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Ίσως δεν υπήρξε τα τελευταία πολλά χρόνια άλλος 
Πρωθυπουργός στην Ελλάδα, που να έχει τόσο 
ισχυρή λαϊκή εντολή όσο ο Αλέξης Τσίπρας. Το 
“όχι” σε ποσοστό άνω του 60% είναι η καλύτερη 
απόδειξη. Πριν από λίγες μέρες πέτυχε κάτι 
ακόμη: το έστω επώδυνο a-greek-ment. Και χτες 
το κοινοβούλιο έδωσε -έστω με τόσο υψηλούς 
τόνους- το πολυπόθητο “ναι”. Ένα μέρος του 
κέντρου του πολιτικού φάσματος -ακόμη και 
της δεξιάς- δείχνει πρόθυμο να του προσφέρει 
πρόσθετα ερείσματα αν κινηθεί με βάση την κοινή 
λογική.
Το ζήτημα είναι πλέον ένα. Πώς θα αξιοποιήσει 
ο Πρωθυπουργός τη μοναδική ευκαιρία που 
του δίνεται, ώστε η Ελλάδα να γυρίσει σελίδα κι 
από κράτος γραφειοκρατικό και πελατειακό, με 
“βασιλεύοντες” τον νεποτισμό και το ρουσφέτι, 
να μετατραπεί σε χώρα παραγωγική, που 
θα αξιοποιεί και θα κεφαλαιοποιεί όλες τις 
αναπτυξιακές δυνατότητες και τους πόρους της, 
θα διαθέτει λειτουργικό δημόσιο τομέα και θα 
ενθαρρύνει τον πολύπαθο ιδιωτικό.
Ο Πρόεδρος της Κυβέρνησης έχει τρεις επιλογές: 
είτε να κινηθεί με τον καταστροφικό τρόπο που 
θα ικανοποιήσει την (πολύ) αριστερή πλευρά του 
ΣΥΡΙΖΑ και θα θέσει σε κίνδυνο όσα επιτεύχθηκαν 
είτε να προσπαθήσει να ισορροπήσει ιδεολογικά 
με τρόπο που θα ευαρεστήσει όλες τις πλευρές 
(κάτι που θα απαιτούσε μαγικές ικανότητες για να 
το πετύχει) είτε (το αυτονόητο) να κάνει αυτό που 
πρέπει, το οποίο σίγουρα θέλει αρετή και τόλμη -κι 
ας συγκρουστεί.
Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας καλείται να λάβει 
τώρα δύσκολες αλλά αναγκαίες αποφάσεις. 
Επιδιώκοντας τη στήριξη των συνετών φωνών 
όλου του πολιτικού φάσματος, πρέπει να 
κινηθεί γρήγορα για να κάνει τις απαραίτητες 
μεταρρυθμίσεις με αναπτυξιακό αντίκρισμα 
σαν αντίβαρο στα ιδιαίτερα σκληρά υφεσιακά 
μέτρα που περιλαμβάνει η συμφωνία. Να 
αξιοποιήσει τεχνοκράτες και να θέσει αυστηρά 
χρονοδιαγράμματα. Να διαχειριστεί χωρίς 
πισωγυρίσματα τις αντιδράσεις που μοιραία θα 
προκύψουν τους επόμενους μήνες. Να πορευτεί 
χωρίς να κοιτάξει πίσω. Γιατί το πίσω για την 
Ελλάδα έχει τελειώσει. Οριστικά._

EDITORIAL

Πιστοποίηση του επαγγέλματος του εκτιμητή – μηχανικού από το ΤΕΕ
Την αναγκαιότητα σύστασης φορέα πιστοποίησης εκτιμητών ακίνητης περιουσίας από το ΤΕΕ υπογραμμίζει 

το πόρισμα της Ομάδας Εργασίας που συστάθηκε από το ΤΕΕ/ΤΚΜ και παρελήφθη πρόσφατα από τη 
Διοικούσα Επιτροπή. Τα μέλη της Ομάδας Εργασίας, με την εξαιρετική δουλειά που έχουν κάνει, εκτιμούν 
ότι η ενεργή συμμετοχή του ΤΕΕ στην κάλυψη των αναγκών της εκτιμητικής επιστήμης και δραστηριότητας 
στην Ελλάδα αναμένεται να αποφέρει πολλαπλά οφέλη.

Αντικείμενο της Ομάδας Εργασίας ήταν η διερεύνηση δυνατότητας πιστοποίησης από το ΤΕΕ του 
επαγγέλματος του εκτιμητή – μηχανικού σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ισχύουν τόσο σε Ευρωπαϊκό 
όσο και σε διεθνές επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτό συμπεριλαμβάνονται ο καθορισμός των προσόντων των 
εκτιμητών, το πλαίσιο λειτουργίας της πιστοποίησης, η συνεργασία με εκπαιδευτικούς φορείς όπως 
τα πολυτεχνεία της χώρας για την κάλυψη των αναγκών επιμόρφωσης των εκτιμητών, οι άδειες των 
εκτιμητών, το πλαίσιο λειτουργίας του επαγγέλματος του εκτιμητή στην χώρα, κλπ.

Η εκτιμητική επιστήμη εφαρμόζεται σήμερα στην Ελλάδα αφού έχει εξελιχθεί μέσα από πολλές και 
διαφορετικές φάσεις ανάπτυξης της. Συγκεκριμένα τα τελευταία έτη το επάγγελμα του εκτιμητή έχει ριζικά 
μεταμορφωθεί μέσα από πολλές νομικές και επαγγελματικές αλλαγές στην προσπάθεια να μην συνεχίσει 
να είναι ένα «κλειστό επάγγελμα». Η συνεχής προσπάθεια δεκάδων συναδέλφων στο να ασκούν την 
εκτιμητική επιστήμη εφαρμόζοντας τις διεθνείς αρχές και νόρμες της δεν ακολουθήθηκε –τουλάχιστον 
μέχρι σήμερα – από το ΤΕΕ έτσι, ώστε να διαμορφωθεί ένα σαφές και ξεκάθαρα ορισμένο περιβάλλον της 
εργασίας τους. Αντίθετα το «κενό» αυτό καλύφθηκε από άλλους οργανισμούς και οργανώσεις.

Μέχρι και το 2012-2013 το επάγγελμα του εκτιμητή ασκούνταν τόσο από ιδιώτες επαγγελματίες εκτιμητές 
– κυρίως μηχανικούς - όσο και από το Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών. Με τον Ν.4152/09-05-13 το Σ.Ο.Ε. 
σταματά να παρέχει τις υπηρεσίες του και το εκτιμητικό έργο εκτελείται από εκτιμητές, οι οποίοι ανήκουν 
στο μητρώο πιστοποιημένων εκτιμητών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής του υπουργείου 
Οικονομικών. Σήμερα οι πιστοποιημένοι φορείς των οποίων τα μέλη τους εγγράφονται άμεσα στο μητρώο 
πιστοποιημένων εκτιμητών του υπουργείου Οικονομικών είναι οι εξής: 

1. R.I.C.S., 2. Peoplecert / REV και 3. STAREGISTER
Συνολικά, το μητρώο πιστοποιημένων εκτιμητών του υπουργείου Οικονομικών έχει 348 εγγεγραμμένα 

μέλη-φυσικά πρόσωπα και 38 μέλη-νομικά πρόσωπα εκ των οποίων 291 μέλη είναι μηχανικοί. 
Καταλήγοντας το 84% περίπου των πιστοποιημένων εκτιμητών μελών του μητρώου του υπουργείου 
Οικονομικών είναι μέλη του Τ.Ε.Ε. Και αυτοί είναι μόνο οι πιστοποιημένοι εκτιμητές. Υπάρχει ένας ικανός 
αριθμός επαγγελματιών που είναι σε διαδικασίες πιστοποίησης ή σε μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό 
σε θέματα συναφή με την εκτιμητική επιστήμη. Εκτιμάται ότι ο αριθμός αυτός υπερβαίνει τους 1.000 εκ των 
οποίων οι περισσότεροι είναι μηχανικοί. 

Συνέχεια στη σελίδα 2...
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Για τη μορφή του Φορέα Πιστοποίησης διατυπώνονται δύο εναλλακτικές 
προτάσεις.
1η Εναλλακτική

Ως πρώτη εναλλακτική νομική μορφή του Φορέα προτείνεται αυτή της 
Ανώνυμης Εταιρίας, αφού βεβαίως γίνει η απαραίτητη νομική διερεύνηση 
από τις σχετικές υπηρεσίες του ΤΕΕ. Η μορφή της Ανώνυμης Εταιρείας δίνει 
την δυνατότητα συμμετοχής και άλλων φορέων του δημοσίου στην μετοχική 
σύνθεση του Φορέα Πιστοποίησης. Η συμμετοχή π.χ. των Πολυτεχνικών 
Σχολών στην μετοχική σύνθεση ή η εκπροσώπηση αυτών στο Διοικητικό 
Συμβούλιο ή στο Συμβούλιο Πιστοποίησης δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την 
σύνδεση, κάθε φορά, της ακαδημαϊκής γνώσης με τις απαιτήσεις της αγοράς 
και την αναγκαία προσαρμογή των προγραμμάτων σπουδών στην κατεύθυνση 
κάλυψης των διαρκώς μεταβαλλόμενων αναγκών της αγοράς. Ωστόσο, στην 
μετοχική σύνθεση του νέου Φορέα Πιστοποίησης το ΤΕΕ θα διατηρεί το 
πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών σε ποσοστό που θα του δίνει την δυνατότητα 
για υιοθέτηση στρατηγικών και επιχειρησιακών πολιτικών που θα υπηρετούν 
τον ρόλο του ως τεχνικού συμβούλου της Ελληνικής Πολιτείας. 
2η Εναλλακτική

Ως δεύτερη εναλλακτική μορφή για τον Φορέα προτείνεται η ανεξάρτητη 
οργανωτική μονάδα Πιστοποίησης εντός της υφιστάμενης οργάνωσης του ΤΕΕ, 
εξασφαλίζοντας την απαιτούμενη ανεξαρτησία και ξεκάθαρη διακεκριμένη 
δικαιοδοσία σε σχέση με την πιστοποίηση.
Οργανωτική Δομή του Φορέα Πιστοποίησης ή της «Οργανωτικής Μονάδας 
Πιστοποίησης»

Η δομή του φορέα θα πρέπει να είναι τέτοια που να παρέχει εμπιστοσύνη στα 
ενδιαφερόμενα μέρη για την ικανότητα, αμεροληψία και ηθική του ακεραιότητα. 
Αυτονόητα όλες οι λειτουργίες πρέπει να διευθύνονται με αμερόληπτο τρόπο. 
Πλέον των βασικών οργανωτικών δομών που θα πρέπει να διατηρεί ο φορέας 
ή η οργανωτική μονάδα πιστοποίησης, δύο είναι τα βασικά όργανα άσκησης του 
έργου της πιστοποίησης:
• Δ/νση Σύνταξης & Υλοποίησης Σχεδίων/Περιγραμμάτων Πιστοποίησης 
Εκτιμητικής Επιστήμης
• Συμβούλιο Πιστοποίησης Εκτιμητών
Πιστοποίηση Εκτιμητών από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Σε αυτό το πλαίσιο το ΤΕΕ ως ο φυσικός φορέας άσκησης του επαγγέλματος 
του μηχανικού στην Ελλάδα μπορεί να είναι ο φυσικός χώρος άσκησης της 
εκτιμητικής επιστήμης. Συγχρόνως η συνεργασία με τα πολυτεχνεία της χώρας 
δίνει εκείνο το συγκριτικό πλεονέκτημα που είναι απαραίτητο για την συνεχή 
επιμόρφωση των εκτιμητών διεθνώς. Προτείνονται λοιπόν τα εξής:
1. Αποδοχή από το ΤΕΕ του ενεργού του ρόλου ως φορέας πιστοποίησης των 
εκτιμητών στην Ελλάδα.
2. Εκκίνηση διαλόγου με το υπουργείο Οικονομικών για την ενσωμάτωση του 
ΤΕΕ ως φορέα πιστοποίησης των εκτιμητών.
3. Διερεύνηση και συνεργασία του ΤΕΕ με διεθνείς οργανισμούς πιστοποίησης 
εκτιμητών με σκοπό την αποδοχή του ΤΕΕ και των πιστοποιημένων μελών του 
διεθνώς.
4. Συνεργασία με τα πανεπιστήμια της χώρας με σκοπό την διενέργεια 
σεμιναρίων, προγραμμάτων σπουδών, εξετάσεων, κλπ. του σχήματος 
πιστοποίησης του ΤΕΕ
5. Υλοποίηση του σχήματος πιστοποίησης του ΤΕΕ τόσο για μηχανικούς 

Πιστοποίηση του
επαγγέλματος του εκτιμητή – μηχανικού από το ΤΕΕ 

...συνέχεια από σελίδα 1

όσο και για άλλα μέλη που θέλουν να επιμορφωθούν και να εφαρμόσουν 
την εκτιμητική επιστήμη στην χώρα.

Το ΤΕΕ αφενός διαθέτοντας την εμπειρία, τη δομή, την τεχνογνωσία και 
είναι σε θέση να ηγηθεί στην καθιέρωση και εφαρμογή των προδιαγραφών 
για την αποτελεσματική διαδικασία πιστοποίησης. Αφετέρου, με κυρίαρχο 
σκοπό την ουσιαστική βοήθεια και την προστασία των μελών του,  θα 
διασφαλίσει την αντικειμενικότητα, αρτιότητα και αμεροληψία των εξετάσεων 
πιστοποίησης στο σημερινό έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον. Η ανάληψη 
τέτοιων πρωτοβουλιών από την πλευρά του ΤΕΕ αναδεικνύει τον ηγετικό 
του ρόλο στην κοινωνία και στον τεχνικό κλάδο, συμβάλλει στην αναβάθμιση 
του επαγγέλματος των εκτιμητών και προσδίδει αξιοπιστία στην διαδικασία 
πιστοποίησης των φυσικών προσώπων που υπηρετούν το επάγγελμα του 
εκτιμητή. Παράλληλα, οι συνάδελφοι μηχανικοί που βρίσκονται στον κλάδο της 
εκτιμητικής μπορούν να είναι σίγουροι ότι τα πιστοποιητικά επάρκειας έχουν 
αξιοπιστία και αντιπροσωπεύουν την ουσία που επιζητά η κτηματαγορά σήμερα 
τόσο στην χώρα όσο και διεθνώς. Οι παραπάνω διεργασίες είναι βέβαιο ότι 
εγκαθιστούν δεσμούς αμοιβαίας αναγνώρισης μεταξύ εκτιμητών και φορέων 
προς όφελος της ποιότητας, του κόστους και του χρόνου ολοκλήρωσης μιας 
εκτιμητικής εργασίας.

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας δύναται να παρέχει την επιλογή της 
πιστοποίησης του εκτιμητή ακίνητης περιουσίας σε συνεργασία με διεθνείς 
φορείς και σώματα. Με τον τρόπο αυτό θα έχει την απαραίτητη ενίσχυση σε 
τεχνογνωσία και αναγνωρισιμότητα σε διεθνές επίπεδο.

Η Ομάδας Εργασίας αποτελούνταν από τους: Γιαννή Μαρία, Δημογιάννη 
Ιωάννη και Καρανικόλα Νικόλα, ενώ συμμετείχε από την ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΚΜ ο 
Τσακούμης Γιώργος.

Η ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΚΜ παρέλαβε το πόρισμα της ΟΕ, το οποίο θα διαβιβαστεί 
στο κεντρικό ΤΕΕ καθώς και τα Περιφερειακά Τμήματα ως βάση συζήτησης 
για την περαιτέρω εξειδίκευση και επίλυση των θεμάτων ενώ ο πρόεδρος του 
ΤΕΕ/ΤΚΜ Πάρις Μπίλλιας θα υποστηρίξει την πρόταση σε συνάντηση με τους 
προέδρους των Περιφερειακών Τμημάτων. 

Αναλυτικά όλο το πόρισμα της ΟΕ ΕΔΩ

Ομάδα Εργασίας Απαλλοτριώσεων
Την απόφαση σύστασης Ομάδας Εργασίας με ακτικείμενο τις απαλλοτριώσεις 

έλαβε η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ/ΤΚΜ. Ένας από τους βασικούς λόγους 
καθυστέρησης της εκτέλεσης και ολοκλήρωσης των δημοσίων έργων στη χώρα 
είναι η διαδικασία της απόκτησης της απαιτούμενης γης  μέσω της ισχύουσας 
νομοθεσίας των απαλλοτριώσεων. 

Είναι σύνηθες, οι εργασίες στα δημόσια έργα να μην μπορούν να εκτελεστούν 
ομαλά, καθώς η απαιτουμένη γη είτε δεν είναι έγκαιρα διαθέσιμη, γεγονός που 
δυστυχώς παρατηρείται ακόμη και σε μεγάλα έργα εθνικού ενδιαφέροντος, 
είτε αποδεικνύεται ασύμφορη οικονομικά η απόκτηση της. Το αποτέλεσμα 
του γεγονότος αυτού, είναι η μη έγκαιρη ολοκλήρωση των έργων εντός 
χρονοδιαγραμμάτων, οι επιπλέον οικονομικές απαιτήσεις των αναδόχων  
και τελικά να εξαφανίζεται η συνολική αναπτυξιακή αντίληψη της εκτέλεσης 
ενός δημόσιου έργου και τα οφέλη που προκύπτουν από αυτό (οικονομικά, 
κοινωνικά κλπ).

Η ενασχόληση της συγκεκριμένης ομάδας εργασίας θα έχει σαν στόχους:
• Τη διερεύνηση των αιτιών που οδηγούν στην καθυστέρηση για την απόκτηση 
της απαιτούμενης γης προκειμένου να εκτελεστούν τα δημόσια έργα 
(νομοθετικό πλαίσιο, διαδικασίες, τυχόν ελλείψεις/ανεπάρκεια των υπηρεσιών 
που ασχολούνται με το αντικείμενο, κ.λ.π.)
• Τη διερεύνηση της δυνατότητας επιτάχυνσης της υφιστάμενης διαδικασίας 
των απαλλοτριώσεων και την κατάθεση σχετικών προτάσεων αν προκύψουν.

φωτό: Αττικό Μετρό
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Εκ παραδρομής και μέσα στη ...θολούρα των ημερών, στο κείμενο του 
προηγούμενου newsletter για τα βραβεία του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού 
μικρής κλίμακας στις Σέρρες έγινε το εξής λάθος: τα τρία ισότιμα βραβεία του 
διαγωνισμού αυθαιρέτως....απονεμήθηκαν ως πρώτο, δεύτερο και τρίτο, καθώς 
η αρίθμηση που υπήρχε στην ανακοίνωση της οικονομικής επιτροπής εκλήφθη 
ώς κατάταξη.

Ο διαγωνισμός είχε ώς αντικείμενο την “ανάκτηση – ανάδειξη χώρου 
διεύρυνσης των οδικών αξόνων Δ. Σολωμού – Μ. Αλεξάνδρου και του 
Δημοτικού οικοπέδου στο Ο.Π. 210”.

Τα τρία ισότιμα βραβεία απονεμήθηκαν στις ομάδες των 1)Αλεξάνδρας 
Γιβάνη, Αναστασίας Παντελοπούλου και Αντώνη Χαζάπη, αρχιτεκτόνων 
μηχανικών, με συνεργάτη τη Δάφνη Παπαδοπούλου, πολιτικό μηχανικό και 
φοιτήτρια αρχιτεκτονικής, 2) Μαρία Πετρογλου αρχιτέκτονα μηχανικού και 3)
Παντελή Καμπουρόπουλο, αρχιτέκοντα μηχανικού, με συνεργάτες τους Τάσο 
Θεοδωρακάκη, Κωνσταντίνο Κοσμά και Νέστορα Σκαντζούρη.

Τις εύφημες μνείες, επίσης ισότιμες, λαμβάνουν οι ομάδες 1)των αρχιτεκτόνων 
μηχανικών Ανδριάνας Λίμπα και Παναγιώτας Μουρατίδου, 2)των αρχιτεκτόνων 
μηχανικών Ελένης Γεωργιάδου και Βασίλειου Παπακωνσταντίνου, με συνεργάτη 
τον αρχιτέκτονα Ανδρέα Γκούμα και 3)του αρχιτέκτονα Βασίλη Κομίνια, με 
συνεργάτες τους Αλέξανδρο Λαζαρίδη (αρχιτέκτονα) και Ευθύμη Χαραλαμπίδη 
και Βασίλη Χαριστό, υποψήφιους διδάκτορες του Τμήματος Γεωπονίας του ΑΠΘ. 
Επειδή στο προηγούμενο newsletter δημοσιεύσαμε την πρόταση της ομάδας 
που θεωρήσαμε ότι έλαβε το πρώτο βραβείο, στο τρέχον δημοσιεύουμε και 
τα υπόλοιπα δύο ισότιμα βραβεία. 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: Τα βραβεία του αρχιτεκτονικού 
διαγωνισμού μικρής κλίμακας στις Σέρρες

Σύσταση Ομάδας Εργασίας για τη διαμεσολάβηση

Νέα διοίκηση σε ΣΑΘ, ΣΕΜΠΧΠΑ-ΠΤΒΕ και ΕΝΕΠΡΟΤ

Μετά την επιτυχημένη εκδήλωση θεωρητικής και βιωματικής επιμόρφωσης με 
θέμα: «Οι μηχανικοί γνωρίζουν τη διαμεσολάβηση: νέοι δρόμοι στο επάγγελμα 
και στην επίλυση των διαφορών» που συνδιοργάνωσαν στις 3 Ιουνίου το ΤΕΕ/
ΤΚΜ και ο Σύνδεσμος Ελλήνων Διαμεσολαβητών, η Διοικούσα Επιτροπή του 
Τμήματος, μετά από εισήγηση της ΜΕ Επαγγελματικών Θεμάτων, αποφάσισε τη 
σύσταση Ομάδας Εργασίας, σε συνεργασία με τον Σ.Ε.ΔΙ., η οποία θα καταγράψει 
θεσμικά, κυρίως, ζητήματα, τα οποία επισημάνθηκαν στην εκδήλωση, η 
διευθέτηση των οποίων μπορεί να διευκολύνει και να ενισχύσει τον θεσμό στον 
χώρο των μηχανικών, και θα διαμορφώσει αντίστοιχες προτάσεις.

Η Ομάδα Εργασίας θα διαμορφώσει πρόταση προς το υπουργείο Δικαιοσύνης, 
που θα επεκτείνει το πεδίο του θεσμού της διαμεσολάβησης και σε διαφορές 
δημοσίου δικαίου, δηλαδή διαφορές μεταξύ ιδιωτών και δημοσίων φορέων ή 
φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Στις περιπτώσεις διαμεσολάβησης που αφορά σε διαφορές με τεχνικό 
αντικείμενο είναι σαφές ότι απαιτείται συμμετοχή τεχνικού συμβούλου για τη 
συνδρομή των μερών και των νομικών τους συμβούλων. Η ομάδα εργασίας θα 
διαμορφώσει σχετική πρόταση για τροποποίηση της παραπάνω διάταξης.

Η Ομάδα Εργασίας είναι πενταμελής και εκ μέρους του ΤΕΕ/ΤΚΜ να μετέχουν 
οι: Μαρία Γρηγοριάδου ΠΜ, Ελένη Μεντεσίδου ΠΜ και Σάββας Τσελεπίδης ΑΜ. 
Δεδομένου ότι πρόκειται για κοινή Ομάδα Εργασίας με τον Σ.Ε.ΔΙ., θα ζητηθεί 
από τον Σύνδεσμο να ορίσει δύο εκπροσώπους του. Οι εργασίες της ομάδας 
εργασίας θα ολοκληρωθούν σε τρεις μήνες.

Μετά από αρχαιρεσίες που διεξήχθησαν το προηγούμενο διάστημα, 
εκλέχτηκαν νέες διοικήσεις στον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Θεσσαλονίκης, του 
περιφερειακού τμήματος βόρειας Ελλάδας του Συλλόγου Ελλήνων Μηχανικών 
Πολεοδομίας, Χωροταξία και Περιφερειακής Ανάπτυξης καθώς και στην Ένωση 
Ελλήνων Επιστημόνων για την Προτυποποίηση και την Τυποποίηση. 
ΣΑΘ
Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Θεσσαλονίκης, ανακοίνωσε τη σύνθεση του νέου 
Διοικητικού Συμβουλίου, όπως προέκυψε από τις εκλογές του Συλλόγου 
στις 14/05/15, συγκροτήθηκε σε σώμα στην πρώτη τακτική συνεδρίασή του 
στις 23/06/15 και τροποποιήθηκε στην δεύτερη τακτική συνεδρίαση στις 
02/07/2015. 
Πρόεδρος Δημήτρης Χατζόπουλος, αντιπρόεδρος Γιώργος Χορόζογλου, γγ 
Σάββας Τσελεπίδης, ταμίας Δέσποινα Παπαδοπούλου και μέλη: Γρηγόρης 
Βεγλίρης, Κώστας Σαμδάνης, Φιλιάννα Στεφανάκη και Απόστολος Τζιουβάρας. 
ΣΕΜΠΧΠΑ-ΠΤΒΕ 
Η νέα σύνθεση της Διοικούσας Επιτροπής όπως προέκυψε από τις αρχαιρεσίες 
της 26ης Απριλίου είναι: Πρόεδρος Νατάσα Τασοπούλου, αντιπρόεδρος Νίκος 
Κουτσομάρκος, γραμματέας Καλλιόπη Παπαδοπούλου, ταμίας Δήμητρα 
Κυριακοπούλου και μέλη: Δήμος Έππας, Βάσω Κουτσουμαράκη και Χρήστος 
Τριγκώνης. 
ΕΝΕΠΡΟΤ
Μετά τις εκλογές της 20ης Μάιου συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό 
Συμβούλιο το οποίο είναι: Πρόεδρος Ιωάννης Τσιάφης, αντιπρόεδρος Δημήτριος 
Μυλωνάς, γγ Αικατερίνη Χριστοδουλοπούλου, ειδικός γραμματέας επί των 
οικονομικών Δημήτριος Φωλίνας, ειδικός σύμβουλος επί των διοργανώσεων 
Ευάγγελος Χρυσαφίδης και αναπληρωματικά μέλη: Στυλιανή Γεωργίου, 
Στυλιανή Σκιώση και Συμεών Μηνόπουλος.  

βραβείο 2
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ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ

Διεθνές   Θερινό   Σχολείο  “Αρχιτεκτονικές   και   Τεχνολογίες   
σε   Δίκτυα   5ης Γενιάς  (Emerging Architectures and Key 
Technologies for 5 G Networks)” Καρλόβασι Σάμου από 19  
έως  28  Αυγούστου Πληροφορίες

Επιστημονικό Συνέδριο «Μετασχηματιστικές αστικές 
πολιτικές μέσα και πέρα από την κρίση»  του Διεθνούς 
Δικτύου Αστικής Έρευνας και Δράσης (INURA) θα λάβει 
χώρα στην Αθήνα (30 Αυγούστου – 2 Σεπτεμβρίου) και στις 
Ροβιές, Εύβοια (3 – 6 Σεπτεμβρίου) Πληροφορίες 

Ευρωπαϊκός Διαγωνισμός «Η δική (σ)μου αρχαιολογία – 
Απεικονίζοντας το παρελθόν». Συμμετοχή έως 31 Ιουλίου. 
Πληροφορίες 

1ο Φεστιβάλ Δάσους του ΚΘΒΕ. Το νέο μεγάλο πολιτιστικό 
γεγονός της Θεσσαλονίκης με την υπογραφή του ΚΘΒΕ στο 
Θέατρο Δάσους έως 15 Σεπτεμβρίου. Πληροφορίες 

Διεθνής Νεανική Συνάντηση Αρχαίου Δράματος, Μουσικής 
και Αθλητισμού με τίτλο «Ολύμπια εν Δίω» από 18 έως 30 
Σεπτεμβρίου στο Αρχαίο Θέατρο Δίου. Πληροφορίες 

Στα σκαριά εθνική στρατηγική για τις Δημόσιες Συμβάσεις

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση οικοδομικής δραστηριότητας το πρώτο 
τετράμηνο 2015

Έκτακτους ελέγχους για την έκδοση πορισμάτων σε νευραλγικούς φορείς 
που διενεργούν δημοσίους διαγωνισμούς ανακοίνωσε ο πρόεδρος της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων Δημήτριος Ράικος, προκειμένου 
να συμβάλει στην καταπολέμηση της διαφθοράς στον τομέα των δημοσίων 
συμβάσεων. Επίσης, ανακοίνωσε συνεργασία με κύριους ελεγκτικούς 
φορείς της δημοσίας διοίκησης προς την κατεύθυνση αυτή, θέτοντας την 
καταπολέμηση της διαφθοράς ως έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες 
την εθνικής στρατηγικής του τομέα των δημοσίων συμβάσεων.

Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) εξέδωσε 
πριν μερικές ημέρες κατευθυντήρια οδηγία [9/2015] σχετικά με την 
καταπολέμηση της διαφθοράς κατά τη διεξαγωγή των δημοσίων διαγωνισμών, 
παρουσιάζοντας τις βασικότερες σχετικές νέες νομοθετικές ρυθμίσεις στον 
τομέα αυτό, προβάλλοντας ταυτοχρόνως την υιοθέτηση ορθών πρακτικών για 
την πρόληψη και τον εντοπισμό φαινομένων διαφθοράς κατά τη διεξαγωγή 
των δημοσίων διαγωνισμών. Σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στην έδρα 
της Αρχής, στην οποία παραβρέθηκαν εκπρόσωποι πολλών υπουργείων, 
συμφωνήθηκαν οι στρατηγικές κατευθύνσεις και οι στόχοι και αναπτύχθηκε 
σχετική δέσμη δράσεων στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων. Ιδιαιτέρως 
επισημάνθηκε η προσπάθεια δημιουργίας ενός απλού, δίκαιου, έξυπνου 
και ευέλικτου συστήματος, που θα εγγυάται την παροχή δημοσίων έργων, 
υπηρεσιών και προμήθεια αγαθών στη βέλτιστη σχέση ποιότητας και τιμής, 
τηρώντας τις αρχές της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης και ίσων ευκαιριών 
τόσο μέσω των κανόνων δικαίου όσο και μέσω του εξορθολογισμού των 
δομών και των πληροφοριακών συστημάτων.

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής στο 
τετράμηνο Ιανουαρίου - Απριλίου 2015, η συνολική οικοδομική δραστηριότητα 
εμφάνισε στο σύνολο της χώρας, αύξηση κατά 7,4% στον αριθμό των 
οικοδομικών αδειών, κατά 18,5% στην επιφάνεια και κατά 20,7% στον όγκο, σε 
σχέση με το αντίστοιχο τετράμηνο του 2014. Αντίστοιχα, η ιδιωτική οικοδομική 
δραστηριότητα, εμφάνισε στο σύνολο της χώρας, αύξηση κατά 8,1% στον 
αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 17,3% στην επιφάνεια και κατά 18,8% 
στον όγκο, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Ιανουαρίου - Απριλίου 2014.

Κατά τον Απρίλιο του 2015 το μέγεθος της συνολικής οικοδομικής 
δραστηριότητας (ιδιωτικής-δημόσιας) στο σύνολο της χώρας μετρούμενο με 
βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, ανήλθε σε 1.089 οικοδομικές άδειες, 
που αντιστοιχούν σε 207,8 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 945,0 χιλιάδες m3 
όγκου, παρουσίασε δηλαδή αύξηση κατά 6,2% στον αριθμό των οικοδομικών 
αδειών, μείωση κατά 6,3% στην επιφάνεια και κατά 3,6% στον όγκο, σε σχέση 
με τον αντίστοιχο μήνα του 2014.

Το μέγεθος ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας, στο σύνολο της χώρας, 
ανήλθε σε 1.080 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 206,8 χιλιάδες m2 
επιφάνειας και 941,3 χιλιάδες m3 όγκου, σημειώνοντας δηλαδή αύξηση κατά 
6,4% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, μείωση κατά 6,2% στην επιφάνεια 
και κατά 3,5% στον όγκο, σε σχέση με τον Απρίλιο του 2014. Αντίστοιχα, το 
μέγεθος της δημόσιας οικοδομικής δραστηριότητας το ίδιο διάστημα, στο 
σύνολο της χώρας, ανήλθε σε εννέα οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 
1,1 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 3,7 χιλιάδες m3 όγκου. το ποσοστό συμμετοχής 
της δημόσιας οικοδομικής δραστηριότητας στο συνολικό οικοδομικό όγκο, για 
τον Απρίλιο 2015, είναι 0,4%. Κατά την περίοδο των τελευταίων δώδεκα μηνών, 
δηλαδή από το Μάιο 2014 έως τον Απρίλιο 2015, το μέγεθος της συνολικής 
οικοδομικής δραστηριότητας (ιδιωτικής-δημόσιας) μετρούμενο με βάση τις 
εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, στο σύνολο της χώρας, ανήλθε σε 13.677 
οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 2.726,1 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 
11.810,6 χιλιάδες m3 όγκου. παρατηρήθηκε δηλαδή, μείωση κατά 8% στον 
αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 3,5% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 
1,3% στον όγκο σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Μαΐου 2013 - Απριλίου 2014.

Την ίδια χρονική περίοδο, Μαΐου 2014 - Απριλίου 2015, η ιδιωτική οικοδομική 
δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της χώρας, μείωση κατά 7,5% στον αριθμό 
των οικοδομικών αδειών, κατά 1,1% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 3,7% 
στον όγκο, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του Μαΐου 2013 - Απριλίου 
2014. Το ποσοστό συμμετοχής της δημόσιας οικοδομικής δραστηριότητας στο 
συνολικό οικοδομικό όγκο, για την ανωτέρω περίοδο, είναι 2%.

Ολοκλήρωση σεμιναρίων
Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν τα σεμινάρια που διοργανώθηκαν τον Μάιο και τον 
Ιούνιο, από το ΤΕΕ/ΤΚΜ στη Θεσσαλονίκη και τη κεντρική Μακεδονία. 
Στη Θεσσαλονίκη πραγματοποιήθηκαν τρία σεμινάρια, τα οποία παρακολούθησαν 
135 άτομα. Αυτά ήταν: «Δημιουργία επαγγελματικών ιστοσελίδων με τη χρήση 
wordpress», «Διαχείριση Τεχνικών Έργων» και «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων». Αντίστοιχα, στη περιφέρεια πραγματοποιήθηκαν 
ενημερωτικές εκδηλώσεις των νομαρχιακών επιτροπών Πιερίας, Σερρών και 
Ημαθίας με θέμα το «Πλαίσιο και Μεθοδολογίες Εκτιμήσεων Ακινήτων στην 
Ελλάδα σήμερα». 
Ειδικά στις Σέρρες πραγματοποιήθηκαν ακόμη δύο εκδηλώσεις. Αυτές 
ήταν: “Πειθαρχικός κώδικας δημοσίων υπαλλήλων- Κώδικας Διοικητικής 
Διαδικασίας- Νομοθεσία δημοτικών έργων. Νομολογία ελεγκτικού 
συνεδρίου”  και “Εναρμόνιση-Τυποποίηση-Πιστοποίηση-Διαπίστευση: 

πλαίσια για καθιέρωση εύρωστων και ανταγωνιστικών έργων, προϊόντων, 
υπηρεσιών και κρίσιμων υποδομών” στις 19.06.2015 σε συνεργασία με την 

ΕΕΕ-ΥΠ ΤΕΕ. Με ανακοίνωσή της η ΝΕ Σερρών ευχαριστεί θερμά τα μέλη της για 
τη συμμετοχή τους, τους εισηγητές και τον πρόεδρο του Εμποροβιομηχανικού 
Επιμελητηρίου Σερρών κ. Χρήστο Μέγκλα για την ευγενική διάθεση της αίθουσας 
εκδηλώσεων του ΕΒΕΣ και για την εξαιρετική φιλοξενία. «Ιδιαιτέρως θέλουμε 
να ευχαριστήσουμε την ΕΕΕ-ΥΠ (Ειδική Επιστημονική Επιτροπή Υποδομών 
Ποιότητας ΤΕΕ) για την πρωτοβουλία και τη συνεργασία, καθώς και το ΤΕΕ και 
ΤΕΕ/ΤΚΜ που ενθαρρύνουν τέτοιες πρωτοβουλίες», καταλήγει η ανακοίνωση.

https://aegeannetcom2015.pns.aegean.gr
 https://inura15.wordpress.com
https://www.auth.gr/news/events/18958 
http://www.ipolistonkosmo.gr/theater.php?selectgener=1&selection=101566 
https://www.auth.gr/news/events/19061 
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ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

Μέτρα για αμεσότερη και αποτελεσματική απορρόφηση κοινοτικών κονδυλίων άνω των 35 δισ. ευρώ έως το 2020 που θα στηρίξουν την ελληνική οικονομία, 
ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όπως ανέφερε η Επίτροπος, αρμόδια για θέματα περιφερειακής πολιτικής, Κορίνα Κρέτσου, «Οι μεταρρυθμίσεις που 
συμφωνήθηκαν στη Σύνοδο Κορυφής της ζώνης του ευρώ είναι απολύτως αναγκαίες για την ανάπτυξη και την απασχόληση, αλλά πρέπει να συνοδεύονται από 
φιλόδοξες επενδύσεις”. Συγκεκριμένα, η Επιτροπή προτείνει, ως έκτακτο μέτρο, για τη χρηματοδότηση των επενδύσεων της περιόδου 2007-2013, την πρόωρη 
εκταμίευση του τελευταίου 5% των πληρωμών της ΕΕ που εκκρεμούν, καθώς και την εφαρμογή 100% ποσοστού συγχρηματοδότησης. Εκτιμάται ότι με τον τρόπο 
αυτό θα υπάρξει πρόσθετη ρευστότητα περίπου 500 εκατ. ευρώ και εξοικονόμηση περίπου 2 δις. Ευρώ για τον ελληνικό προϋπολογισμό.

Με εντυπωσιακή πλειοψηφία το γαλλικό κοινοβούλιο επικύρωσε την συμφωνία για την Ελλάδα. Στο σύνολο 481 παρόντων βουλευτών οι 412 ψήφισαν υπέρ και 
69 κατά. Η συμφωνία “δεν είναι λευκή επιταγή”, τόνισε ο πρωθυπουργός Μανουέλ Βαλς, αντιθέτως απαιτεί να γίνουν “πολλά από μέρους της Ελλάδας, όχι για να 
τιμωρηθεί, αλλά για να υπάρξει η απολύτως αναγκαία οικονομική ανάκαμψη”. Οι επικεφαλής των έξι πολιτικών ομάδων του Κοινοβουλίου που πήραν το λόγο 
πριν από τη ψηφοφορία, συμφώνησαν σε ένα τουλάχιστον στοιχείο, ότι η συμφωνία αυτή ήταν «ένα αναγκαίο κακό» καθ’ ότι δεν υπήρξε «άλλη διέξοδος» και 
ότι παραμένει ιδιαίτερα «εύθραυστη».

Προσωρινό πάγωμα της διακίνησης εκτός Ελλάδας 73 σκευασμάτων 15 εταιριών ενεργοποίησε με μέτρο ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ), κατόπιν 
εντολής του υπουργείου Υγείας, προκειμένου να διατηρηθούν επαρκείς ποσότητες φαρμάκων στην ελληνική αγορά. Σύμφωνα με την απόφαση της διοίκησης 
του ΕΟΦ πρόκειται για φάρμακα διαβητολογικά, νευρολογικά, αναπνευστικά κ.ά., καθώς και για εμβόλια. Παράλληλα επισημαίνεται ότι είναι επιβεβλημένη η 
διάθεση των φαρμάκων στους ασθενείς στην εγχώρια αγορά κατά προτεραιότητα από όλους τους  συμμετέχοντες  στην  αλυσίδα διακίνησης (κάτοχοι  άδειας 
κυκλοφορίας,  φαρμακαποθήκες,  φαρμακεία), σύμφωνα με τη ζήτηση και τη συνταγογράφησή τους.

Πάνω του πήρε την υπεράσπιση του τρίτου, σκληρού για το λαό μνημονίου ο πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ, πρόβαλλε τα ...θετικά του σημεία, με 
ιδιαίτερη έμφαση στις ανατροπές ασφαλιστικών δικαιωμάτων, που, όπως είπε, και η τρόικα να μην τις επέβαλλε, θα έπρεπε η κυβέρνηση να τις νομοθετήσει 
μόνη της! Ο Αλ. Τσίπρας διαμήνυσε στους διαφωνούντες του κόμματός του ότι αν δε στηρίξουν στη Βουλή τη συμφωνία, θα υπηρετούν όσους εξυφαίνουν σχέδια 
ανατροπής της κυβέρνησης και την εναλλακτική του ...Σόιμπλε για συναινετική έξοδο απ’ το ευρώ. Παρουσίασε το μνημόνιο σαν αποτέλεσμα πίεσης και επιβολής 
από πλευράς των «θεσμών» και την κυβέρνηση σαν σκληρά διαπραγματευόμενη, που διεκδίκησε όσα περισσότερα μπορούσε, αλλά ...υπέκυψε στο συσχετισμό 
των δυνάμεων που επικρατεί αυτή τη στιγμή στην ΕΕ και χάριν της επαναφοράς της σταθερότητας αποδέχτηκε με το μαχαίρι στο λαιμό.

Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσέφυγε τεχνική εταιρεία, καθώς χρειάστηκαν 19 χρόνια και 6 μήνες για να εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση επί της προσφυγής 
που είχε καταθέσει. Η προσφεύγουσα εταιρεία ζητεί από το Ελληνικό Δημόσιο να της καταβάλει το ποσό των 20.000 ευρώ ως δίκαιη ικανοποίηση για την ηθική 
βλάβη που υπέστη από την παραβίαση του δικαιώματός της σε ταχεία απονομή της Δικαιοσύνης. Αναλυτικότερα, το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών χρειάστηκε 2,5 
χρόνια για να εξετάσει την προσφυγή της και το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο στη συνέχεια χρειάστηκε μετά από 19 αναβολές που δόθηκαν από τους δικαστές, 
16 χρόνια, δύο μήνες και 9 ημέρες για να εκδώσει τελεσίδικη απόφαση.

Κομισιόν: Μέτρα για αποτελεσματική απορρόφηση κοινοτικών κονδυλίων άνω 
των 35 δισ. ευρώ

Η Γαλλία υπερψήφισε τη συμφωνία της Ελλάδας με τους ευρωπαίους εταίρους

ΕΟΦ: Προσωρινή απαγόρευση εξαγωγών φαρμάκων

Το δικό μου μνημόνιο είναι καλύτερο απ’ τα προηγούμενα... !

Προσφυγή στο ΣτΕ επειδή έκαναν 20 χρόνια να βγάλουν απόφαση
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Στο πεδίο με τα αρνητικά πρόσημα αναμένεται να παραμείνει η 

ελληνική αγορά Πληροφορικής έως το 2019. Η αξία της αγοράς του 

ΙΤ στην Ελλάδα εκτιμάται ότι θα περιοριστεί κατά 7% την τρέχουσα 

χρήση σε σχέση με έναν χρόνο νωρίτερα, ενώ για το οικονομικό έτος 

2016 η πρόβλεψη είναι για περαιτέρω μείωση κατά 12%. Συνολικά για 

την περίοδο 2015 - 2019 η αγορά της Πληροφορικής στην Ελλάδα 

υπολογίζεται ότι θα κινείται σε αρνητικούς ρυθμούς, με τη μέση ετήσια 

πτώση να υπολογίζεται στο 4,8%.

Παρατείνεται, με απόφαση της Διοίκησης του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, έως 

και την τρίτη εργάσιμη ημέρα από την λήξη της ειδικής τραπεζικής 

αργίας, όποτε αυτή επέλθει, η προθεσμία για την καταβολή των 

ασφαλιστικών εισφορών και των δόσεων που έληγε στις 30 Ιουνίου. 

Η προθεσμία είχε ήδη παραταθεί δυο φορές έως τις 10 και εν συνεχεία 

έως τις 16 Ιουλίου.

Να ακυρώσει τις απολύσεις εργαζομένων που έχει προγραμματίσει, 

την ώρα που βρίσκονται σε εξέλιξη οι συζητήσεις των εμπλεκόμενων 

φορέων για τη συνέχιση του έργου του Μετρό Θεσσαλονίκης, ζητά με 

επιστολή της προς την ανάδοχο κοινοπραξία ΑΙΑΣΑ η διοίκηση του 

Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Θεσσαλονίκης.
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