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Δύο δις ευρώ για το «εξοικονομώ» των δημοσίων κτιρίων

Δρόμος μετ’ εμποδίων για το Κτηματολόγιο – Ιούνιο οι αντικειμενικές

EDITORIAL
Η κατόπιν εορτής δικαίωση, πάντα δημιουργεί 

ανάμικτα συναισθήματα: ικανοποίησης για 

την ορθότητα απόψεων που εξέφραζες και 

απογοήτευσης που δεν έτυχε εγκαίρως μιας 

ουσιαστικά χρήσιμης αποδοχής.

Η ηγεσία της Αττικό Μετρό, στο πλαίσιο 

τηλεοπτικής εκπομπής, δικαίωσε το ΤΕΕ/ΤΚΜ 

αποδεχόμενη πως υπήρχε η τεχνική δυνατότητα 

απόσπασης των αρχαιοτήτων από το εργοτάξιο 

του σταθμού Βενιζέλου. Εξήγησε, πως η 

διατήρηση των αρχαιοτήτων στον χώρο του 

εργοταξίου, ήταν μια αμιγώς πολιτική επιλογή. 

Και βέβαια, καθόλου πειστικές δεν ήταν οι 

αρχαιολογικές εξηγήσεις που ακούστηκαν στην 

ίδια εκπομπή, για τη διαφορά επιλογών έναντι 

ιδίου προβλήματος στο σταθμό Αγίας Σοφίας.

Ευχής έργο θα ήταν πάντως, η δικαίωση 

αρχικών μας απόψεων, να συνοδεύεται και 

από την αποδοχή της πραγματικότητας που 

διαμορφώνεται σήμερα.

Η ανακύκλωση δεσμεύσεων που θα 

διαψευστούν, όσον αφορά στα χρονοδιαγράμματα,  

θα έχει τελικά ως αποτέλεσμα να ενισχύσει 

τη δυσπιστία της κοινωνίας έναντι πιθανών 

μελλοντικών διαβεβαιώσεων, για πιθανά 

μελλοντικά έργα υποδομής που θα προκαλέσουν 

πρόσκαιρη όχληση.

Η αλήθεια λοιπόν, είναι πως το τμήμα από τη 

Ν. Ελβετία έως το Σιντριβάνι θα παραδοθεί το 

2022, ενώ το τμήμα από το Σιντριβάνι έως το 

Νέο Σιδηροδρομικό, που αναμένεται να έχει και 

την μεγαλύτερη επιβατική κίνηση, θα παραδοθεί 

μετά το 2023, ανάλογα με την πορεία εκτέλεσης 

των αρχαιολογικών ανασκαφών. 

Αξίζει άραγε αυτήν την περαιτέρω ταλαιπωρία, 

η επικράτηση της πολιτικής επιλογής σε βάρος 

της τεχνικής δυνατότητας;

Ενεργοποίηση προγράμματος για την εξοικονόμηση ενέργειας στα δημόσια κτίρια εντός του 
2018 προανήγγειλε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης, από το 
βήμα του 14ου Περιφερειακού Συνεδρίου, που πραγματοποιήθηκε στη Μυτιλήνη. Ο κ. Σταθάκης 
ανακοίνωσε πως για το «εξοικονομώ» των δημοσίων κτιρίων έχει ήδη υπάρξει συμφωνία 
χρηματοδότησης ύψους 2 δισ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Στην ίδια 
εκδήλωση αναφέρθηκε στο «εξοικονομώ ΙΙ», τονίζοντας ότι εγκρίθηκαν 55.000 αιτήσεις και έχει 
ήδη εξασφαλιστεί χρηματοδότηση που αγγίζει το 1δισ. ευρώ, επιτρέποντας την ικανοποίηση της 
αυξημένης ζήτησης.

Στο μεταξύ, η Eurostat, η Στατιστική Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και η Ευρωπαϊκή 
Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) παρουσίασαν χθες στις Βρυξέλλες, έναν νέο οδηγό 
επαγγελματιών (Practitioner’s Guide) σχετικά με τη στατιστική επεξεργασία των συμβάσεων 
ενεργειακής απόδοσης. Ο νέος οδηγός ακολουθεί το επεξηγηματικό σημείωμα της Eurostat για 
την αναθεωρημένη καταγραφή των συμβάσεων ενεργειακής απόδοσης στους λογαριασμούς 
του Δημοσίου, που εκδόθηκε τον Σεπτέμβριο του 2017.

Δείτε τον «οδηγό» που παρουσιάστηκε χθες Τετάρτη 8 Μαΐου ΕΔΩ και το επεξηγηματικό 
σημείωμα της Eurostat του Σεπτεμβρίου 2017, ΕΔΩ.

Μετ’ εμποδίων εξελίσσεται το έργο του Κτηματολογίου, γεγονός που σε συνδυασμό με  τις 
επικείμενες νέες αντικειμενικές αξίες και τις συνεπαγόμενες αυξήσεις του ΕΝΦΙΑ –στις πλείστες 
των περιπτώσεων- περιορίζει τις πραγματικές δυνατότητες ενός τεράστιου πεδίου οικονομικής 
δραστηριότητας, για συμβολή στη ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.

Σε ό,τι αφορά στο Εθνικό Κτηματολόγιο, έχουμε τα εξής νεότερα:
1ον) Την προσφυγή που κατέθεσαν 64 άμισθοι υποθηκοφύλακες, ζητώντας να κηρυχθεί 

αντισυνταγματικός ο νέος φορέας του Δημοσίου που δημιουργήθηκε με τον νόμο 4512/2018 
και βάσει του οποίου, ενοποιούνται σταδιακά ως το τέλος του 2019, τα 357 υποθηκοφυλακεία 
της χώρας με την εταιρεία του Κτηματολογίου που ανήκει στο Δημόσιο αλλά λειτουργεί υπό 
μορφή Α.Ε. Οι προσφεύγοντες υποστηρίζουν ότι η συγχώνευση των υποθηκοφυλακείων με τις 
υπηρεσίες του Κτηματολογίου είναι αντισυνταγματική. Η υπόθεση συζητήθηκε την περασμένη 
εβδομάδα στο αρμόδιο τμήμα του ΣτΕ και αναμένεται να εκδοθεί η απόφαση σε δύο μήνες.

2ον) Χιλιάδες ακίνητα αγνώστων ιδιοκτητών, τα αποκαλούμενα και «ορφανά», για τα οποία 
από το 1999 έως και σήμερα δεν έχει υποβληθεί καμία δήλωση στο Κτηματολόγιο, θα 
περάσουν στο τέλος του έτους στο Δημόσιο ή σε χέρια τρίτων, εφόσον οι ιδιοκτήτες τους δεν 
εξασφαλίσουν μια αμετάκλητη δικαστική απόφαση που θα πιστοποιεί πως είναι οι κύριοι των 
σχετικών ιδιοκτησιών. Ωστόσο, μετά την πρόσφατη κατάργηση της ΕΚΧΑ και της μεταφοράς 
των αρμοδιοτήτων της στον νεοσυσταθέντα φορέα, υπάρχουν αναφορές για προβλήματα και 
διοικητικές καθυστερήσεις στη χορήγηση των απαραίτητων στοιχείων και εγγράφων, τόσο 
προς τις υπηρεσίες του Δημοσίου, όσο και προς τους ιδιώτες, για την άσκηση αγωγών προς 
διόρθωση αρχικών εγγραφών. Συνέχεια στη σελίδα 3...

http://ec.europa.eu/eurostat/web/government-finance-statistics/methodology/guidance-on-accounting-rules
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3268_el.htm
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Η ανάπλαση του Παλαιού Λιμένα Πατρών… «περνά» από 
το ΤΕΕ/ΤΚΜ

Σεμινάριο για τη «σύνταξη επιχειρηματικού σχεδίου - 
διαδικασίες ενίσχυσης των μηχανικών 2014-2020»

Νέες σημαντικές εκδηλώσεις από το ΤΕΕ/ΤΚΜ 

Η 3η εκδήλωση του κύκλου 
διαλέξεων, που οργανώνει η Μόνιμη 
Επιτροπή Αρχιτεκτονικών Θεμάτων 
του ΤΕΕ/ΤΚΜ για τη σύγχρονη 
αρχιτεκτονική και το δημόσιο χώρο, θα 
πραγματοποιηθεί  την  Τρίτη 22 Μαΐου 
2018 και ώρα 19:30 στο αμφιθέατρο 
του ΤΕΕ/ΤΚΜ (Μεγάλου Αλεξάνδρου 
49) με θέμα «Ανάπλαση Παλαιού 
Λιμένα Πατρών».

Πρόκειται για έναν αρχιτεκτονικό 
διαγωνισμό, που διοργάνωσαν η 
εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»  των 
Πατρών, σε συνεργασία με τον Σύλλογο 
Αρχιτεκτόνων Νομού Αχαΐας (ΣΑΝΑ). 
Σκοπός του διαγωνισμού ήταν  η 
κατάθεση σχεδιαστικών προτάσεων που θα αναδείξουν τον χαρακτήρα 
της Πάτρας ως παραλιακής πόλης. Το παραλιακό της μέτωπο βρίσκεται 
σήμερα κάτω από τις λιμενικές κατασκευές του παλαιού λιμένα και πίσω 
από τους  έντονους χωρικά και λειτουργικά γραμμικούς άξονες (οδικοί 
και σιδηροδρομικός) παράλληλους προς τη θάλασσα, με αποτέλεσμα το 
ιστορικό της κέντρο να μην έχει απρόσκοπτη διέξοδο προς το φυσικό 
υγρό στοιχείο, που την περιβάλλει σε όλη τη βορειοδυτική της πλευρά.

Αντικείμενο του διαγωνισμού ήταν η ανάπλαση της περιοχής που 
καταλαμβάνει ο παλαιός λιμένας Πατρών, με στόχο την αναβάθμιση 
και μετατροπή του αστικού χώρου της παραθαλάσσιας ζώνης μπροστά 
από το ιστορικό κέντρο της πόλης, σε λειτουργικά και αισθητικά άρτια 
κοινόχρηστη έκταση αναψυχής, συγχρόνως με τη δημιουργία νέων 
καινοτόμων χρήσεων που θα συμβάλουν στην οικονομική ανάπτυξη. 
Η αξιοποίηση των παλαιών ή η δημιουργία και νέων κτιρίων με νέες 
χρήσεις, αλλά και ενός κτιρίου μουσείου για την ιστορία της πόλης, η 
διευθέτηση των ροών πεζών και τροχοφόρων, καθώς και οι  καινοτόμες 
δράσεις για το περιβάλλον, θα αναμορφώσουν τον αστικό χώρο της 
περιοχής του παλαιού λιμένα της πόλης.

Ομιλητές θα είναι οι αρχιτέκτονες που βραβεύτηκαν στο πλαίσιο του 
ομότιτλου αρχιτεκτονικού διαγωνισμού. 

Ο εν λόγω κύκλος διαλέξεων, αποτελεί μια προσπάθεια του ΤΕΕ/
ΤΚΜ να δώσει ένα βήμα δημόσιου διαλόγου για την αρχιτεκτονική 
και την πόλη της Θεσσαλονίκης, να διερευνήσει το έργο και τις ιδέες 
των νέων της αρχιτεκτόνων σε μια εποχή που η χώρα μαστίζεται 
από τη συνεχιζόμενη φυγή του επιστημονικού και δημιουργικού της 
κεφαλαίου, αλλά και να αναδείξει τα θέματα που διαπραγματεύονται οι 
πρόσφατοι αρχιτεκτονικοί διαγωνισμοί, παρουσιάζοντας ιδέες, λύσεις 
και εφαρμοσμένο έργο.

Σεμινάριο μικρής διάρκειας με θέμα «Σύνταξη Επιχειρηματικού Σχεδίου 
- Διαδικασίες ενίσχυσης των μηχανικών 2014-2020»,  οργανώνει 
το ΤΕΕ/ΤΚΜ για τα μέλη του, όλων των ειδικοτήτων, προκειμένου να 
εκπαιδευτούν στα κάτωθι πεδία:

- Βασικά στοιχεία αρχιτεκτονικής και διαχείρισης του ΕΣΠΑ. 
- Διαδικασίες διαχείρισης και χρηματοδότησης ενίσχυσης 

επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.
- Συγγραφή επιχειρηματικού σχεδίου για την υποβολή σε 

προγράμματα χρηματοδότησης επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο του 
ΕΣΠΑ 2014-2020 επ’ ωφελεία των μηχανικών. Σημεία προσοχής.

- Παρουσίαση βασικών στοιχείων χρηματοδοτικών προγραμμάτων 
και χρηματοδοτικών εργαλείων για τους μηχανικούς στο πλαίσιο άσκησης 
επαγγελματικής-επιχειρηματικής δραστηριότητας μέσω του ΕΣΠΑ 2014-
2020. Τρόποι αξιοποίησής τους.

Το σεμινάριο, διάρκειας 20 ωρών, θα πραγματοποιηθεί 4-8 Ιουνίου 
2018, ώρες17:00-21:00, με κόστος συμμετοχής 20€/κάτω πενταετίας, 
30€/άνω πενταετίας. Αίτηση μπορεί να υποβληθεί σε σχετική φόρμα που 
θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ/ΤΚΜ στις επόμενες μέρες.

Ένα ευρύ φάσμα ενδιαφέροντος, τόσο για μηχανικούς, όσο και για 
ευρύτερο κοινό, καλύπτουν οι εκδηλώσεις που προετοιμάζει το ΤΕΕ/
ΤΚΜ, για να πραγματοποιηθούν μέσα στις επόμενες εβδομάδες. 

«Εναλλακτική Διαχείριση Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών & 
Κατεδαφίσεων: ποιος, πώς, πού, γιατί. - Υποχρεώσεις του δημόσιου 
και ιδιωτικού τομέα, θεσμικές και τεχνολογικές εξελίξεις», είναι το 
θέμα ειδικής ενημερωτικής εκδήλωσης που θα πραγματοποιηθεί σε 
συνεργασία με το ΣΣΕΔ ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ, την 1η Ιουνίου, ενταγμένης στο 
πλαίσιο της περιβαλλοντικής πολιτικής και των δεσμεύσεων της χώρας 
μας  για τη διαχείριση των αποβλήτων, την προστασία του περιβάλλοντος, 
την εξοικονόμηση φυσικών πόρων.

Το Σαββατοκύριακο 2-3 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί κλειστό σεμινάριο 
για τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (Πρόγραμμα QGIS), 
απευθυνόμενο στους  Διπλωματούχους Πολιτικούς Μηχανικούς, 
Αρχιτέκτονες και Αγρονόμους Τοπογράφους Μηχανικούς  Εκπαιδευτικούς 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, μέλη του ΤΕΕ. 

«Δεδομένα Παρατήρησης Γης & Βιώσιμη Ανάπτυξη» είναι το θέμα 
εκδήλωσης που διοργανώνεται σε συνεργασία με το Διαβαλκανικό 
Κέντρο Περιβάλλοντος (ΙΒΕC), την Παρασκευή 15 Ιουνίου στις 9.30πμ.

Στις 20 Ιουνίου και στο πλαίσιο του 16ου Ευρωπαϊκού Συνεδρίου 
EARTHQUAKE ENGINEERING,    θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση με 
συνδιοργανωτή το ΤΕΕ/ΤΚΜ για τα 40 χρόνια από τον μεγάλο σεισμό 
του 1978 και πως επηρέασε την εξέλιξη της νομοθεσίας, την δημιουργία 
φορέων αλλά και την μορφή της Θεσσαλονίκης

1ο βραβείο διαγωνισμού
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3ον) Έκθεση της 
Παγκόσμιας Τράπεζας 
που είδε το φως 
της δημοσιότητας, 
χαρακτηρίζει ως 
εξαιρετικά αισιόδοξη 
την εκτίμηση ότι 
όλες οι συμβάσεις 
κτηματογράφησης θα 
έχουν ολοκληρωθεί έως το πρώτο τρίμηνο του 2022. Στην έκθεση 
προβλέπονται καθυστερήσεις λόγω παραγόντων που εκφεύγουν του 
ελέγχου των εργολάβων, όπως, για παράδειγμα, στον έλεγχο των 
συμβατικών παραδοτέων. 

Στο μεταξύ τον Ιούνιο αναμένεται να ανακοινωθούν οι νέες 
αντικειμενικές αξίες των ακινήτων, ενώ το τελευταίο δεκαήμερο 
του Αυγούστου επτά εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων θα λάβουν 
και εκκαθαριστικά σημειώματα του ΕΝΦΙΑ. Σύμφωνα με το αρχικό 
σχέδιο η αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών θα έπρεπε να 
είχε ολοκληρωθεί στο τέλος Δεκεμβρίου. Ωστόσο, το χρονοδιάγραμμα 
δεν τηρήθηκε. Αφενός καθυστερεί η αντιπαραβολή των στοιχείων 
των εισηγήσεων που έκαναν οι ιδιώτες εκτιμητές, με τα στοιχεία των 
υπηρεσιών του υπουργείου οικονομικών. Αφετέρου, για κάποιες 
ζώνες, δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα οι εκτιμήσεις, λόγω μακράς 
απουσίας αγοραπωλησιών.

Από τις αλλαγές, χαμένοι εκτιμάται ότι θα είναι όσοι έχουν στην 
κατοχή τους ακίνητα σε περιοχές με σημερινή τιμή ζώνης 750 ευρώ 
το τετραγωνικό μέτρο, 1.000 ευρώ και 1.500 ευρώ. Στις περιοχές 
αυτές ο ΕΝΦΙΑ θα αυξηθεί από 3,5% έως 21,6%, ενώ θα υπάρχουν 
και ελάχιστες περιπτώσεις που ο ΕΝΦΙΑ θα είναι υψηλότερος κατά 
62%. Σε κάθε περίπτωση, οι νέες αντικειμενικές αξίες αλλάζουν 
τον χάρτη της κτηματαγοράς, χωρίς ωστόσο η αλλαγή αυτή να είναι 
αποτελεσματική, αλλά και το φορολογικό τοπίο. Συγκεκριμένα, οι 
αναπροσαρμογές θα προκαλέσουν ντόμινο αλλαγών σε 20 φόρους 
και τέλη που επιβαρύνουν τα ακίνητα.

Έχουν αναρτηθεί και βρίσκονται στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου 
οι εισηγήσεις του σεμιναρίου με θέμα «Ο ρόλος του Ελεγκτή δόμησης 
κατά την διαδικασία ελέγχου Οικοδομικής άδειας. 

Διαπιστώσεις, προβλήματα και τρόποι επίλυσης» που συνδιοργάνωσαν 
στις 24 Απριλίου το ΤΕΕ/ΤΚΜ και Το Τμήμα Επιθεώρησης Δόμησης 
και Κατεδαφίσεων του Σώματος Επιθεώρησης Β.Ελλάδος

Μπορείτε να δείτε τις εισηγήσεις ΕΔΩ.

Την πρώτη επίσημη 
εμφάνισή της πραγ-
ματοποίησε με επι-
τυχία, αποσπώντας 
πολλά θετικά σχόλια, 
η χορωδία του ΤΕΕ/
ΤΚΜ, στην 1η Μουσική 
Συνάντηση Χορωδιών 
που οργάνωσε το Τμήμα στις 27 Απριλίου στο αμφιθέατρο του.

Η χορωδία μας, ερμήνευσε με επιτυχία, τραγούδια του ελληνικού και 
ξένου ρεπερτορίου, υπό τη διεύθυνση της μαέστρου της, Kας Άλκηστης 
Τόγια και απέσπασε το θερμό χειροκρότημα των συναδέλφων που 
παρευρέθηκαν με τις οικογένειές τους στην ωραία εκδήλωση. 

Τη χορωδία μας συνόδευσε στο πιάνο ο πιανίστας ,κ. Αχιλλέας 
Σοφούδης.

Στη μουσική συνάντηση συμμετείχαν επίσης οι δημοτικές χορωδίες 
των Ν. Συλάτων και των Σημάντρων Χαλκιδικής που ερμήνευσαν 
παραδοσιακά τραγούδια από τη Μ. Ασία και τη Μακεδονία, υπό τη 
διεύθυνση του μαέστρου κ. Νίκου Τσαμαΐδη και της χορωδίας του 
πολιτιστικού συλλόγου Κερκυραίων και Φίλων της Κέρκυρας Β. 
Ελλάδας «Ιωάννης Καποδίστριας», που υπό τη διεύθυνση του 
μαέστρου κ. Χρήστου Ματζίρη, ερμήνευσε παραδοσιακά Επτανησιακά 
τραγούδια και επιτυχίες από τον παλιό ελληνικό κινηματογράφο, 
ενθουσιάζοντας το κοινό.

Την εκδήλωσε χαιρέτησε ο πρόεδρος της ΔΕ ΤΕΕ/ΤΚΜ κ. Πάρις 
Μπίλλιας  και προλόγισε ως μέλος της οργανωτικής επιτροπής 
της χορωδίας μας ο κ. Κωνσταντίνος Ζέρβας, ενώ την παρουσίασε 
η συνάδελφος Κορίνα Σοϊλεμετζίδου. Την όμορφη βραδιά έκλεισε 
ο κ. Δημήτρης Μήτρου, μέλος της ΔΕ ΤΕΕ/ΤΚΜ -ο οποίος είχε 
και τη πρωτοβουλία για τη δημιουργία του χορωδιακού συνόλου 
του τμήματος- καλώντας όλες και όλους τους συναδέλφους να 
συμμετάσχουν από το Σεπτέμβρη στη χορωδία, μαζί τα μέλη των 
οικογενειών τους. 

...συνέχεια από τη σελίδα 1

Δρόμος μετ’ εμποδίων για το Κτηματολόγιο – Ιούνιο οι 
αντικειμενικές

Ενημέρωση για τους Ελεγκτές Δόμησης

Η 1η Μουσική Συνάντηση Χορωδιών στο ΤΕΕ/ΤΚΜ

16ο Πανευρωπαϊκό Συνεδρίο Σεισμικής Μηχανικής

http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teetkm/DRASTHRIOTHTES/SEMINARIA/PALAIOTERA_SEMINARIA/Elegkths_Domhshs
http://www.16ecee.org/
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Συνεχίζεται για τους 
ασφαλισμένους του πρώην 
ΤΣΜΕΔΕ το Κατασκηνωτικό 
Πρόγραμμα και τη θερινή 
περίοδο 2018. Ειδικότερα, 

εξασφαλίστηκαν 
συνολικά 6.110 θέσεις 
παιδιών (6-14 ετών), 
συμπεριλαμβανομένων και δέκα θέσεων για παιδιά ΑμΕΑ. Σύμφωνα με 
σχετική ανακοίνωση του ΕΦΚΑ, στο πλαίσιο του νέου Προγράμματος, 
το ποσό που έχει προϋπολογιστεί για τα παιδιά των ασφαλισμένων του 
πρώην ΤΣΜΕΔΕ, ανέρχεται σε 4.033.280 ευρώ. 

Σημειώνεται ότι, για τους ασφαλισμένους του πρώην ΤΣΜΕΔΕ, 
διασφαλίστηκε η μέγιστη δυνατή χρηματοδότηση στο πλαίσιο του 
Κατασκηνωτικού Προγράμματος ΕΦΚΑ για τον παραθερισμό παιδιών 
θερινής περιόδου του έτους 2018, το οποίο συνολικά προϋπολογίζεται 
σε 14.548.392 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), και αφορά 17 
πρώην ασφαλιστικά ταμεία. Ύστερα από την έγκριση της απόφασης 
για την κατασκηνωτική περίοδο, ξεκινάει η διαδικασία υλοποίησης 
του Κατασκηνωτικού Προγράμματος. Σε πρώτη φάση έχει σταλεί 
η πρόσκληση με τα τεχνικά χαρακτηριστικά των κατασκηνώσεων, 
προκειμένου να οριστικοποιηθεί η σχετική λίστα. Στο αμέσως προσεχές 
διάστημα, αναμένεται να ανακοινωθούν οι ημερομηνίες υποβολής 
αιτήσεων, καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα απαιτηθούν. 
Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να βρίσκουν 
και στη σελίδα του πρώην ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ, ΕΔΩ.

Παρουσία της διευ-
θύντριας του πρωθυπουρ-
γικού γραφείου στη 
Θεσσαλονίκη, Κατερίνας 
Νοτοπούλου, του δημάρ-
χου Παύλου Μελά, Δημήτρη 
Δεμουρτζίδη, δημοτικών 
συμβούλων, φορέων και κατοίκων της περιοχής ξεκίνησε η δημόσια 
διαβούλευση για την αξιοποίηση του πρώην στρατοπέδου Καρατάσιου.

Σύμφωνα με την κ. Νοτοπούλου, μετά την επίσκεψη του υπουργού 
Επικρατειάς Χριστόφορου, Βερναρδάκη ανοίγει ο φάκελος του 
Καρατάσιου, ενώ σε πρώτη φάση πρέπει να προχωρήσει η νομιμοποίηση 
των κινηματικών και δημοτικών δραστηριοτήτων μέσα στο στρατόπεδο.

Ο κ. Δεμουρτζίδης σημείωσε: «Η δυτική Θεσσαλονίκη χρειάζεται τα 
στρατόπεδα, για πνεύμονες πράσινου χώρους αναψυχής, πολιτισμού 
και αθλητισμού τα χει ανάγκη. Σκεφτήκαμε να διεκδικούμε και 

Το Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα για παιδιά ασφαλισμένων 
του πρώην ΤΣΜΕΔΕ.

Άρχισε η διαβούλευση για το Καρατάσιου

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας 
ThessWeek, από 12 έως 20 Μαϊου 2018, Θεσσαλονίκη. 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΕΚΘΕΣΗ «Αρχιτεκτονική Κληρονομιά στη Μακεδονία και τη 
Θράκη. Το έργο του Τμήματος Παραδοσιακών Οικισμών& 
Διατηρητέων Κτιρίων 1986-2018», από 10 Μαΐου 2018, 
(εγκαίνια 10/5 ώρα 20.00), Πινακοθήκη Εταιρείας 
Μακεδονικών Σπουδών, Ν. Γερμανού 1, Θεσσαλονίκη. 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  2310 238601

ΔΡΑΣΕΙΣ  «Ανοιχτά Μνημεία» για τη γνωριμία με τα μνημεία 
και τους αρχαιολογικούς χώρους της πόλης, έως 25 Μαΐου  
2018. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ και δηλώσεις συμμετοχής openmon-
uments.efapoth@gmail.com

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ «SKG Bridges Uprising Art & 
Culture Festival!» έως 13 Μαΐου 2018, Θεσσαλονίκη. 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΑ ΜΟΥΣΕΙΩΝ 2018 - «Μουσεία και (δια)
δίκτυα. Νέες προσεγγίσεις, νέο κοινό», κάλεσμα για συλλογή 
φωτογραφιών για διαδικτυακή έκθεση από 18 Μαΐου έως 
18 Ιουνίου 2018. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΔΙΕΘΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΤΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ  
1915 – 1918», Έως 13 Μαΐου 2018, Τελλόγλειο Ίδρυμα, 
Θεσσαλονίκη. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

αυτο το στρατόπεδο μετά τη δικαστική διαμάχη που είχαμε. 
Αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε διαβούλευση και να ακούσουμε 

προτάσεις από όλη την κοινωνία για να καταθέσουμε προτάσεις στην 
κυβερνήσει. Υπάρχει επαφή με την κυβέρνηση ελπίζουμε να υπάρχει 
μια θετική εξέλιξη.» 

 Το πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου, συνιστά μια ενιαία έκταση 
689 στρεμμάτων στο Δήμο Παύλου Μελά, εντός της οποίας 
εναλλάσσονται το φυσικό τοπίο, η βλάστηση με την πευκώδη κάλυψη 
και τα μονοπάτια πεζοπορίας. Παράλληλα, χρήσεις γης αναψυχής, 
πολιτισμού, εκπαίδευσης και αθλητισμού το αναδεικνύουν σε ένα 
σπάνιο χώρο κοινόχρηστου πρασίνου εντός του ευρύτερου αστικού 
πλέγματος. Γι’ αυτούς τους λόγους αποτελεί μια μελέτη περίπτωσης, 
ένα καλό παράδειγμα σταδιακής ενσωμάτωσης δημόσιου χώρου στην 
καθημερινή ζωή της πόλης, τοπικά και μητροπολιτικά. Τέλος, λόγω 
της θέσης του δίπλα στην περιφερειακή οδό είναι εύκολα προσβάσιμο 
στους πολίτες όλου του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης

Η διαβούλευση θα διαρκέσει έως τις 15 Ιουλίου 2018.
Οι προτάσεις που θα συλλεχθούν  θα προωθηθούν προς συζήτηση 

στο Δημοτικό Συμβούλιο με τελικό στόχο να υποβληθεί στην Κεντρική 
Κυβέρνηση μια ολοκληρωμένη πρόταση που θα εκφράζει τις ανάγκες 
της τοπικής κοινωνίας.  

Οι προτάσεις των πολιτών και των φορέων, μπορούν να κατατίθενται 
σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή στα κατά τόπους δημοτικά καταστήματα 
ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpm@pavlosmelas.gr.

Πηγή: https://www.shutterstock.com/

Πηγή: http://www.pavlosmelas.gr

http://www.tsmede.gr/
http://www.thessweek.gr/
mailto:openmonuments.efapoth%40gmail.com?subject=
mailto:openmonuments.efapoth%40gmail.com?subject=
https://skgbridgesfestival.com/program/
http://www.mbp.gr/
http://www.teloglion.gr/
dpm@pavlosmelas.gr
https://www.shutterstock.com/image-photo/closeup-many-childrens-hands-holding-together-478583482
http://www.pavlosmelas.gr/index.php/2015-01-02-08-22-46/topmenu-1454?start=12
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Λίγοι άνθρωποι στην Ελλάδα έχουν τιμήσει τόσο -και για τόσο μεγάλο διάστημα- έναν επαγγελματικό τίτλο. Μηχανικός. 
Όχι απλά και μόνο επειδή το “γράφει” το πτυχίο. Μηχανικός με το επιπλέον “παράσημο” της αφοσίωσης, ένα παράσημο 
που δεν απονέμεται ποτέ χαριστικά, αλλά κερδίζεται στο πεδίο της καθημερινής μάχης του επιστήμονα,  του επαγγελματία, 
του δημόσιου προσώπου που νοιάζεται για τον κλάδο του, για την παιδεία, για τον πολιτισμό και για την χώρα, του 
πολίτη που ενδιαφέρεται για τους συναδέλφους του και τους συμπολίτες του. Μηχανικός με ήθος, με δημοκρατικές 
αξίες, με ακατάβλητη αγωνιστικότητα. Μια ζωή μηχανιλίκι, μια ζωή αγώνας σε διπλό μετερίζι: του επαγγελματία και του 
εκπροσώπου των μηχανικών.  

Με αφετηρία την Μακρακώμη Φθιώτιδας, τόπο γέννησης -το 1942- και καταγωγής του, ο πρόσφατα εκλιπών Κώστας 
Λιάσκας, επαγγελματίας μηχανικός από το 1964 κι ο μακροβιότερος πρόεδρος του ΤΕΕ, από το 1988 ως το 2002, δεν 
σταμάτησε ποτέ να είναι μέλος του. 

Αν έμπαινε κάποιος στο Μητρώο του Επιμελητηρίου την τελευταία μέρα, θα έβρισκε:

Κώστας Λιάσκας  1942 - 2018
πρόεδρος του ΤΕΕ   1988 - 2002
τακτικό μέλος TEE   1964 - 2018

Επί δεκαετίες στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων. Συμπλήρωσε συνολικά 27 χρόνια παρουσίας στα κεντρικά όργανα 
διοίκησης του ΤΕΕ από το 1975,  που εκλέχθηκε για πρώτη φορά μέλος της Κεντρικής Αντιπροσωπείας ΤΕΕ, διετέλεσε τρεις 
φορές υπουργός ΠΕΧΩΔΕ, πρωτοστάτησε στη διεκδίκηση των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004... 

Το βιογραφικό του πλούσιο και η παράθεσή του καταφύγιο από τη θλίψη Αλλά οι λέξεις πάντα φτωχαίνουν όταν θέλεις να 
πεις ένα ανθρώπινο “αντίο” στον άνθρωπο που κάποιους μας τίμησε με τη φιλία του, στον συνάδελφο που μας τίμησε όλους 
με την προσφορά του. 

Όπως το θέτει και ο πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ, Πάρις Μπίλλιας, ο Κώστας Λιάσκας έφυγε νωρίς: «Η Ελλάδα ολόκληρη 
“φτωχαίνει” όταν χάνει προσωπικότητες σαν τον Κώστα Λιάσκα, που αποτέλεσε υπόδειγμα της συμβολής του τεχνικού κόσμου 
της χώρας, στην ανάπτυξη και στην πρόοδο, όχι μόνο της οικονομίας, αλλά και της κοινωνίας. Έφυγε ενεργός. Έφυγε νωρίς. 
Έφυγε, ενώ είχε ακόμα απόθεμα προσφοράς. Ας είναι ελαφρύ το χώμα…»

Στοιχεία Μέλους   

 

Αναλυτικά Στοιχεία Μέλους ΤΕΕ

Αρ. ΤΕΕ: 9535 Ονοματεπώνυμο: ΛΙΑΣΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Πατρώνυμο: ΙΩΑΝΝΗΣ
 Τακτικό Μέλος 

  
Στοιχεία Επικοινωνίας 

 Τηλέφωνο: 2107214715, 2107251038 
Οδός-Αριθμός: ΣΠΕΥΣΙΠΠΟΥ 26-28 Ταχ. Κωδ.: 10675 Πόλη: ΑΘΗΝΑ 

 
Ειδικότητα/τες 

 Έτος Αδ. Ασκ. Επαγγέλματος: 1964 Ειδικότητα: ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
Έτος Αποφοίτησης: 1964 Σχολή: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

 

Νέα Αναζήτηση
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Το 2017 εγκαταστάθηκαν οι πρώτοι φωτοβολταϊκοί σταθμοί που προκρίθηκαν από τον πιλοτικό διαγωνισμό του Δεκεμβρίου 2016, ενώ η αγορά των συστημάτων 
αυτοπαραγωγής παρουσίασε μια αύξηση της τάξης του 14%, παραμένοντας όμως σε επίπεδα σημαντικά χαμηλότερα του δυναμικού της χώρας.

Την υψηλότερη επίδοση των 17 τελευταίων ετών δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας για τον μήνα Απρίλιο κατέγραψε το σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, καθώς τον προηγούμενο 
μήνα προκύπτει θετικό ισοζύγιο προσλήψεων – αποχωρήσεων κατά 100.246 θέσεις εργασίας. 

Ευελπιστούμε ότι η επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα τελικώς θα ευοδωθεί τόνισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Προκόπης Παυλόπουλος κατά την 
προσφώνησή του, στο δείπνο προς τιμήν του Πρίγκιπα της Ουαλίας και της Δούκισσας της Κορνουάλης στο Προεδρικό Μέγαρο.

H δημόσια διαβούλευση για αξιοποίηση του πρώην στρατοπέδου Καρατάσιου ξεκίνησε σήμερα, παρουσία της διευθύντριας του πρωθυπουργικού γραφείου στη 
Θεσσαλονίκη, Κατερίνας Nοτοπούλου, του δημάρχου Παύλου Μελά, Δημήτρη Δεμουρτζίδη, δημοτικών συμβούλων, φορέων και κατοίκων της περιοχής.

Σύμφωνα με τις νέες αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου – Γενικού Λυκείου (ΦΕΚ Β’ 1544 /4.05.2018) και Επαγγελματικού Λυκείου (ΦΕΚ Β’ 1509 /2.05.2018) με 
τις οποίες ορίζονται εκ νέου οι αναθέσεις μαθημάτων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι διορισμένοι εκπαιδευτικοί της ειδικότητας Χημικών Μηχανικών 
εξοστρακίζονται από μαθήματα απολύτως συναφή με τα προγράμματα σπουδών τους. 

Στο επίκεντρο της προσοχής της παγκόσμιας βιομηχανίας θαλάσσιου τουρισμού, το τριήμερο 25 – 27 Οκτωβρίου 2018 θα βρεθεί η Αθήνα καθώς το Διεθνές 
Συμβούλιο Ενώσεων Ναυτικής Βιομηχανίας (ICOMIA) και η Ένωση Μαρινών Ελλάδας διοργανώνουν εκείνες τις ημέρες το Παγκόσμιο Συνέδριο Μαρινών με πάνω 
από 400 συμμετοχές.

Αυτά είναι τα στοιχεία της αγοράς φωτοβολταϊκών για το 2017

ΕΡΓΑΝΗ: 100.246 νέες θέσεις εργασίας τον Απρίλιο

Το θέμα των γλυπτών του Παρθενώνα έθεσε ο Παυλόπουλος στον Κάρολο

Άρχισε η διαβούλευση για το Καρατάσιου

B2green.gr – 8/5/2018

naftemporiki.gr – 9/5/2018

Voria.gr – 9/5/2018

thestiVal.gr – 9/5/2018

dimokratiki.gr – 9/5/2018

thepresident.gr – 7/5/2018

ΣΥΔΙΦΕ: Εξοστρακίζουν τους χημικούς μηχανικούς από τα σχολεία

Στην Αθήνα το Παγκόσμιο Συνέδριο Μαρινών

Διαβάστε στο blog του ΤΕΕ/ΤΚΜ 

-Έτσι θα «καταπιεί» η θάλασσα τις παράκτιες πόλεις!

-Δύο επιχειρηματικοί «κολοσσοί» 
σε συνεργασία για πιο «έξυπνες» πόλεις!

-Πρωτοβουλία για την κυκλική οικονομία με ανακύκλωση στην 
πηγή από το ΣΒΠΕ

-Άρχισε η διαβούλευση για το Καρατάσιου

https://www.b2green.gr/el/post/57400/afta-einai-ta-statistika-stoicheia-agoras-fotovoltaikon-gia-to-2017
http://www.naftemporiki.gr/finance/story/1348542/ergani-100246-nees-theseis-ergasias-ton-aprilio
http://www.voria.gr/article/to-thema-ton-glipton-tou-parthenona-ethese-o-pavlopoulos-ston-karolo
http://www.thestival.gr/policy/item/381418-arxise-i-diabouleusi-gia-to-karatasou-boylisi-tis-kybernisis-i-aksiopoiisi-toy-video
http://www.dimokratiki.gr/09-05-2018/sy-di-f-e-quot-quot-exostrakizoyn-toys-chimikoys-michanikoys-apo-ta-scholeia-quot/
http://thepresident.gr/2018/05/07/%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B1%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1-%CF%84%CE%BF-%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%B4%CF%81%CE%B9%CE%BF-%CE%BC%CE%B1%CF%81%CE%B9/
http://www.teetkm.gr/etsi-tha-katapiei-h-thalassa-tis-parakties-poleis/
http://www.teetkm.gr/etsi-tha-katapiei-h-thalassa-tis-parakties-poleis/
http://www.teetkm.gr/dyo-epixeirhmatikoi-kolossoi-se-synergasia-gia-pio-eksypnes-poleis/
http://www.teetkm.gr/dyo-epixeirhmatikoi-kolossoi-se-synergasia-gia-pio-eksypnes-poleis/
http://www.teetkm.gr/prwtovoulia-gia-thn-kyklikh-oikonomia-me-anakyklwsh-sthn-phgh-apo-to-svpe/
http://www.teetkm.gr/prwtovoulia-gia-thn-kyklikh-oikonomia-me-anakyklwsh-sthn-phgh-apo-to-svpe/
http://www.teetkm.gr/arxise-h-diavoylefsh-gia-to-karatasiou/


ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ 
CAN studio

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ 
ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΚΜ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

E-MAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΚΜ
Πάρις Μπίλλιας

Βαγγέλης Μωυσής
Χρύσα Λασκαρίδου
Κυριακή Διαβολίτση
Κυριακή Πετρίδου

infotkm@central.tee.gr

ΤΕΕ / ΤΚΜ
Λεωφόρος Μ. Αλεξάνδρου 49

54643, Θεσσαλονίκη
www.tkm.tee.gr

ΓΡΑΦΕΙΟ  ΝΟΚ
καθημερινά στο τηλέφωνο 2310 883152 και κάθε Τετάρτη με ειδική 

συνεργάτιδα στο γραφείο του 1ου ορόφου

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

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1oς όροφος ΤΕΕ/ΤΚΜ, γραφείο ΝΟΚ 

Περισσότερα

http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teetkm/ForologikaDec2017.pdf

