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EDITORIAL
Η ιδιότητα της ιστορίας να ακολουθεί κυκλική
διαδρομή και να επαναλαμβάνεται αενάως
στην πορεία των αιώνων θα ήταν ενίοτε
διασκεδαστική ή αστεία αν δεν ήταν θλιβερή
-για να παραφράσουμε το γνωστό αξίωμα του
αείμνηστου Stephen Hawking για τη ζωή. Ένας
αιώνας και κάτι χωρίζει τη σημερινή Θεσσαλονίκη
από την πόλη που παραδιδόταν στις φλόγες το
1917 και περίπου 100 χρόνια μεσολάβησαν από
τη στιγμή που εγκρίθηκε το σχέδιο Εμπράρ.
Παρόλα αυτά, οι παγιωμένες νοοτροπίες της
αντίδρασης και αντίστασης απέναντι σε ό,τι
θίγει τα συμφέροντά μας (και ας είναι καλό
για την πόλη), της προνομιακής μεταχείρισης
των ισχυρών σε βάρος των αδύναμων και της
προσπάθειας καταστολής διαδικασιών που είναι
και ορθές και δίκαιες, επιβιώνουν μέχρι σήμερα
σαν ολοκαίνουργιες στην Ελλάδα. Εν έτει 1921,
όταν εγκρίνεται το σχέδιο Εμπράρ, ο δημόσιος
χώρος επιχειρείται να αλωθεί προς όφελος των
λίγων -κι αυτή την άλωση τη ζητούν όσοι θα
έπρεπε να τον προστατεύουν. Οι μεγαλοϊδιοκτήτες
“μπλοκάρουν” κλειστούς πλειστηριασμούς -και
δεν πληρώνουν τα δάνειά τους με την ανοχή της
Πολιτείας. Οι κινήσεις των αγοραστών ακινήτων
αποκαλύπτουν ότι λεφτά υπάρχουν και μάλιστα
μπόλικα, σε περιόδους που η πόλη παραπαίει
ανάμεσα στις στάχτες της πυρκαγιάς και τα
απόνερα του πολέμου -και είναι άξιον απορίας
το από πού προέρχονται. Αποδίδεται στον Τόμας
Τζέφερσον η φράση ”Μου αρέσουν περισσότερο
τα όνειρα του μέλλοντος από ό,τι η ιστορία του
παρελθόντος”, αλλά από τη φράση αυτή θαρρείς
λείπει η λέξη “σήμερα”. Γιατί το σίγουρο είναι ότι
το παρελθόν διδάσκει -ή θα έπρεπε να διδάσκεικαι το μέλλον προγραμματίζεται τώρα.
*Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, το Newsletter
και το blog του ΤΕΕ/ΤΚΜ κατεβάζουν προσωρινά
ρολά για την εβδομάδα της Διακαινησίμου. Μέχρι
να τα πούμε ξανά, ευχόμαστε Καλή Ανάσταση κι ό,τι
επιθυμεί ο καθένας και η καθεμία!

Πώς το σχέδιο Εμπράρ άλλαξε την εικόνα της Θεσσαλονίκης: Οι αντιδράσεις,
η επιμονή του Ελευθέριου Βενιζέλου και η μεταμόρφωση
Μπορεί το σχέδιο του Εμπράρ να πέτυχε
να αλλάξει άρδην τη φυσιογνωμία του
αστικού τοπίου στο ιστορικό κέντρο της
Θεσσαλονίκη μετά τη μεγάλη πυρκαγιά του
1917, αλλά δεν “πέρασε” ανεμπόδιστα τις
συμπληγάδες της τότε τοπικής κοινωνίας,
γεγονός που αναδεικνύει τις διαχρονικές
παθογένειες της ελληνικής (και όχι μόνο
αυτής) πραγματικότητας. Συγκεκριμένες
πτυχές του σχεδίου, όπως η πρόβλεψη του Γάλλου αρχιτέκτονα και πολεοδόμου για μεγάλο
ποσοστό (περίπου 40%) ελεύθερων χώρων και για δημιουργία λεωφόρων μεγάλου πλάτους,
έως και 28 μέτρων, προκάλεσαν τη σφοδρή αντίδραση των δημοτικών αρχών και των τοπικών
παραγόντων της Θεσσαλονίκης στις αρχές του 20ού αιώνα. Ευτυχώς η θερμή υποστήριξη του
σχεδίου από την κυβέρνηση Ελευθερίου Βενιζέλου έκαμψε τις περισσότερες αντιδράσεις και
άνοιξε τον δρόμο για ριζοσπαστικές παρεμβάσεις στον αστικό ιστό της πόλης, το μεγαλύτερο
μέρος της οποίας intra muros είχε καταστραφεί από την πυρκαγιά. Τα παραπάνω προέκυψαν
από τη διάλεξη της ομότιμης καθηγήτριας του Τμήματος Αρχιτεκτονικής του ΑΠΘ, Αλέκας
Γερόλυμπου, στη διάρκεια εκδήλωσης, που διοργάνωσε στις 30 Μαρτίου, στο αμφιθέατρό του
στη Θεσσαλονίκη το ΤΕΕ/ΤΚΜ.
Η σημερινή εικόνα του ιστορικού κέντρου της Θεσσαλονίκης, σε αντίθεση με ό,τι σε γενικές
γραμμές πιστεύεται, είναι κατά μεγάλο ποσοστό αποτέλεσμα του σχεδίου Εμπράρ, παρά τις
πράγματι σημαντικές αποκλίσεις, που προέκυψαν στην εφαρμογή του, όπως η αύξηση του
αριθμού των ορόφων από πέντε σε εννέα έως δέκα και η μείωση των ελεύθερων χώρων, σε
σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό. Συνέχεια στη σελίδα 3...

Υπόμνημα ΤΕΕ/ΤΚΜ προς Γ.Σταθάκη για τον Ν.4495/2017
Δεκασέλιδο υπόμνημα ερωτήσεων και παρατηρήσεων κατ΄ άρθρο του Ν. 4495/2017 για
το δομημένο περιβάλλον (αυθαίρετα) συνέταξε και απέστειλε το ΤΕΕ/ΤΚΜ στον υπουργό
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γ.Σταθάκη. Το ΤΕΕ/ΤΚΜ συνέταξε το υπόμνημα ανταποκρινόμενο
στις ανάγκες για συνεχή ενημέρωση των ελευθέρων επαγγελματιών, συναδέλφων μηχανικών,
αλλά και των μηχανικών στελεχών της δημόσιας διοίκησης, που καλούνται να αντιμετωπίσουν
στις υπηρεσίες τους θέματα που χρήζουν ερμηνείας ή προσθηκών που αφορούν το Ν.
4495/2017. “Αναγνωρίζοντας την προσπάθεια που καταβάλλεται από την Πολιτεία για τον
εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας που αφορά το δομημένο περιβάλλον, παρακαλούμε να
μεριμνήσετε άμεσα για την έκδοση των απαραίτητων οδηγιών και διευκρινίσεων για τα
ζητήματα που σας επισημαίνουμε, εκδίδοντας τις σχετικές εγκυκλίους” υπογραμμίζεται στο
διαβιβαστικό κείμενο του υπομνήματος. Διαβάστε το υπόμνημα ΕΔΩ.
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Μέχρι 28/4 παρατείνεται η προθεσμία κατάθεσης
περιλήψεων για το 2ο συνέδριο «Δημόσιος Χώρος +»

Μέχρι τις 28 Απριλίου παρατείνεται -κατόπιν υποβολής σχετικών
αιτημάτων από ενδιαφερόμενους- η προθεσμία κατάθεσης περιλήψεων
για το 2ο συνέδριο για τον δημόσιο χώρο με τίτλο «Δημόσιος Χώρος +»,
που το ΤΕΕ/ΤΚΜ διοργανώνει τον Μάρτιο του 2019 στη Θεσσαλονίκη,
σύμφωνα με τη δεύτερη ανακοίνωση. Επιδίωξη και σκοπός της
διοργάνωσης είναι η κινητοποίηση του ενδιαφέροντος για τα δημόσια
μέρη της πόλης και η δημιουργία ενός βήματος λόγου για την ανάπτυξη
και την ανταλλαγή ιδεών, προτάσεων, επιστημονικών θέσεων και
ερευνών που αφορούν πτυχές της δημόσιας ζωής. Η αναγκαιότητα
της διοργάνωσης αναδείχθηκε μέσα από όσα επέτυχε να προβάλει
και να μεθοδεύσει το 1ο Συνέδριο (Δημόσιος Χώρος …αναζητείται,
20-22 Οκτωβρίου 2011) και τα οποία κεφαλαιοποιήθηκαν σε μια
καθοριστική, για την ελληνική βιβλιογραφία, συμβολή τόσο επί της
θεματικής του δημόσιου χώρου όσο και επί του σχετικού βραβευμένου
αρχιτεκτονικού έργου. Κρισιμότερη, ωστόσο, παράμετρο για την
έναρξη της προετοιμασίας του 2ου παρόντος συνεδρίου αποτέλεσε η
συνειδητοποίηση των σημαντικών και πολυποίκιλων μετασχηματισμών
που έχουν συμβεί τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα σε όλες τις πτυχές
της κοινωνικής και οικονομικής ζωής. Οι αλλαγές αυτές φαίνεται να
έχουν σημαντικές επιπτώσεις και στην εικόνα, τη δομή και τη λειτουργία
των πόλεων. Η διοργάνωση περιλαμβάνει: 1)Επιστημονικό συνέδριο,
2)έκθεση βραβευμένων και διακριθεισών μελετών αρχιτεκτονικού
έργου των τελευταίων οκτώ ετών για τον δημόσιο χώρο και έκδοση
σχετικού Λευκώματος (διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους και τις
προθεσμίες συμμετοχής στην έκθεση θα ανακοινωθούν σύντομα) και
3) Εργαστήρια αστικής καινοτομίας επί συγκεκριμένων θεμάτων περιοχών δημόσιων τόπων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης.
Διαβάστε τη 2η ανακοίνωση του συνεδρίου ΕΔΩ.

Εκδήλωση με θέμα το Γεω-Ευρετήριο στο ΤΕΕ/ΤΚΜ στις
26/4
Εκδήλωση με θέμα
«Γεω-Ευρετήριο-Νέα
Έκδοση» διοργανώνει
στις 26 Απριλίου το
ΤΕΕ/ΤΚΜ, σε συνέχεια
διοργάνωσης εκδήλωσης
για

Πηγή: http://web.gys.gr/

την Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών (ΕΥΓΕΠ) και
συνεχίζοντας την ενημέρωση των μελών του, σε συνεργασία με
την Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού (ΓΥΣ). Η νέα υπηρεσία προσφέρει
τη δυνατότητα εύρεσης και παραγγελίας γεωγραφικών υλικών
που παράγει και διαχειρίζεται η ΓΥΣ σε ψηφιακή και αναλογική
μορφή, με αναβαθμισμένες δυνατότητες αναζήτησης, ταξινόμησης
και προεπισκόπησης των προϊόντων, σε περιβάλλον φιλικό προς το
χρήστη. Στόχος της εκδήλωσης είναι να επιμορφωθούν οι μηχανικοί
στον τρόπο λειτουργίας και χειρισμού της πλατφόρμας της Πύλης και να
ακολουθήσει εποικοδομητικός διάλογος με στελέχη της ΓΥΣ. Η ημερίδα
θα πραγματοποιηθεί κατά τις ώρες 10.30-14.00, στο αμφιθέατρο
του ΤΕΕ/ΤΚΜ, (Λεωφ. Μεγάλου Αλεξάνδρου 49) στη Θεσσαλονίκη.
Αναλυτικό πρόγραμμα στο επόμενο τεύχος.

Ανοιχτό σεμινάριο για τις χρήσεις και εφαρμογές των
drones στο επάγγελμα του μηχανικού στις 18-19/4
Ανοιχτό ενημερωτικό σεμινάριο, με θέμα τις χρήσεις και εφαρμογές
των drones στο επάγγελμα του μηχανικού και τις νέες επαγγελματικές
προοπτικές που διανοίγουν αυτές, διοργανώνει στις 18-19 Απριλίου
το ΤΕΕ/ΤΚΜ. Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί και τις δύο ημέρες
από τις 5 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ στο αμφιθέατρο του ΤΕΕ/
ΤΚΜ. Στόχος του είναι η ενημέρωση σχετικά με τις σύγχρονες
εφαρμογές των μη επανδρωμένων αεροσκαφών που σχετίζονται
με το γνωστικό αντικείμενο όλων των Μηχανικών. Θα αναλυθούν
διεξοδικά οι σύγχρονες εφαρμογές με ΣμηΕΑ (drones). Στο πλαίσιο
του σεμιναρίου θα αναλυθεί και το ισχύον νομικό πλαίσιο του διέπει τη
χρήση και λειτουργία των ΣμηΕΑ και το καθεστώς αδειοδότησης των
χειριστών ΣμηΕΑ. Η παρακολούθηση του σεμιναρίου είναι δωρεάν.
Οι συμμετέχοντες θα πρέπει εγκαίρως να δηλώσουν τη συμμετοχή
τους ΕΔΩ. Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου θα χορηγηθεί
σχετική βεβαίωση παρακολούθησης από το ΤΕΕ/ΤΚΜ. Περισσότερες
πληροφορίες, πρόγραμμα και εγγραφές ΕΔΩ.

Ενίσχυση δαπανών επενδυτικών σχεδίων του
Ν.3299/2004 έως τις 31/12
Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης θα προωθήσει άμεσα προς
ψήφιση στη Βουλή νομοθετική διάταξη που προβλέπει τη δυνατότητα
ενίσχυσης όλων των δαπανών των επενδυτικών σχεδίων που
έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του Επενδυτικού Νόμου 3299/2004
με ημερομηνία ολοκλήρωσης την 30η Ιουνίου 2018 (κατ’ εφαρμογή
των διατάξεων του άρθρου 76 παρ. 1α του Ν.4399/2006), εφόσον τα
σχετικά παραστατικά εκδίδονται μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2018.
Με την προωθούμενη ρύθμιση θα δοθεί η δυνατότητα ενίσχυσης
των δαπανών που θα πραγματοποιηθούν έως και τις 31 Δεκεμβρίου
2018, εφόσον πληρούνται και οι λοιπές προϋποθέσεις του νόμου.
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...συνέχεια από τη σελίδα 1

Πώς το σχέδιο Εμπράρ άλλαξε την εικόνα της
Θεσσαλονίκης: Οι αντιδράσεις, η επιμονή του Ελευθέριου
Βενιζέλου και η μεταμόρφωση
Ο Εμπράρ “προσπέρασε”
με το οραματικό σχέδιό του
πολλές δεκαετίες, αφού
είχε πρότεινε λύσεις για
την πόλη, που μόλις τώρα
εφαρμόζονται:
μεταξύ
άλλων, είχε οραματιστεί
Πηγή: https://commons.wikimedia.org/
γραμμή Μετρό, μεταξύ του
σιδηροδρομικού σταθμού της Θεσσαλονίκης και της Νέας Ελβετίας
-δηλαδή ακριβώς πάνω στη σημερινή χάραξη του συγκεκριμένου
μέσου σταθερής τροχιάς! Με αφορμή την εκδήλωση ενεργοποιήθηκε
πρωτοβουλία του ΤΕΕ/ΤΚΜ για τη συλλογή υπογραφών υποστήριξης
της πρότασης της Υπηρεσίας Αρχιτεκτονικού του Δήμου Θεσσαλονίκης
για την ανάπλαση της αδιαμόρφωτης περιοχής πάνω από τον ναό του
Αγίου Δημητρίου και την ονοματοδοσία «πλατεία Ερνέστου Εμπράρ».
Μέχρι σήμερα έχουν συλλεχθεί 740 υπογραφές και η διαδικασία
συνεχίζεται στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ/ΤΚΜ.
Η
εφαρμογή
του
σχεδίου Εμπράρ στην
πράξη
ανέδειξε
κι
άλλες
παθογένειες
που εξακολουθούν να
υφίστανται στη σημερινή
Σχέδιο του Εμπράρ, ιδιοκτησίας ΤΕΕ/ΤΚΜ
ελληνική -και όχι μόνο
ελληνική- κοινωνία. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι οι μεγαλοϊδιοκτήτες
μπλόκαραν ...δέκα φορές τους κλειστούς πλειστηριασμούς για την
πώληση των ανασχεδιασμένων οικοπέδων (μετά την απαλλοτρίωση
γης για την υλοποίηση του σχεδίου Εμπράρ δόθηκε στους παλαιούς
ιδιοκτήτες των οικοπέδων το λεγόμενο “κτηματόγραφο”, που
βεβαίωνε την κυριότητα της ιδιοκτησίας και αποτιμούσε την αξία της,
αγνοώντας το προϋπάρχον καθεστώς ιδιοκτησίας τα σχήματα και τις
θέσεις των παλαιών οικοπέδων και τις αντίστοιχες χρήσεις γης. Τα
ανασχεδιασμένα νέα οικόπεδα δεν διανέμονταν στους ιδιοκτήτες,
αλλά πωλούνταν σε κλειστούς πλειστηριασμούς στους οποίους
προσέρχονταν οι δικαιούχοι, εξοφλώντας τα νέα οικόπεδα με το
κτηματόγραφο και την τυχόν διαφορά της αξίας τους με μετρητά).
Επιπλέον, στους αγοραστές των ακριβών οικοπέδων είχαν δοθεί
δάνεια για την εξόφλησή τους (αντίστοιχη μέριμνα δεν είχε ληφθεί για
τους μικρούς), τα οποία σε μεγάλο ποσοστό ουδέποτε αποπληρώθηκαν,
καθώς η τελευταία προθεσμία έληγε το 1942 και επί κυβέρνησης
Σβώλου όλα τα χρέη χαρίστηκαν!
«Οι περισσότεροι λένε ότι το σχέδιο του Εμπράρ αποτυπώνεται

κυρίως στην Αριστοτέλους», επισήμανε η κα Γερόλυμπου και
πρόσθεσε: «Εγώ λέω ότι το βρίσκουμε και στο Σέιχ Σου και
στο λιμάνι που αναπτύχθηκε προς τα δυτικά. Ακόμη, εικόνες από το
σχέδιο Εμπράρ στη σημερινή Θεσσαλονίκη είναι το Πανεπιστήμιο, οι
δρόμοι, το οδικό δίκτυο και η ιεραρχική του οργάνωση, τα οικοδομικά
τετράγωνα, οι οικοδομικοί κανονισμοί, η υποχρέωση να χτίζονται οι
κατοικίες με μπετόν που πύκνωσε την πόλη». Παράλληλα, αναφέρθηκε
και στην καθυστέρηση της ανοικοδόμησης της πόλης εξηγώντας:
«Τα πολεοδομικά σχέδια δεν εφαρμόζονται μεμιάς. Ακόμα και στην
περίπτωση της Θεσσαλονίκης, όπου το κέντρο ήταν “λευκό χαρτί”,
πέρασαν πολλά χρόνια. Κι όσο η εφαρμογή πλησιάζει προς το τέλος, τόσο
διαρκεί περισσότερο γιατί αλλάζουν οι απαιτήσεις». Χαρακτηριστικό,
μάλιστα, παράδειγμα, όπως σημείωσε η ίδια, είναι η οδός Ιασωνίδου,
η οποία ήταν χαραγμένη από το 1917, ωστόσο διανοίχθηκε μετά τον
σεισμό του 1978.
Από την πλευρά του,
απευθύνοντας χαιρετισμό
στην
εκδήλωση,
ο
πρόεδρος του ΤΕΕ/
ΤΚΜ, Πάρις Μπίλλιας,
αναφερόμενος στην πρόταση ονο-ματοδοσίας της «πλατείας Ερνέστου
Εμπράρ», υπογράμμισε: «Πρέπει να λειτουργήσουμε ως καταλύτες
και επιταχυντές της προσπάθειας να αποδοθεί η δέουσα τιμή στον
Ερνέστο Εμπράρ». Κάλεσε δε τους Θεσσαλονικείς «να συμβάλουν,
ανταποκρινόμενοι στη διαδικασία συλλογής υπογραφών υποστήριξης
που ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη.»
«Εμβληματική ενέργεια για την προσωπικότητα του Εμπράρ»
χαρακτήρισε από τη μεριά του ο Πρόξενος της Γαλλίας στη Θεσσαλονίκη,
Philippe Ray, την εν λόγω πρωτοβουλία για την ανάδειξη του
παρελθόντος της πόλης. Διαβάστε το εκτενές ρεπορτάζ για τη διάλεξη
στο blog του ΤΕΕ/ΤΚΜ.

Δεκάδες μηχανικοί παρακολούθησαν το φορολογικό
σεμινάριο του ΤΕΕ/ΤΚΜ στις 29/3
Δεκάδες συνάδελφοι παρακολουθήσαν το νοιχτό ενημερωτικό
σεμινάριο, με θέμα «Φορολογία Μηχανικών – Δήλωση φόρου
εισοδήματος Οικονομικού έτους 2017», που διοργάνωσε στις 29
Μαρτίου το ΤΕΕ/ΤΚΜ, με ευθύνη του Τμήματος Επαγγελματικών
Θεμάτων, στην προσπάθεια του να βοηθήσει τους συναδέλφους
μηχανικούς στην συμπλήρωση των φορολογικών τους δηλώσεων.
Βασικός ομιλητής στο σεμινάριο, που φιλοξενήθηκε στο αμφιθέατρο
του κτηρίου του ΤΕΕ/ΤΚΜ, ήταν ο μόνιμος συνεργάτης του ΤΕΕ/ΤΚΜ
σε φορολογικά θέματα, οικονομολόγος-λογιστής Νίκος Κολυδάς.
Ο κ. Κολυδάς ενημέρωσε τους συναδέλφους για το καθεστώς
φορολόγησης των εισοδημάτων των Ε.Ε. μηχανικών και αναφέρθηκε
στον τρόπο συμπλήρωσης των φορολογικών τους δηλώσεων.
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Τεχνική πραγματογνωμοσύνη για τα αίτια της θραύσης του Π. Μήτκας: Η αύξηση των εισακτέων στο ΑΠΘ αγνοεί
αγωγού παραγγέλνει η ΕΥΑΘ ΑΕ
(ξανά) τη γνώμη της Συγκλήτου
Τεχνική
πραγματογνωμοσύνη γύρω
από τα αίτια της
ολικής θραύσης του
κεντρικού αγωγού
ύδρευσης,
που
μεταφέρει νερό από
Πηγή: http://www.mononews.gr
την Αραβησσό, η
οποία (θραύση) είχε ως αποτέλεσμα τη διακοπή της ηλεκτροδότησης
στη Θεσσαλονίκη επί σειρά ημερών και την ταλαιπωρία χιλιάδων
πολιτών θα παραγγείλει η ΕΥΑΘ ΑΕ.
Τα παραπάνω γνωστοποίησε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος
της εταιρείας, Γιάννης Κρεστενίτης, διευκρινίζοντας ότι η τεχνική
πραγματογνωμοσύνη θα αναδείξει και το αν η λύση που επιλέχθηκε για
την αποκατάσταση του προβλήματος ήταν η ενδεικνυόμενη. Μάλιστα
πρόσθεσε ότι για την πραγματογνωμοσύνη πιθανώς θα απευθυνθεί
στο ΤΕΕ/ΤΚΜ (σ.σ. η διοικούσα επιτροπή του οποίου συνεδρίασε χτες
Τρίτη και αποφάσισε την πραγματοποίηση συνάντησης με τη διοίκηση
της ΕΥΑΘ και συγκρότησης ομάδας εργασίας για το θέμα). Στη
διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ο ίδιος σημείωσε, ωστόσο, ότι το βέβαιο
είναι πως η βλάβη δεν οφειλόταν σε λανθασμένους υδραυλικούς
χειρισμούς, όπως είχε συμβεί σε αντίστοιχα περιστατικά του 1986,
του 1994 και του 2004.
Ο κ. Κρεστενίτης γνωστοποίησε ότι στο επόμενο χρονικό διάστημα θα
συζητηθούν στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας μέτρα ελάφρυνσης
των καταναλωτών, αλλά και ενίσχυσης κοινωνικών δομών, σχολείων
και νοσοκομείων, ώστε να μπορούν να αντιμετωπίσουν πιθανή νέα
έλλειψη νερού. Υποστήριξε ακόμη ότι κατά τις ημέρες της έλλειψης
νερού (καθώς το νερό που στερήθηκε η πόλη λόγω της βλάβης
ανερχόταν στο 1/3 της συνολικής συνήθους εαρινής κατανάλωσης),
η ΕΥΑΘ προσπάθησε να κάνει δίκαιη κατανομή της τροφοδοσίας
“χωρίς πολιτική διαχείριση”, με βάση μόνο τα τεχνικά κι επιστημονικά
κριτήρια.
Στο μεταξύ, κατά τον κ. Κρεστενίτη, εντός του 2018 αναμένεται
να προκηρυχθεί ο διεθνής διαγωνισμός για τη φάση Α2 του έργου
επέκτασης της εγκατάστασης επεξεργασίας νερού από τον Αλιάκμονα,
η οποία θα δημιουργήσει μια σημαντική δικλείδα ασφαλείας στην
υδροδότηση της Θεσσαλονίκης. Ερωτηθείς σχετικά με τον τρόπο που
επελέγη για την αποκατάσταση του προβλήματος που προέκυψε με
την ολική θραύση του κεντρικού αγωγού, ο κ. Κρεστενίτης απάντησε
ότι, σε αντίθεση με όσα εναλλακτικά σενάρια έχουν ακουστεί -π.χ.,
ότι θα ήταν δυνατή η τοποθέτηση πλαστικών αγωγών ή η επισκευή
με ρητίνες- η μοναδική ενδεικνυόμενη λύση ήταν η τοποθέτηση
χαλύβδινου τμήματος έξι μέτρων και της σχετικής συνδεσμολογίας.

Την έκπληξή του για το γεγονός ότι ο συνολικός αριθμός των
εισακτέων στο ΑΠΘ για το 2018 - 2019 είναι αυξημένος κατά 10% και
πάντως πάνω από τον μέσο όρο αύξησης σε εθνικό επίπεδο εκφράζει
με άρθρο του στα “Νέα” ο πρύτανης του ΑΠΘ, Περικλής Μήτκας. “Η
αύξηση αυτή αγνοεί για μια ακόμη φορά τη γνώμη της Συγκλήτου
του ΑΠΘ, η οποία και διατυπώθηκε με βάση τις πραγματικές
δυνατότητες των Τμημάτων του, και δεν δικαιολογείται από την
κατάσταση που βιώνει το Πανεπιστήμιό μας. Ενδεικτικά αναφέρω
ότι τα τρία τελευταία χρόνια ο αριθμός των τελικά εγγεγραμμένων
φοιτητών στο Αριστοτέλειο είναι σχεδόν διπλάσιος από εκείνον που
δηλώνουμε ότι μπορούμε να εκπαιδεύσουμε. Το ΑΠΘ, επειδή είναι
τέτοια η νοοτροπία των ανθρώπων του, θα προσφέρει για άλλη μια
χρονιά ό,τι καλύτερο μπορεί στους φοιτητές του. Είναι, όμως, λυπηρό,
κατά τη διάρκεια μιας παρατεταμένης περιόδου υποχρηματοδότησης,
υποστελέχωσης και υπερπροσπάθειας να μη γίνεται σεβαστή η άποψη
για τη διασφάλιση στοιχειώδους ποιοτικής εκπαίδευσης των νέων
φοιτητών και φοιτητριών του μεγαλύτερου πολυθεματικού, διεθνώς
διακεκριμένου, Πανεπιστημίου της χώρας” γράφει.

Προβλημάτων συνέχεια στην πλατφόρμα του νέου
“Εξοικονομώ”
Συνεχίζονται και αυτή την εβδομάδα τα προβλήματα με τη
διαθεσιμότητα της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του νέου “Εξοικονομώ”,
καθώς επίσης και οι τεχνικές δυσκολίες στις επιβεβαιώσεις στοιχείων
και ολοκλήρωσης των αιτήσεων. Τα παραπάνω δήλωσε ο πρόεδρος του
ΤΕΕ, Γεώργιος Στασινός, μετά την ενεργοποίηση, την περασμένη Τρίτη,
της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του προγράμματος «εξοικονόμηση κατ’
οίκον ΙΙ» για τις Περιφέρειες Αττικής και Νοτίου Αιγαίου.
«Εφιστώ την προσοχή στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
στο ζήτημα της ένταξης στο πρόγραμμα όσων προσπαθούν και δεν
μπορούν να ολοκληρώσουν την ένταξή τους. Μπορεί να υπάρξει
ζήτημα νομιμότητας για όσους δεν καταφέρουν να ενταχθούν λόγω
αδυναμιών του συστήματος. Είναι αδιανόητο κάποιοι να ξεκινούν τη
συμπλήρωση της αίτησης και να “κολλάει” το σύστημα ενώ κάποιοι
άλλοι να εξυπηρετούνται κανονικά. Κάναμε δεκάδες προτάσεις για
την καλύτερη και αρτιότερη οργάνωση της διαδικασίας αλλά δεν
εισακούστηκαν. Στο σημείο που έχει φτάσει το πρόγραμμα, η μόνη λύση,
πλέον, που διασφαλίζει τουλάχιστον τη νομιμότητα, είναι να ενταχθούν
όλοι όσοι ξεκινήσουν την αίτησή τους εντός της προθεσμίας. Και κάτι
ακόμη: είναι απαράδεκτο, εν έτει 2018, αυτό που επιτυγχάνεται με ένα
πληροφοριακό σύστημα να είναι η επαγγελματική εξουθένωση των
μηχανικών, η διακινδύνευση της επαγγελματικής τους αξιοπρέπειας
και η ταλαιπωρία, εν γένει, των πολιτών» δήλωσε ο κ. Στασινός
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Διπλής κατεύθυνσης ξανά από τις 2/4 η Αγίας Σοφίας
ύστερα από 4,5 χρόνια μονοδρόμησης λόγω Μετρό
Διπλής κατεύθυνσης έγινε ξανά,
από το μεσημέρι της 2ας Απριλίου, το
τμήμα της οδού Αγίας Σοφίας από την
ομώνυμη πλατεία μέχρι την οδό Εγνατία,
ύστερα από 4,5 χρόνια μονοδρόμησης,
όπως επισήμανε σε δηλώσεις του σε
δημοσιογράφους στο συγκεκριμένο
σημείο ο πρόεδρος της “ΑΤΤΙΚΟ
ΜΕΤΡΟ Α.Ε.”, Γιάννης Μυλόπουλος. Ο
κ. Μυλόπουλος προανήγγειλε, επίσης,
κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Βενιζέλου από το καλοκαίρι: “θα
κλείσει τελείως στο τμήμα πάνω από την Ερμού και έως την Εγνατία
για έναν έως δύο μήνες στη διάρκεια του καλοκαιριού και μέχρι να
κατασκευαστεί η πλάκα οροφής του σταθμού”. Βέβαια, όπως έσπευσε
να διευκρινίσει, η διάρκεια αποκλεισμού του συγκεκριμένου τμήματος
“θα εξαρτηθεί από την πρόοδο της αρχαιολογικής έρευνας”. Ο ίδιος
επισήμανε ότι οι καταλήψεις των εργοταξίων σταδιακά περιορίζονται
και τόνισε ότι πριν από τη διοργάνωση της φετινής Διεθνούς Έκθεσης
Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), τον Σεπτέμβριο, θα έχει απελευθερωθεί το τμήμα
στην περιοχή του Συντριβανίου, “εκεί που σήμερα δημιουργείται ένα
σαλιγκάρι στην κυκλοφορία”.

Κατά 20% αυξάνονται τα δέντρα στο εκθεσιακό κέντρο της
ΔΕΘ-Helexpo AE
Πρωτοβουλία για την αντικατάσταση τμήματος των υπαρχόντων
δέντρων εντός του Διεθνούς Εκθεσιακού Κέντρου Θεσσαλονίκης
ανέλαβε η ΔΕΘ-Helexpο, στοχεύοντας στην ενίσχυση του πρασίνου στις
εγκαταστάσεις της, καθώς τα δέντρα θα αυξηθούν σε ποσοστό 20%.
Η ανανέωση της δενδροφύτευσης θα πραγματοποιηθεί αρχικά με την
απομάκρυνση ηλικιωμένων και άρρωστων δέντρων και στη συνέχεια με
την τοποθέτηση νέων ριζωμένων φυτών, σε συνεργασία με δασολόγους
και γεωπόνους. Έτσι θα αντιμετωπιστούν και λειτουργικά προβλήματα,
καθώς υφίστανται δέντρα που δεν μπόρεσαν να επανέλθουν μετά τους
περσινούς παγετούς, ενώ κάποια άλλα διαθέτουν επιφανειακό ριζικό
σύστημα και υπάρχει κίνδυνος πτώσης τους από ανέμους. Η κοπή των
προβληματικών δέντρων και η απομάκρυνση τους θα υλοποιηθεί με
εξειδικευμένα συνεργεία και τηρώντας όλους τους κανόνες ασφαλείας
και τους ισχύοντες νόμους (κατόπιν αδείας από τον Δήμο Θεσσαλονίκης
και ειδικότερα από την Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης για την εκτέλεση
εργασιών μικρής κλίμακας).

Σχέδιο προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή θα εκπονήσει
η Περιφέρεια Κ.Μακεδονίας

Σχέδιο προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή θα εκπονήσει η Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας, όπως προβλέπει η εθνική στρατηγική
Open Embassy: όταν τα κτήρια των πρεσβειών
που υιοθετήθηκε για το θέμα αυτό. Στο σχέδιο θα περιγράφονται,
υποδέχονται τους φίλους της αρχιτεκτονικής
μεταξύ άλλων, παράμετροι όπως το κλίμα της περιφέρειας και τα
Για δεύτερη συνεχή χρονιά
μετεωρολογικά της χαρακτηριστικά, οι παράγοντες τρωτότητας του
πραγματοποιήθηκε
στο
τοπίου, τα βασικά γεωλογικά και υδρολογικά χαρακτηριστικά, οι τύποι
πλαίσιο του OPEN HOUSE
των ακτών, ο ρυθμός μεταβολής της θάλασσας, οι αρχαιολογικοί χώροι
της Αθήνας (ΟΗΑ 2018) η
και τόποι πολιτιστικού ενδιαφέροντος και η δημογραφική κατάσταση
δράση OPEN EMBASSY. Το
της περιοχής. Παράλληλα θα γίνεται εκτίμηση των αναμενόμενων
ΟΗΑ 2018 σε συνεργασία
στην Περιφέρεια κλιματικών μεταβολών και των επιπτώσεών τους
με τις Πρεσβείες της
Πηγή: http://www.kathimerini.gr σε διάφορους τομείς κοινωνικής και οικονομικής δραστηριότητας και
Κυπριακής Δημοκρατίας,
θα προτείνονται μέτρα και δράσεις για τους τομείς και τις περιοχές
Νορβηγίας και Ολλανδίας, έδωσε πριν από λίγες ημέρες στο κοινό
προτεραιοτήτων.
τη δυνατότητα να γνωρίσει από κοντά τα τρία αυτά σημαντικά κτίρια
που διακρίνονται για την αρχιτεκτονική τους . Η δράση Open EmΞΕΝΑΓΗΣΕΙΣ της ΕΦΑΠΟΘ σε ομάδες των 30 ατόμων στην
bassy εντάσσεται στο παράλληλο πρόγραμμα του Open House Athέκθεση «1917: Μνημεία στις φλόγες», στις 20 & 27 Απριλίου
ens, το οποίο γεννήθηκε το 2014 και μας έχει συστήσει ορισμένα από
2018, Μπέη Χαμάμ (Λουτρά «Παράδεισος»). Δήλωση
τα εξέχοντα αρχιτεκτονικά τοπόσημα της Αθήνας. Οι ενδιαφερόμενοι
συμμετοχής 2310 226931. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 2313310400
μπορούσαν να επισκεφτούν τα τρία κτήρια δωρεάν, με ειδική λίστα
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ GIS του ΣΔΑΤΜΒΕ, από 16 Απριλίου έως
προεγγραφής και να ξεναγηθούν σε αυτά συνοδεία των αρχιτεκτόνων
3 Μαϊου 2018, Πλατεία Ιπποδρομίου 12, Θεσσαλονίκη.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
που τις σχεδίασαν. Οι τρεις πρεσβείες επελέγησαν λόγω της
ξεχωριστής τους αρχιτεκτονικής και του τρόπου που καταφέρνουν να
1ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ: «CLEAN ENERGY IN EUROPEAN
ISLANDS», 24 Απριλίου 2018, κεντρικό αμφιθέατρο ΤΕΙ
μεταδώσουν τον “αέρα” των χωρών που αντιπροσωπεύουν. Διαβάστε
Πειραιά. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
περιγραφές και δείτε εικόνες σε σχετικό άρθρο της Καθημερινής.
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Στα 3,39 δισ. ευρώ οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου

voria.gr 3/4/2018

Στα 3,390 δισ. ευρώ ανήλθαν, στο τέλος Φεβρουαρίου, οι συνολικές ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου και αυξήθηκαν κατά 237 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τα
3,153 δισ. ευρώ στο τέλος του Ιανουαρίου. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις της Γενικής Κυβέρνησης
ανήλθαν σε 2,614 δισ. ευρώ από 2,461 δισ. ευρώ τον Ιανουάριο, ενώ οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων αυξήθηκαν από 692 εκατ. ευρώ σε 776 εκατ. ευρώ.

Οι 4 στρατηγικοί στόχοι τoυ Υπερταμείου

news247.gr 3/4/2018

Το στρατηγικό σχέδιο δράσης παρουσίασε σήμερα η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας που θα διαχειριστεί το σύνολο της κινητής και ακίνητης
περιουσίας. Στο κείμενο αυτό αναφέρονται οι αξίες και το όραμα του Μοναδικού Μετόχου της Εταιρείας που αφορούν στη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος,
στην αξιοκρατία, στην αποτελεσματικότητα, στην καινοτομία, στη διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη και στην κοινωνική λογοδοσία. Αναφέρονται όμως και
συγκεκριμένες επιδιώξεις που αφορούν στις άμεσες θυγατρικές της Εταιρείας, καθώς και τις Δημόσιες Επιχειρήσεις που εντάχθηκαν σε αυτή.

ΣτΕ: Τέλος στην αρμοδιότητα των δήμων για τη διάνοιξη αγροτικών δρόμων

Η Καθημερινή 3/4/2018

Η επταμελής, σύνθεση του Ε΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας αποφάνθηκε ότι η κατάργηση αγροτικών οδών και η διάνοιξη νέων, σύμφωνα με τις
συνταγματικές επιταγές, δεν μπορεί να γίνεται από τους δήμους και τις κοινότητες, καθώς αποτελεί αρμοδιότητα του σχετικού υπουργείου.

Μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου από το ΕΕΘ για τη διακοπή της
υδροδότησης

voria.gr 3/4/2018

Μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου για να καταλογιστούν οι ευθύνες για τη διακοπή της υδροδότησης υπέβαλε το Επαγγελματικό Επιμελητήριο
Θεσσαλονίκης. Το Ε.Ε.Θ ζητά από την ΕΥΑΘ να προχωρήσει σε εκπτώσεις έως τουλάχιστον 10% προς τις επιχειρήσεις που επλήγησαν από τις επιπτώσεις της
βλάβης.

Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση 30 εκατ. ευρώ για σύστημα θερμικής ενέργειας
στη Φλώρινα

www.amna.gr/macedonia 3/4/2018

Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση ύψους 30 εκατομμυρίων ευρώ για την κατασκευή ενός συστήματος θερμικής ενέργειας θα λάβει η Φλώρινα, σύμφωνα με ανακοίνωση
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. «Αυτό το χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ έργο θα έχει πραγματικά οφέλη για τους κατοίκους της Φλώρινας. Ένα σύγχρονο και
αποδοτικό σύστημα θέρμανσης και έναν ελαφρύ λογαριασμό ηλεκτρικού», δήλωσε σχετικά η επίτροπος για την Περιφερειακή Πολιτική Κορίνα Κρέτσου.

Διαβάστε στο blog του ΤΕΕ/ ΤΚ

Μ

-Ο υπερτουρισμός “στραγγα
λίζει” τις τοπικές
κοινωνίες;
-Γλυπτά σε ...3D printer,
για να μειωθεί το
κόστος αποκατάστασης παλιώ
ν κτηρίων
-Οι επιχειρήσεις στην Ελλά
δα αποκλείουν τα
μεσαία στελέχη από τη λήψη
αποφάσεων. Κι
αυτό ουδόλως αρέσει στους
Millennials
-Μέχρι τις 23/4 ο νέος κύκλ
ος αιτήσεων για τη
προθερμοκοιτίδα ΟΚThess
-Υποτροφίες και διδακτορ
ικές σπουδές στη
Γαλλία
-Οι αντιδράσεις, οι μεγαλοϊδι
οκτήτες, η επιμονή
του Ελευθέριου Βενιζέλου κα
ι η μεταμόρφωση:
Πώς το σχέδιο Εμπράρ άλλα
ξε την εικόνα της
Θεσσαλονίκης
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ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1oς όροφος ΤΕΕ/ΤΚΜ, γραφείο ΝΟΚ

Περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ
κάθε Δευτέρα και 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

Το επόμενο Newsletter του ΤΕΕ/ΤΚΜ θα κυκλοφορήσει19 Απριλίου. ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ
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

