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Συνεχίζεται η κοροϊδία με το “Εξοικονομώ”. Ούτε για 24 ώρες λειτούργησε 
κανονικά η πλατφόρμα. Το ΤΕΕ/ΤΚΜ καταγράφει τα προβλήματα

Διάλεξη για τον Εμπράρ και το σχέδιο του 1917 

EDITORIAL
Από καλές ...προθέσεις σκίζουμε. Χρόνια τώρα 

προτιθέμεθα και πασχίζουμε να φτιάξουμε 

ένα πλαίσιο αδειοδότησης επιχειρήσεων και 

επενδύσεων, που δεν θα τρέπει σε φυγή όσους 

φλερτάρουν επενδυτικά με την Ελλάδα. Λάβαμε 

επανειλημμένως και βοήθεια προς τούτο, από 

τις Βρυξέλλες και τον ΟΟΣΑ. Παρόλα αυτά -και 

τρία φιλόδοξα νομοσχέδια μετά, που ήρθαν στη 

Βουλή από διαφορετικές ελληνικές κυβερνήσεις- 

βρισκόμαστε ακόμη στο ...2011. Θα ήταν αστείο, 

αν δεν ήταν τραγικό. Το πρόβλημα με τις 

αδειοδοτήσεις και τον Γολγοθά που ανηφορίζουν 

οι επενδυτές, μικροί ή μεγάλοι, αναδείχτηκε ξανά 

και στην εκδήλωση του ΤΕΕ για το ONEclickLIS. Δεν 

αρκεί να το συζητάμε όμως. Ο χρόνος τρέχει και η 

αβελτηρία, η παλινωδία στοιχίζουν. Θα πρέπει να 

βρεθεί τρόπος διαφανής και άμεσος, ώστε μεγάλο 

μέρος των σχετικών διαδικασιών να περάσει από 

τη δημόσια διοίκηση στον ιδιωτικό τομέα. Αυτό 

έγινε ήδη με τους ελεγκτές δόμησης, με πολύ 

θετικά αποτελέσματα. Ας επεκταθεί. Επιπλέον: 

ζούμε στην ψηφιακή εποχή. Ας υπάρξουν λοιπόν 

-επιτέλους!- ηλεκτρονικές διαδικασίες για όλες 

τις φάσεις των αδειοδοτήσεων, ώστε να μη 

χρειάζεται να έρχεται ο πολίτης σε επαφή με τον 

υπάλληλο. Δεν θα κερδίσουμε μόνο χρόνο έτσι, 

αλλά θα πετύχουμε και νίκη κατά κράτος απέναντι 

στην καταστροφική νοοτροπία, που ανάγει τους 

πολίτες σε πελάτες. 

Ούτε για 24 ώρες λειτούργησε κανονικά η ηλεκτρονική πλατφόρμα του προγράμματος 
“Εξοικονόμηση κατ΄οίκον ΙΙ”, προτού αντιμετωπίσει και πάλι προβλήματα και βρεθεί εκ νέου εκτός 
λειτουργίας. Με βάση στοιχεία του ΥΠΕΝ, μόνο κατά την πρώτη ημέρα λειτουργίας της πλατφόρμας, 
περίπου 14.500 ενδιαφερόμενοι είχαν ξεκινήσει να καταχωρίζουν στοιχεία, 6.500 έφτασαν μέχρι 
το τελικό στάδιο της διαδικασίας και περί τις 500 αιτήσεις είχαν ολοκληρωθεί και πρωτοκολληθεί. 
Αναφέρεται επίσης ότι οι όποιες καθυστερήσεις ανέκυψαν στη λειτουργία της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας, σύντομα αντιμετωπίστηκαν. Η πραγματικότητα όμως, όπως τη βιώνουν πολίτες και 
μηχανικοί, “ξεμπροστιάζει” τους αριθμούς: ταλαιπωρία, κοροϊδία, προχειρότητα, ασυνεννοησία και 
τελικά -φευ!- ανικανότητα. Αυτό είναι δυστυχώς το δια ταύτα. Ή με μόνο μία λέξη: αλαλούμ. Το 
ΤΕΕ/ΤΚΜ, που με επιστολή του στον αρμόδιο υπουργό είχε επισημάνει εγκαίρως το ενδεχόμενο 
σοβαρών προβλημάτων στη λειτουργία του συστήματος (θυμηθείτε την παρέμβαση ΕΔΩ), ξεκίνησε 
τον εντοπισμό και καταγραφή προβλημάτων στη λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, 
προκειμένου να διατηρεί άμεση επαφή με προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοι στη 
χρήση της. Επιδιώκοντας την συστηματική καταγραφή αυτών των προβλημάτων, το ΤΕΕ/ΤΚΜ 
δημιούργησε ειδική φόρμα στην οποία οι συνάδελφοι μπορούν να δηλώσουν τα σημεία στα οποία 
έχουν εντοπίσει συγκεκριμένα προβλήματα. Το ΤΕΕ/ΤΚΜ θα καταβάλει προσπάθεια για την άμεση 
επίλυση των προβλημάτων με παρέμβασή του στο ΥΠΕΝ. Για τη δήλωση προβλημάτων πιέστε ΕΔΩ.  

Διαβάστε επίσης για τη νέα παρέμβαση του προέδρου του κεντρικού ΤΕΕ, στη σελίδα 3.

Διάλεξη με τίτλο “Το σχέδιο του 1917 και το νέο αστικό τοπίο της Θεσσαλονίκης” θα δώσει 
το βράδυ της 28ης Μαρτίου η ομότιμη καθηγήτρια του Τμήματος Αρχιτεκτόνων του ΑΠΘ, 
Αλέκα Γερόλυμπου, στο πλαίσιο εκδήλωσης που διοργανώνει το ΤΕΕ/ΤΚΜ, στο αμφιθέατρό 
του (Μεγάλου Αλεξάνδρου 49), με στόχο να αναδείξει τη μεγάλη συνεισφορά του Εμπράρ 
στη σύγχρονη μορφή της πόλης. Στη διάρκεια της διάλεξης, που θα ξεκινήσει στις 19.00, η κα 
Γερόλυμπου θα αναφερθεί στη μεγάλη πυρκαγιά του 1917, που έδωσε στον τότε πρωθυπουργό 
Ελευθέριο Βενιζέλο, και τον αρμόδιο υπουργό Συγκοινωνίας, Αλέξανδρο Παπαναστασίου, 
την ευκαιρία για λήψη ρηξικέλευθων αποφάσεων, σε σχέση με το μέλλον της Θεσσαλονίκης, 
καθώς η καταστροφή του μεγαλύτερου τμήματος της πόλης intra muros άνοιξε τον δρόμο για 
σημαντικές παρεμβάσεις. Συνέχεια στη σελίδα 3...

http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teetkm/GRAFEIO_TYPOY/DELTIA_TYPOY/Tab12/DT_1193_120318.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScBirehg5jknZQ8U6gTutu_JaWdG97zeiA36EVJge3Jx4YzYg/viewform
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ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΕ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Επιστολή προς ΠΕΔ για τις αποζημιώσεις εκπροσώπων 
του ΤΕΕ στις επιτροπές διαγωνισμών των δήμων

Επιστολή σχετικά με τη μη καταβολή στους εκπροσώπους του ΤΕΕ 
των νόμιμων αποζημιώσεων, που προβλέπονται για τη συμμετοχή 
τους σε επιτροπές διαγωνισμών των δήμων της Κεντρικής 
Μακεδονίας, απέστειλε το ΤΕΕ/ΤΚΜ στον πρόεδρο της  αρμόδιας 
Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (ΠΕΔ), Λάζαρο Κυρίζογλου. “Το 
τελευταίο χρονικό διάστημα, έχουμε διαπιστώσει ότι υπάρχει 
άρνηση από πολλά μέλη μας να συμμετέχουν ως εκπρόσωποι 
του ΤΕΕ στις Επιτροπές Διαγωνισμών, που συγκροτούνται στους 
Δήμους της Κεντρικής Μακεδονίας. Ένας από τους κυριότερους 
λόγους, είναι ότι δεν αποζημιώνονται πλέον για τη συμμετοχή 
τους στις επιτροπές αυτές, παρόλο που αυτό προβλέπεται σαφώς 
από την ισχύουσα νομοθεσία σε ότι αφορά τους ελεύθερους 
επαγγελματίες - ιδιώτες μηχανικούς (άρθρο 21 παρ. 1 του Ν 
4024/2011 - ΦΕΚ 226 Α). (...)Παρακαλούμε για τις δικές ενέργειες, 
σε ότι αφορά την ενημέρωση των μελών σας, για την εκπλήρωση 
της ως άνω υποχρέωσης για αποζημίωση των εκπροσώπων μας” 
τονίζεται στην επιστολή.

Η Πηνελόπη Ράλλη πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου 
του ΤΕΕ/ΤΚΜ

Τρεις προτάσεις-”κλειδιά” για τη χρηματοδότηση των 
αναγκαίων έργων στη Θεσσαλονίκη

Στις θέσεις της προέδρου και του 
αναπληρωτή προέδρου του επταμελούς 
Πειθαρχικού Συμβουλίου του ΤΕΕ/ΤΚΜ 
εξελέγησαν αντίστοιχα  οι συνάδελφοι 
Πηνελόπη Ράλλη και Βασίλης Λεκίδης, την 
Τρίτη, 20 Μαρτίου. Μετά την ορκωμοσία του 
τακτικού μέλους του οργάνου,  Αναστασίας 
Φουτζιτζή, που ορίστηκε πρόσφατα από 
τον  υπουργό Υποδομών Μεταφορών και 
Δικτύων και δεν είχε ορκιστεί μαζί με τα 
άλλα μέλη, ακολούθησε η ψηφοφορία μεταξύ των τακτικών μελών για 
την ανάδειξη προέδρου και αναπληρωτή προέδρου. Υπενθυμίζεται ότι 
το Πειθαρχικό Συμβούλιο απαρτίζεται από πέντε εκλεγμένα μέλη και 
άλλα δύο -δημόσιους υπαλλήλους, που ορίζονται από τον αρμόδιο 
υπουργό. Τα υπόλοιπα τακτικά μέλη του οργάνου είναι: Ευαγγελία 
Παπαδοπούλου, Κυριακή Σοϊλεμετζίδου και Παρασκευή Μασταγκά 
(εκλεγμένα) και η Μαρία Θεοδοσέλη, ορισθείσα από το Υπουργείο 
Υποδομών. 

Στην κατάθεση τριών βασικών 
προτάσεων για τη χρηματοδότηση των 
αναγκαίων έργων στη Θεσσαλονίκη 
προχώρησε ο πρόεδρος του ΤΕΕ/
ΤΚΜ, Πάρις Μπίλλιας, μιλώντας σε 
εκδήλωση για τον δημόσιο χώρο, που 
διοργάνωσαν στις 19 Μαρτίου, στο 
δημαρχείο, οι νομαρχιακές Επιτροπές 
του ΣΥΡΙΖΑ Α΄ και Β΄ Θεσσαλονίκης, 
με κεντρικούς εισηγητές τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, 
Χρήστο Σπίρτζη και τον αναπληρωτή υπουργό Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, Σωκράτη Φάμελλο. Παρόντες με τοποθετήσεις ήταν ακόμη 
ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Γιάννης Μπουτάρης και ο κοσμήτορας της 
Πολυτεχνικής, Κώστας Κατσιφαράκης. 

Ο πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ  πρότεινε συγκεκριμένα: 1. Για την 
αντισεισμική θωράκιση, η Ελλάδα πρέπει να αναλάβει πρωτοβουλία, 
σε συνεργασία με άλλες σεισμογενείς χώρες όπως η Ιταλία και η 
Κύπρος ώστε να δημιουργηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ειδικό 
Ταμείο Αντισεισμικής Προστασίας. “Να υποστηρίξουμε την Κυβέρνηση 
και τους αντιπροσώπους μας με  αδιάσειστα επιχειρήματα, για μία 
διαπραγμάτευση που αξίζει να γίνει και έχει σοβαρές πιθανότητες να 
επιτύχει” σημείωσε και πρόσθεσε ότι η προώθηση των ΣΔΙΤ μπορεί 
ακόμη να αποτελέσει άμεση επιλογή για τη θωράκιση των δημοσίων 
κτιρίων, τουλάχιστον των σχολείων και των νοσοκομείων, μέχρι 
να εξευρεθούν τα απαραίτητα κονδύλια. 2. Για την αντιπλημμυρική 
προστασία και για την ανανέωση του γηρασμένου αστικού ιστού: 
Στο πράσινο ταμείο υπολογίζεται ότι έχουν συγκεντρωθεί – κυρίως 
από τα πρόστιμα των αυθαιρέτων - και περιμένουν την αξιοποίησή 
τους 2,5 δισ. ευρώ, υπολογίζεται δε ότι με την εφαρμογή του νόμου 
4495 το ποσό αυτό θα ξεπεράσει τα 4 δισ. “Τα αντιπλημμυρικά 
έργα είναι κατεξοχήν περιβαλλοντικά έργα και πρέπει να πείσουμε 
τους θεσμούς για την ανάγκη  να εκταμιευτούν τα χρήματα που 
αραχνιάζουν στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και ένα μέρος 
να χρησιμοποιηθεί για την αντιπλημμυρική προστασία” τόνισε ο Πάρις 
Μπίλλιας. Για τη μελέτη, την ωρίμανση, την προώθηση και υλοποίηση 
των έργων νέας γενιάς, η Εγνατία, που τοποθέτησε την Θεσσαλονίκη 
στον χάρτη των Ευρωπαϊκών δικτύων, θα μπορούσε να δώσει λύση. 
“Είναι αναγκαιότητα η συμφωνία της παραχώρησης να προβλέπει από 
τα έσοδα των διοδίων της Εγνατίας  ένα ποσοστό 30 % να επιστρέφει 
στην ΕΟΑΕ προκειμένου να κατευθυνθούν σε αναπτυξιακά έργα για 
τις 5 Περιφέρειες  που ένωσε η οδός - την Ήπειρο, την Ανατολική, 
Κεντρική, Δυτική Μακεδονία και την Θράκη” τόνισε (διαβάστε ΕΔΩ την 
επιστολή). Πρόσθεσε πως σε ό,τι αφορά  το Πρόγραμμα Δημοσίων 
Επενδύσεων πρέπει να εγκαταλειφθεί η τακτική της αφαίμαξής 

του, σε μία χώρα που πρώτη της ανάγκη είναι οι επενδύσεις από 
όπου και αν προέρχονται. Από το προϋπολογισμένο Πρόγραμμα 

Δημοσίων Επενδύσεων  περικόπηκαν πέρυσι 800 εκατομμύρια ευρώ, 
επιπλέον των 500 που είχαν περικοπεί το 2016. 

http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teetkm
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ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΕ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Ψήφισμα φορέων προς τον υπουργό Παιδείας για το 
ΔΙΠΑΕ, το ΑΠΘ και την τεχνολογική εκπαίδευση

Διάλεξη για τον Εμπράρ και το σχέδιο του 1917 

Τεχνικά άρτιες λύσεις άμεσα ζητά το ΤΕΕ για 
την απρόσκοπτη λειτουργία της πλατφόρμας του 
“Εξοικονομώ”

Να εξετάσει τα θέματα της σύμπραξης του Διεθνούς Πανεπιστημίου 
Ελλάδας (ΔΙΠΑΕ) με το ΑΠΘ, της επαρκούς κάλυψης των λειτουργικών 
εξόδων του τελευταίου και της διατήρησης της τεχνολογικής 
εκπαίδευσης στη χώρα, ζητούν από τον υπουργό Παιδείας, Κώστα 
Γαβρόγλου, ο Σύλλογος Αποφοίτων του ΑΠΘ και εκπρόσωποι 
φορέων, με ψήφισμά τους. Το ψήφισμα έρχεται σε συνέχεια ανοιχτής 
συζήτησης, που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαρτίου στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου Θεσσαλονίκης, με θέμα 
το νέο, υπό διαμόρφωση χάρτη της ανώτατης εκπαίδευσης, με βάση 
την επιχειρούμενη μεταρρύθμιση από το αρμόδιο υπουργείο. Σε ό,τι 
αφορά το ΔΙΠΑΕ στο ψήφισμα αναφέρεται ότι σε περίπτωση που δεν 
διατηρήσει την αυτονομία του, ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να 
συνεχίσει το έργο του περνά μέσα από τη σύμπραξή του με το ΑΠΘ, 
η οποία θα έχει ευεργετικές συνέπειες και για τα δύο ιδρύματα. Οι 
φορείς που υπογράφουν το ψήφισμα κατέληξαν επίσης ότι πρέπει να 
ληφθεί υπόψη η αναγκαιότητα ύπαρξης τεχνολογικής εκπαίδευσης 
και μάλιστα υψηλού ποιοτικού βαθμού. Για τα λειτουργικά έξοδα του 
ΑΠΘ, τέλος, τονίζεται: “οι υπογραφόμενοι φορείς ζητούμε την κάλυψη 
των βασικών δαπανών λειτουργίας του ΑΠΘ στο σύνολό τους, κάτι 
που δεν συμβαίνει εδώ και τουλάχιστον τέσσερα χρόνια, καθώς και 
την ανατροπή περαιτέρω περικοπών (...). Η συζήτηση διοργανώθηκε 
με αφορμή τη μεταρρύθμιση-αναδόμηση στο χώρο της Ανώτατης 
Εκπαίδευσης, η οποία εκτός της δημιουργίας νέου Πανεπιστημίου στη 
Δυτική Αττική, ενοποιεί ΤΕΙ και τα μετατρέπει σε πανεπιστήμια. Ένα τέτοιο 
πανεπιστήμιο, με άγνωστη, προς το παρόν, έδρα έχει προγραμματιστεί 
να δημιουργηθεί με τη συνένωση των ΤΕΙ Σίνδου, Σερρών και Καβάλας 
και την ενσωμάτωση του Διεθνούς Πανεπιστημίου που λειτουργεί στη 
Θεσσαλονίκη (Θέρμη).

Με την ευκαιρία της διάλεξης, που διοργανώνεται σε συνέχεια και των 
περυσινών εκδηλώσεων  για τα 100 χρόνια από τη Μεγάλη Πυρκαγιά, 
το ΤΕΕ/ΤΚΜ ανακινεί και το θέμα της ενίσχυσης της πρότασης της 
Υπηρεσίας Αρχιτεκτονικού του Δήμου Θεσσαλονίκης για να δοθεί το 
όνομα του Ερνέστου Εμπράρ στην αδιαμόρφωτη περιοχή πάνω από 
το ναό του Αγίου Δημητρίου και να δημιουργηθεί μετά από σχετική 
ανάπλαση η πλατεία Ερνέστου Εμπράρ στο υψηλότερο σημείο του άξονα 
της Αριστοτέλους. Για την συγκεκριμένη περιοχή υπάρχει βραβευμένη 
μελέτη του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού που προκήρυξε ο Δήμος 
Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το ΤΕΕ/ΤΚΜ (2012-2013), στο πλαίσιο 
της δράσης «Μικροί Αρχιτεκτονικοί Διαγωνισμοί για την ανάκτηση και 
ανάπλαση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων». 

Μάλιστα, στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ/ΤΚΜ αναρτήθηκε κείμενο 

Να αναγνωρίσει στις πραγματικές 
της διαστάσεις την κατάσταση που 
έχει προκύψει με το πρόγραμμα 
“Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ” και 
να δώσει τώρα λύσεις, τεχνικά 
άρτιες, που να διασφαλίζουν 
την απρόσκοπτη λειτουργία της 
πλατφόρμας, καλεί το ΥΠΕΝ 
ο πρόεδρος του ΤΕΕ, Γεώργιος Στασινός σε νέα παρέμβασή του. 
«Η παράταση της προηγούμενης εβδομάδας που έδωσε το ΥΠΕΝ 
προφανώς δεν υπήρξε αρκετή για να αντιμετωπιστούν τα τεχνικά 
προβλήματα, που συνεχίζουν να ταλαιπωρούν χιλιάδες μηχανικούς 
και πολίτες. Τα κεντρικά γραφεία του ΤΕΕ αλλά και τα Περιφερειακά 
Τμήματα έχουν κατακλυστεί από διαμαρτυρίες μηχανικών που 
αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τους πελάτες – εντολείς τους. Δεδομένης 
της επιλογής για χρονική σειρά προτεραιότητας, η μη διαθεσιμότητα 
του συστήματος δημιουργεί αίσθημα αδικίας και έντονο εκνευρισμό. 
Ο ίδιος δηλώνει ότι το στελεχιακό δυναμικό του ΤΕΕ, όπως βοήθησε 
στη σύνταξη του νέου ΚΕΝΑΚ και στις Τεχνικές Οδηγίες εφαρμογής του 
για την εξοικονόμηση ενέργειας στον κτηριακό τομέα, είναι και πάλι 
στη διάθεση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ο Γιώργος 
Στασινός επαναλαμβάνει, τέλος, την πρόταση του ΤΕΕ -η οποία έχει 
επίσης κατατεθεί εγκαίρως και από το ΤΕΕ/ΤΚΜ- για μικρή αναβολή 
και δοκιμαστική περίοδο της πλατφόρμας.

Υπεγράφη η απόφαση για την επιστροφή χρημάτων 
από τα αυθαίρετα

Υπεγράφη από τον Υπουργό ΥΠΕΝ, Γεώργιο  Σταθάκη, η απόφαση 
σχετικά με τον «Καθορισμό των περιπτώσεων και της διαδικασίας 
μερικής επιστροφής χρηματικών ποσών ενιαίου ειδικού προστίμου 
αυθαιρέτων κατασκευών, που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις 
αναστολής επιβολής κυρώσεων των νόμων ν. 4014/2011, ν. 
4178/2013 και ν. 4495/2017». Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ

...συνέχεια από τη σελίδα 1

προς υπογραφή (δείτε το κείμενο ΕΔΩ) για τη συγκέντρωση 
υποστηρικτών της παραπάνω πρότασης ονοματοδοσίας. «Για 

να τιμήσουμε οι Θεσσαλονικείς τη σπουδαία αυτή προσωπικότητα, 
που άφησε το στίγμα της στην πόλη, ζητούμε να ονομαστεί “πλατεία 
Ερνέστου Εμπράρ (Ernest Hebrard) η πλατεία πάνω από τον ναό 
του Αγίου Δημητρίου, στην οποία καταλήγει ο μνημειακός άξονας 
της Αριστοτέλους» υπογραμμίζεται στην πρόταση ονοματοδοσίας 
του ΤΕΕ/ΤΚΜ, που υπογράφει ο πρόεδρος της Μόνιμης Επιτροπής 
Αρχιτεκτονικών Θεμάτων, Μάκης Νικηφορίδης.

http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teetkm/Merikh_epistrofh_authairetwn.pdf
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teetkm/DRASTHRIOTHTES/EKDHLVSEIS/%C5%CC%D0%D1%C1%D1_sign.pdf
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ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΕ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Εκδόθηκε σε περιορισμένο 
αριθμό αντιτύπων και κυκλο-
φορεί στα βιβλιοπωλεία.  
Το Δοκίμιο του É.-L. 
Boullée είναι ένα βιβλίο 
ορόσημο στην  Ιστορία της 
Αρχιτεκτονικής και βασικό 
της αρχιτεκτονικής εκπαίδευσης, είτε σαν αυτόνομο κείμενο είτε 
μέσα από τις ερμηνείες και αναφορές σε αυτό.  Θα μπορούσε να 
χαρακτηριστεί πλέον σαν ένα «ιδρυτικό κείμενο» της αρχιτεκτονικής 
το οποίο έχει την ιδιότητα να εμφανίζεται σε όλες τις κρίσιμες για την 
αρχιτεκτονική εποχές.

Η ελληνική έκδοση του Δοκιμίου είναι ο τελευταίος, μέχρι στιγμής, 
σταθμός μίας εκπληκτικής εκδοτικής πορείας που ξεκίνησε στις 
αρχές του προηγούμενου, του 20ου αιώνα, και παρουσιάζεται στο 
ελληνικό κοινό σε μετάφραση του αρχιτέκτονα Βασίλη Αλυμάρα. Το 
Δοκίμιο στην ελληνική έκδοση συνοδεύουν δύο Παραρτήματα. Στο 
Παράρτημα Ι ο έλληνας αναγνώστης μπορεί να βρει τα εισαγωγικά 
κείμενα όλων των «εθνικών» εκδόσεων ως σήμερα, γραμμένα από 
έγκυρους ιστορικούς της αρχιτεκτονικής (γαλλική-Pérouse de Montc-
los, ισπανική-C. Sambricio, γερμανική-A.M. Vogt, ιταλική- A. Rossi, 
αγγλική-H. Rosenau), και στο Παράρτημα ΙΙ μία σειρά κειμένων πάνω 
στον Boullée και την γαλλική αρχιτεκτονική του δεύτερου μισού του 
18ου αιώνα.  Η μετάφραση των κειμένων στα δύο παραρτήματα είναι 
του Βασίλη Αλυμάρα και των γερμανικών κειμένων της αρχιτέκτονα 
Δήμητρας Φύγκα. 

Νέο πρόγραμμα ετοιμάζει το υπουργείο Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας για την ενίσχυση της στατικής επάρκειας και αναβάθμισης 
δημόσιων κτηρίων, σύμφωνα με το b2green. Αναλυτικά, το Υπουργείο 
Οικονομίας εξασφάλισε ανοικτό δάνειο από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων και έχει ξεκινήσει να δέχεται προτάσεις από δήμους 
για θέματα στατικής επάρκειας και αναβάθμισης των κτιρίων τους. 
Μάλιστα, υπάρχουν δήμοι που έχουν ήδη έτοιμες μελέτες, οι οποίες 
δε μπορούσαν να αξιοποιηθούν από τα προγράμματα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» 
που προηγήθηκαν για τα κτίρια του δημοσίου, μιας και ήταν «στενά» 
ενεργειακά προγράμματα. Οι δήμοι θα προχωρούν σε χαμηλότοκο 
δανεισμό, η εξόφληση του οποίου θα περνά μέσα από το ΠΔΕ και 
σε μεγάλο χρονικό βάθος. Το σημαντικό σε αυτό το πρόγραμμα είναι 
πως σε δεύτερο επίπεδο θα έχει τη δυνατότητα να χρηματοδοτήσει 
και τις μελέτες που απαιτούνται, εκεί που δεν υπάρχουν. Τέλος, 
υπογραμμίστηκε πως θα δοθεί έμφαση στην αναβάθμιση των κτιρίων 
σχολείων και νοσοκομείων.

Την άμεση δέσμευση του ποσού που απαιτείται για την επανεπιβολή 
απαλλοτρίωσης του ρέματος Κυβερνείου από το Πράσινο Ταμείο 
αποφάσισε το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και ειδικότερα 
ο αναπληρωτής υπουργός Σωκράτης Φάμελλος, όπως επισημαίνεται 
σε ανακοίνωση του δήμου Θεσσαλονίκης, που εκφράζει την απόλυτη 
ικανοποίησή του για την εξέλιξη αυτή. «Έπειτα από αυτή τη θετική 
εξέλιξη το ρέμα Κυβερνείου παραμένει ένας ελεύθερος χώρος προς 
όφελος των κατοίκων της περιοχής, αποδεικνύοντας για άλλη μια 
φορά τη σταθερή βούληση της Κυβέρνησης αλλά και της Διοίκησης του 
Δήμου για την ενίσχυση του δημόσιου χώρου και του πρασίνου 
στις αστικές περιοχές, καθώς και για την επίλυση προβλημάτων 

Ικανή χρονική παράταση της προθεσμίας για την ολοκλήρωση και 
καταχώρηση του ενεργειακού ελέγχου των υπόχρεων επιχειρήσεων, 
η οποία κανονικά λήγει στις 10 Ιουλίου, ζητά ο ΣΜΗΒΕ, με επιστολή 
προς τον αρμόδιο υπουργό, Γεώργιο Σταθάκη και τον γενικό γραμματέα 
Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, Μιχάλη Βερροιόπουλου. 
Στην επιστολή προτείνεται ακόμη η διεύρυνση των ισχυόντων 
κριτηρίων για τις επιχειρήσεις, ώστε να συμπεριλαμβάνεται σε αυτά 
και η ενεργειακή κατανάλωση (σήμερα λαμβάνεται υπόψη μόνο ο 
αριθμός των εργαζομένων κι ο ετήσιος τζίρος). Προτείνεται τέλος, η 
συμπερίληψη των υπόχρεων επιχειρήσεων, ώστε να συμπεριληφθούν 
σε αυτές και εκείνες του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα.  

Κυκλοφορεί σε περιορισμένο αριθμό αντιτύπων  η 
ελληνική έκδοση του Δοκιμίου του É.-L. Boullée, βιβλίου 
ορόσημου για την Αρχιτεκτονική

Νέο πρόγραμμα στα “σκαριά” για την ενίσχυση της 
στατικής επάρκειας δημόσιων κτηρίων

Θετικές εξελίξεις για το “Ρέμα Κυβερνείου”

Τρεις προτάσεις του ΣΜΗΒΕ για τον ενεργειακό έλεγχο 
των επιχειρήσεων

που συσσωρεύτηκαν τις τελευταίες δεκαετίες» επισημαίνει ο 
δήμαρχος, Γιάννης Μπουτάρης.

«Η πρωτοβουλία αυτή του Αναπληρωτή Υπουργού Σωκράτη 
Φάμελλου, αποτελεί μια πρώτη δικαίωση της Διοίκησης, που δίνει 
τη μάχη της για το συγκεκριμένο θέμα τα τελευταία πέντε χρόνια. 
Ο Δήμος Θεσσαλονίκης επέμεινε στην πολεοδομική αναγκαιότητα, 
επιβεβαίωσε τη βούλησή του με αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου 
και ζήτησε οργανωμένα και διαχρονικά την εύρεση πίστωσης από το 
Κράτος. Μετά την επίμονη παρέμβαση του Υπουργού και την αρωγή 
του Προέδρου του Πράσινου Ταμείου, προχωράμε στην επανεπιβολή 
της ρυμοτομικής ρύθμισης για διατήρηση των χώρων παιδικής χαράς 
και πρασίνου. Από την πλευρά μας, αναγνωρίζουμε και επισημαίνουμε 
κρίσιμες αποφάσεις σε αντιδιαστολή με τις μη κρίσιμες εξαγγελίες» 
σημειώνει από την πλευρά του ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, 
Περιβάλλοντος και Καθαριότητας, Θανάσης Παππάς.

Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ

https://thessaloniki.gr/anakoinwsh-dioikisis-rema-kyverneiou
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ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ

Συντονιστής του ερευνητικού 
έργου  EASY-RES για την 
«Ενεργοποίηση Βοηθητικών 
Υπηρεσιών από Ανανεώσιμες 
Πηγές Ενέργειας», το οποίο 
χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση, 
ανέλαβε το  Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών 
Υπολογιστών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
(έπειτα από την υποβολή ερευνητικής πρότασης, στο πλαίσιο του 
ανταγωνιστικού προγράμματος «Ορίζοντας 2020» της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και την επιτυχή αξιολόγησή της).

Στόχος του ερευνητικού έργου είναι η ανάπτυξη νέων μεθοδολογιών 
ελέγχου των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), έτσι ώστε να 
προσφέρουν στο ηλεκτρικό δίκτυο, εκτός από τη μέγιστη ενέργεια, 
και επικουρικές υπηρεσίες, τις οποίες σήμερα προσφέρουν μόνο οι 
μεγάλες γεννήτριες που τροφοδοτούνται από συμβατικά καύσιμα.

Συγκεκριμένα, μέσω των νέων αυτών μεθοδολογιών, θα επιτευχθεί η 
συνεχής λειτουργία των ηλεκτρικών δικτύων στην Ευρώπη ακόμη και 
με 100% ΑΠΕ, καθώς επίσης και η σημαντική αύξηση της ασφάλειας 
στην ενεργειακή τροφοδότηση της Ευρώπης, εφόσον τα ηλεκτρικά 
δίκτυα δεν θα χρειάζονται συμβατικά καύσιμα (φυσικό αέριο, λιγνίτης 
αλλά και πυρηνικά).

Επίσης, θα εξασφαλιστούν η δυνατότητα αυτόνομης λειτουργίας 
«νησίδων» του ηλεκτρικού δικτύου, με αποτέλεσμα την αύξηση της 
ασφάλειας έπειτα από μεγάλες φυσικές καταστροφές, η δυνατότητα 
ακόμη και των πολύ «μικρών» ιδιοκτητών ΑΠΕ να έχουν ενεργή 
συμμετοχή στα έξυπνα δίκτυα του μέλλοντος.

Στο έργο συμμετέχουν και δέκα ακόμη συνεργαζόμενοι φορείς (part-
ners): το Πανεπιστήμιο της Sevilla (Universidad de Sevilla-Ισπανία), 
το Τεχνικό Πανεπιστήμιο του Delft (Technische Universiteit DELFT–
Ολλανδία), το Πανεπιστήμιο του Passau (Universität Passau–Γερμανία), 
το Πανεπιστήμιο του Lancaster (Lancaster University-Μεγάλη 
Βρετανία), η Εταιρεία Διαχείρισης και Διάχυσης Αποτελεσμάτων Ge-
schäftsstelle Zentrum Digitalisierung.Bayern (ZD.B-Γερμανία), ο 
Διαχειριστής του Συστήματος Μεταφοράς της Ελλάδας (ΑΔΜΗΕ), η 
εταιρία κατασκευής μπαταριών FENECON GmbH & Co. KG (Γερμανία) 
και τρεις διαχειριστές δικτύων διανομής: Elektro Gorenjska (Σλοβενία), 
Stadtwerk Haßfurt GmbH (Γερμανία) και Stadtwerke Landau a.d. Isar 
(Γερμανία), οι οποίοι διαθέτουν περισσότερο από 70% ΑΠΕ στα δίκτυα 
διανομής τους.

Το ερευνητικό έργο ξεκίνησε την 1/3/2018 και η διάρκειά του είναι 40 
μήνες. Ο συνολικός προϋπολογισμός του ανέρχεται σε 4.562.000 ευρώ, 
από τα οποία 1.058.000 ευρώ αναλογούν στο ΑΠΘ.

Το ΤΗΜΜΥ του ΑΠΘ συντονιστής του ερευνητικού έργου 
EASY-RES

Απεβίωσε ο δημοσιογράφος και πολιτικός μηχανικός 
Λ.Χατζηνάκος, συνεργάτης επί χρόνια του ΤΕΕ/ΤΚΜ

Απεβίωσε τα ξημερώματα της 
16ης Μαρτίου, σε ηλικία 61 ετών, ο 
δημοσιογράφος και πολιτικός μηχανικός 
Λάζαρος Χατζηνάκος, συνεργάτης 
επί χρόνια του ΤΕΕ/ΤΚΜ στο γραφείο 
Τύπου και στα έντυπά του, μετά από 
μάχη πεντέμισι ετών με τον καρκίνο. Η 
αγάπη του για την αρθρογραφία ήταν 
τόση, ώστε ακόμη κι όταν το ποσοστό αναπηρίας λόγω της ασθένειας 
έφτασε στο 88%, συνέχισε να αρθρογραφεί καθημερινά στο Διαδίκτυο. 
Γεννημένος το 1957 στη Θεσσαλονίκη, σπούδασε αρχικά πολιτικός 
μηχανικός στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, αλλά από το 1977 
άρχισε να τον κερδίζει η δημοσιογραφία. Το 1992 ανέλαβε τη διεύθυνση 
της εφημερίδας “Θεσσαλονίκη” και ένα χρόνο αργότερα εξέδωσε το 
περιοδικό “Επιχειρείν- Η Οικονομία στα Βαλκάνια”. Τον Αύγουστο του 
1995 συντόνισε ομάδα συντακτών και τεχνικών που δημιούργησαν την 
πρώτη ιστοσελίδα ελληνικής εφημερίδας στο Διαδίκτυο: makthess.gr. 
Δίδαξε Δημοσιογραφία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Το 1997 ανέλαβε ως γενικός διευθυντής την επανέκδοση των 
εφημερίδων “Μακεδονία”, “Θεσσαλονίκη” και του περιοδικού 
“Επιλογές”. Την περίοδο 2001-2004 ήταν προϊστάμενος του Γραφείου 
Τύπου του υπουργείου Ανάπτυξης στην Αθήνα, ενώ από τον Σεπτέμβριο 
του 2004 και μέχρι τον Φεβρουάριο του 2012 εργάστηκε στην Ένωση 
Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας – Θράκης. Από το 
2013 διαγνώστηκε με καρκίνο οισοφάγου και πνευμόνων. Για το έργο 
του έχει βραβευθεί από τους Πρόεδρους της Δημοκρατίας της Ελλάδος 
Κάρολο Παπούλια και της Κύπρου Γλαύκο Κληρίδη. Έχει συνεργαστεί 
στενά με τον σημερινό Εκπρόσωπο Τύπου της Κομισιόν (Επιτροπή 
Γιούνκερ) κ. Μαργαρίτη Σχοινά στις Βρυξέλλες.  Στις 21 Δεκεμβρίου του 
2013 δημιούργησε την Πρωτοβουλία Γειτονιάς της Αλεξάνδρου Σβώλου, 
η οποία απέκτησε σταδιακά τα χαρακτηριστικά ενός νέου αστικού 
κινήματος.  Αντίο Λάζαρε! 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ενημέρωσης για το Ευρωπαϊκό Χρηματοδοτικό 
Πρόγραμμα LIFE, στις 27 Μαρτίου 2018, Κέντρο Διάδοσης 
Ερευνητικών Αποτελεσμάτων ΑΠΘ, 3ης Σεπτεμβρίου, 
Πανεπιστημιούπολη, Θεσσαλονίκη. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΗΜΕΡΙΔΑ με θέμα «Κοινές Δράσεις ΟΤΑ για την Ενεργειακή 
Αναβάθμιση των Κτιριακών Υποδομών τους», στις 27 Μαρτίου 
2018, και ώρα 11.30 π.μ., αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου 
Δήμου Καλαμαριάς (οδός Καραμαούνα 1, Καλαμαριά).
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ τηλ 2310 463930

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ GIS του ΣΔΑΤΜΒΕ, από 16 Απριλίου έως 
3 Μαϊου 2018, Πλατεία Ιπποδρομίου 12, Θεσσαλονίκη. 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

http://bit.ly/2G1Yfj1
http://www.sdatmbe.gr/web/guest;jsessionid=88E9BB6023F812F26D40E4662ADE9F35
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ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

Το μήνυμα ότι η Ελλάδα είναι “έτοιμη για δουλειές”, ότι η οικονομία έχει αρχίσει “να γυρίζει” και ότι υπάρχουν πραγματικές ευκαιρίες για επενδύσεις στη χώρα, 
αναμένεται να δώσει στο διεθνές ακροατήριο η συμμετοχή των ΗΠΑ, ως τιμώμενης χώρας, στην 83η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ). Παράλληλα, έχει ως 
στρατηγικό στόχο να υπογραμμίσει την αμερικανική δέσμευση απέναντι στην περιοχή της Βόρειας Ελλάδας, όπως επισήμανε σήμερα η Αμερικανίδα γενική 
πρόξενος στην πόλη,  Ρεβέκα Φονγκ (Rebecca Fong), κατά την παρουσίαση της διοργάνωσης σε εκπροσώπους του προξενικού σώματος, στη Θεσσαλονίκη.

Με στόχο τη βελτίωση των χαρακτηριστικών του Γαλλικού ποταμού, ώστε να αποτραπεί ενδεχόμενο εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων στις κατοικημένες 
περιοχές και τις καλλιεργήσιμες εκτάσεις γύρω από αυτόν, προχωρά η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο των συντηρήσεων των αντιπλημμυρικών 
έργων στο ποτάμι. Η σχετική παρέμβαση εγκρίθηκε στη σημερινή συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας.

Αντιμέτωποι με αυξήσεις στον ΕΝΦΙΑ οι οποίες θα φθάνουν έως και το 27,59% κινδυνεύουν να βρεθούν εκατομμύρια κάτοικοι 86 δήμων της Περιφέρειας Αττικής 
και της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης, καθώς και εκατοντάδων δήμων της υπόλοιπης χώρας όπου οι αντικειμενικές τιμές των ακινήτων κυμαίνονται 
σήμερα μεταξύ 600 και 1.000 ευρώ ανά τ.μ., αν γίνουν δεκτές οι εισηγήσεις των ιδιωτών εκτιμητών, σύμφωνα με τις οποίες στις περιοχές αυτές οι εν λόγω τιμές 
θα πρέπει να αυξηθούν κατά ποσοστό από 10% έως και 40%. 

Την εκτίμηση ότι το 2018 - 2019 “θα είναι η διετία της εκκίνησης του μεγάλου πρότζεκτ για την ανάπλαση του εκθεσιακού κέντρου Θεσσαλονίκης”, διατύπωσε 
σήμερα ο πρόεδρος της ΔΕΘ - Helexpo AE, Τάσος Τζήκας, επισημαίνοντας ότι ο διαγωνισμός για το master plan έχει ήδη δρομολογηθεί και σε λίγες ημέρες 
αναμένεται να ανατεθεί η σχετική μελέτη. 

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, τον Ιανουάριο προστέθηκαν στη λίστα των οφειλών 766 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 693 εκατ. ευρώ είναι αμιγώς 
φορολογικά «φέσια». Και επειδή χρέη και κατασχέσεις πάνε χέρι-χέρι, με το... καλημέρα η ΑΑΔΕ προχώρησε σε περίπου 17.000 νέες κατασχέσεις, με αποτέλεσμα 
1.067.857 φορολογούμενοι να έχουν δεχθεί ήδη το... χάδι της εφορίας, ενώ η λίστα των φορολογούμενων που έχουν εκκρεμότητες με την εφορία αριθμεί, πλέον, 
4.107.315, δηλαδή περίπου 39.000 παραπάνω από το τέλος του 2017. 

Η παρουσία των ΗΠΑ στη 83η ΔΕΘ δίνει διεθνώς το μήνυμα ότι η Ελλάδα “είναι 
έτοιμη για δουλειές”

Θωρακίζεται αντιπλημμυρικά ο Γαλλικός

ΕΝΦΙΑ φουσκωμένος έως και κατά 27,5% για εκατομμύρια κατοίκους 86 δήμων

AmnA.gr/mAcedoniA 20/3/2018

voriA.gr 21/3/2018

businessnews.gr 21/3/2018

AmnA.gr/mAcedoniA 20/3/2018
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Διετία - κλειδί για την ανάπλαση του εκθεσιακού κέντρου το 2018-2019

17.000 κατασχέσεις σε 1 εκατ. φορολογούμενους έκανε η ΑΑΔΕ -Από 1 Μαΐου θα 
γίνονται ηλεκτρονικά

Διαβάστε στο blog του ΤΕΕ/ΤΚΜ 

-Αυτές είναι οι 10 ακριβότερες πόλεις στον πλανήτη (infographic)
-Χρειάστηκαν (μόνο) δύο γενιές για να εκατονταπλασιάσει το Λάγος τον πληθυσμό του. Και δεν (θα) είναι η μόνη πόλη που μεγαλώνει έτσι

-Έρευνα, καινοτομία και ψηφιοποίηση στο επίκεντρο του κοινοτικού προϋπολογισμού μετά το 2020

-Μέχρι τις 15/4 οι αιτήσεις για τον 4ο ευρωπαϊκό διαγωνισμό PowerUp Innoen-ergy

-ReGeneration: Πρωτοποριακό πρόγραμμα αμειβόμενης απασχόλησης για πτυχιούχους, με πρωτοβουλία του World Economic Forum

https://www.amna.gr/macedonia/article/241041/I-parousia-ton-IPA-sti-83i-DETh-dinei-diethnos-to-minuma-oti-i-Ellada-einai-etoimi-gia-douleies-
http://www.voria.gr/article/thorakizete-antiplimmirika-me-600000-evro-o-gallikos-potamos
https://www.businessnews.gr/article/102861/foyskomenos-enfia-eos-27-gia-idioktites-akiniton-se-86-dimoys
https://www.amna.gr/macedonia/article/241057/-Dietia---kleidi-gia-tin-anaplasi-tou-ekthesiakou-kentrou-to--2018-2019-
http://www.iefimerida.gr/news/404209/17000-katasheseis-se-1-ekat-forologoymenoys-ekane-i-aade-apo-1-maioy-tha-ginontai#/
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http://www.teetkm.gr/mexri-tis-15-4-oi-aithseis-gia-ton-4o-evrwpaiko-diagwnismo-powerup-innoenergy/
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