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    Ένας χρόνος δράσης

Συνέχεια στη σελίδα 2...

Η σημερινή διοικούσα του ΤΕΕ/ΤΚΜ, που προέκυψε μετά τις εκλογές της 20ής Νοεμβρίου και συγκροτήθηκε σε σώμα την 1η 
Φεβρουαρίου, κλείνει οσονούπω έναν χρόνο θητείας και οδεύει προς τον δεύτερο. Ξεκίνησε το έργο της χωρίς περίοδο χάριτος. Και χωρίς 
“βολικές” αυταπάτες. Με πολλή διάθεση να προσφέρει, να συνεχίσει το έργο της προηγούμενης θητείας, αλλά και να κάνει νέα βήματα 
και να πραγματοποιήσει τομές. Ταυτόχρονα όμως με ελάχιστα οικονομικά μέσα. Όπως είχαμε γράψει και στο κείμενο του απολογισμού 
της προηγούμενης θητείας, ότι θα ήταν δύσκολο το γνωρίζαμε εκ των προτέρων, αφού με την κατασκευή και τη βιομηχανία σε πορεία 
ελεύθερης πτώσης και τις ασφαλιστικές εισφορές σε τροχιά παράλογης ανόδου, το επάγγελμα του μηχανικού διανύει μια από τις χειρότερες 
περιόδους στη σύγχρονη ιστορία του. Πόσο μάλλον στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, η οποία δέχτηκε δυσανάλογα βαριές πιέσεις, 
σε επίπεδο τόσο απασχόλησης, όσο και ανάπτυξης και μάλιστα πριν ακόμα ξεσπάσει η κρίση.

Παρά το δύσκολο περιβάλλον όμως, και τα πεπερασμένα μέσα, επιχειρήσαμε να μιλήσουμε στη νέα 
γλώσσα και τολμούμε να πούμε ότι ο απολογισμός του πρώτου αυτού χρόνου της θητείας είναι θετικός. 
Με το ΤΕΕ/ΤΚΜ ενεργά παρόν στο πλευρό των χιλιάδων μελών του και σε όλα τα μεγάλα ζητήματα 
της Θεσσαλονίκης και της Κεντρικής Μακεδονίας, από την αξιοποίηση του θαλάσσιου μετώπου της 
πόλης μέχρι την ανάπλαση της ΔΕΘ κι από την κατάρτιση των δασικών χαρτών μέχρι τον νέο νόμο για 
τα αυθαίρετα. 

Δεν χάσαμε χρόνο, οι εποχές δεν προσφέρονται για τέτοιες σπατάλες. Τα όργανα διοίκησης 
συστάθηκαν γρήγορα και ταχύτατα ανέλαβαν δράσεις. Οι μόνιμες επιτροπές, στις επάλξεις από τις 
αρχές του καλοκαιριού, ανέλαβαν ταχύτατα δράση και ήδη παράγουν αποτέλεσμα. Οι ομάδες εργασίας 
προχωρούν, εισφέροντας το επιστημονικό τους κεφάλαιο για την αντιμετώπιση σημαντικών προκλήσεων 
της περιοχής μας και της εποχής μας χωρίς αποζημίωση.

Οι αγωνίες και τα ερωτήματα των μηχανικών συγκεντρώνονται, κωδικοποιούνται και παίρνουν 
απαντήσεις μέσα από τις πολλές εκδηλώσεις και σεμινάρια που ήδη διοργανώθηκαν, μέσα από τις 
επιστολές που ανταλλάσσονται με τους καθ ‘ύλην αρμόδιους.

Μόνο στο τελευταίο δίμηνο του έτους έγιναν πάνω από δέκα εκδηλώσεις, παρέχοντας ενημέρωση όχι 
μόνο στους μηχανικούς, αλλά και στους πολίτες. Μεταξύ άλλων στους τελευταίους δύο μήνες του έτους 
διοργανώθηκαν (αυτόνομα ή από κοινού με άλλους φορείς) οι εξής εκδηλώσεις: 

 Η εκδήλωση για τις επιπτώσεις του παγετού στα δίκτυα κοινής ωφελείας στις 20.11, ώστε να 
αποφευχθούν τα φαινόμενα του περσινού χειμώνα ΕΔΩ 

 Η εκδήλωση για το  Μάρκετινγκ για τους Μηχανικούς, στις 27.11 που στόχο είχε στόχο να καθοδηγήσει τους μηχανικούς στην απόκτηση 
νέων δεξιοτήτων, όχι μόνο για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κρίσης ΕΔΩ  

 Η ημερίδα για την  Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών, την 1.12  που ανέδειξε ότι  παρότι επιτακτική για την ανάπτυξη, η 
πρόσβαση σε οργανωμένη γεωχωρική πληροφορία είναι ελλιπής ή και πλήρως απούσα στην χώρα μας ΕΔΩ 

 Οι εκδηλώσεις για τον νέο νόμο για το δομημένο περιβάλλον σε Θεσσαλονίκη, Κατερίνη και Σέρρες ΕΔΩ  και προσεχώς σε Βέροια (19/1), 
Γιαννιτσά (23/1), Πολύγυρο (26/1) και Κιλκίς (29/1). 

Επίσης, οι εκδηλώσεις για τους δασικούς χάρτες σε Κατερίνη, Θεσσαλονίκη, Έδεσσα, Πολύγυρο, Κιλκίς και Σέρρες κι έπεται η Βέροια στις 
αρχές του 2018. 

http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teetkm/GRAFEIO_TYPOY/DELTIA_TYPOY/Tab11/2017_4207.pdf
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teetkm/DRASTHRIOTHTES/EKDHLVSEIS/EKDHLWSEIS_2017_2019/EPIPTOSEIS_TOY_PAGETOY
http://bit.ly/2kTdrCi
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teetkm/DRASTHRIOTHTES/EKDHLVSEIS/EKDHLWSEIS_2017_2019/ETHNIKI_YPODOMI_GEOXORIKON_PLIROFORION
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teetkm/DRASTHRIOTHTES/EKDHLVSEIS/EKDHLWSEIS_2017_2019/HMERIDES_N.4495-2017
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Δεκάδες μηχανικοί παρακολούθησαν τις δύο εκδηλώσεις 
του ΤΕΕ/ΤΚΜ στις Σέρρες

Ένας χρόνος δράσης

Συνάντηση ΤΕΕ/ΤΚΜ με αντιπροσωπεία του ΚΚΕ για τη 
Θεσσαλονίκη, την Κ.Μακεδονία και τα προβλήματα των μηχανικών

Θέματα που σχετίζονται με την πρόταση του ΤΕΕ/ΤΚΜ για 
το παραλιακό μέτωπο της Θεσσαλονίκης, με την Περιφέρεια 
Κ.Μακεδονίας και με τα προβλήματα των μηχανικών, συζητήθηκαν 
στη διάρκεια συνάντησης του προέδρου, Πάρι Μπίλλια και μελών 
της διοικούσας επιτροπής του ΤΕΕ/ΤΚΜ με αντιπροσωπεία του  ΚΚΕ. 
Στη συνάντηση μετείχαν το μέλος της ΔΕ του ΤΕΕ, Νικόλαος Ζώκας, 
το μέλος της επιτροπής του γραφείου της οργάνωσης Κεντρικής 
Μακεδονίας του ΚΚΕ, Σωτήρης Αβραμόπουλος, ο περιφερειακός 
σύμβουλος της Λαϊκής Συσπείρωσης (ΠΚΜ), Βασίλης Ρέβας και 
ο υπεύθυνος του κοινοβουλευτικού τμήματος ΚΚΕ Κ.Μακεδονίας, 
Γιώργος Χαβατζάς.

Απαντήσεις σε 
βασικά ερωτήματα 
για τα καίρια 
θέματα του νόμου 
για το δομημένο 
περιβάλλον  και των 
δασικών χαρτών, 
δόθηκαν από τους 

συμμετέχοντες 
εισηγητές στις δύο 
εκδηλώσεις σχετικής 
θεματολογίας, που 
διοργάνωσε το ΤΕΕ/
ΤΚΜ στις Σέρρες, στις 

18 και 20  Δεκεμβρίου αντίστοιχα.
Στην εκδήλωση για τους δασικούς χάρτες  ο γ. γραμματέας της ΔΕ 

του ΤΕΕ/ΤΚΜ, Γιώργος Τσακούμης,  υπογράμμισε ότι αυτοί αποτελούν 
σημαντικό μέσο και εργαλείο για τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας 
διοίκησης στην Ελλάδα, παρότι  συχνά ανακύπτουν προβλήματα στην 
εφαρμογή τους. Την εκδήλωση συντόνισε ο Αλέξανδρος Τσάμης από το 
ΓΕΩΤΕΕ Αν. Μακεδονίας.

Σε ό,τι αφορά τον Ν.4495/2017, εισηγήτριες ήταν και πάλι οι Αναστασία 
Μητρακάκη και Κυριακή Πετρίδου, στελέχη του Τμήματος, καθώς 
και η ειδική συνεργάτις Αλ. Τσαχαλίνα ενώ την εκδήλωση συντόνισε 
ο πρόεδρος της ΝΕ, Αναγνώστης Καφεστίδης. Στον χαιρετισμό του, 
ο πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ, Πάρις Μπίλλιας, επανέλαβε την εκτίμησή 
του ότι ο νόμος περιέχει θετικά στοιχεία, αλλά και πολλές ασάφειες 
που αναμένεται να δημιουργήσουν σημαντικά προβλήματα και 
δυσλειτουργίες κατά την εφαρμογή του. Διαβάστε τις εισηγήσεις ΕΔΩ

...συνέχεια από τη σελίδα 1

Πλούσιο ήταν το πρόγραμμα των 
εκδηλώσεων ήδη από τις αρχές 
της χρονιάς, καθώς μεταξύ άλλων 
πραγματοποιήθηκαν: εκδήλωση  για 
την  «Ένταξη διοικητικών πράξεων 
στο λειτουργούν Κτηματολόγιο», στις 

18 Μαΐου ΕΔΩ , ενημερωτική ημερίδα για τον «Νέο Κανονισμό Τεχνολογία 
Σκυροδέματος ΚΤΣ-2016» στις 8/6 ΕΔΩ , εκδήλωση για τις  «Άμεσες 
μετασεισμικές ενέργειες υπό συνθήκες έκτακτης ανάγκης» στις 14/6 ΕΔΩ,  
αλλά και τα δύο σεμινάρια  για την «Εφαρμογή του ν. 4412/2016 στην 
ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων μελετών/υπηρεσιών».

Εκτός από τη διοργάνωση των εκδηλώσεων, το ΤΕΕ/ΤΚΜ παράγοντας 
νέες θέσεις, αλλά και αξιοποιώντας και αναδεικνύοντας και τη σημαντική 
δουλειά που έγινε σε προηγούμενες θητείες, κατέλαβε (χωρίς να χρειαστεί 
να τη διεκδικήσει με τρόπο άλλον από την παραγωγή επιστημονικά 
τεκμηριωμένων θέσεων και προτάσεων) τον ρόλο άμεσου συνομιλητή στα 
προωθούμενα mega-projects της πόλης: το μητροπολιτικό πάρκο και την 
ανάπλαση του εκθεσιακού κέντρου της ΔΕΘ, το Παραλιακό Μέτωπο της 
Θεσσαλονίκης (www.tkm.tee.gr – ΘΕΣΕΙΣ), ίδρυση  φορέα διαχείρισης του 
Θερμαϊκού, αλλά  και την αξιοποίηση πρώην στρατοπέδων.

Σε αυτόν τον πρώτο χρόνο της θητείας, το ΤΕΕ/ΤΚΜ καθιέρωσετην 
ενημέρωση για τα αυθαίρετα μέσω skype, άνοιξε δίαυλο επικοινωνίας 
για τα θέματα ασφάλισης, κατέθεσε προτάσεις για το θεσμικό πλαίσιο 
του ΤΕΕ ΕΔΩ. Κατέθεσε απόψεις για κάθε θέμα που τέθηκε σε δημόσιο 
διάλογο αλλά  και το καθιερωμένο υπόμνημα προς τον πρωθυπουργό  ενώ 
συμμετείχε για πρώτη φορά με περίπτερο στην ΔΕΘ.

Προφανώς ο δρόμος είναι μακρύς ακόμη. Και δύσβατος. Προφανώς 
χρειάζεται να γίνουν πολλά ακόμη. Λείπουν τα οικονομικά μέσα, αλλά 
ευτυχώς περισσεύει η βούληση των ανθρώπων του ΤΕΕ/ΤΚΜ να 
προσφέρουν περισσότερα, σε πολύ μεγάλο βαθμό εθελοντικά. Ενόψει του 
νέου έτους λοιπόν, ας είναι αυτή η ευχή μας. Ευχή για δράση, αλληλεγγύη, 
προσφορά. Γιατί τα πράγματα δεν αλλάζουν με τα λόγια, αλλάζουν με τις 
πράξεις. Πάντα και παντού. Καλή χρονιά!

http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teetkm/DRASTHRIOTHTES/EKDHLVSEIS/EKDHLWSEIS_2017_2019/HMERIDES_N.4495-2017
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teetkm/DRASTHRIOTHTES/EKDHLVSEIS/EKDHLWSEIS_2017_2019/ENTAKSH_DIOIK_PRAKSEON_KTHMATOLOGIO
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teetkm/DRASTHRIOTHTES/EKDHLVSEIS/EKDHLWSEIS_2017_2019/NEOS_KANONISMOS_TEXNOLOGIAS_SKYRODEMATOS_2016
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teetkm/DRASTHRIOTHTES/EKDHLVSEIS/EKDHLWSEIS_2017_2019/AMESE_METASEISMIKES_ENERGEIES_YPO_SYNTHIKES_EKTAKTHS_ANAGKHS
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teetkm/THESEIS_TEETKM_2017_19/Thesmiko_Plaisio_TEE.pdf
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Ειδικοί πιστοποιημένοι εκτιμητές θα προσδιορίσουν τις 
νέες αντικειμενικές αξίες 

Να μην καταργηθεί το Υποκατάστημα της  ΕΚΧΑ ΑΕ στην 
Θεσσαλονίκη

Συγκροτήθηκε ΟΕ για τον αντιπλημμυρικό σχεδιασμό  

Διαβούλευση με τους μηχανικούς ξεκινά η ΟΕ Δημόσιας 
Διοίκησης του ΤΕΕ/ΤΚΜ

Την ρητή αναφορά  στην ύπαρξη υποκαταστήματος στην Θεσσαλονίκη 
στο Σχέδιο Νόμου για τον Οργανισμό Εθνικού Κτηματολογίου  ζητεί το 
ΤΕΕ .Οπως επισημαίνει το ΤΕΕ/ΤΚΜ, το Υποκατάστημα της ΕΚΧΑ Α.Ε. 
στη Θεσσαλονίκη λειτουργεί συνεχώς και αδιαλείπτως από το 1999. 

Το Υποκατάστημα ουσιαστικά εκπροσωπεί την ΕΚΧΑ Α.Ε. στη Βόρεια 
Ελλάδα και συνεργάζεται αρμονικά με τους επιστημονικούς και 
επαγγελματικούς φορείς της πόλης καθώς και με περιφερειακούς 
δήμους και υπηρεσίες. Από άποψη διοίκησης και οργάνωσης, στο 
υποκατάστημα έχουν έδρα οι προϊστάμενοι τριών (3) οργανικών 
μονάδων της ΕΚΧΑ Α.Ε. και βεβαίως του νέου Οργανισμού.  Το δε 
δυναμικό του Υποκαταστήματος ανέρχεται σε 35 στελέχη, πολλά εκ 
των οποίων είναι μηχανικοί. «Στο προτεινόμενο Σχέδιο Νόμου με 
τίτλο “Σύσταση του Οργανισμού Εθνικού Κτηματολογίου” απουσιάζει 
το Υποκατάστημα στη Θεσσαλονίκη από τη διάρθρωση του νέου 
οργανισμού, με οδυνηρές συνέπειεςγια 35 οικογένειες αλλά και για 
την πόλη της Θεσσαλονίκης και για τη Β. Ελλάδα, υπογραμμίζει το 
ΤΕΕ/ΤΚΜ και ζητά τη διόρθωση του σχεδίου νόμου, ώστε να υπάρχει 
σαφής αναφορά.

Την συγκρότηση ομάδας εργασίας για το «Γενικό ρυθμιστικό 
σχέδιο (master plan) αντιπλημμυρικής προστασίας και αποχέτευσης 
ομβρίων Ν. Θεσσαλονίκης και διευθετήσεις ρεμάτων», αποφάσισε 
η διοικούσα επιτροπή του ΤΕΕ/ΤΚΜ κατά τη συνεδρίασή της στις 
19/12, μετά από πρόταση της ΜΕ Έργων Υποδομός και Δικτύων. Η 
ομάδα έχει ως αντικείμενο την αξιολόγηση της πορείας υλοποίησης 
του master plan, το θεσμικό πλαίσιο διαδικασιών, τα προβλήματα 
και τις αδυναμίες της αντιπλημμυρικής προστασίας και αποχέτευσης 
ομβρίων Ν. Θεσσαλονίκης. Υπενθυμίζεται ότι μέχρι σήμερα έχουν 
συγκροτηθεί 11 ομάδες εργασίας, εκ των οποίων ορισμένες έχουν 
ήδη παραδώσει το πόρισμά τους.

Ειδικοί εκτιμητές, πιστοποιημένοι 
από το Μητρώο Πιστοποιημένων 
Εκτιμητών του υπουργείου 
Οικονομικών, θα αναλάβουν 
τον προσδιορισμό των νέων 
αντικειμενικών αξιών, οι οποίες 
εκτιμάται ότι θα είναι έτοιμες τον 
Μάρτιο του 2018. Ο λόγος που 
επελέγη αυτή η ειδική διαδικασία 
έχει να κάνει αφενός με την 

αντιμετώπιση αμφισβητήσεων που έχουν παρατηρηθεί το τελευταίο 
χρονικό διάστημα (κι αφορούν παλαιότερες τιμές ζωνών, με 
αποτέλεσμα τη δημιουργία ασταθούς τοπίου στην αγορά αλλά και 
στη φορολογική αντιμετώπισή της) και αφετέρου με την τήρηση 
του χρονοδιαγράμματος που προβλέπει η τρίτη αξιολόγηση. Η 
διαδικασία αυτή θα εφαρμοσθεί μόνο μία φορά για τις ανάγκες της 
αναπροσαρμογής των τιμών, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Διαβούλευση με τους συναδέλφους μηχανικούς, με τη μορφή 
ερωτηματολογίου ξεκινά το ΤΕΕ/ΤΚΜ με πρωτοβουλία της  Ομάδας 
Εργασίας Δημόσιας Διοίκησης και Δημόσιου Τομέα. Στόχος της 
διαβούλευσης είναι η συνεργασία του συνόλου των συναδέλφων 
μηχανικών οι οποίοι, σε πρώτη φάση, θα βοηθήσουν ενεργά στον 
εντοπισμό των κρισιμότερων δυσλειτουργιών/προβλημάτων που 
εμφανίζονται στους φορείς του δημόσιου τομέα με τεχνικό ενδιαφέρον 
ενώ, σε δεύτερη φάση, θα μπορούσαν να συνεισφέρουν με 
προτάσεις και παροχή εξειδικευμένων γνώσεων κατά τομέα 

απασχόλησης.  Δείτε και απαντήστε το ερωτηματολόγιο ΕΔΩ

Θέματα των μηχανικών στο επίκεντρο συνάντησης ΣΜΗΒΕ- 
περιφερειάρχη Κ.Μακεδονίας του Πυροσβεστικού Σώματος 

Σειρά ζητημάτων που αφορούν τη λειτουργία των γραφείων 
πυρασφάλειας συζητήθηκαν στη διάρκεια συνάντησης εργασίας 
της διοίκησης του ΣΜΗΒΕ με τον Περιφερειάρχη Κεντρικής 
Μακεδονίας και στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος. Τα θέματα 
που έθεσε ο Σύλλογος αφορούσαν στην  λειτουργία των γραφείων 
πυρασφάλειας και ειδικότερα την  επάρκεια (αριθμητική και 
γνωστική) αξιωματικών ελεγκτών και γραμματειακής υποστήριξης, 
την τήρηση χρόνων και προτεραιοτήτων, την εξυπηρέτηση των 
μηχανικών, την ενημέρωση ηλεκτρονικά μέσω e-mail, τους 
ελέγχους περιγραφών συστημάτων κι  την εφαρμογή της 13ης 
Πυροσβεστικής Διάταξης, καθώς και τις  πραγματικές ευθύνες 
μηχανικών και τις παραπομπές στο Πειθαρχικό Συμβούλιο του 
ΤΕΕ. “Η συζήτηση έγινε σε κλίμα αμοιβαίας εποικοδομητικής 
συνεργασίας και αποφασίστηκε από κοινού, να υπάρξει περαιτέρω 
τακτική επικοινωνία με τα στελέχη του Σώματος για την επιμέρους 
εξειδικευμένη επεξεργασία των θεμάτων” υπογραμμίζεται σε 
ανακοίνωση του Συλλόγου.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeAcO9RatBiVJKkvEMYW-EwEKJk3OoTjC2gDJZHP7LvdySsTw/viewform#responses
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επίβλεψη της Καθηγήτριας του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 
του ΑΠΘ Μαρίας Βογιατζάκη. Η εργασία του αφορούσε το Πάρκο 

Κρήτης στη Θεσσαλονίκη.
Το τρίτο βραβείο κέρδισαν οι φοιτήτριες 

του Τμήματος Αρχιτεκτόνων του ΑΠΘ Μαρία 
Κοϊνίδου και Ελένη Παπαντωνίου για τη 
διπλωματική εργασία τους, με τίτλο «!FoodRail: 
Τροφο-δοτώντας το ταξίδι»», που εκπονήθηκε 
υπό την επίβλεψη του Αν. Καθηγητή του 
Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του 
ΑΠΘ Σταύρου Βεργόπουλου και του Λέκτορα 
του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του 
ΑΠΘ Απόστολου Καλφόπουλου. Οι νεαρές 
αρχιτεκτόνισσες οραματίστηκαν ένα τρένο 
ταξιδεύει στον κόσμο, με 13 βαγόνια που 
φιλοξενούν τα στάδια του κύκλου της τροφής, 
διαδίδουν την ιδέα του slow food και του 
γαστρονομικού τουρισμού, με συμμέτοχους 

επιβάτες, που μπορούν να ανέβουν και να κατέβουν κατά βούληση, και 
να συμμετάσχουν σε γαστρονομικά φεστιβάλ σε κάθε στάση.

Στον διεθνή διαγωνισμό συμμετείχαν συνολικά 168 προτάσεις φοιτητών 
από όλο τον κόσμο. Ο Διαγωνισμός είχε διάρκεια ένα χρόνο, από τις 
5/12/2016 έως τις 5/12/2017. Αφού ολοκληρώθηκε η διαδικασία 
επιλογής, απονεμήθηκαν 3 βραβεία, 10 διακρίσεις και υπήρξαν και 30 
φιναλίστ. Μέρος του αποτελέσματος, και συγκεκριμένα το 20%, επηρεάζεται 
από διαδικτυακή ψηφοφορία, ενώ το υπόλοιπο 80% καθορίζεται από 
επιτροπή διακεκριμένων αρχιτεκτόνων και ακαδημαϊκών με διεθνή 
καταξίωση στον χώρο της Αρχιτεκτονικής. Διαβάστε περισσότερες 
πληροφορίες και δείτε περισσότερες φωτογραφίες  ΕΔΩ

Τo πρώτο και το τρίτο βραβείο στον Διεθνή Διαγωνισμό «ISARCH 
Awards» κέρδισαν φοιτητές του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 
του ΑΠΘ για τις διπλωματικές εργασίες τους, που εκπονήθηκαν το 
ακαδημαϊκό έτος 2016-2017. Συγκεκριμένα, το πρώτο βραβείο κέρδισε 
ο φοιτητής του Τμήματος Αρχιτεκτόνων του ΑΠΘ Σοφοκλής Κοντάκης 
για τη διπλωματική εργασία του, με τίτλο «Επαναπροσδιορίζοντας 
τον δημόσιο χώρο: Ρευστοποίηση ορίων», που εκπονήθηκε υπό την 

Πρώτο και τρίτο βραβείο για φοιτητές αρχιτεκτονικής του 
ΑΠΘ στον διεθνή διαγωνισμό ISARCH

Κεφάλαια έως 100 εκατ. ευρώ για δημιουργικά έργα στις 
πόλεις από το ΕΤΠΑ

Με ποσό που μπορεί να ανέλθει έως και στα 100 εκατ. ευρώ, 
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), θα 
συμβάλει στη χρηματοδότηση δημιουργικών έργων στις πόλεις η ΕΕ. 
Τα κεφάλαια θα κατευθυνθούν σε έργα στους ακόλουθους τομείς: 
προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, ποιότητα του αέρα, στέγαση 
και απασχόληση, καθώς και δεξιότητες για την τοπική οικονομία, 
σύμφωνα με τους στόχους του αστικού θεματολογίου της ΕΕ. Οι 
πόλεις που το επιθυμούν καλούνται να υποβάλουν αίτηση από σήμερα 
και έως τον Απρίλιο 2018, για χρηματοδότηση στο πλαίσιο της 3ης 
πρόσκλησης υποβολής προτάσεων «Αστικές καινοτόμες δράσεις». 
Σειρά σεμιναρίων θα διοργανωθούν στα κράτη μέλη προκειμένου να 
βοηθήσουν τους αιτούντες να υποβάλουν ολοκληρωμένες προτάσεις 
και να αυξήσουν τις πιθανό- τητές τους να λάβουν χρηματοδότηση.  

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ με τίτλο «Στη Δίνη του Μεγάλου Πολέμου: 
Η Θεσσαλονίκη της Στρατιάς της Ανατολής», η οποία εντάσσεται 
στο Κεντρικό Πρόγραμμα της 6ης Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης 
Θεσσαλονίκης, διοργανώνει το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, 
στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων «Ευτυχία Κουρκουτίδου 
– Νικολαΐδου», από τις 14 Δεκεμβρίου 2017 έως τις 30 
Σεπτεμβρίου 2018,    Πληροφορίες

ΔΙΑΛΕΞΗ με θέμα: «Ανασκόπηση των υπόγειων υδραγωγείων 
κατά την αρχαιότητα», διοργανώνει η Εταιρεία Μελέτης της Αρχαίας 
Ελληνικής Τεχνολογίας – ΕΜΑΕΤ, στις 8 Ιανουαρίου 2018, στο 
ΤΕΕ (Νίκης 4, Αθήνα).  Πληροφορίες

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ με θέμα “Η Ενέργεια στον Ορίζοντα 
2020” διοργανώνει το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), Εθνικό 
Σημείο Επαφής για το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 (Horizon 2020) 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ), στις 15 Ιανουαρίου 2018 (10.00-
14.00), στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών στην Αθήνα Πληροφορίες

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ για την οικοδομή και την τεχνολογία κτιρίων - 
BAUTEC 2018, θα διεξαχθεί στην πόλη του Βερολίνου, από 20 ως 
23 Φεβρουαρίου 2018.  Πληροφορίες

Ξεκίνησε την περασμένη Παρασκευή, σύμφωνα με τις πληροφορίες 
του «Energypress», η διενέργεια του market test για τους λιγνίτες 
της ΔΕΗ από τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού (DG Comp) της 
Κομισιόν , με τις Βρυξέλλες να απευθύνουν πρόσκληση συμμετοχής 
σε δεκάδες εταιρείες, από την Ελλάδα, και την Ευρώπη, έως τις ΗΠΑ, 
την Κίνα, την Ινδία, και την Ιαπωνία.  Το περιθώριο που έχουν οι 
αποδέκτες της επιστολής για να διατυπώσουν τις απαντήσεις τους στο 
ερωτηματολόγιο που τους έχει σταλεί είναι μέχρι αύριο Παρασκευή. 
Δίχως να εκδοθεί κάποια σχετική ανακοίνωση, η DG Comp έβαλε 
μπροστά την διαδικασία με βασικό ζητούμενο να διαπιστωθεί κατά 
πόσο το «πακέτο» που συμφωνήθηκε σχετικά με την λιγνιτική 
αποεπένδυση της ΔΕΗ είναι ικανό για να αρθούν οι στρεβλώσεις και 
να ενισχυθεί ο ανταγωνισμός. Δείγμα του ποιος κάνει «κουμάντο» 
στην υπόθεση, γράφει το energypress, είναι και το γεγονός ότι 
ανάλογα με τα αποτελέσματα του market test που θα διαρκέσει 
ως τα τέλη Ιανουαρίου, η κυβέρνηση δεσμεύεται σύμφωνα με το 
συμπληρωματικό μνημόνιο, να φέρει αλλαγές στους όρους πώλησης 
των λιγνιτικών μονάδων εφόσον προκύψει τέτοια ανάγκη.

Ξεκίνησε το market test για τους λιγνίτες της ΔΕΗ

http://auth.gr/news/press/24889
http://www.mbp.gr/
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/emaet
http://www.ekt.gr/el/events/21303
www.bautec.com
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Στις 6 το απόγευμα σήμερα, με καθυστέρηση περίπου μίας εβδομάδας, 
αναμένεται να υπογραφεί καλώς εχόντων των πραγμάτων η Σύμβαση 
Αγοραπωλησίας Μετοχών (ΣΑΜ) για τη μεταβίβαση του 67% του 
Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης στην κοινοπραξία  DIEP GmbH-
Terminal Link SAS-Belterra Investments Ltd. Η ΣΑΜ επρόκειτο να 
υπογραφεί την περασμένη Παρασκευή στην Αθήνα, κάτι που τελικά δεν 
έγινε, λόγω εμπλοκής με την εγγυητική επιστολή την οποία προσκόμισε η 
κοινοπραξία.  Το ΤΑΙΠΕΔ, με μια λιτή ανακοίνωση, γνωστοποίησε στις 15 
Δεκεμβρίου  ότι «κατόπιν συμφωνίας μεταξύ όλων των εμπλεκομένων 
μερών και για λόγους ανωτέρας βίας που αφορούν την τράπεζα Promsvy-
azbank, εκδότρια της εγγυητικής επιστολής της συναλλαγής, αναβάλλει 
την υπογραφή της αγοραπωλησίας μετοχών του 67% του ΟΛΘ». Ο 
λόγος; Η απόφαση της κεντρικής τράπεζας της Ρωσίας να θέσει υπό 
καθεστώς προσωρινής διαχείρισης την τράπεζα, η οποία αποφασίστηκε 
στο τέλος της περασμένης εβδομάδας να εθνικοποιηθεί, προκειμένου να 
σωθεί. Πάντως, εφόσον η ΣΑΜ υπογραφεί σήμερα και προκειμένου να 
εφαρμοστεί στην πράξη η συμφωνία για το 67% του ΟΛΘ,  η συνολική αξία 
της οποίας έχει υπολογιστεί σε 1,1 δισ. ευρώ, η συναλλαγή χρειάζεται να 
περάσει και από άλλα στάδια: μετά την πρόσφατη έγκρισή της από το 
Ελεγκτικό Συνέδριο, πρέπει να εξασφαλίσει το πράσινο φως και από την 
Επιτροπή Ανταγωνισμού και στη συνέχεια να περάσει από το κοινοβούλιο, 
ώστε να υπογραφεί η σύμβαση παραχώρησης, να καταβληθεί το τίμημα 
και να ολοκληρωθεί η παραλαβή του “τιμονιού” από τη νέα διοίκηση.

Υπογράφεται σήμερα η σύμβαση για το 67% του ΟΛΘ;

Παράταση 60 ημερών στη διαιτησία για την “Ελληνικός 
Χρυσός”

Στις 6 Απριλίου του 
2018 αναμένεται να λήξει 
τελικά η περίοδος της 
διαιτησίας, σε σχέση με 
την τεχνική μελέτη της 
μονάδας μεταλλουργίας 
της “Ελληνικός Χρυσός” 
στην περιοχή του Μαδέμ 

Λάκκου στο Στρατώνι Χαλκιδικής, καθώς ύστερα από αίτημα της 
διαιτητικής επιτροπής, η διαδικασία πήρε παράταση κατά 60 ημέρες. 
Την παράταση γνωστοποιεί η καναδική Eldorado Gold Corpora-
tion (“Eldorado”) με σημερινή ανακοίνωσή της, υπενθυμίζοντας ότι η 
περίοδος διαιτησίας είχε προσδιοριστεί αρχικά σε 90 ημέρες και τελικά 
παρατείνεται κατά 60 ημέρες. Η εγχώρια αυτή διαιτησία, υπογραμμίζεται 
στην ανακοίνωση, αφορά στη διαδικασία που κινήθηκε από τα υπουργεία 
Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας κατά της θυγατρικής της 
Eldorado, «Ελληνικός Χρυσός Α.Ε.», ενώ η παράταση προέκυψε 
κατόπιν αιτήματος της διαιτητικής επιτροπής και σε συμφωνία με 

Οne stop shop για την καινοτομία και την 
επιχειρηματικότητα στην ΠΚΜ

Πράξη έχει γίνει από την περασμένη Τρίτη ο «Μηχανισμός Υποστήριξης 
Οικοσυστήματος Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας» της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας, μετά την έγκριση της σχετικής εισήγησης στη 
συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας. 
Πρόκειται για την υπηρεσία μιας στάσης (one stop shop) για την 
επιχειρηματικότητα και την καινοτομία, που αποτέλεσε δέσμευση της 
διοίκησης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με στόχο τη μείωση της 
γραφειοκρατίας, των καθυστερήσεων και της ταλαιπωρίας των πολιτών. 
Η δημιουργία της δομής θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας, με συνολικό προϋπολογισμό1.357.000 ευρώ. 
Όπως τόνισε ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος 
Τζιτζικώστας,«υλοποιούμε σήμερα άλλη μια προεκλογική μας 
δέσμευση για την ενίσχυση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας. 
Δημιουργούμε έναν μηχανισμό, ο οποίος μπορεί να βοηθήσει στην είσοδο 
της Κεντρικής Μακεδονίας σε μια περίοδο ανάπτυξης, υποστηρίζοντας τις 
επενδύσεις και την επιχειρηματικότητα και διασυνδέοντας την έρευνα, την 
καινοτομία και τις νέες τεχνολογίες που παράγονται στα πανεπιστημιακά 
μας ιδρύματα και τα ερευνητικά κέντρα με την πραγματική οικονομία. 
Η δημιουργία του συγκεκριμένου μηχανισμού και του one stop shop 
καινοτομίας και επιχειρηματικότητας αποτελεί μέρος της στρατηγικής 
για την έξυπνη εξειδίκευση RIS3, με κεντρικό στόχο τη βελτίωση του 
αναπτυξιακού μοντέλου και την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας 
Περισσότερα ΕΔΩ

την εταιρεία και τα αρμόδια υπουργεία.
“Η εταιρεία διατηρεί την πεποίθηση ότι η τρέχουσα διαιτητική 

διαδικασία θα καταδείξει την προσήλωσή της στο ισχύον νομικό και 
κανονιστικό πλαίσιο. Πιστεύει ότι, μέσω του ανοιχτού διαλόγου, τα δύο 
μέρη θα καταλήξουν σε μια αμοιβαία αποδεκτή λύση,  ώστε να καταστεί 
δυνατή η πλήρης και αποτελεσματική ανάπτυξη των μεταλλευτικών 
της δραστηριοτήτων, στα Μεταλλεία Κασσάνδρας στην Χαλκιδική” 
υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση.

Η εταιρεία υπενθυμίζει ακόμη παλαιότερη ανακοίνωσή της, σύμφωνα 
με την οποία η “Ελληνικός Χρυσός” είχε λάβει στις 15 Σεπτεμβρίου 
επίσημη ειδοποίηση από τα δύο υπουργεία για την έναρξη της διαιτησίας. 
“Η ειδοποίηση της διαιτησίας αναφέρει ότι η Τεχνική Μελέτη Μονάδας 
Μεταλλουργίας στην περιοχή του Μαδέμ Λάκκου Στρατωνίου, για την 
επεξεργασία των συμπυκνωμάτων της Ολυμπιάδας και των Σκουριών, 
που υποβλήθηκε τον Δεκέμβριο του 2014, είναι μη πλήρης και συνεπώς 
παραβιάζει τη Σύμβαση Μεταβίβασης και τους περιβαλλοντικούς 
όρους του έργου. Η εταιρεία είναι απολύτως πεπεισμένη ότι η εν 
λόγω τεχνική μελέτη είναι πλήρως τεκμηριωμένη και σύμφωνη με τη 
σύμβαση μεταβίβασης, το επιχειρηματικό σχέδιο και τους εγκεκριμένους 
περιβαλλοντικούς όρους του έργου” τονιζόταν.

http://bit.ly/2CRnZJs
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Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020 το πολύ επιθυμεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να διαρκέσει η μεταβατική περίοδος μετά το Brexit, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές 
της Κομισιόν για τη διαπραγμάτευση που συμφωνήθηκαν σήμερα. «Οι μεταβατικές συμφωνίες θα εφαρμοστούν από την ημερομηνία ισχύος της Συμφωνίας 
Αποχώρησης και δεν θα πρέπει να διαρκέσουν πέραν της 31ης Δεκεμβρίου του 2020», αναφέρεται στο κείμενο που δημοσιοποιήθηκε. 

Τηδημιουργία διαχειριστικού σχεδίου φερτών υλικών για τον ποταμό Αξιό, διερευνούν οι υπηρεσίες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, προκειμένου να 
προσδιοριστούν τα σημεία από τα οποία θα μπορούν να γίνονται αμμοληψίες, ώστε να αποτραπεί το ενδεχόμενο πλημμυρών στην περιοχή. Αυτό έγινε γνωστό, 
σε σύσκεψη που συγκάλεσε στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης, Κώστας Γιουτίκας, ο οποίος 
υπογράμμισε ότι από το 1932, οπότε έγινε η εκτροπή της εκβολής του Αξιού για να μην υπάρχουν προβλήματα προσχώσεων στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, δεν 
υπήρξε κάποια σοβαρή προσπάθεια για τη διαχείριση των φερτών υλικών στον ποταμό.  

Υπογράφηκε η σύμβαση κατασκευής του έργου «Αντιπλημμυρική προστασία ρέματος περιοχής Αλμύρας Ν.Μουδανιών» ποσού 637.514,32 € μεταξύ του δημάρχου 
Ν. Προποντίδας κ. Εμμανουήλ Καρρά και του νόμιμου εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας «MA.CON.STRUCTION ΑΕ». Το έργο είναι ενταγμένο για χρηματοδότηση 
στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞ05 «Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της 
πρόληψης και της διαχείρισης κινδύνων», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης με τίτλο «Επενδύσεις για την πρόληψη 
και διαχείριση κινδύνων από πλημμύρες». 

Η εφαρμογή μίσθωσης οχημάτων με οδηγό Uber παρέχει υπηρεσίες μεταφορών και μπορεί να υπαχθεί σε ένα ρυθμιστικό πλαίσιο όπως τα συμβατικά ταξί, 
σύμφωνα με την απόφαση- ορόσημο που ανακοινώθηκε την Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου από το ανώτατο δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία θα καθορίσει 
τους κανόνες τους οποίους η Uber και οι ομοειδείς της εταιρίες θα πρέπει να σέβονται στην Ευρώπη. «Η υπηρεσία που παρέχει η Uber, φέρνοντας σε επαφή τους 
ιδιώτες με μη επαγγελματίες οδηγούς καλύπτεται από υπηρεσίες στον τομέα των μεταφορών», σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. 

Περιορίσθηκαν τα λουκέτα σε βιοτεχνίες της Θεσσαλονίκης, κατά το 2017, αλλά όχι επειδή βελτιώθηκε η κατάσταση για τη μικρομεσαία παραγωγική επιχείρηση, 
αλλά γιατί πλέον «έχουμε πιάσει πάτο», καθώς στα χρόνια της κρίσης έκλεισαν πάνω από 15.000 βιοτεχνικές επιχειρήσεις και χάθηκαν περισσότερες από 50.000 
θέσεις εργασίας σε εταιρείες που έκλεισαν μα και άλλες που λειτουργούν ακόμη αλλά με μειωμένο προσωπικό. Τα παραπάνω τόνισε ο πρόσφατα επανεκλεγείς 
πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης κ. Παναγιώτης Παπαδόπουλος

Brexit: Μεταβατική περίοδο μέχρι 31.12.2020 θέλει η ΕΕ

Διαχειριστικό σχέδιο φερτών υλικών για τον ποταμό Αξιό

Ξεκινούν τα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας των Ν.ΜουδανιώνΕΥΑΘ.

ΠρΩτο ΘΕΜΑ 20/12/2017

AmnA.gr/mAcedoniA 20/12/2017

kArfitsA.gr 19/12/2017

τΑ ΝΕΑ 20/12/2017

voriA.gr, 20/12/2017

Ευρωπαϊκό Δικαστήριο: Η Uber είναι εταιρεία ταξί όχι εφαρμογή

Πάνω από 15.000 βιοτεχνίες έκλεισαν στη Θεσσαλονίκη στη διάρκεια της κρίσης

Διαβάστε στο blog του ΤΕΕ/ΤΚΜ 
-7 δήμαρχοι στη Γαλλία ζητούν βοήθεια για το προσφυγικό και καταγγέλλουν κυβερνητική αδράνεια

-Ερευνητές του ΜΙΤ δημιούργησαν φυτό που λάμπει τη νύχτα κι ονειρεύονται δέντρα φανοστάτες

-Κβαντικός υπολογιστής με “πλάτες” τεχνολογίας πυριτίου;
-80 μεταπτυχιακές και διδακτορικές υποτροφίες για σπουδές στο εξωτερικό από το Ιδρυμα Ωνάσης- Αιτήσεις έως 28/2

-9 +6 θέσεις εργασίας σε ερευνητικούς φορείς στο εξωτερικό

To ...scooter-sharing δοκιμάζει τις δυνάμεις του στην Ινδία

http://www.protothema.gr/world/article/743033/brexit-metavatiki-periodo-mehri-31122020-thelei-i-ee/
http://www.amna.gr/macedonia/article/215556/Dimiourgia-diacheiristikou-schediou-ferton-ulikon-gia-ton-potamo-Axio
http://bit.ly/2Bs5Tl7
http://www.tanea.gr/news/world/article/5498952/to-eyrwpaiko-dikasthrio-apofasise-gia-to-mellon-ths-uber/
http://voria.gr/article/papadopoulospano-apo-15000-viotechnies-eklisan-sta-chronia-tis-krisis
http://www.teetkm.gr/7-dhmarxoi-sth-gallia-zhtoyn-vohtheia-gia-to-prosfygiko/
http://www.teetkm.gr/7-dhmarxoi-sth-gallia-zhtoyn-vohtheia-gia-to-prosfygiko/
http://www.teetkm.gr/fyto-pou-lampei-th-nyxta/
http://www.teetkm.gr/fyto-pou-lampei-th-nyxta/
http://www.teetkm.gr/kvantikos-ypologisths-pyritiou/
http://www.teetkm.gr/ypotrofies-gia-spoudes-sto-ekswteriko/
http://www.teetkm.gr/ypotrofies-gia-spoudes-sto-ekswteriko/
http://www.teetkm.gr/theseis-ergasias-se-erevnhtikoys-foreis-sto-ekswteriko/
http://www.teetkm.gr/scooter-sharing/
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ΓΡΑΦΕΙΟ  ΝΟΚ
καθημερινά στο τηλέφωνο 2310 883152 

η ειδική συνεργάτις θα απουσιάσει στις 20/12, 27/12 και 3/01

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

στις 3/01 και 10/01  δεν θα γίνει ενημέρωση

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

Περισσότερα

http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teetkm/Forologika_Themata_Maios_2018.pdf

