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EDITORIAL
Θα γίνει ...Mετρό το Μετρό της Θεσσαλονίκης ή θα
εξελιχθεί σε Κτηματολόγιο νούμερο 2; Όσο και αν
θέλουμε το πρώτο δεν μπορούμε να αποκλείσουμε
το δεύτερο. Το έργο δεν κινδυνεύει “απλά”
με απένταξη του βασικού κορμού του (και της
επέκτασης προς Καλαμαριά) από τα κοινοτικά
χρηματοδοτικά προγράμματα και με ένα εξαιρετικά
δαπανηρό “πάγωμα” μετά από τόσα χρόνια
ταλαιπωρίας. Είναι ορατός πλέον ο κίνδυνος να
ακολουθήσει τη ...μοίρα του Κτηματολογίου και
να βρεθεί ενώπιον τσουχτερών προστίμων και
αιτημάτων επιστροφής κονδυλίων.
Τα μηνύματα που φτάνουν στη Θεσσαλονίκη από τις
Βρυξέλλες διόλου ενθαρρυντικά είναι: ενδεικτικές
προς τούτο οι πρόσφατες δηλώσεις της αρμόδιας
Επιτρόπου, Corina Cretu, ότι η Κομισιόν έχει
διατυπώσει συστάσεις προς τις ελληνικές αρχές
για την επίσπευση του έργου. H ίδια δήλωσε
εγγράφως ότι η Κομισιόν έχει λάβει γνώση
σχετικά με το γεγονός ότι για τις καθυστερήσεις
έχει ξεκινήσει έρευνα του Εισαγγελέα Διαφθοράς
Θεσσαλονίκης και ξεκαθάρισε ότι αναλόγως των
συμπερασμάτων των ελληνικών δικαστικών
αρχών, η Επιτροπή θα συναγάγει συμπεράσματα
“και θα λάβει τα πλέον κατάλληλα μέτρα”.
Είναι προφανές ότι τα χρονικά περιθώρια
εξαντλήθηκαν. Αν δεν θέλουμε να χάσουμε το
τρένο του μετρό και να το πληρώσουμε ακριβά,
επιβάλλεται να ληφθούν άμεσα οι απαιτούμενες
αποφάσεις για τη συνέχιση της κατασκευής του
έργου, στο πλαίσιο μιας κοινά αποδεκτής λύσης
-τόσο σε ό,τι αφορά το χρονοδιάγραμμα, όσο και
το κόστος- μεταξύ του αναδόχου, της ΑΤΤΙΚΟ
ΜΕΤΡΟ και της κυβέρνησης.

Τα πλεονεκτήματα του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημόσιων Συμβάσεων
Σημαντική εξοικονόμηση χρόνου και χρήματος, με ταυτόχρονη αύξηση της διαφάνειας, επιτυγχάνεται μέσω
της λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), στο οποίο μέχρι
το τέλος του 2015 θα πρέπει να έχουν ενταχθεί όλες οι σχετικές λειτουργίες του συνόλου του δημόσιου
τομέα. Ήδη, από την 1η Ιουλίου αναμένεται να λειτουργήσει στο σύστημα -το οποίο αναπτύσσεται στη
Γενική Γραμματεία Εμπορίου- και το σκέλος των συμβάσεων μελετών του νόμου 3316 για τους φορείς
της κεντρικής κυβέρνησης. Μέχρι την 1η Δεκεμβρίου θα ενταχθούν στο σύστημα και οι συμβάσεις των
δημόσιων έργων για τους φορείς της γενικής κυβέρνησης. Τα παραπάνω γνωστοποίησε ο διευθυντής
ανάπτυξης και τεχνικής στήριξης του ΕΣΗΔΗΣ, Απόστολος Φρατζέσκος, στη διάρκεια εκδήλωσης, που
διοργάνωσε το βράδυ της Δευτέρας το ΤΕΕ/ΤΚΜ, σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ένωση Συνδέσμων
Εργοληπτών Δημοσίων Έργων και τον Σύνδεσμο Πιστοποιημένων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων και
Τεχνικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης και Κεντρικής Μακεδονίας.
Συνέχεια στη σελίδα 2...

Το ΤΕΕ/ΤΚΜ γιορτάζει την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος
Με πρωτότυπες δράσεις, στις οποίες τον πρώτο λόγο θα έχουν τα παιδιά ηλικίας 11-12 ετών, θα γιορτάσει
φέτος την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος το ΤΕΕ/ΤΚΜ, στο πλαίσιο εκδηλώσεων, που διοργανώνονται
σε συνεργασία με τον δήμο Θεσσαλονίκης, τον σύλλογο “Φίλοι του δάσους” και την ομάδα «Students for
Sustainability», η οποία αποτελείται από φοιτητές του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος (και συγκεκριμένα
του “MSc in Environmental Management and Sustainability”). Οι δράσεις που θα πραγματοποιηθούν στις
5 Ιουνίου είναι δύο: η πρώτη, με τίτλο «Το περιβάλλον σε βάζει στο παιχνίδι», απευθύνεται σε μαθητές
δημοτικού. Η δεύτερη, το «Green Wave Concert», θα βάλει στο παιχνίδι και τα ...μεγάλα παιδιά.
Συνέχεια στη σελίδα 3...

Δεν είναι εύκολο. Αλλά είναι μονόδρομος._

ΤΣΜΕΔΕ
Διαθέσιμη η εφαρμογή της ηλεκτρονικής αίτησης διακανονισμού
του Ν.4321/2015. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
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Τα πλεονεκτήματα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημόσιων Συμβάσεων
Όπως είπε ο διευθυντής ανάπτυξης και τεχνικής στήριξης του ΕΣΗΔΗΣ,
Απόστολος Φρατζέσκος μέσω του συστήματος θα πραγματοποιείται
-υποχρεωτικά για τους φορείς του δημοσίου- ηλεκτρονικά όλη η διαγωνιστική
διαδικασία και η παρακολούθηση μίας δημόσιας σύμβασης (για προμήθειες
και υπηρεσίες) με προϋπολογισμό 60.000 ευρώ και άνω (άνευ ΦΠΑ). Το
σύστημα διαθέτει ήδη λειτουργίες που αφορούν την κατάρτιση και δημοσίευση
της διακήρυξης ενός διαγωνισμού, την υποβολή των προσφορών από τους
υποψήφιους αναδόχους, την αξιολόγηση και την κατακύρωση της σύμβασης.

Κάνοντας τον απολογισμό της μέχρι σήμερα λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, ο
κ.Φρατζέσκος επισήμανε ότι έχουν ήδη δημοσιευτεί -με βάση τα πλέον πρόσφατα
στατιστικά στοιχεία- πάνω από 1.400 ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί του δημοσίου
(“οι οποίοι πλέον μπορεί να έχουν φτάσει και τους 1.500”) κι έχουν υποβληθεί
από οικονομικούς φορείς περισσότερες από 3.500 ηλεκτρονικές προσφορές.
Στο δε μητρώο διοικητικών αποφάσεων υπάρχουν σήμερα περισσότερες από
ένα εκατομμύριο εγγραφές (διοικητικών αποφάσεων). «Για πρώτη φορά τους
τελευταίους μήνες έχουμε εικόνα για το τι γίνεται στη χώρα με τις δημόσιες
συμβάσεις, γνωρίζουμε σε τι τιμές αγοράζουμε, ποιοι αγοράζουν, ποιοι είναι οι
ανάδοχοι των έργων», υποστήριξε και πρόσθεσε ότι, χάρη και στη λειτουργία
του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου υπάρχει πλήρης διαφάνεια σε ό,τι
αφορά τα στοιχεία των δημόσιων συμβάσεων, αφού «ο καθένας μπορεί να δει
τις προκηρύξεις σε εξέλιξη αλλά και να γνωρίζει ποιος και πότε υπέγραψε με
ποιον».
Απαριθμώντας τα πρόσθετα οφέλη από τη λειτουργία του συστήματος, με
βάση και την ευρωπαϊκή εμπειρία, ο κ. Φρατζέσκος ανέφερε -μεταξύ άλλων- τα
εξής: μείωση των δαπανών των διαγωνισμών για τις δημόσιες συμβάσεις κατά
τουλάχιστον 15% (σε σχέση με τον αρχικό προϋπολογισμό που είχε δεσμευτεί
να δαπανηθεί) και ελάττωση του κόστους τής συμμετοχής σε διαγωνισμούς
του δημοσίου για τις επιχειρήσεις. «Ευελπιστούμε παράλληλα ότι θα δούμε και
σημαντική μείωση του χρόνου που απαιτείται για τις διαδικασίες των δημόσιων
διαγωνισμών» σημείωσε και πρόσθεσε ότι στην ιστοσελίδα του συστήματος
(www.promitheus.gov.gr) υπάρχουν όλα τα εγχειρίδια χρήσης αυτού, καθώς
και βίντεο e-learning για την καλύτερη αξιοποίηση των δυνατοτήτων του
ΕΣΗΔΗΣ.
Απευθύνοντας χαιρετισμό στην εκδήλωση, ο πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ, Πάρις
Μπίλλιας, εξέφρασε την πεποίθηση ότι το σύστημα θα μειώσει τη γραφειοκρατία
και το κόστος των διαγωνισμών, ενώ παράλληλα θα αυξήσει τη διαφάνεια και
τελικά την ίδια τη δημοκρατία. «Βέβαια, όλα αυτά σε μια εποχή που τα βασικά
ζητούμενα είναι δύο: πρώτον, να υπάρχουν δημόσιες συμβάσεις
και δεύτερον, να πληρώνονται αυτοί που τις αναλαμβάνουν», κατέληξε.
Ο ειδικός συνεργάτης της ΠΕΣΕΔΕ, Σταμούλης Μπιτλής, παρουσίασε από

την πλευρά του τα επόμενα στάδια εξέλιξης του ΕΣΗΔΗΣ, υπογραμμίζοντας
ότι «θα διατίθενται επιπλέον λειτουργίες όπως η εκτέλεση και
παρακολούθηση της σχετικής σύμβασης, η ηλεκτρονική παραγγελία, η
ηλεκτρονική τιμολόγηση και η ηλεκτρονική πληρωμή. Επιπρόσθετα το σύστημα
αυτό προσφέρει τη δυνατότητα στους φορείς του Δημοσίου να εφαρμόσουν νέες
τεχνικές στις διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων, όπως είναι ο ηλεκτρονικός
πλειστηριασμός, τα δυναμικά συστήματα αγορών, ο ανταγωνιστικός διάλογος
και η συμφωνία – πλαίσιο», είπε. Σύμφωνα με τον κ. Μπιτλή, πρώτο βήμα γα
την αξιοποίηση των δυνατοτήτων του ΕΣΗΔΗΣ είναι η εγγραφή στο σύστημα.
Για την εγγραφή θα απαιτηθούν οι κωδικοί πρόσβασης στο Taxisnet. Μετά
την εγγραφή οι αιτούντες λαμβάνουν email με τους κωδικούς πρόσβασης
στο ΕΣΗΔΗΣ. Μεταξύ άλλων, οι χρήστες του ΕΣΗΔΗΣ έχουν τη δυνατότητα να
ενημερώνονται για όλες τις προκηρύξεις/ διακηρύξεις διαγωνισμών μέσω
μίας ενιαίας ηλεκτρονικής πύλης, να κάνουν αποτελεσματική αναζήτηση
και να συμμετέχουν σε ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς και πλειστηριασμούς.
Επιπλέον προβλέπεται η σταδιακή απλοποίηση της διαδικασίας συμμετοχής
και υποβολής δικαιολογητικών σε έναν δημόσιο διαγωνισμό μέσα από την
ανάπτυξη διαλειτουργικότητας ανάμεσα στο ΕΣΗΔΗΣ και τα συστήματα άλλων
Δημοσίων Φορέων (π.χ. ΓΓΠΣ, IKA, ΓΕΜΗ κλπ.).
Δεύτερο βήμα είναι η παραμετροποίηση του προφίλ, ώστε ο χρήστης να έχει
πρόσβαση στις διακηρύξεις που τον ενδιαφέρουν.Το αίτημά του επιβεβαιώνεται
από τον διαχειριστή του ΕΣΗΔΗΣ συνήθως εντός 24 ωρών. Το τρίτο βήμα
είναι η απόκτηση ψηφιακής υπογραφής, ξεκινώντας από την παραγγελία του
βασικού εξοπλισμού (stick) USB TOKEN και προχωρώντας με την έκδοση
ψηφιακού πιστοποιητικού (για το οποίο πρώτα θα απαιτηθεί η εγγραφή στην
πύλη ΕΡΜΗΣ). «Αφού ο χρήστης έχει εγγραφεί στο ΕΣΗΔΗΣ και έχει αποκτήσει
ψηφιακή υπογραφή, μπορεί να λάβει μέρος σε ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς»,
κατέληξε ο κ. Μπιτλής.
Από τη πλευρά του, ο νομικός σύμβουλος της ΠΕΣΕΔΕ, Τάσος Γακίδης,
ενημέρωσε για τις κυριότερες μεταρρυθμίσεις που θα επιφέρουν στο
ρυθμιστικό πλαίσιο της σύναψης δημόσιων συμβάσεων οι νέες οδηγίες
2014/24/ΕΕ, 2014/25/ΕΕ και 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ των οποίων η καθιέρωση
ενός ολοκληρωμένου ηλεκτρονικού συστήματος δημοπράτησης, καθώς και για
τη διαδικασία εναρμόνισης των οδηγιών αυτών στις ρυθμίσεις της εσωτερικής
έννομης τάξης.
Παρόντες στην εκδήλωση ήταν μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του Συνδέσμου
Πιστοποιημένων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων και Τεχνικών Επιχειρήσεων
Θεσσαλονίκης & Κεντρικής Μακεδονίας Φώτης Κουβουκλιώτης, ο οποίος και
συντόνισε, ο πρόεδρος της Αντιπροσωπείας ΤΕΕ/ΤΚΜ, Βασίλης Γρηγοριάδης, τα
μέλη της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ/ΤΚΜ Δημήτρης Μήτρου και Ιωάννης
Νάνος κι ο πρόεδρος της Μόνιμης Επιτροπής Αρχιτεκτονικών Θεμάτων Κώστας
Μπελιμπασάκης.

ΤΕΕ/ΤΚΜ προσεχώς…
1. Η διαμεσολάβηση ως εργαλείο επαγγελματικής δραστηριοποίησης των
μηχανικών, είναι το αντικείμενο εκδήλωσης που συνδιοργανώνουν το ΤΕΕ/
ΤΚΜ και ο Σύνδεσμος Ελλήνων Διαμεσολαβητών την Τετάρτη 3 Ιουνίου,
στις 18:00, στο αμφιθέατρο του Τμήματος. Πληροφορίες ΕΔΩ
2. Ημερίδα του Ινστιτούτου Κτιρίων Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης
INZEB.ORG, υπό την αιγίδα του ΤΕΕ/ΤΚΜ την Παρασκευή 19 Ιουνίου.
Περισσότερα ΕΔΩ
3. Ενημερωτική ημερίδα στις Σέρρες στις 2 Ιουνίου με θέμα «Πλαίσιο και
μεθοδολογίες εκτιμήσεων ακινήτων στην Ελλάδα σήμερα». Περισσότερες
πληροφορίες ΕΔΩ
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Το ΤΕΕ/ΤΚΜ γιορτάζει
την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος
Αναλυτικότερα, ανήμερα της 5ης Ιουνίου, από τις 9 το πρωί μέχρι τη μιάμιση
μετά το μεσημέρι, στον Κήπο των Εποχών στη Νέα Παραλία, 94 μαθητές της
πέμπτης και έκτης τάξης του 87ου δημοτικού σχολείου Θεσσαλονίκης, θα έχουν
μεταξύ άλλων τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε ένα διαδραστικό παιχνίδι, που
“ενορχηστρώνει” ο σύλλογος «Φίλοι του Δάσους» (πρόκειται για περιβαλλοντικό
σύλλογο, που μεταξύ άλλων δραστηριοτήτων επικεντρώνει την προσοχή του
στην “ανάπτυξη της περιβαλλοντικής συνείδησης στις μικρές ηλικίες”. Μέλη του
είναι ενεργοί πολίτες, δραστήριοι γονείς, παλιοί και εν ενεργεία πρόσκοποι).
Θα υπάρχουν πέντε διαφορετικοί “σταθμοί εργασίας”, όπου τα πιτσιρίκια θα
μπορούν να δημιουργήσουν τα ίδια ανακυκλωμένα χαρτί, να παίξουν ένα
ιδιαίτερο τζένγκα, στο πλαίσιο του οποίου κάθε φορά που θα τραβούν έναν
κύβο θα πρέπει να απαντούν σε μια ερώτηση σχετικά με την κατανάλωση
ενέργειας, τη ρύπανση, την ανακύκλωση κλπ. ώστε να γίνεται συζήτηση, να
δοκιμάσουν τη δεξιοτεχνία τους πάνω σε ένα σχοινί ισορροπίας, να γράψουν
το δικό τους μήνυμα για το περιβάλλον σε ένα τεράστιο πανό και να κάνουν μια
μικρή παρουσίαση!
Παράλληλα, στις 5 το απόγευμα της ίδιας ημέρας θα ξεκινήσει το πολιτιστικό
δίπτυχο «“Green wave Concert”– “Έκθεση φωτογραφίας Εcothess: Περιβάλλον
και άνθρωπος”», που θα ολοκληρωθεί στις 11 το βράδυ. Στη διάρκεια
αυτής της δράσης θα γίνουν εγκαίνια έκθεσης φωτογραφίας με έμπνευση
τα περιβαλλοντικά προβλήματα της Θεσσαλονίκης, που διοργανώνουν ο
εθελοντικός οργανισμός Ecocity και η ομάδα Students for Sustainability
(ακολούθως τα εκθέματα θα μεταφερθούν στους χώρους του ΤΕΕ/ΤΚΜ για δύο
εβδομάδες). Παράλληλα, θα βραβευτούν οι καλύτερες φωτογραφίες (υπάρχει
δυνατότητα ψηφοφορίας. Για περισσότερες πληροφορίες:https://www.facebook.com/events/1045807065449261/).
Θα ακολουθήσει συναυλία με γνωστά συγκροτήματα για καλό σκοπό (αντί
εισιτηρίου, οι προσερχόμενοι στη συναυλία θα μπορούν να καταθέτουν
ένα ποσό της επιλογής τους σε κλειστό “κουμπαρά” και τα χρήματα που θα
συγκεντρωθούν θα ενισχύσουν τους σκοπούς του Συλλόγου Συνδρόμου Down
Ελλάδος). Συνεργαζόμενοι φορείς: Δήμος Θεσσαλονίκης, ΦΟΔΣΑ, Διεθνές
Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, “Students for Sustainability”, Φίλοι του Δάσους.

Τα προβλήματα του κλάδου στη διάσκεψη
προέδρων του ΤΕΕ
Όλα τα ζητήματα που αφορούν τον κλάδο των μηχανικών τέθηκαν επί τάπητος
κατά τη διάρκεια της πρόσφατης διάσκεψης των προέδρων των περιφερειακών
τμημάτων του ΤΕΕ στην Αθήνα, όπου συμμετείχε για πρώτη φορά από την
εκλογή του και ο νέος πρόεδρος του ΤΕΕ, Γιώργος Στασινός. Οι πρόεδροι
συζήτησαν διεξοδικά όλα τα προβλήματα των μηχανικών, ενημερώθηκαν για
τις οικονομικές και τις συνολικότερες εκκρεμότητες του ΤΕΕ και είχαν μία
πρώτη ενημέρωση για τους στόχους που έχει θέσει ο νέος πρόεδρος του
κεντρικού ΤΕΕ. Συμφώνησαν να συναντηθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα
έχοντας οριστικοποιήσει νωρίτερα συγκεκριμένη ατζέντα θεμάτων.
Στο μεταξύ, τις προτεραιότητες του ΤΕΕ ανέλυσε ο νέος πρόεδρός του
Γιώργος Στασινός κατά τη διάρκεια άτυπης συνάντησης με διαπιστευμένους
δημοσιογράφους. Όπως μετέδωσε το ΑΜΠΕ, η δημιουργία αποτελεσματικών
ηλεκτρονικών υποδομών και υπηρεσιών, με στόχο την απλούστευση, τη
διαφάνεια και την αντικειμενικοποίηση των διαδικασιών, η επιστημονική
αναβάθμιση και πιστοποίηση του τεχνικού κόσμου, καθώς επίσης και οι

ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΕ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
εποικοδομητικές παρεμβάσεις σε πολιτικό επίπεδο πρόκειται να τεθούν
ψηλά στην ατζέντα του νέου προεδρείου του Επιμελητηρίου. Κεντρικός
στόχος του ΤΕΕ είναι η δημιουργία ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς του πολίτες
και τους μηχανικούς σε θέματα χωροταξίας και πολεοδομίας, σε ένα ενιαίο
ψηφιακό υπόβαθρο για όλο τον δημόσιο τομέα. Ο κ. Στασινός, κατά τη διάρκεια
της συζήτησης σε εναλλακτικό βιβλιοπωλείο της Αθήνας, ιδιαίτερη αναφορά
έκανε στις δυνατότητες που υπάρχουν σε σχέση με την τουριστική ανάπτυξη
και τη δημιουργία αντίστοιχων υποδομών, χαρακτηρίζοντάς τες ως «βασικούς
πυλώνες για την έξοδο από την κρίση». Σε σχέση με την χωροταξία, τάχθηκε
υπέρ της επιτάχυνσης του έργου του Κτηματολογίου, καθώς επίσης και ενός
ευρύτερου εθνικού χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού, με βάση τις
αποφάσεις του ΣτΕ, έτσι ώστε «να μην μπορεί να κάνει ο καθένας ό,τι σκέπτεται»,
όπως χαρακτηριστικά είπε. Σχετικά με τις δυνατότητες που υπάρχουν μέσα από
τα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία, επεσήμανε ότι έμφαση πρόκειται να
δοθεί για την ενεργειακή αναβάθμιση, εξοικονόμηση και αποδοτικότητα του
κτιριακού δυναμικού της χώρας, ενώ ταυτόχρονα πρωτοβουλίες πρόκειται
να αναληφθούν σε σχέση με την αναστήλωση, αναπαλαίωση και συντήρηση
κτιρίων.
Να σημειωθεί ότι είχε προηγηθεί δημόσια παρέμβασή του σε ότι αφορά το
ενδεχόμενο αύξησης του ΦΠΑ, τονίζοντας ότι η οικοδομή πρέπει να βρίσκεται
τουλάχιστον στον μεσαίο συντελεστή. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΤΕΕ Γιώργο
Στασινό «η ένταξη της οικοδομής στον ανώτατο συντελεστή δεν εξυπηρετεί
κανέναν, αφού θα προσφέρει προφανώς μειωμένα έσοδα στα δημόσια ταμεία
και θα οδηγήσει σε περαιτέρω μείωση τόσο των όποιων εργασιών γίνονται
σήμερα όσο και του αποθέματος νέων οικοδομών». «Άλλωστε δεν πρέπει να
ξεχνάμε ότι η κατοικία αποτελεί ανθρώπινο δικαίωμα που προστατεύεται από
το Σύνταγμα και οφείλει να αποτελεί μέριμνα του Κράτους, οπότε η νομική βάση
για μειωμένο συντελεστή υφίσταται ήδη», σημείωσε.

Ψήφισμα της «Α» ΤΕΕ/ΤΚΜ για τη γενοκτονία των Ποντίων
Η Αντιπροσωπεία του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας/Τμήματος Κεντρικής
Μακεδονίας με ψήφισμα της εκφράζει την αμέριστη συμπαράστασή της στον
αγώνα των Ποντίων για αναγνώριση της γενοκτονίας τους από την τουρκική
κυβέρνηση.
«Η γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου από το οθωμανικό, νεοτουρκικό και
κεμαλικό καθεστώς (1916 - 1923), είναι ένα ιστορικά τεκμηριωμένο γεγονός.
Μετρά 353.000 νεκρούς και αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη γενοκτονία του
περασμένου αιώνα, μετά τη γενοκτονία των Αρμενίων. Στις 24 Φεβρουαρίου του
1994 η ολομέλεια της Ελληνικής Βουλής, με ομόφωνη απόφαση της, όρισε την
19η Μαΐου ως Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων στο μικρασιατικό
Πόντο την περίοδο 1916-1923. Αναγνώριση που, παρόλη την εβδομηκονταετή
καθυστέρηση, δικαίωσε ηθικά τον ποντιακό ελληνισμό και συνέδεσε το
σύγχρονο ελληνισμό με την ιστορική του μνήμη. Έκτοτε, η γενοκτονία των
Ελλήνων του Πόντου έχει αναγνωριστεί διεθνώς από τα κοινοβούλια διαφόρων
χωρών, όπως της Κύπρου, επτά πολιτειών των Η.Π.Α., της Νότιας Αυστραλίας,
της Σουηδίας, από τη Γερουσία της πολιτείας της Νέας Νότιας Ουαλίας στην
Αυστραλία και το κοινοβούλιο της Αρμενίας. Επιπλέον, στις 15 Δεκεμβρίου
2007 η Διεθνής Ένωση Επιστημόνων Μελέτης της Γενοκτονίας (IAGS, International Association of Genocide Scholars) προχώρησε στην αναγνώρισή της.
Η συστηματική άρνησή της από την τουρκική κυβέρνηση, ωστόσο, λειτουργεί
απαλλακτικά για τους θύτες και η μή αναγνώρισή της αποτελεί παραβίαση
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Καλούμε, λοιπόν, την τουρκική κυβέρνηση να
αναγνωρίσει την γενοκτονία των Ποντίων και να συμμορφωθεί με τους κανόνες
του Διεθνούς Δικαίου, δείχνοντας ότι σέβεται τους δημοκρατικούς θεσμούς και
τα ανθρώπινα δικαιώματα ενώ επιθυμεί να γίνει πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης», αναφέρεται στο ψήφισμα.

3

Τ Ε ΥΧΟ Σ

11

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ

28 MAI 2015

Διεθνής φοιτητικός διαγωνισμός Αρχιτεκτονικής τοπίου
για τη Θεσσαλονίκη
Τα αποτελέσματα του Διεθνούς Φοιτητικού Διαγωνισμού, με θέμα την
«Ανασύνθεση του τοπίου της Θεσσαλονίκης, από το δάσος στη θάλασσα, επί
της οδού Τρίτης Σεπτεμβρίου» παρουσιάστηκαν στο Διεθνές Συμπόσιο, με
τίτλο: “Landarch-Competition 2014”, τη Δευτέρα 25 Μαΐου 2015 στο Δημαρχείο
Θεσσαλονίκης.
Η προκήρυξη του Διεθνούς Φοιτητικού Διαγωνισμού Αρχιτεκτονικής Τοπίου,
με τίτλο: «Designing the cityscape from the forest to the waterfront. Tritis
Septemvriou Street» διακινήθηκε, παγκοσμίως, σε όλα τα πανεπιστήμια και
τις αντίστοιχες σχολές και ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία, απήχηση και
συμμετοχή από Πανεπιστήμια της Γαλλίας, της Σουηδίας, της Γερμανίας, της
Σλοβενίας, του Καναδά, της Αγγλίας και της Ελλάδας. Στην κριτική επιτροπή
συμμετείχαν έλληνες ακαδημαϊκοί με ειδίκευση στα επιστημονικά πεδία που
σχετίζονται με το διαγωνισμό καθώς και διαπρεπείς, διεθνώς καταξιωμένοι
αρχιτέκτονες τοπίου.
Το θέμα του διαγωνισμού αναφέρεται στη φυσική δίοδο της Θεσσαλονίκης
από τον Κεδρινό Λόφο έως το παράλιο μέτωπο του Θερμαϊκού, μαζί με
γειτνιάζοντα πεδία και τοποθεσίες εξαιρετικής σημασίας, αποσπασματικά
ενυπάρχοντα: Παραλία και πάρκο, Δημαρχείο, Αρχαιολογικό Μουσείο, Μουσείο
Βυζαντινού Πολιτισμού, Διεθνής Έκθεση, 3ο Σώμα Στρατού, Πρωτοχριστιανικά
αρχαιολογικά ευρήματα, δύο Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, Αριστοτέλειο
και Μακεδονίας, Υπόγειο Σταθμό Μετρό, Μουσείο Αθλητισμού, αθλητικές
εγκαταστάσεις Ιβανόφειο γήπεδο, Καυτατζόγλειο στάδιο, το Ρέμα Χορτατζήδων
και τον Κέδρινο Λόφο.
Νέες ιδέες προέκυψαν, όπως ζητήθηκε, από τον διαγωνισμό για την
αναμόρφωση της εικόνας του χώρου, της αναβάθμισης της ποιότητας της
ζωής και του περιβάλλοντος, την προώθηση μέσω του σχεδιασμού τοπίου
της βιωσιμότητας της περιοχής και τη μετατροπή του υπάρχοντος αστικού
τοπίου σε τόπο βιωμάτων και απόλαυσης για κατοίκους και επισκέπτες, με
βάση το δυναμικό της τοποθεσίας. Στο Συμπόσιο, όπου παραβρέθηκε και ο
πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ Πάρις Μπίλλιας, έγινε η παρουσίαση και η βράβευση
των αποτελεσμάτων που ξεκίνησε το 2013, με αφορμή τη συμπλήρωση δέκα
ετών από την έναρξη του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Αρχιτεκτονική Τοπίου
που είναι το πρώτο που λειτουργεί στην Ελλάδα και είναι αναγνωρισμένο
πανευρωπαϊκά και διεθνώς (EFLA, ECLAS, IFLA). Περισσότερες πληροφορίες
για το διαγωνισμό και για το Μεταπτυχιακό Αρχιτεκτονικής Τοπίου

Παγκόσμια Διάκριση για το Τμήμα Αρχιτεκτόνων του ΑΠΘ
Ομάδα φοιτητών του Τμήματος Αρχιτεκτόνων του ΑΠΘ κέρδισε το πρώτο
Βραβείο και το Χρυσό Μετάλλιο της 14ης Παγκόσμιας Τριενάλε Αρχιτεκτονικής
“Interarch 2015” που πραγματοποιήθηκε από 17 έως 20 Μαΐου 2015, στη Σόφια,
υπό την αιγίδα της UNESCO, ενώ άλλες δύο ομάδες του Τμήματος απέσπασαν
το Ειδικό Βραβείο του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αρχιτεκτόνων, Πολιτικών
Μηχανικών και Γεωδαιτών της Βουλγαρίας και το Ειδικό Βραβείο της Ένωσης
Αρχιτεκτόνων της Βουλγαρίας, αντίστοιχα.
Συγκεκριμένα, τα βραβεία που δόθηκαν είναι:
-«1st Prize Gold Medal Interarch, Catalogue and Honorary Diploma» για την
εργασία “Sensing spaces” στους φοιτητές του Τμήματος Αρχιτεκτόνων:
Φωτεινή Λιάκου και Ελευθερία Φατσέα με επιβλέποντες Καθηγητές
τους Κ. Τσουκαλά και C. Conenna.

-«Special Prize of the Rector of the University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy and Honorary Diploma Interarch» για την εργασία
“Domestic GoodsDepartment Store” στους φοιτητές του Τμήματος
Αρχιτεκτόνων Θέμη Ιστατιάδη, Γιώργο Μερτζανίδη και Μιχάλη Φουντεδάκη,
με επιβλέπουσα Καθηγήτρια την Τ. Παπαδοπούλου και τον Υπ. Διδάκτορα,
Παναγιώτη Χατζητσακύρη.
-«Special Prize of the Union of Architects in Bulgaria - Gold Capital, Special
Diploma and Honorary Diploma Interarch» για την εργασία “Living next to
the lake” στη Φοιτήτρια του Τμήματος Αρχιτεκτόνων, Ευγενία Χαραλαμπίδου
με επιβλέποντες Καθηγητές τους Φ. Βαβύλη και Κ. Σακαντάμη (ΦΩΤΟ).

Το Τμήμα Αρχιτεκτόνων του ΑΠΘ συμμετείχε επίσημα στη 14η Παγκόσμια
Τριενάλε Αρχιτεκτονικής “Interarch 2015”, με την Ομάδα των Καθηγητών
του Τμήματος: Φανής Βαβύλη, Νίκου Καλογήρου και Νίκου Τσινίκα και με
την επιλογή των παραπάνω εργασιών που βραβεύτηκαν στη 14η Παγκόσμια
Τριενάλε Αρχιτεκτονικής. «Συγχαίρουμε τους φοιτητές μας για την αξιόλογη
προσπάθεια και επιμέλεια και τους ευχόμαστε να έχουν ένα μέλλον γεμάτο
διακρίσεις. Ευχαριστούμε την Καθηγήτρια Φανή Βαβύλη που επιμελήθηκε
τη συμμετοχή μας στην Τριενάλε και τους Επιβλέποντες Καθηγητές για την
υποστήριξη που επέδειξαν αναδεικνύοντας το Τμήμα μας στην παγκόσμια
Τριενάλε Αρχιτεκτονικής “Interarch 2015”» δήλωσε ο Πρόεδρος του Τμήματος
Αρχιτεκτόνων του ΑΠΘ, Καθηγητής Νίκος Καλογήρου.
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.
ΕΚΔΗΛΩΣΗ για τον εορτασμό 15 χρόνων του ΕΚΕΤΑ στις
18 Ιουνίου 2015, Συνεδριακό Κέντρο ΕΚΕΤΑ, 10.00-19.00,
Θεσσαλονίκη.
ΕΚΔΗΛΩΣΗ με θέμα «Be Part of the Future” | Deep Energy
Renovation | Conference and Workshops» διοργανώνει το
Ινστιτούτο Κτιρίων Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης INZEB.ORG, στο πλαίσιο του European Sustainable Energy Week 2015 υπό την αιγίδα του European Commission
και του ΤΕΕ/ΤΚΜ. Στις 19 Ιουνίου 2015, αμφιθέατρο ΤΕΕ/ΤΚΜ.
6ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ “Ασφαλτικά Μίγματα και Οδοστρώματα”
διοργανώνει το Εργαστήριο Οδοποιίας Τμήματος Πολιτικών
Μηχανικών Α.Π.Θ., σε συνεργασία με ξένα Πανεπιστήμια, από
10 έως 12 Ιουνίου 2015, ξενοδοχείο Hyatt, Θεσσαλονίκη.
ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «Βιώσιμες Λύσεις στη Διαχείριση Υγρών
Αποβλήτων: Μεγιστοποιώντας τον Αντίκτυπο της Εδαφικής
Συνεργασίας», στις 19 έως 21 Ιουνίου 2015, Καβάλα.
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
στον Περιβαλλοντικό Αρχιτεκτονικό Σχεδιασμό από το Τμήμα
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης. Αιτήσεις έως και 30 Ιουνίου 2015.
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Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 26/5/2015

Σε οριακή κατάσταση τα ταμειακά διαθέσιμα

Με ορόσημο την 5η Ιουνίου και με την ιδέα της συγκέντρωσης σε μία δόση των συνολικά τεσσάρων που θα πρέπει να καταβληθούν τον Ιούνιο στο Διεθνές
Νομισματικό Ταμείο να μην είναι βέβαιο ότι μπορεί να υλοποιηθεί, κινείται το οικονομικό επιτελείο, που βλέπει ότι για τον επόμενο μήνα λείπουν από τα
κρατικά ταμεία περί τα 3-3,5 δισ. ευρώ. Τα ταμειακά διαθέσιμα του κράτους είναι σε οριακή κατάσταση και με τα σημερινά δεδομένα δεν υπάρχει η δυνατότητα
αποπληρωμής των περίπου 300 εκατ. ευρώ προς το Ταμείο, που έχουν προθεσμία τις 5 Ιουνίου. Στο πλαίσιο αυτό, τις τελευταίες ημέρες συζητήθηκε και
εξετάσθηκε μια πρόταση για «πακετάρισμα» των τεσσάρων δόσεων του Ιουνίου προς το ΔΝΤ συνολικού ύψους περίπου 1,5 δισ. ευρώ σε μία, ώστε να καταβληθεί
στο τέλος του μήνα και να προσπεραστεί το εμπόδιο στις αρχές του Ιουνίου.

Το σχέδιο του υπουργείου Οικονομικών για την αγορά αυτοκινήτου

ΤΟ ΕΘΝΟΣ 26/5/2015

Ανατροπές σε φόρους, τέλη και τεκμήρια για τα αυτοκίνητα φέρνει το σχέδιο του υπουργείου Οικονομικών. Με το νέο καθεστώς η φορολογία θα υπολογίζεται
με βάση τη λιανική τιμή και όχι τον κυβισμό, όπως ισχύει σήμερα. Το σχέδιο του υπουργείου Οικονομικών φέρνει ανατροπές σε φόρους, τέλη και τεκμήρια για
τα αυτοκίνητα, με στόχο τον εξορθολογισμό της αγοράς αλλά και την αύξηση των φορολογικών εσόδων.

“Βόμβα” για την εισφορά αλληλεγγύης στις συντάξεις

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ 25/5/2015

«Περιορισμένης ισχύος» αναμένεται να είναι η βόμβα που δεν αποκλείεται -αφού ουδεμία απόφαση έχει οριστικοποιηθεί- να πυροδοτήσει η κρίση της Ολομέλειας
του Ελεγκτικού Συμβουλίου για το θέμα της εισφοράς αλληλεγγύης: Στις διασκέψεις -οι οποίες συνεχίζονται- έχει δημιουργηθεί, κατά πληροφορίες, μια τάση
των ανώτατων δικαστών υπέρ της αντισυνταγματικότητας της εισφοράς, ακόμα όμως κι αν η άποψη «αποκρυσταλλωθεί», η επικείμενη απόφαση θα αφορά
αποκλειστικά στους συνταξιούχους του Δημοσίου, ενώ δεν θα… γεννά θέμα αναδρομικής επιστροφής χρημάτων. Μία τέτοια εξέλιξη θεωρείται ότι δεν ανοίγει
υπέρογκη «μαύρη τρύπα» στον κρατικό κορβανά και δεν θα απαιτεί επίπονα ισοδύναμα μέτρα. Κι αυτό διότι θα δρομολογήσει τη μελλοντική παύση είσπραξης της
εισφοράς μόνο για τους συνταξιούχους του Δημοσίου, χωρίς μάλιστα να υποχρεώνει το κράτος να τους επιστρέψει τα ποσά που έχουν μέχρι σήμερα καταβάλει.

Φόρος... δωρεάς σε βοήθημα για το «Norman Atlantic»

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ 26/5/2015

Οι τοπικές εφορίες ζητούν από τις οικογένειες των ιδιοκτητών και οδηγών φορτηγών που χάθηκαν στην τραγωδία του «Norman Atlantic» να καταβάλουν...
φόρο δωρεάς 40% για το συμβολικό βοήθημα των 1.000 ευρώ που έλαβαν λίγο πριν από το Πάσχα από την Ομοσπονδία Φορτηγών Αυτοκινητιστών! Το ποσό
εντοπίστηκε στα λογιστικά βιβλία της Ομοσπονδίας και οι εφοριακοί ανέλαβαν το φορολογικό σαφάρι. Η καταγγελία γίνεται από την ΟΦΑΕ με επιστολή προς τον
πρωθυπουργό και τους συναρμόδιους υπουργούς, στην οποία αποκαλύπτεται ότι το ποσό αυτό είναι το μόνο που έχουν πάρει οι οικογένειες των νεκρών και
των αγνοουμένων.

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 25/5/2015

Βόμβα στις αγορές πετρελαίου

Παγκόσμια αίσθηση προκάλεσε η δήλωση του πανίσχυρου Σαουδάραβα υπουργού Πετρελαίου Άλι αλ Ναΐμιι, πριν λίγες μέρες. Ο αλ Ναΐμι ανακοίνωσε κατά
τη διάρκεια του συνεδρίου Business & Climate Summit 2015, στο Παρίσι, ότι στη Σαουδική Αραβία γνωρίζουν πως στο μέλλον δεν θα χρειαζόμαστε τα ορυκτά
καύσιμα και πως έχουν ήδη ξεκινήσει ένα πρόγραμμα ανάπτυξης ηλιακής ενέργειας. «Δεν ξέρω το πότε ακριβώς θα γίνει αυτό-το 2040, το 2050 ή αργότερα»
πρόσθεσε ο κυβερνητικός αξιωματούχος, του οποίου τα σχόλια σχετικά με τα επίπεδα προσφοράς πετρελαίου ταρακουνούν τις διεθνείς αγορές. Ήδη, από το
2012, μελέτη της Citigroup προέβλεπε ότι με τους τρέχοντες ρυθμούς αύξησης της ζήτησης εκεί, η Σαουδική Αραβία, ο μεγαλύτερος εξαγωγέας πετρελαίου
στον πλανήτη, θα γινόταν καθαρός εισαγωγέας μέχρι το 2030. Το σαουδαραβικό σχέδιο είναι κάποιας ηλικίας. Η κυβέρνηση είχε πριν τρία χρόνια, ανακοινώσει
ότι σκόπευε να καλύπτει στο μέλλον, τις ανάγκες της κατά 100% από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και λίγο αργότερα, γνωστοποίησε σχέδιο ηλιακής ενέργειας
κόστους 109 δισ. Δολαρίων.
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