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Ανοχύρωτη αποδείχθηκε η πεδιάδα 
των Σερρών σε περίπτωση ακραίων 
καιρικών φαινόμενων, καθώς η 
διαρκής μείωση της χωρητικότητας 
της τεχνητής λίμνης Κερκίνης 
εξαιτίας των προσχώσεων και η απουσία έργων συντήρησης στις υπάρχουσες υποδομές 
αύξησαν τον κίνδυνο καταστροφικών πλημμυρών.

Την περιοχή επισκέφτηκαν ο αναπληρωτής υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ευάγγελος Αποστόλου και η υφυπουργός Εσωτερικών και 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης (Μακεδονίας-Θράκης), Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά. «Θα συζητήσουμε 
και θα συναποφασίσουμε τις πρώτες μας παρεμβάσεις που αφορούν τις υποδομές στην Κερκίνη 
και γενικότερα στις παραποτάμιες/παραλίμνιες περιοχές, αλλά και έχοντας την αρμοδιότητα των 
αγροτικών θεμάτων θα εξετάσουμε κατά πόσο μπορούμε να αποζημιώσουμε τις απώλειες, είτε 
σε επίπεδο παραγωγής, είτε σε επίπεδο εισοδήματος και δικαιωμάτων», είπε ο κ. Αποστόλου. 

Από την πλευρά της η κ. Κόλλια-Τσαρουχά θεωρεί απαραίτητη την αξιοποίηση ευρωπαϊκών 
χρηματοδοτικών εργαλείων. Τόνισε ότι τα έργα υποδομής που απαιτούνται και κατ’ επέκταση 
το κόστος τους είναι γνωστά αλλά παραμένουν δυσθεώρητα και ξεπερνούν τις υπάρχουσες 
οικονομικές δυνατότητες των δύο γειτονικών εμπλεκομένων χωρών (Ελλάδα – Βουλγαρία). 
“Μόνο η αξιοποίηση όλων των ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων θα ήταν σε θέση 
να προστατεύσει τη Μακεδονία και τη Θράκη” υποστήριξε. Τους πρώτους μήνες του 2015, με 
αυξημένο επίπεδο βροχόπτωσης σε Ελλάδα και Βουλγαρία και με τη στάθμη της Κερκίνης να 
ελέγχεται οριακά, εμφανίσθηκε -σύμφωνα με την υφυπουργό- η υπερχείλιση στην Τάφρο 
Μαυροθαλάσσης. Επιχειρήθηκε ανεπιτυχώς να στηριχτούν τα αναχώματα σε διάφορα σημεία, 
αλλά τελικά εκείνο στην περιοχή Πεθελινού έσπασε, με αποτέλεσμα το νερό να περάσει από 
την περιοχή αποστράγγισης της Αμφίπολης. Υπενθύμισε ότι πρόσφατα, ευρύτερες περιοχές 
της Μακεδονίας-Θράκης επλήγησαν από ακραία καιρικά φαινόμενα. Υπήρξαν εκτεταμένες 
καταστροφές (έργα υποδομής, καλλιέργειες, κατοικήσιμες περιοχές), που προήλθαν κυρίως 
από την αδυναμία των ποταμών να διοχετεύσουν τον τεράστιο υδάτινο όγκο από τα βόρεια.

Κατά την ίδια, η αδυναμία διαχείρισης των υδάτων στις συγκεκριμένες περιοχές οφείλεται 
κυρίως στην απουσία συνεργασίας των εμπλεκομένων φορέων. Συμπλήρωσε ότι οι 
επιστήμονες και όσοι υπηρεσιακοί παράγοντες ήταν γνώστες της σοβαρότητας του ζητήματος 
είχαν επισημάνει έγκαιρα τους κινδύνους και κατέθεσαν προτάσεις. Προβλεπόταν δίκτυο με 
σταθμούς για την παρακολούθηση της ποιότητας/ποσότητας των υδάτων σε λίμνη, ποταμούς 
και υπόγεια ύδατα. Παράλληλα, υπάρχει παλαιότερη μελέτη του ΚΑΠΕ για τοποθέτηση σταθμών 
μέτρησης παροχής ή στάθμης εντός βουλγαρικού και σκοπιανού εδάφους.

Έχουν καταγραφεί τα απαιτούμενα τεχνικά έργα και αυτά αφορούν την ενίσχυση των 
αναχωμάτων της Κερκίνης, τον καθαρισμό της κοίτης του Στρυμόνα από τις νησίδες και την 
ενίσχυση των αναχωμάτων στον κάτω Ρου, τον συμπληρωματικό καθαρισμό της εκβολής της 
Τάφρου Μαυροθαλλάσης και του Καστρί, την πραγματοποίηση επανελέγχου της διατομής στην 
εκβολή του Στρυμόνα, την ενίσχυση των αποστραγγιστικών αντλιοστασίων στην περιοχή της 
πρώην λίμνης Αχινού, και την πραγματοποίηση εκτεταμένων καθαρισμών σε όλες τις κύριες 
αποστραγγιστικές τάφρους.

Στο μεταξύ, ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας, με τον 
αντιπεριφερειάρχη Σερρών Γιάννη Μωυσιάδη, βουλευτές και δημάρχους της περιοχής 
συναντήθηκε τόσο με τον αναπληρωτή υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Βαγγέλη Αποστόλου όσο 
και με τον αναπληρωτή υπουργό Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων Χρήστο Σπίρτζη, από τους 
οποίους ζήτησαν την άμεση παρέμβαση της κυβέρνησης για την αποκατάσταση των ζημιών και 
την αποζημίωση των αγροτών.

Το θέμα συζητήθηκε και στη χθεσινή (01.04.2015) συνάντηση του προέδρου Π. 
Μπίλλια με τους προέδρους των Νομαρχιακών Επιτροπών (ΝΕ) του ΤΕΕ/ΤΚΜ. 
Το ΤΕΕ/ΤΚΜ θα αναλάβει δράση μετά από συνεργασία της Ν.Ε. Σερρών και της Διαρκούς 
ΟΕ για την αντισεισμική προστασία, την πρόληψη και την αντιμετώπιση καταστροφών.

Πολλές και σημαντικές οι εξελίξεις στο «μέτωπο» της κατασκευής του ΜΕΤΡΟ Θεσσαλονίκης. 
Η είδηση πως με απόφαση του υπουργού Οικονομίας το αποθεματικό της Αττικό Μετρό ΑΕ, το 
οποίο αφορούσε στο έργο του μετρό Θεσσαλονίκης, χρησιμοποιήθηκε για αποπληρωμή δόσης 
προς το ΔΝΤ, προκάλεσε έντονο προβληματισμό. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για 
κονδύλι 400 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ τον περασμένο Οκτώβριο ακόμη 500 εκατομμύρια που 
προορίζονταν για το μετρό Θεσσαλονίκης «κατευθύνθηκαν» τελικά στο μετρό της πρωτεύουσας. 

Στο μεταξύ, οι εργαζόμενοι στον κατασκευαστικό κλάδο προχώρησαν την Τετάρτη σε 24ωρη 
απεργία καθώς 70 συνάδελφοί τους απολύονται από την ΑΕΓΕΚ, ενώ μέσα στις επόμενες 
ημέρες ακολουθούν και άλλες απολύσεις. Πριν από μερικές μέρες και απαντώντας σε ερώτηση 
του ΚΚΕ για το μετρό Θεσσαλονίκης ο κ. Σταθάκης είπε αναφορικά με το ζήτημα των μαζικών 
απολύσεων: «Το θέμα ύστερα από αίτηση του Σωματείου Εργαζομένων στον κατασκευαστικό 
τομέα ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ εξετάζεται από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων 
του Υπουργείου Εργασίας, όπου και ελέγχεται η νομιμότητα των μαζικών απολύσεων. Κατά το 
διάστημα εξεύρεσης λύσης η ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ κατήγγειλε την υπεργολαβική σύμβαση 
με την κοινοπραξία και ξεκίνησε τη διαδικασία ομαδικών απολύσεων. Απολύθηκαν σαράντα 
εννέα εργαζόμενοι, οι οποίοι έχουν εξοφληθεί πλήρως και ολοσχερώς και υπάρχουν διακόσιοι 
ακόμη, οι οποίοι απασχολούνται σήμερα, ενώ οι υπόλοιποι λαμβάνουν μέρος της αδείας του 
2015».

Και την ώρα που οι εργασίες βρίσκονται στο τέλμα, ανακοινώθηκε απόφαση της διαιτησίας 
σχετικά με εξωσυμβατική οικονομική απαίτηση της κοινοπραξίας για εργασίες που αφορούν 
την απόθεση προϊόντων εκσκαφής. Η ανάδοχος ζητούσε σχεδόν 20 εκατομμύρια ευρώ, στην 
συνέχεια μείωσε τις απαιτήσεις της στα έντεκα εκατομμύρια ευρώ και η διαιτησία όρισε το 
ποσό που πρέπει να καταβάλλει η Αττικό Μετρό στην κοινοπραξία στα πέντε εκατομμύρια ευρώ.

Οι εξελίξεις στο μετρό θα συζητούνταν στο δημοτικό συμβούλιο Θεσσαλονίκης την περασμένη 
Δευτέρα. Αλλά, η συζήτηση αναβλήθηκε για την Παρασκευή 3 Απριλίου. Παρών θα είναι και ο 
πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ Πάρις Μπίλλιας, ο οποίος θα παρουσιάσει αναλυτικά και τεκμηριωμένα 
τη θέση του Επιμελητηρίου για του ζήτημα του μετρό Θεσσαλονίκης. Την Δευτέρα 6 Απριλίου και 
έχοντας στα χέρια του τα αποτελέσματα της συζήτησης, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης θα μεταβεί 
στην Αθήνα για συνάντηση με τον Υπουργό Οικονομίας, Γ. Σταθάκη. 

Υγρή δοκιμασία για 
την Κερκίνη 

Σε κρίσιμο σταυροδρόμι το ΜΕΤΡΟ Θεσσαλονίκης

ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΕ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΗΜΕΡΙΔΑ με θέμα «ΔΙκτΥΑ μΕΣΟΓΕΙΑκωΝ ΠΟΛΕωΝ» σχέσεις και συγκρίσεις 
με αφετηρία το μουσείο της Πόλης του Βόλου, στο πλαίσιο του ερευνητικού 
προγράμματος Θαλής - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: DeMuCiV. Στις 4 Απριλίου 
2015, 9.00-15.30, Αμφιθέατρο του μακεδονικού μουσείου Σύγχρονης τέχνης 
Θεσσαλονίκης (εντός ΔΕΘ).

1η ΕΚΘΕΣΗ της φωτογραφικής ομάδας «phototopos» του ΑΠΘ, από μέλη της 
πανεπιστημιακής κοινότητας του ΑΠΘ. Έως 5 Απριλίου 2015,  «Cafe Νίκης 35», 
Λ. Νίκης 35, Παραλία Θεσσαλονίκης.
 
ΕΚΘΕΣΗ με την ελληνική συμμετοχή στη 14η Biennale Αρχιτεκτονικής της 
Βενετίας 2014, με θέμα τον τουρισμό, στο μουσείο Ακρόπολης υπό της αιγίδα 
του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 
Έως 11 Απριλίου 2015.
 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ διοργανώνει ομάδα διδασκόντων και υποψηφίων 
διδακτόρων του τμήματος Αρχιτεκτόνων, σε συνεργασία με τον Δήμο 
Θεσσαλονίκης, στους Παλιούς Στάβλους της κάτω τούμπας. Από 24  έως 
26 Απριλίου 2015 και με μια «γιορτή της γειτονιάς» στις 9 μαΐου όπου θα 
παρουσιαστούν και τα αποτελέσματα του εργαστηρίου.

ΔΙΕΘΝΕΣ WORKSHOP με τίτλο «Architecture meets Robotics | Interactive Ho-
tels – Customizable Experiences», διοργανώνουν το Εργαστήριο TIE Lab της 
Σχολής Αρχιτεκτόνων μηχανικών του Πολυτεχνείου κρήτης και το Εργαστήριο 
Paslin Laboratory for Robotics and Autonomous Vehicles της Αρχιτεκτονικής 
Σχολής του Ariel University, 28 έως 30 Απριλίου 2015, Ariel University, Ισραήλ.
 

THESSALONIKI SCIENCE FESTIVAL με στόχο την επικοινωνία της επιστήμης 
και τεχνολογίας με το ευρύ κοινό.  Από  14 έως 17 μαΐου 2015, Πολυχώρος 
Πολιτισμού και Αθλητισμού, Γρ. Λαμπράκη & Γ’ Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη.

ΣΕμΙΝΑΡΙΟ με θέμα: «Σύγχρονες Λύσεις μόνωσης κτιρίων: Υλικά και 
Συστήματα» διοργανώνει στη Θεσσαλονίκη το ΙΕκΕμ-τΕΕ. Από 18 έως 27 
μαϊου 2015.

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΕμΙΝΑΡΙΟ με τίτλο “1st European Seminar on the Utilization of 
Electric Arc Furnace Slags”, διοργανώνει το Εργαστήριο Δομικών Υλικών του 
τμήματος Πολιτικών μηχανικών Α.Π.Θ. στο πλαίσιο του Ερευνητικού Έργου 
SLAG-PROD. Στις 10 Ιουνίου 2015,  χώρος κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών 
Αποτελεσμάτων του Α.Π.Θ.
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ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

το Σχέδιο ΥΑ). Στη, δε, τρίτη ότι θα πρέπει να ορίζεται η συγκεκριμένη έννοια και το 
πώς προσδιορίζεται, δεδομένου ότι και το αντίστοιχο Ειδικό Πλαίσιο του Τουρισμού 
αποφεύγει σχετικές αναφορές και ερμηνείες, ειδάλλως να παραλείπεται.

4. Επίσης, προκύπτει ένα ζήτημα σε σχέση με την αναθεώρηση του Ρυθμιστικού Σχεδίου 
Θεσσαλονίκης (ΡΣΘ). Το ΤΕΕ/ΤΚΜ αντέδρασε με σειρά επιστολών στην απόσυρση του τμήματος 
του Σχεδίου Νόμου της προηγούμενης Κυβέρνησης, που αφορούσε στο ΡΣΘ, αλλά και στην 
κατάργηση του Οργανισμού Ρυθμιστικού Θεσσαλονίκης (ΟΡΘΕ). Επίσης, με τη σύμφωνη γνώμη 
του τέως Υπουργού ΠΕΚΑ, το ΤΕΕ/ΤΚΜ οργάνωσε και συντόνισε διάλογο με τους φορείς της 
πόλης, ώστε να προχωρήσει το συντομότερο δυνατόν η θεσμοθέτησή του νέου Ρυθμιστικού 
Σχεδίου.

Σχετικά με τον τρόπο θεσμοθέτησής του και υπό το πρίσμα των θεσμικών ιδίως εξελίξεων που 
υπήρξαν έκτοτε, η ΔΕ θεωρεί πλέον ότι το νέο ΡΣΘ οφείλει να ενσωματώνεται και θεσμοθετείται 
ως μέρος του ΠΠΧΣΑΑ Κεντρικής Μακεδονίας και όχι ως διακριτό σχέδιο. Αυτή η επιλογή 
αναδεικνύει το στρατηγικό χαρακτήρα του σχεδίου, χωρίς παράλληλα να θέτει ένα πρόσθετο 
επίπεδο σχεδιασμού για τη μητροπολιτική περιοχή της Θεσσαλονίκης. Συμπληρωματικά προς 
την κατεύθυνση αυτή, συστήνεται η ενσωμάτωση αυτή να έχει χαρακτήρα διακριτού Κεφαλαίου 
και να αφορά στην περιοχή που ορίζεται ως περιοχή της λειτουργικής Μητροπολιτικής 
Θεσσαλονίκης. Έχει παρέλθει πια τόσος χρόνος από την ολοκλήρωση του νέου ΡΣΘ, που 
οποιαδήποτε νέα καθυστέρηση στο να περιβληθεί με κάποια νομική μορφή θα οδηγήσει στην 
εξάλειψή του.

5. Τέλος, ένα οριζόντιου χαρακτήρα ζήτημα έχει να κάνει με τη δομή του Σχεδίου της ΥΑ, 
που είναι προβληματική. Η διάθρωση του είναι παράλληλα θεματική και χωρική, συνεπώς 
καταλήγουμε σε ένα ιδιαίτερα εκτενές κείμενο που περιέχει πληθώρα επαναλήψεων, με 
αναφορές για τα ίδια θέματα να εμφανίζονται διάχυτες σε πολλά από τα Άρθρα του, αλλά και 
αρκετές αναφορές να μην εξειδικεύονται ή να παραλείπονται στη συνέχεια (ενδεικτικό είναι 
ότι στην Ευρύτερη Αναπτυξιακή Ζώνη που αφορά στην ενέργεια αναφέρονται  οι Αιολικές 
Εγκαταστάσεις και οι ΜΥΗΣ, ενώ παραλείπεται η γεωθερμία). Εκτιμάται ότι το Σχέδιο ΥΑ θα 
μπορούσε να ακολουθεί αποκλειστικά τη χωρική προσέγγιση εξειδικεύοντας τις κατευθύνσεις 
ανά περιοχή.

Επιμέρους επισημάνσεις αναφέρονται στο Πόρισμα της ΟΕ του ΤΕΕ/ ΤΚΜ. Αξίζει όμως να 
επισημάνουμε την αναφορά της Ομάδας Μελέτης του ΠΠΧΣΑΑ για τον περιορισμένο βαθμό 
εφαρμογής αρκετών εκ των προνοιών του προηγούμενου (ισχύοντος) ΠΠΧΣΑΑ. Στο πλαίσιο 
αυτό, εκτιμάται ότι τα μέτρα και δράσεις διοικητικού χαρακτήρα που προτείνονται στο Πρόγραμμα 
Δράσης του Σχεδίου ΥΑ ουδόλως πρόκειται να βελτιώσουν τον τρόπο παρακολούθησης και 
εφαρμογής του Πλαισίου και απαιτούνται ριζικές αλλαγές με μεταφορά εξουσίας από το 
κέντρο και ενδυνάμωση των περιφερειακών δομών (της κεντρικής και αιρετής διοίκησης και 
αυτοδιοίκησης, αντίστοιχα). Υπό το πρίσμα αυτό, η αναφορά περί σύστασης διυπουργικής ομάδας 
για την παρακολούθηση της εφαρμογής του παρόντος ΠΠΧΣΑΑ κρίνεται τουλάχιστον ανεπαρκής.

Το ΤΕΕ/ΤΚΜ για το Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού 
Σχεδιασμού της ΚΜ

Στο σημείο που έχει φτάσει ο σχεδιασμός, δεν κινδυνεύουμε από ενδεχόμενες αστοχίες, 
αλλά από απαράδεκτες καθυστερήσεις και διαρκώς προωθούμενες “bypass” διαδικασίες, που 
υπονομεύουν την ασφάλεια δικαίου και κατ’ επέκταση, δυσκολεύουν οποιαδήποτε αναπτυξιακή 
πρωτοβουλία.

Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένα σημαντικά ζητήματα που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν:
1. Ένα πρώτο ζήτημα έχει να κάνει με το επίπεδο ανάλυσης που θα πρέπει να εμπεριέχει το 

Σχέδιο της ΥΑ και το τι συνεπάγεται για την υλοποίηση ορισμένων παρεμβάσεων. Στο παρελθόν 
έχει διαπιστωθεί η επίκληση της απουσίας αναφορών για συγκεκριμένες παρεμβάσεις 
σε Χωροταξικά και Πολεοδομικά Σχέδια ως μέσο για την ανάσχεσή τους. Στο βαθμό που το 
συγκεκριμένο Σχέδιο ΥΑ χαρακτηρίζεται από διαφορετικούς βαθμούς εξειδίκευσης, ανάλογα 
με τον τομέα και την ωρίμανση των προτάσεων που υπάρχουν γι’ αυτόν, εκτιμάται ότι μπορεί 
να εγερθούν ζητήματα σε περιπτώσεις όπου απουσιάζουν σαφείς αναφορές σε συγκεκριμένα 
αποφασισμένα έργα (ενδεικτικά, η ολοκλήρωση της Ε.Ο. Ν. Μουδανιών -Πευκοχωρίου στο 
τμήμα Καλλιθέα – Πευκοχώρι, ο Εξωτερικός Οδικός Δακτύλιος Θεσσαλονίκης από Εγνατία οδό 
έως σύνδεση με νέα και υφιστάμενη εθνικές οδούς «Θεσσαλονίκη-Γαλάτιστα-Πολύγυρος», 
κ.λπ.). Εκτιμάται ότι τα υφιστάμενα «κενά» πληροφόρησης είναι αρκετά και δε μπορούν να 
καλυφθούν άμεσα στο σύνολό τους. Ο μόνος εναλλακτικός τρόπος για να αντιμετωπιστεί το 
συγκεκριμένο ζήτημα είναι το Σχέδιο ΥΑ να χαρακτηρίζεται από έναν τρόπο γραφής που να 
ενισχύει τη στρατηγική, πλην ουσιαστική, προσέγγισή του για το σύνολό του, με την εξαίρεση 
ορισμένων συγκεκριμένων παρεμβάσεων που θεωρεί ότι είναι μείζονος και στρατηγικής 
σημασίας και οι οποίες θα ήταν δυνατό να αναφέρονται ρητά. Άλλωστε, δεν πρέπει να ξεχνάμε 
ότι το ΠΠΧΣΑΑ είναι ένα σχέδιο με ορίζοντα 15ετίας, δηλ. ένα διάστημα στο οποίο μπορεί να 
μεταβληθούν οι πολιτικές και οι τεχνολογίες.

2. Ένα ακόμη ζήτημα έχει να κάνει με ορισμένες σημαντικές επιλογές του Σχεδίου, σχετικά 
με την ύπαρξη αναφορών σε στρατηγικής σημασίας έργα, τα οποία δεν θεωρούνται ώριμα (σε 
επίπεδο αποφάσεων και μελετών). Ενδεικτικά, αναφέρεται η ύπαρξη αναφοράς για αεροδρόμιο 
στην περιοχή της Αλεξάνδρειας, που θα εξυπηρετεί εμπορευματικές μεταφορές. Την ίδια ώρα 
απουσιάζουν αναφορές για σημαντικά έργα για τα οποία υπάρχει ένας μεγαλύτερος βαθμός 
ωρίμανσης (όπως τα έργα του ΕΣΣΥΜ-Θ). Πρόκειται για δεδομένα, που θα πρέπει να συζητηθούν 
ενδελεχώς και είτε να ληφθούν οριστικές αποφάσεις για την ενσωμάτωσή τους ή μη, είτε –αν 
δεν υπάρχει βεβαιότητα- να αντιμετωπιστούν στο πλαίσιο της στρατηγικής προσέγγισης που 
προαναφέρθηκε. Σε κάθε περίπτωση, είναι χρήσιμο να έχουμε υπόψη μας ότι για τα μεγάλα 
έργα της Περιφέρειας θα πρέπει να υπάρξει μια ιεράρχηση, προκειμένου να μη δημιουργούνται 
διαρκώς νέες υποχρεώσεις, όταν εκκρεμεί η ολοκλήρωση των τρεχόντων και αρκετών ακόμη 
που είναι σε στάδιο σχεδιασμού.

3. Στην ίδια λογική, το Σχέδιο ΥΑ εμφανίζει ορισμένες αντιφατικές κατευθύνσεις για στρατηγικής 
σημασίας κλάδους, όπου απαιτείται περαιτέρω συζήτηση. Έτσι, ενώ αναφέρει ότι σε περιοχές 
όπως το Κορδελιό, τα Διαβατά και η Σίνδος θα πρέπει να υπάρξει ένα μακροχρόνιο πλάνο 
μετεγκατάστασης των επικίνδυνων μονάδων, από την άλλη για τις εξορυκτικές δραστηριότητες 
αναφέρει ότι «Για τα γνωστά κοιτάσματα … θα πρέπει να εξετάζεται και το ενδεχόμενο 
μετακίνησης άλλων χρήσεων γης σε σχέση με τις οποίες προκύπτει σύγκρουση». Ομοίως, 
συζήτηση προκάλεσε η αναφορά στην έννοια της φέρουσας ικανότητας για τον τουρισμό σε 
αρκετά σημεία, όταν μάλιστα εμφανίζεται να αφορά στις ΠΟΤΑ, που ως οργανωμένος τρόπος 
δόμησης έχει εξ ορισμού μικρότερη επίπτωση από την ανοργάνωτη διάχυτη δόμηση. Το ΤΕΕ/
ΤΚΜ έχει εκφράσει την άποψή του και για τα τρία αυτά θέματα. Στη μεν πρώτη περίπτωση σε 
πρόσφατο πόρισμά του αναφέρει ότι θα πρέπει να υπάρξουν ενιαίες προδιαγραφές εκπόνησης 
ΣΑΤΑΜΕ και σύνδεση της πολιτικής προστασίας με το χωρικό σχεδιασμό και με τις σχετικές 
με αυτόν ρυθμίσεις, προκειμένου να υπάρξει λύση σε ένα θέμα που χρονίζει. Στη δεύτερη 
ότι είναι ιδιαίτερα κρίσιμο να βρεθεί ένα “modus vivendi” στην περιοχή της ΒΑ Χαλκιδικής, 
ώστε να αποτελέσει μοντέλο και για άλλες περιοχές όπου εντοπίζονται σημαντικά 
πεδία ορυκτού πλούτου (τα οποία είναι εκτεταμένα στην Περιφέρεια, σύμφωνα με 

«Βαθύτατα αντικοινωνικό είναι το μήνυμα που εκπέμπει το υπουργείο Οικονομικών, αρνούμενο πεισματικά να αλλάξει νομοθετικά τη ρύθμιση της αναγκαστικής φορολόγησης των ανείσπρακτων μισθωμάτων, και συνεπώς δείχνοντας ως μόνη διέξοδο για τους παγιδευμένους ιδιοκτήτες, τον δρόμο των δικαστηρίων και των εξώσεων των ενοικιαστών τους που αδυνατούν να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους» αναφέρει ο πρόεδρος της ΠΟΜΙΔΑ, Στράτος ΠαραδιάςΜείωση 4,8% παρουσίασε ο γενικός δείκτης τιμών παραγωγού στη βιομηχανία του μηνός Φεβρουαρίου 2015, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Φεβρουαρίου 2014, έναντι μείωσης 3,5% που σημειώθηκε κατά την ίδια σύγκριση των δεικτών του έτους 2014 προς το 2013. 

Ανασταλτικά στην ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου σε μια οικονομία λειτουργεί η ύπαρξη αυξημένου αριθμού μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Αυτό αναφέρεται σε ανάλυση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που εξετάζει την επίπτωση της ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εμπορίου στη μείωση των τιμών και κατ’ επέκταση στη μείωση του πληθωρισμού. 

post-its
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Διαφήμιση για την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης 
Ασθενείας

Η ενέργεια στο επίκεντρο των επαφών Λαφαζάνη στη 
Μόσχα

Μία αυλή για τη γειτονιά

Βράβευση από την Ελληνική Υδροτεχνική Ένωση 

Άμεση απόσυρση των διατάξεων για αυξήσεις στις 
ασφαλιστικές εισφορές ζητά το ΤΕΕ/ΤΚΜ

Ειδική εκδήλωση της Ελληνικής 
Υδροτεχνικής Ένωσης στο πλαίσιο της 
παγκόσμιας ημέρας του νερού, προς 
τιμήν πέντε ομότιμων καθηγητών 
του ΑΠΘ, που είχαν διατελέσει 
πρόεδροί της: της κας Αναστασιάδου 
–Παρθενίου, του κ. Γιαννόπουλου, 
του κ. Γκανούλη, του κ. Καραμούζη 
και του κ. Μπαμπατζιμόπουλου 
πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 19 
Μαρτίου. Οι ομιλίες που έγιναν κάλυψαν διάφορα θέματα συναφή με τη διαχείριση του νερού 
αλλά και την ιστορία και τις προοπτικές της ΕΥΕ και  κράτησαν αμείωτο το ενδιαφέρον του 
ακροατηρίου. Η εκδήλωση έκλεισε με απονομή των αναμνηστικών πλακετών στους τιμώμενους.

Η Ελληνική Υδροτεχνική Ένωση είναι επιστημονικό σωματείο χωρίς κερδοσκοπικό χαρακτήρα, 
που ιδρύθηκε το 1981 με έδρα τη Θεσσαλονίκη και συσπειρώνει επιστήμονες Πολυτεχνικών, 
Γεωτεχνικών και άλλων Σχολών, με κοινό αντικείμενο την επιστήμη του νερού. Εκδίδει το 
επιστημονικό περιοδικό «Υδροτεχνικά», στην ελληνική γλώσσα.

Στην ίδια επιστολή γίνεται αναφορά στους περίπου 120.000 μηχανικούς που είναι πλέον 
αντιμέτωποι με την εφαρμογή ενός νόμου που «τους υποχρεώνει» να καταβάλουν αναδρομικές 
αυξήσεις των ασφαλιστικών εισφορών οκτώ εξαμήνων, δεδομένου ότι οι πληρωμές στο Ταμείο 
είναι εξαμηνιαίες. Η επιβάρυνση αυτή, υπερβαίνει τις πραγματικές οικονομικές δυνατότητες 
των μηχανικών, που πλήττονται βαρύτατα από την κρίση, λόγω των προφανών επιπτώσεών 
της στον κατασκευαστικό τομέα αλλά και σε κάθε παραγωγική διαδικασία που σχετίζεται με τα 
επαγγελματικά αντικείμενα του κλάδου. 
Ο κ. Μπίλλιας υπογραμμίζει ότι η νομοθετική ρύθμιση  «είναι σήμερα απαραίτητη διότι 
διακυβεύεται η επιβίωση και η προσωπική, οικογενειακή και επαγγελματική αξιοπρέπεια, ενός 
ολόκληρου κλάδου, που υπήρξε και οφείλει και πάλι να αναδειχθεί σε πυλώνα της ελληνικής 
οικονομίας». Πέρα όμως από την προαναφερθείσα κατεπείγουσα νομοθετική ρύθμιση, το 
ΤΕΕ/ΤΚΜ θεωρεί ότι θα πρέπει να επανασχεδιαστεί συνολικά το σύστημα των ασφαλιστικών 
εισφορών και κατηγοριών, σε νέα ορθολογική βάση, ασφαλιστικά βιώσιμη, κοινωνικά δίκαιη 
και οικονομικά ρεαλιστική,  σύμφωνα με τις πραγματικές δυνατότητες των μηχανικών. Σε αυτή 
τη κατεύθυνση το ΤΕΕ/ΤΚΜ είναι έτοιμο να συμβάλει με τις προτάσεις του.
Στο μεταξύ, την Πέμπτη 26 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε συνάντηση για το θέμα στην οποία 
πήραν μέρος ο πρώτος αντιπρόεδρος της ΔΕ ΤΕΕ, που ασκεί καθήκοντα προέδρου ΤΕΕ 
Θόδωρος Σεραφίδης, ο πρόεδρος της Κεντρικής Αντιπροσωπείας ΤΕΕ Γιάννης Κυριακόπουλος 
και ο γενικός γραμματέας Κοινωνικής Ασφάλισης Γιώργος Ρωμανιάς. Όπως έγινε γνωστό, η 
πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εργασίας δεσμεύεται σε συνεργασία και διάλογο με το ΤΕΕ, 
να προωθήσει το συντομότερο δυνατόν νομοθετική ρύθμιση αναμόρφωσης του συστήματος 
ασφαλιστικών  εισφορών, η οποία θα αντιμετωπίζει θετικά τόσο το αίτημα της ελεύθερης 
επιλογής ασφαλιστικής κατηγορίας, όσο και τον αριθμό των ασφαλιστικών κατηγοριών σε νέα 
ορθολογική βάση. Το υπουργείο δηλώνει απερίφραστα ότι κατανοεί το δίκαιο των σχετικών 
αιτημάτων του ΤΕΕ και των μηχανικών και δεσμεύεται να συνεργαστεί και να νομοθετήσει μία 
ασφαλιστικά βιώσιμη, κοινωνικά δίκαιη και οικονομικά ρεαλιστική, σύμφωνα με τις  πραγματικές 
δυνατότητες των μηχανικών, που πλήττονται βάναυσα από την κρίση όλα τα τελευταία χρόνια 
μέχρι σήμερα, αναμόρφωση του συστήματος ασφαλιστικών  εισφορών και κατηγοριών.

Ξεκίνησε η προβολή της νέας διαφημιστικής καμπάνιας για τη χρήση της Ευρωπαϊκής Κάρτας 
Ασφάλισης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το βίντεο βρίσκεται ΕΔΩ. 
Περισσότερα στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στο facebook.

Υπέρ της διέλευσης ρωσικού φυσικού αερίου μέσω Ελλάδας για την τροφοδοσία της Ευρώπης, 
με επέκταση του αγωγού Turkish Stream που σχεδιάζεται να φθάσει στα ελληνοτουρκικά 
σύνορα τάχθηκε ο υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
Παναγιώτης Λαφαζάνης, παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα της διήμερης επίσκεψής του στη 
Μόσχα.

Ο υπουργός διευκρίνισε ότι η τελική απόφαση θα ληφθεί σε συλλογικό, κυβερνητικό επίπεδο 
και από τον πρωθυπουργό κ. Α. Τσίπρα, ο οποίος επισκέπτεται τη Μόσχα στις 8 Απριλίου, ανέφερε 
ωστόσο ότι σε περίπτωση που αποφασισθεί να προχωρήσει το σχέδιο τα οφέλη για τη χώρα θα 
είναι “εξαιρετικά έως πολύ εξαιρετικά”.

Ο σχεδιασμός για τον αγωγό φυσικού αερίου, εφόσον υιοθετηθεί προβλέπει την επέκτασή 
του από τα ελληνοτουρκικά σύνορα προς τα Σκόπια, τη Σερβία και την κεντρική Ευρώπη. Ο κ. 
Λαφαζάνης υποστήριξε ότι η Ευρώπη έχει ανάγκη το ρωσικό φυσικό αέριο, τόνισε την ανάγκη 
ο αγωγός αυτός να μην έχει την τύχη προηγούμενων σχεδίων όπως ο πετρελαιαγωγός 
Μπουργκάς - Αλεξανδρούπολη και ο αγωγός φυσικού αερίου South Stream και τάχθηκε κατά 
της θέσης της Ρωσίας σε “ενεργειακή καραντίνα”.

Αναφερόμενος στις συζητήσεις που είχε στη Μόσχα με τον Ρώσο ομόλογό του κ. Νόβακ και τον 
επικεφαλής της Gazprom Αλεξέι Μίλλερ ο κ.Λαφαζάνης είπε ότι τέθηκε ζήτημα μείωσης της 
τιμής προμήθειας του φυσικού αερίου και της ρήτρας take or pay (βάσει της οποίας η ελληνική 
πλευρά υποχρεώνεται να πληρώνει για συγκεκριμένες ποσότητες φυσικού αερίου ανεξάρτητα 
από το αν τις έχει καταναλώσει), θέματα που θα συζητηθούν περαιτέρω με τη ρωσική πλευρά. 
Ο υπουργός ανακοίνωσε ότι η ρωσική πλευρά δεσμεύθηκε για συμμετοχή ρωσικών εταιριών 
στο διαγωνισμό για έρευνες υδρογονανθράκων σε 20 θαλάσσια οικόπεδα στο Ιόνιο και νότια 
της Κρήτης ενώ τάχθηκε κατά του εμπάργκο της ΕΕ προς τη Ρωσία και ζήτησε την εξαίρεση της 
Ελλάδας από το ρωσικό εμπάργκο για τα αγροτικά προϊόντα.

Ξεκίνησε το πρόγραμμα δράσεων για την επανάχρηση του συγκροτήματος των «παλιών 
στάβλων» στην Κάτω Τούμπα. Στόχος του προγράμματος είναι η διερεύνηση των χρήσεων μέσα 
από τις οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν οι κενοί χώροι του συγκροτήματος και η απόδοση 
της εσωτερικής αυλής στη γειτονιά μέσα από μια ανοιχτή διαδικασία, στην οποία συμμετέχουν 
κάτοικοι, συλλογικότητες, ο Δήμος Θεσσαλονίκης, η 4η Δημοτική Κοινότητα και το Τμήμα 
Αρχιτεκτόνων της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. 

Κάτοικοι της περιοχής επισκέφθηκαν τον χώρο, ενημερώθηκαν, συζήτησαν και διατύπωσαν 
τις ιδέες και τις προτάσεις τους, οι οποίες συγκεντρώθηκαν και καταγράφηκαν από τον 
εντεταλμένο σύμβουλο για δράσεις που αφορούν στη λειτουργία των Δημοτικών Κοινοτήτων και 
τη Δημοτική Ενότητα Τριανδρίας, Νίκο Φωτίου, και την εντεταλμένη σύμβουλο για δράσεις που 
αφορούν στην Κοινωνία των Πολιτών, Λίνα Λιάκου, οι οποίοι έχουν αναλάβει το συντονισμό της 
πρωτοβουλίας. Συγχρόνως, ομάδες φοιτητών του Τμήματος Αρχιτεκτόνων με τους επιβλέποντες 
καθηγητές τους, «εξερεύνησαν» από την Παρασκευή 27 Μαρτίου 2015 την γύρω περιοχή και 
συνέλεξαν πληροφοριακό υλικό για τις εγκαταστάσεις και της ευρύτερη περιοχή. Οι προτάσεις 
που διατυπώθηκαν από κατοίκους και συλλογικότητες και οι πληροφορίες που συνέλεξαν οι 
φοιτητές συνθέτουν ένα πρώτο υλικό, το οποίο, στη συνέχεια, μέσα από μια σειρά δράσεων στην 
περιοχή και με συνεχή διάλογο με τους κατοίκους, θα εμπλουτιστεί και θα οργανωθεί με στόχο, 
περί τα μέσα Μαΐου, να οριστικοποιηθεί ένα πρόγραμμα χρήσεων για το συγκρότημα. Οι δράσεις 
για την επανάχρηση των παλιών στάβλων θα συνεχιστούν μέχρι τα μέσα Μαΐου.
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ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΚΜ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

E-MAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
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Πάρις Μπίλλιας

Αλεξάνδρα Γούτα
Άγγελος Αγγελίδης
Χρύσα Λασκαρίδου
Κυριακή Διαβολίτση

infotkm@central.tee.gr

ΤΕΕ - ΤΚΜ
Λεωφόρος Μ. Αλεξάνδρου 49

54643, Θεσσαλονίκη
www.tkm.tee.gr
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ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

Κατασχέσεις λογαριασμών μέσω τραπεζών είναι έτοιμο να εφαρμόσει το ΙΚΑ, για τους οφειλέτες που δεν θα ενταχθούν στη ρύθμιση των 100 δόσεων. Το Ασφαλιστικό Ίδρυμα έχει ήδη 
ενεργοποιήσει από τις 24 Μαρτίου τον μνημονιακό νόμο 4170/2013 για την «επιβολή κατάσχεσης απαιτήσεων στα χέρια πιστωτικών ιδρυμάτων με ηλεκτρονικά μέσα και μάλιστα με απόφαση 
που υπέγραψε στις 4 Μαρτίου ο διοικητής του Ιδρύματος. Ροβέρτος Σπυρόπουλός, αναφέρεται ως ημερομηνία εφαρμογής των ηλεκτρονικών κατασχετηρίων η 6η Απριλίου του 2015». Η 
κατάσχεση μέσω τραπεζικών λογαριασμών θα πραγματοποιείται άμεσα από το ΙΚΑ και θα εφαρμοστεί καθ όλη την διάρκεια της προθεσμίας ένταξης των οφειλετών στη νέα ρύθμιση.

Τα αποτελέσματα της έρευνας «Best Workplaces 2015» για τις εταιρείες με το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον στην Ελλάδα, ανακοίνωσε το Great Place to Work Hellas. Ειδικότερα οι 10 
«μεγάλες» επιχειρήσεις που απασχολούν πάνω από 251 εργαζόμενους είναι οι εξής: Pfizer Hellas, Διαμαντής Μασούτης ΑΕ, NN Hellas (πρώην ING Greece), MSD, PepsiCo - Tasty Foods, 
Μπάρμπα Στάθης ΑΒΕΕ, Pharmathen, KLEEMANN, Β. Καυκάς ΑΕ και Accenture. Οι 10 «μεσαίες» επιχειρήσεις που απασχολούν από 50 έως 250 εργαζόμενους είναι οι εξής: AbbVie Φαρμακευτική, 
MARS Group (Hellas), Microsoft Hellas, British American Tobacco Ελλάς, Coca-Cola Hellas, Epsilon Net, Johnson & Johnson Hellas Καταναλωτικά Προϊόντα, TRAVELPLANET24, Μινέρβα ΑΕ 
Ελαιουργικών Eπιχειρήσεων και Novo Nordisk Ελλάς.

Στον αέρα κινδυνεύουν να τιναχτούν οι διαπραγματεύσεις της κυβέρνησης αλλά και ο προϋπολογισμός της χώρας από απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας. Σύμφωνα με 
πληροφορίες, στην πρώτη διάσκεψη της Ολομέλειας του Συμβουλίου διαμορφώθηκε πλειοψηφία υπέρ της αντισυνταγματικότητας των περικοπών των συντάξεων προσώπων που προσέφυγαν 
στο ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο. Η απόφαση δεν έχει οριστικοποιηθεί αλλά δημιουργεί ανησυχία, αν επικυρωθεί, αφού αφορά τις συντάξεις όλου σχεδόν του ιδιωτικού τομέα. Ο αριθμός των 
συνταξιούχων είναι πάνω από 1.700.000 και αν κριθεί αυτό για τα έτη από το 2012 ως σήμερα, το κόστος θα κυμαίνεται από 3 ως 4 δισεκατομμύρια ευρώ.

Ηταν Ιανουάριος του 2014, δηλαδή πριν από ένα χρόνο περίπου όταν έπεσε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με την τρόικα μια πρωτότυπη για τα ελληνικά δεδομένα πρόταση. Ηταν ο 
λεγόμενος «φόρος λίπους» ή fat tax όπως λέγεται στο εξωτερικό. Η πρόταση ήταν να επιβληθεί φόρος που θα κυμαίνεται από 8% έως 10% και θα προστεθεί στα προϊόντα που έχουν ΦΠΑ 
13%. Σύμφωνα με τους τότε υπολογισμούς, από την επιβολή του φόρου το δημόσιο μπορεί να εισπράξει από 640 έως 800 εκατ. ευρώ το χρόνο. Το ίδιο σενάριο επανέρχεται τώρα ως μια από τις 
μεταρρυθμίσεις που έχει προτείνει η κυβέρνηση στους θεσμούς. 

«Τα πρώτα στοιχεία από τη ρύθμιση της εφάπαξ καταβολής των ληξιπρόθεσμων οφειλών είναι ενθαρρυντικά» τονίζει στην “Αυγή” η Νάντια Βαλβάνη και διευκρινίζει ότι η ηλεκτρονική 
πλατφόρμα για τους περισσότερους οφειλέτες θα είναι έτοιμη γύρω στο Πάσχα. Η αναπληρώτρια υπουργός Οικονομικών προαναγγέλλει χτύπημα στη φοροδιαφυγή μέσω “καταθεσιολογίου”, 
ελέγχων του ΣΔΟΕ, διασύνδεσης των ταμειακών μηχανών με το κεντρικό πληροφοριακό σύστημα. Όσον αφορά το αφορολόγητου των 12.000 δηλώνει ότι σχεδιάζει τη νομοθέτησή του το 
δεύτερο εξάμηνο, ενώ για το επίμαχο θέμα του ΦΠΑ στη Μύκονο και τη Σαντορίνη τονίζει ότι εξέλειπε ο λόγος του μειωμένου συντελεστή.

«Καλό 2016» λέει η κυβέρνηση μέχρι να νομοθετήσει το νέο πλαίσιο διαχείρισης των κόκκινων δανείων για τα νοικοκυριά, με ό,τι αυτή η νέα καθυστέρηση και οι ασαφείς προσδοκίες 
«Σεισάχθειας» που καλλιεργούνται μπορεί να συνεπάγονται για το ήδη εκρηκτικό πρόβλημα των «κόκκινων» δανείων. Με το φαινόμενο των μη εξυπηρετούμενων δανείων να διογκώνεται το 
τελευταίο τετράμηνο, καθώς εκτιμάται ότι τα «φέσια» σε στεγαστικά, επιχειρηματικά και καταναλωτικά ξεπερνούν πλέον τα 75 δισ. ευρώ και τους τραπεζίτες να εκτιμούν πως δεν θα κορυφωθεί 
πριν από την επόμενη χρονιά, ο υπουργός Οικονομίας Γιώργος Σταθάκης σημείωσε ότι το «ζήτημα είναι καίριο, κρίσιμο και αποφασιστικό», αλλά έδειξε ότι η κυβέρνηση δεν βιάζεται να τρέξει 
γρήγορα τον νόμο για τη δημιουργία του δημόσιου φορέα τον οποίο έχει εξαγγείλει.
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