
χειμώνα, δεν κατέστη μέχρι στιγμής εφικτή η πλήρης αποκατάσταση
των παραλιών, των πρανών και της οδοποιίας.
Δεδομένου ότι το καθεστώς παραμονής του δήμου σε κατάσταση
έκτακτης ανάγκης λήγει -μετά την τελευταία παράταση- στις 7/12/2017
και λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος των ζημιών, και τη μεγάλη έκταση
του δήμου Θερμαϊκού, οι δημοτικές αρχές έχουν ήδη αιτηθεί νέα
παράταση, μέχρι τις 7/6/2018.Στόχος της αιτούμενης παράτασης είναι η
ολοκλήρωση των υπολειπόμενων εργασιών, οι οποίες περιλαμβάνουν
την αποκατάσταση της αγροτικής και αστικής οδοποιίας, των πρανών,
του παραλιακού μετώπου στη θέση Πάλιουρα Επανομής, που κρίνεται
και άμεσης ανάγκης, του παραλιακού μετώπου Νέας Μηχανιώνας και
τέλος, της οδού Θεσαλονίκης- Ν. Μηχανιώνας στις θέσεις Κερασιά
(νεκροταφεία) και Ν. Μηχανιώνα (αντλιοστάσιο της Ε.Υ.Α.Θ.).
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Επενδύσεις 50 εκατ. ευρώ απαιτούνται στο ελληνικό τμήμα

praktoreio-macedonia.gr 29/11/2017

του σιδηροδρομικού δικτύου Ελλάδας-Βουλγαρίας
Τη γεωστρατηγική σημασία των συνδέσεων μεταφορών μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας, οι οποίες θα μπορούσαν να εξασφαλίσουν στις επιχειρήσεις των δύο
χωρών καλύτερη πρόσβαση στις αγορές της Μαύρης Θάλασσας, της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, αλλά και της κεντρικής Ευρώπης, υπογράμμισε ο πρόεδρος του
Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ), δρ Κυριάκος Λουφάκης, κατά την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με τον βουλγαρικό φορέα FBTI -Forum
for Balkan Transport & Logistics. Για την ανάπτυξη της σιδηροδρομικής μεταφοράς μεταξύ των δύο χωρών εκτιμάται ότι απαιτούνται επενδύσεις της τάξης των 50
εκατ. ευρώ.

Tον Ιανουάριο του 2018 ο πρόδρομες εργασίες για το Μουσείο Ολοκαυτώματος;

voria.gr 29/11/2017

Εξελίξεις θα υπάρχουν από την επόμενη εβδομάδα στο θέμα της κατασκευής του Μουσείου και Εκπαιδευτικού Κέντρου του Ολοκαυτώματος, στη Θεσσαλονίκη.
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος πρόκειται να υπογράψει από την ερχόμενη εβδομάδα το Προεδρικό Διάταγμα, το οποίο θα δίνει λύση στα
προβλήματα που παρουσιάστηκαν με την αδειοδότηση του εξαώροφου κτιρίου.

Προς εντελώς νέο δίκτυο ποδηλατοδρόμων

voria.gr 29/11/2017

Σε νέα κυκλοφοριακή μελέτη για το δίκτυο ποδηλατοδρόμων προχωρά ο δήμος Θεσσαλονίκης, καθώς σήμερα το υπάρχον δίκτυο βρίσκεται σε πλήρη αποσύνθεση.
«Σήμερα δεν υπάρχει ποδηλατόδρομος, το δίκτυο βρίσκεται σε μια κατάσταση μη λειτουργίας», τονίζει ο αντιδήμαρχος Τεχνικών έργων και Περιβάλλοντος του
δήμου Θεσσαλονίκης, Θανάσης Παππάς.

ΕΜΠ: Ο τάφος του Ιησού είναι αυθεντικός

Τα Νέα 29/11/2017

Δείγματα του κονιάματος κάτω από το Κουβούκλιο του Πανάγιου Τάφου στην Ιερουσαλήμ, που συλλέχθηκαν και και αναλύθηκαν από την ομάδα του ΕΜΠ, η
οποία έκανε την πρόσφατη αναστήλωση, με επικεφαλής την καθηγήτρια της Σχολής Χημικών Μηχανικών Αντωνία Μωροπούλου, χρονολογούνται από το 345 μ.Χ.
περίπου. Είναι συνεπώς πολύ παλαιότερα από τα αρχαιότερα μνημεία που έχουν έως τώρα βρεθεί μέσα και γύρω από το συγκρότημα του Πανάγιου Τάφου και τα
οποία δεν είναι παλαιότερα των 1.000 ετών

ΕΚΘ: «Να δοθεί άμεσα λύση για τους 9 εναπομείναντες εργαζόμενους στον πρώην ΣΑΣΘ

Karfitsa.gr 29/11/2017

και νυν ΟΣΕΘ»
Η Διοίκηση του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Θεσσαλονίκης εκφράζει τη συμπαράσταση της στους εννέα εναπομείναντες εργαζόμενους του καταργηθέντος
Συμβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΣΑΣΘ) και νυν ΟΣΕΘ, οι οποίοι τον τελευταίο καιρό βρίσκονται «βυθισμένοι» στην αβεβαιότητα και το αδιέξοδο
καθώς η μεταφορά στο νέο φορέα δεν έχει πραγματοποιηθεί για το σύνολο των εργαζομένων, με αποτέλεσμα παρά τις διαβεβαιώσεις και πολλαπλές υποσχέσεις
από κυβερνητικά χείλη αλλά και από τον ίδιο τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών κ. Χρήστο Σπίρτζη, η μετάβαση του προσωπικού στο νέο φορέα έμεινε στη
μέση και οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι μετέωροι.

Διαβάστε στο blog του ΤΕΕ/ ΤΚ

Μ
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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

