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EDITORIAL
Ζητούνται αρμοδιότητες
Ήταν αρχές Οκτωβρίου του 2009, όταν η «σιδηρά κυρία» της ελληνικής οικονομίας, Λούκα Κατσέλη και ο υπουργός Εσωτερικών, Γιάννης Ραγκούσης,
πέρασαν τις πύλες του Διοικητηρίου στη Θεσσαλονίκη με πλατιά χαμόγελα. Η
προσέλευσή τους στο μεγαλοπρεπές κτήριο του ΥΜΑΘ, για την τελετή παραλαβής-παράδοσης καθηκόντων, κόμιζε κάτι ριζικά καινούργιο για τη Θεσσαλονίκη.
«Βρισκόμαστε εδώ για να κάνουμε πράξη τη δέσμευσή μας, στη ΔΕΘ, ότι όλη
η Β.Ελλάδα και ουσιαστικά οι τρεις διοικητικές περιφέρειες, Δυτικής και
Κεντρικής Μακεδονίας και Αν. Μακεδονίας-Θράκης, θα γίνουν η αιχμή της
αναπτυξιακής δυναμικής της χώρας», είχε επισημάνει τότε η Λούκα Κατσέλη και οι 125 υπάλληλοι του υπουργείου είχαν ενδεχομένως αναστενάξει με
ανακούφιση.
Ο δε Γ. Ραγκούσης, σπεύδοντας να διασκεδάσει τις οργιάζουσες φήμες περί
κατάργησης του υπουργείου Μακεδονίας Θράκης, είχε ξεκαθαρίσει: «παραλαμβάνουν το ΥΜΑΘ τέσσερα μέλη της κυβέρνησης. Αν είχε καταργηθεί, δε
θα ήμασταν εδώ».
Τα δύο πρόσθετα μέλη της καινούργιας κυβέρνησης, εκτός των Λ.Κατσέλη και
Γ. Ραγκούση, ήταν οι υφυπουργοί Εσωτερικών, Θεοδώρα Τζάκρη και Οικονομίας, Μάρκος Μπόλαρης. Χαρήκαμε όλοι. Η εγκατάσταση δύο υφυπουργών
στη Θεσσαλονίκη ακουγόταν σχεδόν σαν εχέγγυο για μια πιο δυναμική προώθηση της ανάπτυξης.
Σήμερα, πάνω από τέσσερις μήνες μετά, οι δύο υφυπουργοί-συγκάτοικοι
στο Διοικητήριο, εξακολουθούν, δυστυχώς, να μην έχουν αρμοδιότητες, με
αποτέλεσμα όλοι οι δρόμοι να οδηγούν και πάλι όχι στη …Ρώμη, αλλά στην
Αθήνα.
Στο ΤΕΕ/ΤΚΜ, την έλλειψη αρμοδιοτήτων, τη διαπιστώσαμε ιδίοις όμμασι
στην πράξη και μάλιστα δις: τόσο όταν επιδιώξαμε να τους πάρουμε συνέντευξη για το «Τεχνογράφημα», όσο και όταν θελήσαμε να συναντηθούμε μαζί
τους για να τους παρουσιάσουμε θέσεις και προτάσεις (και στις δύο περιπτώσεις ζήτησαν πίστωση χρόνου μέχρις ότου αναλάβουν πιο ενεργά τα καθήκοντά τους).
Οι γνωρίζοντες υποστηρίζουν ότι αιτία των καθυστερήσεων είναι το γεγονός
ότι τα σχετικά διατάγματα για τη μετεξέλιξη του πρώην υπουργείου έχουν
«κολλήσει» στο Συμβούλιο της Επικρατείας.
Η δε ιστοσελίδα του ΥΜΑΘ (Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας-Θράκης πλέον)
στο Διαδίκτυο (http://www.mathra.gr) «μιλάει» από μόνη της. Ολόκληρο τον
Φεβρουάριο, έχουν δημοσιευτεί πέντε ανακοινώσεις και μάλιστα περιορισμένης σημασίας, σε μια περίοδο που η Θεσσαλονίκη και η Μακεδονία-Θράκη «διψάνε» για ανάπτυξη.
Την ίδια στιγμή, το γεγονός ότι το τοπίο για τις διοικήσεις μιας σειράς εταιριών και οργανισμών (πχ, Οργανισμοί Λιμένος και Ρυθμιστικού Θεσσαλονίκης)
παραμένει θολό, έχει δημιουργήσει αδράνεια και «πάγωμα».
Σε μια στιγμή που το μόνο που δε χρειάζεται η Θεσσαλονίκη είναι ακριβώς
αυτή η απραξία (ιδίως όταν υπάρχουν ανοιχτά μεγάλα στοιχήματα, όπως η
επέκταση της 6ης προβλήτας ή το νέο ρυθμιστικό, στην περίπτωση των δύο
παραπάνω οργανισμών).
Χρόνος δεν περισσεύει. Γι’ αυτό χαρήκαμε όταν ακούσαμε –έστω με καθυστέρηση- ότι η νέα διοίκηση της Εγνατίας Οδού ΑΕ, υπό τον καθηγητή του
Πολυτεχνείου, Τάσο Μουρατίδη, αναλαμβάνει καθήκοντα και ότι ξεκινά η κατασκευή της εξωτερικής περιφερειακής της Θεσσαλονίκης, μέσα στο 2010.
Να εξηγούμαστε. Στόχος αυτού του σημειώματος δεν είναι να ασκήσει κάποια μορφή αντιπολίτευσης, ούτε η στείρα κριτική. Στόχος είναι να υπενθυμίσει μια κατάσταση που χωλαίνει και να επιμείνει για την αλλαγή της.
Οι δύο υφυπουργοί πρέπει να αποκτήσουν άμεσα ουσιαστικές αρμοδιότητες,
ώστε να γίνει πράξη αυτό που ευαγγελίστηκε η κυβέρνηση και που απέσπασε
θετικά σχόλια από όλες τις πλευρές: μια ουσιαστική αποκέντρωση.
Αυτό που είχε οραματιστεί και ο ίδιος ο κ.Μπόλαρης, μιλώντας σε συνέδριο
στη Θεσσαλονίκη στο τέλος του περασμένου Νοεμβρίου: «όταν ένας επιχειρηματίας φτάνει στην “ελαφριά” κυβερνητική υποδομή της πόλης (δηλαδή τα
δύο υφυπουργεία) θα είναι σαν να φτάνει στο υπουργείο Οικονομίας και αντίστοιχα στο Εσωτερικών [στην Αθήνα]». n
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ΚΟΙΝΗ ΣΥΣΚΕΨΗ ΤΕΕ
ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Διακήρυξη Ελλήνων Μηχανικών
Ιστορική στιγμή και ευκαιρία, για αλλαγές στο
αναπτυξιακό μοντέλο της Ελλάδας, χαρακτήρισε
την τρέχουσα οικονομική συγκυρία ο πρόεδρος
του ΤΕΕ, Γιάννης Αλαβάνος, μιλώντας από το
βήμα της τριήμερης κοινής σύσκεψης του ΤΕΕ
και των 17 περιφερειακών του τμημάτων, στις 1921 Φεβρουαρίου, στη Θεσσαλονίκη.
Όπως είπε, η στρατηγική ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας για την έξοδο από την κρίση θα
πρέπει να στηριχθεί σε σχεδιασμό 10ετίας. Τόνισε δε, ότι η συγκυρία προσφέρεται για ανατροπές
των οικονομικών πολιτικών, που κατέστησαν τη
χώρα κύριο στόχο των κερδοσκόπων, όσων πειραματίζονται με νέους κανόνες πειθαρχίας για να
αντικαταστήσουν το Σύμφωνο Σταθερότητας».
Ο κ. Αλαβάνος διατύπωσε την εκτίμηση ότι τα νέα
μέτρα που προτείνονται για το φορολογικό και το
ασφαλιστικό «θα οδηγήσουν βίαια εκτός αντικειμένου εργασίας χιλιάδες μηχανικούς». Πρόσθεσε ότι ο τρόπος με τον οποίο έγινε η «αστεία και
εικονική» δημόσια διαβούλευση για το φορολογικό και ασφαλιστικό θέμα «ακύρωσε την έννοιά
της», ενώ υποστήριξε ότι «οι προτάσεις που ανακοινώθηκαν για το ασφαλιστικό θα κάνουν αδύνατη τη λήψη εγγυητικών επιστολών, τη χρηματοδότηση εργασιών και την προείσπραξη αμοιβών για
χιλιάδες μηχανικούς».

Εξέφρασε δε την πεποίθηση ότι το πείραμα όπως το χαρακτήρισε- του ενιαίου ασφαλιστικού
ταμείου (ΕΤΑΑ) «έχει αποτύχει από τη γέννησή
του». Πρόσθεσε ότι το ταμείο των μηχανικών
(ΤΣΜΕΔΕ) προβλέπεται αναλογιστικά ότι θα είναι υγιές τουλάχιστον μέχρι το 2032. «Ας αφήσει λοιπόν το κράτος το ΤΣΜΕΔΕ στο έλεός του,
όπως ανακοινώνεται ότι γίνεται σε άλλα ταμεία»,
συμπλήρωσε και πρόσθεσε ότι αν γίνει πράξη η
δήλωση του αρμόδιου υπουργού, Ανδρέα Λοβέρδου, περί ενοποίησης και των αποθεματικών των
ταμείων, τότε το ΤΣΜΕΔΕ «αποξενώνεται» και
από την περιουσία του, εξέλιξη που είχε αποφευχθεί στην προηγούμενη μεταρρύθμιση (η οποία
κληροδότησε πάντως, μέσω ΕΤΑΑ, ένα τεράστιο
γραφειοκρατικό κόστος και προβλήματα στις συναλλαγές των ασφαλισμένων μηχανικών με νοσοκομεία, φαρμακεία κτλ).
Ο κ. Αλαβάνος εξέφρασε ακόμη την πεποίθηση
ότι «η συζήτηση για τα κλειστά επαγγέλματα δεν
αφορά τους μηχανικούς», καθώς έχουν ήδη σύστημα ελεύθερης πρόσβασης στην αγορά.
Οι παραπάνω θέσεις περιλαμβάνονται άλλωστε
και σε κείμενο θέσεων με τίτλο «Διακήρυξη
των Ελλήνων μηχανικών», που οι πρόεδροι των
διοικουσών επιτροπών του ΤΕΕ και των περιφερειακών τμημάτων του συνέταξαν την Πέμπτη 18
Φεβρουαρίου σε σύσκεψη στην Καβάλα (το οποίο
αναμένεται να εγκριθεί και επισήμως αύριο).
Επικαλούμενος το κείμενο της Διακήρυξης, ο
πρόεδρος του ΤΕΕ σημείωσε ακόμη ότι δεν είναι δυνατόν οι μηχανικοί να αντιμετωπίζουν τόσο
μεγάλο πρόβλημα απασχόλησης, όταν υπάρχουν
οι δυνατότητες άμεσης δημιουργίας χιλιάδων
θέσεων εργασίας, μέσω προγραμμάτων όπως
οι παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στα
κτήρια.
Σημείωσε ότι, όπως προβλέπεται και στο κείμενο της Διακήρυξης, απαιτούνται ανατροπές στο
ΕΣΠΑ, ενίσχυση και αναβάθμιση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) και εκπόνηση –από κάθε δημόσια αρχή- προκαταρκτικών
μελετών για κάθε πιθανολογούμενο έργο (δεδομένου ιδίως ότι η έλλειψη μελετών έχει γίνει
αιτία μεγάλων καθυστερήσεων στο Γ΄ΚΠΣ, αλλά
και το ΕΣΠΑ).
Συμπλήρωσε δε, ότι σε περιόδους προώθησης
αναγκαίων θεσμικών μέτρων, όπως το πρόγραμμα «Καλλικράτης» ή η βελτίωση του πλαισίου για
τα δημόσια έργα και τις μελέτες, «δεν πρέπει να
παγώνουν έργα και μελέτες».
Ο κ. Αλαβάνος ζήτησε ακόμη την απεμπλοκή μικρομεσαίων έργων από το πρόγραμμα ΣΔΙΤ και
ένταξής τους στο ΠΔΕ ή το ΕΣΠΑ. Επεσήμανε,
τέλος, την ανάγκη να υπάρξει «απλή, κωδικοποιημένη νομοθεσία παντού και άμεσα, καθώς ό,τι
συμβαίνει σήμερα –με την πολυπλοκότητα και την
έλλειψη κωδικοποίησης- είναι μήτρα κάθε φαινομένου διαφθοράς».
Μιλώντας για τη γενικότερη στρατηγική του ΤΕΕ
σημείωσε: «Δεν πρέπει στο εξής να παρεμβαίνουμε με τη λογική που το κάναμε μέχρι τώρα, δηλαδή
μόνο με κατάθεση καλών προτάσεων, αλά να επιβάλουμε το διάλογο πάνω στις προτάσεις μας και
να πείσουμε, αλλά και να μην αποδεχτούμε μέτρα
κάτω από την πίεση των αρνητικών συνθηκών ή και
του πανικού. Πρέπει να δημιουργήσουμε αντίρροπη πίεση, ώστε να μη γίνουν άλλα λάθη».

n ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΩΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
Τ. Κονακλίδης: «Όχι» στη λογική των δοκιμασμένων λύσεων
Άμεσο «άνοιγμα» του θέματος των Συμπράξεων
Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), αλλά και
του αναπτυξιακού μοντέλου της Ελλάδας γενικότερα, ζήτησε από την πλευρά του ο πρόεδρος του
ΤΕΕ/Τμήματος Κ. Μακεδονίας, Τάσος Κονακλίδης, μιλώντας κατά την πρώτη ημέρα της τριήμερης συνόδου.
«Πρέπει να φέρουμε ξανά τη μπάλα στη σέντρα,
να προσδιορίσουμε ξανά τα ζητούμενα, και να
εστιάσουμε την προσοχή μας –που έχει εκτραπεί
λόγω του πανικού για την κρίση- σε συγκεκριμένο πλαίσιο, με όρους και προοπτικές ανάπτυξης.
Διαφορετικά, όταν βγούμε -αν βγούμε- από την
κρίση, θα περιμένουμε μοιρολατρικά την επόμενη», είπε χαρακτηριστικά.
Ο ίδιος εξέφρασε την πεποίθηση ότι τα νέα κυβερνητικά μέτρα στο φορολογικό και ασφαλιστικό
πεδίο, τα εμπνέει η λογική των παλιών, δοκιμασμένων και δυστυχώς αποτυχημένων λύσεων: να
εισπράξουμε για να ξεπεράσουμε την κρίση.
«Φτάνει όμως. Χρειάζεται να κάνουμε κάτι παραπάνω, για να εξασφαλίσουμε ότι δε θα βρεθούμε
εκόντες- άκοντες στην επόμενη κρίση. Χρειάζεται να επενδύσουμε στην ανάπτυξη», σημείωσε
και πρόσθεσε ότι, στο σημερινό σκηνικό, το ΕΣΠΑ
έχει βαλτώσει, το ΠΔΕ αποδυναμώνεται χρόνο με
το χρόνο, ενώ το δημόσιο καθυστερεί ασχέτως
κρίσης την αποπληρωμή εκτελεσμένων έργων
και η οικοδομική δραστηριότητα συρρικνώθηκε
δραματικά.
«Ακόμη χειρότερα, μετά από τρία ΚΠΣ, συνεχίζεται ακόμη η αμηχανία στο να εξειδικευτούν σε
δράσεις οι όροι αποτελεσματικότητα, καινοτομία,
ανταγωνιστικότητα», κατέληξε.
Αναφερόμενος στο νέο ΚΕΝΑΚ κατά την ομιλία του
στη δεύτερη ημέρα της σύσκεψης, ο κ.Κονακλίδης
στηλίτευσε τη μείωση του προϋπολογισμού του
προγράμματος από 400 εκατομμύρια ευρώ στα
50 εκατομμύρια και κάλεσε τους μηχανικούς να
βρουν τρόπους μέσα από τους οποίους θα βοηθήσουν την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων.
Σε ότι αφορά την τεχνική παιδεία τόνισε ότι «το
ΤΕΕ έχει ευθύνη για το γεγονός πως για τρία χρόνια δεν προσπάθησε όσο έπρεπε να προωθήσει
την ‘πυραμίδα των τεχνικών’».
Ο.Ε ΤΕΕ/ΤΚΜ: Πολλαπλάσιο το κόστος των έργων μέσω ΣΔΙΤ
Πολλαπλάσιο κόστος, σε σχέση με τα έργα που
εκτελούνται ως δημόσια, αλλά και σημαντικές
αρνητικές επιπτώσεις για τις εγχώριες κατασκευαστικές και μελετητικές εταιρίες, μπορεί να έχει
η ανεξέλεγκτη εκτέλεση projects μέσω ΣΔΙΤ στην
Ελλάδα.
Αυτό προκύπτει από τα ευρήματα μελέτης ομάδας
εργασίας του ΤΕΕ, τα οποία παρουσίασαν στην εκδήλωση οι μηχανικοί Κωνσταντίνος Λυσσαρίδης
και Κωνσταντίνος Σορτίκος.
«Αν συνεχιστεί με τον ίδιο ρυθμό η ένταξη στις
ΣΔΙΤ μη ανταποδοτικών έργων, σε λίγα χρόνια
από σήμερα ένα μεγάλο μέρος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) θα δεσμεύεται
για την κάλυψη αντίστοιχων πληρωμών προς τους
αναδόχους.
Εάν θεωρηθεί ότι τα 51 έργα, που η ένταξή τους
στις ΣΔΙΤ έχει εγκριθεί, θα ολοκληρωθούν μέχρι
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το έτος 2012, από εκεί και πέρα και για περίπου
25 έτη, θα δεσμεύονται από το ΠΔΕ κάθε έτος 200
εκατ. ευρώ για την αποπληρωμή αυτών των έργων!
Στη δε περίπτωση των κοινωνικών μη ανταποδοτικών έργων, το κόστος μέσω ΣΔΙΤ είναι τουλάχιστον
μιάμιση φορά υψηλότερο από ότι αν κατασκευάζονταν ως δημόσια με απευθείας δανεισμό.
Επιπρόσθετα, σημαντικά ποσά “μεταφέρονται” σε
εταιρίες του εξωτερικού και αποδυναμώνονται οι
ελληνικές κατασκευαστικές κάθε βαθμίδας: κι
αυτό γιατί, συχνά, πολλά μικρά έργα συμπτύσσονται σε μεγάλα, και οι ελληνικές εταιρίες καλούνται
να συμμετάσχουν σε project μόνο ως υπεργολάβοι
των αναδόχων, με δυσμενείς όρους.    
Παράλληλα, οι δημόσιες τεχνικές υπηρεσίες χάνουν ένα σημαντικό κομμάτι του αντικειμένου τους
και, για να δικαιολογήσουν την ύπαρξή τους, μετατρέπονται σε γραφειοκρατικούς οργανισμούς,
Όπως υποστήριξαν οι δύο εισηγητές, όταν έχουν
εξαντληθεί όλες οι δυνατότητες άμεσου δανεισμού, μόνο τότε πρέπει να προσφεύγει η Πολιτεία
στις ΣΔΙΤ.
Σημειώνεται ότι το ΤΕΕ/ΤΚΜ είχε ζητήσει από την
ειδική γραμματεία ΣΔΙΤ την αιτιολογική έκθεση
για τα τρία έργα της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας,
που έλαβαν το πράσινο φως για ένταξή τους στο
συγκεκριμένο μοντέλο, αλλά η γραμματεία ουδέποτε απάντησε.
“Από την ανάγνωση και μόνο του καταλόγου των
έργων, είναι εύκολο να διαπιστώσει κάποιος ότι
δεν υπάρχουν ενιαία κριτήρια [...] Εκτός αν υπάρχει κάποιος που να πιστεύει ότι πρώτη προτεραιότητα της χώρας σήμερα, σε βαθμό που να δανείζεται με επαχθείς όρους για να την υλοποιήσει,
είναι η κατασκευή 21 γυμναστηρίων και 18 κολυμβητηρίων”, υπογράμμισαν οι εισηγητές.
Κατά συνέπεια, πρόσθεσαν, οι ΣΔΙΤ μπορούν να
διασφαλίσουν το δημόσιο συμφέρον μόνο αν
εφαρμοστούν σωστά και με προϋποθέσεις (όπως
το να τεθεί οροφή ποσοστού επί του ΠΔΕ, που
μπορεί να δεσμεύεται λόγω ΣΔΙΤ, π.χ, 5%-10%).  
Με βάση τα παραπάνω, η βασική πρόταση της
ομάδας είναι: να μην εντάσσονται στις ΣΔΙΤ τα
ανταποδοτικά έργα, αλλά να ανατίθενται ως έργα
παραχώρησης, και να εντάσσονται στο συγκεκριμένο μοντέλο μόνο μη ανταποδοτικά έργα. χ, 5%10%).
Με βάση το παραπάνω σκεπτικό, η ομάδα κατέληξε στις εξής προτάσεις:
1.Να μην εντάσσονται στις ΣΔΙΤ τα ανταποδοτικά
έργα και
2. Στις ΣΔΙΤ να εντάσσονται ΜΟΝΟ μη ανταποδοτικά έργα
Το θέμα των ΣΔΙΤ, πρόσθεσαν, τίθεται πλέον ως
εξής: Μετά την εξάντληση του ΠΔΕ και των έργων παραχώρησης, η χρηματοδότηση μη ανταποδοτικών έργων (κοινωνικής υποδομής, περιβαλλοντικής υποδομής, ανάπτυξης υποβαθμισμένων
περιοχών κ.λπ.), τα οποία κρίνονται απαραίτητα,
μπορεί να γίνεται:
- με άμεσο δανεισμό και εκτέλεσή τους ως δημοσίων έργων, ή,
- με έμμεσο δανεισμό εντασσόμενα στις ΣΔΙΤ.
Επίσης, επιβάλλεται –μεταξύ άλλων- να προβλεφθεί η συμμετοχή του ΤΕΕ ως θεσμοθετημένου
συμβούλου της Πολιτείας (με γνώμη) σε όλα τα
στάδια της διαδικασίας, αλλά και να συσταθεί
«Κοινωνική Επιτροπή Παρακολούθησης» της
εκτέλεσης της σύμβασης, που θα στελεχώνεται

υποχρεωτικά και περιοριστικά με μηχανικούς,
νομικούς, και οικονομολόγους. Πρέπει, επίσης,
να τεθεί η υποχρέωση για τον ανάδοχο του έργου
να αναθέτει σε τοπικούς υπεργολάβους ποσοστό
τουλάχιστον 30% του έργου.
Την ομάδα εργασίας απάρτιζαν επίσης οι Γ. Γάγαλης, Μ. Γρηγοριάδου, Β. Εβρένογλου, Κ. Ζήκας,
Β. Καλτιμπάνης, Β. Μπούρας και Γ. Οικονομίδης.
Χαιρετισμοί φορέων και παρεμβάσεις κομμάτων
Κατά το χαιρετισμό της στην εκδήλωση, η περιφερειάρχης Κ.Μακεδονίας, Μαρία Λιονή, επεσήμανε
ότι η μέθοδος των ΣΔΙΤ είναι ακόμη αντικείμενο
έντονης διαβούλευσης, καθώς μπορεί όλοι να τάσσονται υπέρ της συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, «αλλά υπάρχουν πολλές παράμετροι,
που δυσκολεύουν αυτό το εγχείρημα, σε μια χώρα
όπου οι αμαρτίες των δημοσίων έργων περισσεύουν τα τελευταία χρόνια». Η ίδια επεσήμανε ότι
μείζον θέμα είναι σε κάθε περίπτωση το πώς διασφαλίζεται η διαφάνεια των συναλλαγών στις ΣΔΙΤ
και πρόσθεσε ότι το ζήτημα δεν είναι μόνο αυτό του
αυξημένου κόστους, αλλά και ηθικό και πολιτικό
και για αυτό χρήζει περαιτέρω εξέτασης.
Στο χαιρετισμό του, ο εκπρόσωπος του νομάρχη
Θεσσαλονίκης, αντινομάρχης Γιώργος Τσαμασλής, σημείωσε ότι οι ΣΔΙΤ εφαρμόστηκαν ήδη
στην περίπτωση του νέου κτηρίου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης («μπήκε ο εργολάβος και άρχισε η κατασκευή»), αφού η χρήση του μοντέλου
είναι πολλές φορές αναγκαίο όταν δεν υπάρχουν
κονδύλια από τον κρατικό προϋπολογισμό ή τα ταμεία της νομαρχίας.
Ο αναπληρωτής τομεάρχης Οικονομίας της ΝΔ
και βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης, Θεόδωρος Καράογλου, χαρακτήρισε τις ΣΔΙΤ ως ένα θεσμό που
αποτέλεσε μία από τις βασικές μεταρρυθμίσεις
της κυβέρνησης Καραμανλή.
«Προσφέρουν οφέλη τόσο για το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, όσο και για τους πολίτες, οι οποίοι
απολαμβάνουν περισσότερα έργα σε σύντομο
σχετικά χρονικό διάστημα», τόνισε. Παραδέχθηκε πως από την πενταετή εφαρμογή του προγράμματος ΣΔΙΤ υπάρχουν μία σειρά προβλημάτων,
τα οποία μπορούν να αντιμετωπιστούν μέσα στο
πλαίσιο ενός διαλόγου.
«Η φιλοσοφία των Συμπράξεων είναι σωστή. Εν
μέσω της οικονομικής πραγματικότητας που έχει
διαμορφωθεί, τόσο η επανεξέταση του θεσμικού
πλαισίου και των κανόνων εφαρμογής των ΣΔΙΤ
όσο και η αποτίμηση της μέχρι τώρα πορείας
τους προφανώς είναι επιβεβλημένη. Οφείλουμε
να διερευνήσουμε τις σχέσεις των ΣΔΙΤ αναφορικά με το ΠΔΕ όπως επίσης και να επανεξεταστεί
σε βάθος χρόνου η θέσπιση προϋποθέσεων και
κριτηρίων για την ένταξη έργων στα ΣΔΙΤ», είπε
χαρακτηριστικά κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στο
σπουδαίο ρόλο που καλείται να διαδραματίσει το
ΤΕΕ. Καταλήγοντας υπογράμμισε ότι το Κράτος
οφείλει να ενισχύσει το θεσμό των ΣΔΙΤ «κάτι που
μέχρι τώρα δεν έχει διαφανεί από τη σημερινή
κυβέρνηση»
Ο εκπρόσωπος του ΚΚΕ, Νίκος Ζώκας, εξέφρασε την αντίθεση του κόμματος στην ψήφιση και
εφαρμογή του σχετικού νόμου. «Μοναδική επιδίωξη των κομμάτων που σχεδίασαν, νομοθέτησαν κι εφαρμόζουν το νόμο για τις ΣΔΙΤ ήταν και
παραμένει η ικανοποίηση των διαρκώς αυξανόμενων απαιτήσεων του μεγάλου κεφαλαίου για

τη μεγιστοποίηση της κερδοφορίας του και την
εξεύρεση νέων επενδυτικών ευκαιριών», ανέφερε και αφού ζήτησε την κατάργηση του νόμου
περί ΣΔΙΤ πρότεινε τα δημόσια έργα να κατασκευάζονται από το ΠΔΕ.
Ο πρόεδρος της νομαρχιακής Θεσσαλονίκης του
ΛΑΟΣ, Απόστολος Χατζηκαπετάνης, χαρακτήρισε
την πρόταση του ΤΕΕ/ΤΚΜ για τις ΣΔΙΤ ιδιαίτερα
θετική. Ζήτησε το δημόσιο να συμμετέχει με τους
ίδιους όρους με τον ιδιωτικό τομέα. «Μέχρι τώρα
έχει γίνει μία εκμετάλλευση. Ο υπερκερασμός του
ιδιωτικού τομέα έχει δημιουργήσει συμβάσεις
που είναι άσχημες με το δημόσιο», τόνισε και
πρότεινε τα έργα που θα γίνονται να τα αναλαμβάνουν ελληνικές επιχειρήσεις.
Εκπροσωπώντας το ΣΥΡΙΖΑ, ο βουλευτής Θεσσαλονίκης, Τάσος Κουράκης εξέφρασε την κατηγορηματική αντίθεσή του κόμματός του στις
ΣΔΙΤ, καθώς όπως είπε ευνοεί το μονοπωλιακό ή
ολιγοπωλιακό κεφάλαιο. «Υποτίθεται ότι τα έργα
ολοκληρώνονται γρηγορότερα, ενώ στην πραγματικότητα ο χρόνος παράδοσης είναι ο ίδιος ή
και μεγαλύτερος. Δεν υπάρχει καμία νέα πηγή
χρηματοδότησης, το μόνο που αλλάζει είναι ότι το
κόστος θα το φορτωθούν οι επόμενες γενιές. Με
τις ΣΔΙΤ υπάρχουν υπερβάσεις προϋπολογισμού
έργων από 9% - 229%. Οι ΣΔΙΤ περιέχουν πλήθος από αδιαφανείς όρους υπό το πρόσχημα της
εμπορικής εμπιστευτικότητας κι αποτελούν στην
ουσία δημόσιο δανεισμό, ο οποίος δεν αποτυπώνεται δημόσιο χρέος. Ο νόμος πρέπει να καταργηθεί», είπε χαρακτηριστικά.
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ΚΟΙΝΗ ΣΥΣΚΕΨΗ ΤΕΕ
ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Ν.Μαντζούφας: Οι ΣΔΙΤ δεν είναι «μαγικός»
τρόπος εκτέλεσης έργων
Από την πλευρά του, ο ειδικός γραμματέας ΣΔΙΤ,
Νίκος Μαντζούφας, τόνισε ότι τα έργα ΣΔΙΤ δεν
είναι κάποιος μαγικός τρόπος εκτέλεσης έργων,
με βάση την εφεύρεση νέου τρόπου χρηματοδότησης. «Είτε μέσω των τελών είτε πληρωμών του
δημοσίου, οι χρήστες ή το δημόσιο θα κληθούν
να αποπληρώσουν τα έργα», πρόσθεσε, υπογραμμίζοντας το πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει
ιεράρχηση των αναγκών και των έργων. «Τα έργα
ΣΔΙΤ δεσμεύουν εθνικούς πόρους», ξεκαθάρισε.
Πρόσθεσε δε, ότι τα έργα μέσω ΣΔΙΤ είναι ακριβότερα και στο κόστος δανεισμού. «Η ΕΤΕπ υποστηρίζει ευρύτερα τα ΣΔΙΤ, τα οποία δεν απευθύνονται μόνο στις μεγάλες κατασκευάστριες εταιρίες.
Τα έργα ΣΔΙΤ μπορούν πραγματικά να συμβάλλουν στην ανάπτυξη κι είναι ένας από τους βασικούς πυλώνες που και η νέα κυβέρνηση θα
συνεχίσει να υποστηρίζει. Δε δαιμονοποιούμε τα
δημόσια έργα. Δε σταματάμε το ΠΔΕ», τόνισε ο
κ. Μαντζούφας, ο οποίος ανακοίνωσε την έναρξη
συνεργασίας με το ΤΕΕ με σκοπό την εμπέδωση
βασικών στοιχείων διαφάνειας και αξιοκρατίας.
«Τα έργα ΣΔΙΤ δεσμεύουν εθνικούς πόρους. Ανέφερε κάποιος εισηγητής ότι ένα νοσοκομείο με
ΣΔΙΤ κοστίζει 800 εκατομμύρια ευρώ και αν γινόταν από το κράτος θα κόστιζε 320 εκατομμύρια.
Η σύγκριση δεν είναι ακριβής. Τα 800 εκατομμύρια είναι ένα συνολικό κόστος 25 ή 30 χρόνων
που περιλαμβάνει συντήρηση έργου και τεχνική
διαχείριση κατά την περίοδο λειτουργίας του»,
ξεκαθάρισε.
Ο πρόεδρος της ΕΜΔΥΔΑΣ-ΚΜ, Χρήστος Μακρής
χαρακτήρισε τις ΣΔΙΤ «ταφόπλακα των δημοσίων
έργων στην Ελλάδα» και τόνισε ότι το κόστος κατασκευής έργων ΣΔΙΤ είναι τρεις φορές περισσότερο, σε σχέση με το ενδεχόμενο να το κατασκεύαζε το κράτος.
Την αναστολή εφαρμογής του νόμου για τις ΣΔΙΤ
ζήτησε ο αντιπρόεδρος Συνδέσμου Εργοληπτών
Θεσσαλονίκης, Σάββας Παναγιώτης και ζήτησε
η αποπληρωμή των έργων ΣΔΙΤ να μην επιβαρύνει
το ΠΔΕ.
Σύμφωνα με το Νίκο Ταχιάο τα ΣΔΙΤ επελέγησαν
για να μην επωμιστεί η Ελλάδα δημόσιο χρέος.
«Πρόκειται για τον ακριβότερο δημόσιο δανεισμό.
Πρέπει να βρούμε μία ισορροπία, το πρόγραμμα
ΣΔΙΤ να ακυρωθεί και να ξανασυζητηθεί», είπε
χαρακτηριστικά.
Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Συνδέσµων
Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων (ΠΕΣΕ∆Ε), Γρηγόρης Γρηγορόπουλος, αναφέρθηκε στο τεράστιο
έλλειμμα έργων στην περιφέρεια και εκτίμησε
ότι μέχρι τώρα το πρόγραμμα ΣΔΙΤ αποδεικνύεται
ατελέσφορο.
Τέλος, ο πρόεδρος Συνδέσμου Ιδιοκτητών Ακινήτων
Β. Ε., Κωνσταντίνος Ζήκας ζήτησε να επιτραπεί σε
ιδιωτικά κεφάλαια να συμμετέχουν στα ΣΔΙΤ.

Γ.Παπαδόπουλος: Απαιτείται ολιστική προσέγγιση των θεμάτων ανάπτυξης
Ολιστική προσέγγιση των θεμάτων ανάπτυξης,
ζήτησε από την πλευρά του το μέλος της ΔΕ του
κεντρικού ΤΕΕ, Γιάννης Παπαδόπουλος, τονίζοντας ότι μεμονωμένες κινήσεις (όπως αυτές της
εγκατάστασης νέων κουφωμάτων ή των κλιματιστικών) θυμίζουν συμπεριφορές καπνοπαραγωn ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
γών αγροτών.
Ο.Ε ΤΕΕ/ΤΚΜ: Το ΕΣΠΑ να ενεργοποιηθεί μέσα Όπως είπε, αυτό που πρέπει να γίνει είναι να
στο 2010
κατατεθεί συνολική πρόταση για την οικιστική
Μεγάλο και μακρόπνοο αναπτυξιακό πρόγραμμα ανάπλαση, την ενέργεια και την τουριστική βιοχρειάζεται η Ελλάδα, ενώ είναι απαραίτητο μέσα μηχανία. Στο πρώτο πεδίο (οικιστική ανάπλαση),
στο 2010 να ενεργοποιηθεί το ΕΣΠΑ και να εισ- πρέπει να λυθεί επιτέλους το πρόβλημα των στρερεύσουν οι σχετικές χρηματοδοτήσεις από την βλώσεων στις τιμές γης, να λειτουργήσει το ρυθΕΕ, με αξιοποίηση της δυνατότητας για μεταφορά μιστικό σχέδιο, να απλοποιηθούν οι διαδικασίες
στο μέλλον της εθνικής συμμετοχής.
αδειοδοτήσεων κτλ.
Την πεποίθηση αυτή εξέφρασε η μηχανικός Άννα Στο δεύτερο πεδίο (ενέργεια) προέχει η χρημαΜίχου, παρουσιάζοντας τα πορίσματα ομάδας τοδότηση εφαρμοσμένης έρευνας, ήδη από τα
εργασίας, που συνέστησε το ΤΕΕ/ΤΚΜ για την πανεπιστήμια, ώστε να παράγονται εγχώριες νέες
επίπτωση της οικονομικής κρίσης στο επάγγελμα τεχνολογίες, καθώς σήμερα, για παράδειγμα, το
του μηχανικού. Η παρουσίαση έγινε κατά τη δεύ- 80% του προϋπολογισμού των σχεδιαζόμενων
τερη ημέρα των εργασιών, ενώ οι τοποθετήσεις αιολικών πάρκων αφορά την αγορά εισαγόμενων
όσων μίλησαν αναφέρονται με τη χρονική σειρά ανεμογεννητριών και άρα φεύγει εκτός χώρας.
των παρεμβάσεών τους.
Η ομάδα προτείνει ακόμη –μεταξύ άλλων- τα εξής: Γ. Βάρκας: Να «κάνουμε ταμείο» μεσοπρόθεσμα
ταχεία αναδιάρθρωση του ΠΔΕ, τροποποίηση των για την επίτευξη των στόχων μας- Το ΤΕΕ να καόρων υπαγωγής τεχνικών επιχειρήσεων στο Τα- ταθέτει έτοιμα νομοθετήματα
μείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επι- Την ανάγκη να υπάρξουν μετρήσιμοι δείκτες για
χειρήσεων (ΤΕΜΠΜΕ), στήριξη της απασχόλησης την υλοποίηση των πολιτικών και των δράσεων
με δικαίωμα επιδότησης θέσεων εργασίας σε ανάπτυξης, που αναλαμβάνονται, υπογράμμισε
μελετητικά γραφεία, κατασκευαστικές και ΟΤΑ, από την πλευρά του ο πρόεδρος του ΤΕΕ Δυτικής
προώθηση των διάφορων προγραμμάτων στον το- Μακεδονίας, Γιάννης Βάρκας και πρόσθεσε ότι
μέα της οικοδομής (πχ, ενεργειακής απόδοσης), «πρέπει να κάνουμε ταμείο σε μεσοπρόθεσμα διθεσμοθέτηση μηχανισμών για εξόφληση οφειλών αστήματα, ώστε να φαίνεται αν πετυχαίνουμε τους
δημοσίου και ΟΤΑ προς τους κατασκευαστές, τα- στόχους μας, γιατί διαφορετικά θα συνεχίζονται οι
χύτερη προώθηση του κτηματολογίου, αλλά και ατέρμονες συζητήσεις».
δημιουργία Ταμείου Αλληλεγγύης Μηχανικών.
Ο ίδιος σημείωσε ότι, προκειμένου να υλοποιηθεί
Το πρόγραμμα «Καλλικράτης» θεωρείται δε, ως το νέο αναπτυξιακό μοντέλο που προτείνει το ΤΕΕ,
πολύ μεγάλη ευκαιρία για να αντιμετωπιστεί πλέ- επιβάλλεται και οι ίδιοι οι μηχανικοί να είναι έτοιον με το δέοντα τρόπο η ανάπτυξη και παραγωγή μοι να το εφαρμόσουν και, άρα, είναι απαραίτητη
τεχνικού έργου στην Ελλάδα.
η δια βίου μάθηση για τις νέες τεχνολογίες, τη
διοίκηση έργων κτλ. «Θα πρέπει να υπάρξει αυτόΓ. Θεοδωράκης: Απομείωση δύναμης του ΤΕΕ οργάνωση από το ΤΕΕ για την προώθηση της δια
ενδέχεται να φέρουν τα μέτρα
βίου μάθησης των μηχανικών», κατέληξε.
Φόβους για απομείωση της δύναμης του ΤΕΕ και Αργότερα την ίδια μέρα, πρότεινε το ΤΕΕ να κααπαξίωση της εικόνας του, λόγω των φορολογι- ταθέτει έτοιμα νομοθετήματα καθώς διαθέτει το
κών και ασφαλιστικών μέτρων, που θα βγάλουν επιστημονικό προσωπικό και τους πόρους να το
εκτός εργασίας πολλούς μηχανικούς, εξέφρασε κάνει και ζήτησε το Επιμελητήριο να λειτουργεί
από την πλευρά του ο πρόεδρος της Αντιπροσω- με «σκληρούς όρους συντεχνίας».
πείας του κεντρικού ΤΕΕ, Γιάννης Θεοδωράκης.
Όπως είπε, οι αλλαγές στο φορολογικό θα πλή- Γ. Κυριακόπουλος: Το ΤΕΕ να παρεμβαίνει αποξουν τους μηχανικούς ελεύθερους επαγγελματί- τελεσματικότερα στην κοινωνία
ες, ενώ θα έχουν ως αποτέλεσμα και τη μείωση Τα προβλήματα που δημιουργεί η «απόσταση» των
των εσόδων της κυβέρνησης. Την ίδια στιγμή, μηχανικών και του ΤΕΕ από την κοινωνία, επεσήτο εγχείρημα της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης μανε από την πλευρά του ο αναπληρωτής γενικός
αποδείχτηκε ατυχές, καθώς το ΕΤΑΑ «έφτασε να γραμματέας της «Α» του ΤΕΕ, Γιάννης Κυριακόέχει μεγαλύτερα διοικητικά έξοδα από ό,τι τρία πουλος, υπογραμμίζοντας ότι «το πρόβλημα του
ταμεία μαζί».
ΤΕΕ δεν είναι η πρόταση καλών λύσεων , αλλά το
Οι εργασίες της ημέρας ολοκληρώθηκαν με τη
δευτερολογία του ειδικού γραμματέα ΣΔΙΤ κ.
Μαντζούφα. «Δε θεωρούμε δεδομένο ότι ένα
έργο πρέπει να γίνει με ΣΔΙΤ επειδή κάποια στιγμή έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα, όταν υπάρχουν
ελεύθεροι πόροι στο ΕΣΠΑ», ανέφερε μεταξύ
άλλων.
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Γ. Γρηγοριάδης: Να μην πληρώσουν την κρίση τα
θύματά της
Τα ίδια εργαλεία πολιτικής, που έφεραν την κρίση
(φορομπηχτικά μέτρα, «κατεδάφιση» ασφαλιστικών δικαιωμάτων κτλ), επικαλείται η κυβέρνηση
για την έξοδο από αυτή, όπως υποστήριξε ο Γρηγόρης Γρηγοριάδης, μέλος της διοικούσας του
ΤΕΕ. Κατά τον ίδιο, το ΤΕΕ όφειλε να διακηρύξει
ότι δεν πρέπει να πληρώσουν την κρίση αυτοί που
είναι τα θύματά της. Ο ίδιος σημείωσε ότι τα κέρΧ. Σπίρτζης: «Αγνωστες λέξεις» για την ελληνι- δη προ φόρων των εισηγμένων ανήλθαν το 2009
κή νομοθεσία οι περί πράσινης ανάπτυξης
σε 12 δισ. ευρώ, με το 75% να αντιστοιχεί σε μόλις
Μέχρι τις αρχές Μαρτίου θα έχει ολοκληρωθεί το 15 ομίλους. Υπογράμμισε δε, ότι οι εργαζόμενοι
κείμενο Προεδρικού Διατάγματος και ο νέος ΚΕ- μηχανικοί δε στηρίζουν τις κινητοποιήσεις που
ΝΑΚ, όπως τόνισε από την πλευρά του ο Β΄ αντι- διοργανώνει το ΤΕΕ, γιατί δεν έχουν τίποτα να πεπρόεδρος της Δ.Ε. του ΤΕΕ, Χρήστος Σπίρτζης. Ο ριμένουν από τα αιτήματα που προβάλλονται.
ίδιος υποστήριξε ότι «πολύ μεγάλο κομμάτι του Κατά την πρώτη ημέρα της σύσκεψης, ο κ. Γρηπώς θα ‘’τρέξει’’ ο κανονισμός είναι στις πλάτες γοριάδης είχε επισημάνει ότι λιγότερο από το
του ΤΕΕ», ενώ πρόσθεσε ότι όλα αυτά που λέμε 10% του προϋπολογισμού ενός έργου ΣΔΙΤ είναι
«πράσινη ανάπτυξη» στα κτήρια, από τα κουφώ- με ιδιωτική χρηματοδότηση και εκτίμησε ότι ο
ματα μέχρι τα φωτοβολταϊκά, είναι άγνωστες λέ- ενιαίος φορέας κατασκευών είναι ο μόνος δρόξεις για την ελληνική νομοθεσία.
μος που απαντά στο υπάρχον πρόβλημα εκτέλεΟ κ.Σπίρτζης εξέφρασε ακόμη την ικανοποίησή σης έργων.
του για τη συχνότητα και την ποιότητα των συναντήσεων του ΤΕΕ με κυβερνητικά στελέχη, με Ντ. Μακέδος: Προσχηματικός ο διάλογος για το
εξαίρεση το υπουργείο Οικονομικών. Όπως είπε, ασφαλιστικό- Το ΤΣΜΕΔΕ θα είναι υγιές για του«οι συναντήσεις που έγιναν το τελευταίο τετράμη- λάχιστον 30 χρόνια
νο δεν έγιναν τα τελευταία 10 χρόνια από καμία Προσχηματικό χαρακτήρισε το διάλογο για το
κυβέρνηση. Μοναδική εξαίρεση είναι το υπουρ- ασφαλιστικό ο Ντίνος Μακέδος, ενώ σημείωσε
γείο Οικονομικών, παρά τις επανειλημμένες προ- ότι, βάσει πρόσφατης αναλογιστικής μελέτης, το
σκλήσεις της διοίκησης του ΤΕΕ για συνάντηση». ΤΣΜΕΔΕ δε θα αποκτήσει πρόβλημα ελλείμματος
πριν περάσουν 30 χρόνια. Ο κ.Μακέδος σημείωσε
Γ. Παπαναστασίου: Η κρίση μπορεί να ξεπερα- επίσης ότι το αναλογιστικό παρατηρητήριο που
στεί μόνο με γενναίο ΠΔΕ
συστάθηκε θα δώσει αποτελέσματα εντός του
Την πεποίθηση ότι ήρθε η ώρα το ΤΕΕ να «βγει επόμενου τετραμήνου, ενώ επεσήμανε την ανάεπιτέλους στα κάγκελα», για να διεκδικήσει γκη να πειστεί η κοινωνία για το δίκαιο των αιτημαχητικά τα θέματα των μηχανικών, όπως το μάτων των μηχανικών και του ΤΕΕ. «Η κοινωνία
ασφαλιστικό, υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΤΕΕ ακόμη πιστεύει ότι οι μηχανικοί παλεύουν για το
Αιτωλοακαρνανίας, Γεώργιος Παπαναστασίου. παντεσπάνι κι όχι για την επιβίωση», είπε χαραΔιατύπωσε την εκτίμηση ότι η κρίση μπορεί να κτηριστικά.
ξεπεραστεί μόνο με ένα «ισχυρό και γενναίο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων» κι ότι το ΤΕΕ και Π. Βενέρης: Τα επαγγελματικά δικαιώματα να
οι μηχανικοί δεν μπορούν να ζήσουν με «πράσινη τεθούν στο πρώτο πλάνο των διεκδικήσεων του
ανάπτυξη».
ΤΕΕ
Τα επαγγελματικά δικαιώματα πρέπει να βρίσκοΓ. Μπάμπαλης: Η αντεπίθεση πιο αποτελεσματι- νται στο πρώτο πλάνο των διεκδικήσεων του ΤΕΕ,
κή από την άμυνα
σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΤΕΕ Δωδεκανήσου,
Επίθεση δέχεται ο κλάδος των μηχανικών και Παναγιώτη Βενέρη. Αναφερόμενος στον «Καλμπορεί να αντιδράσει είτε με άμυνα είτε με αντε- λικράτη», ο ίδιος επεσήμανε ότι το πρόγραμμα
πίθεση, σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΤΕΕ Εύ- θα ανατρέψει τα πάντα και το αν θα είναι θετικό ή
βοιας, Γιώργο Μπάμπαλη, ο οποίος διατύπωσε αρνητικό περνά από το χέρι του ΤΕΕ και των μηχατην εκτίμηση ότι αμυντικές στρατηγικές (όπως οι νικών. Ο κ.Βενέρης τόνισε ότι το ΤΕΕ διαθέτει ένα
συζητήσεις και οι διαβουλεύσεις) δεν είναι τόσο εξαιρετικό «οπλοστάσιο» προτάσεων, τις οποίες
αποτελεσματικές όσο η αντεπίθεση. «Αν σταμα- όμως δεν μπορεί να περάσει προς τα έξω, ενώ
τήσουν για δύο μήνες τα δημόσια και ιδιωτικά σημείωσε ότι είναι ώρα δράσης για το ασφαλιστικό
έργα, τότε θα δούμε αν μπορεί να υπάρξει πίεση και το φορολογικό και «πρέπει να τα καταφέρουμε,
στην πολιτεία», είπε χαρακτηριστικά και πρόσθε- ακόμη και με διαδικασίες μάχης […] με έντονη και
σε ότι βασικό ζητούμενο είναι σε κάθε περίπτωση μαζική συμμετοχή». Ο ίδιος διερωτήθηκε πώς θα
η ενότητα.
γίνει δυνατή η απορρόφηση των πόρων του ΕΣΠΑ,
πώς θα μπορέσει να είναι πιο αποτελεσματικό και
να παρέμβει κυρίως στην κοινωνία».
Ο κ. Κυριακόπουλος έθεσε ακόμη τα ζητήματα
της ποινικοποίησης του επαγγέλματος των μηχανικών, του γεγονότος ότι επί 18 χρόνια δεν μπόρεσε να ανατραπεί το ισχύον ύψος των αμοιβών,
των συνεχών αναθεωρήσεων της νομοθεσίας (πχ,
ΓΟΚ), αλλά και της έλλειψης συνολικής παρέμβασης και μαζικής συμμετοχής στις απεργίες.

ελλείψει ουσιαστικών νέων δομών, ενώ σημείωσε
ότι είναι ώρα για ανάπτυξη και στη νησιωτική Ελλάδα. «Η επόμενη Εγνατία πρέπει να είναι η Εγνατία του Αιγαίου», είπε χαρακτηριστικά.
Γ. Ζεππάτος: Υπέρ της οδού των «σκληρών» προτάσεων
Την οδό των «σκληρών» προτάσεων και κινήσεων θα πρέπει να επιλέξει για τη διεκδίκηση των
αιτημάτων του το ΤΕΕ, καθώς δεν υπάρχει άλλος
δρόμος, σύμφωνα με τον Γιώργο Ζεππάτο από το
ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας. Ο κ.Ζεππάτος πρότεινε
κινήσεις όπως η αναστολή των εκπροσωπήσεων
σε όλα τα συμβούλια, ενώ τόνισε ότι πρέπει να
ληφθεί μέριμνα για τους μηχανικούς της περιφέρειας.
Α. Πλέσιας: Να προσδιοριστεί ο ρόλος του Ελληνα μηχανικού το 2010
Απαραίτητο είναι να προσδιοριστεί πώς πρέπει
να διαμορφωθεί ο ρόλος και το επάγγελμα του
Έλληνα μηχανικού εν έτει 2010, όπως τόνισε ο
γενικός γραμματέας του ΤΕΕ Θράκης, Αργύρης
Πλέσιας. Ο ίδιος διερωτήθηκε τι δράσεις πρέπει
να αναλάβει το ΤΕΕ, ώστε οι νέοι συνάδελφοι να
βρουν νέες μορφές άσκησης του επαγγέλματός
τους και επεσήμανε την ανάγκη για διεπιστημονικές συνεργασίες και υπέρβαση της όποιας τάσης
αδράνειας.
Σ. Αλεξιάδης: Υπό διωγμόν το επάγγελμα του
μηχανικού- Οι τρεις αρνητικές αποφάσεις της Τ.
Μπιρμπίλη
«Υπό διωγμόν» βρίσκεται το επάγγελμα του μηχανικού, όχι επειδή υπάρχουν οι επιταγές της ΕΕ
για αλλαγές στο ασφαλιστικό και το φορολογικό,
αλλά διότι την τελευταία 10ετία οι υπουργοί περιστοιχίζονται από ανθρώπους που δε γνωρίζουν τι
πρέπει να πράξουν.
Την πεποίθηση αυτή εξέφρασε ο Σωκράτης Αλεξιάδης, μέλος της διοικούσας του κεντρικού ΤΕΕ,
ο οποίος επεσήμανε ότι, σε μια περίοδο καθίζησης της οικοδομικής δραστηριότητας, η αρμόδια
υπουργός Τίνα Μπιρμπίλη έλαβε τρεις αρνητικές
αποφάσεις: αυτές που αφορούν, α)τη μείωση του
προϋπολογισμού του προγράμματος για την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων στα 80 εκατ. ευρώ
από 400 εκατ., που είχε υποσχεθεί η προηγούμενη
κυβέρνηση, β) την αναστολή της έκδοσης οικοδομικών αδειών σε οικισμούς μικρότερους των 2.000
κατοίκων και γ) την κατάργηση της υποτιθέμενης
«τακτοποίησης» των ημιϋπαίθριων, αλλά διατήρησης τριών στρεβλών τροποποιήσεων του ΓΟΚ.
Το μέλος της Δ.Ε. του Τμήματος Εύβοιας του ΤΕΕ,
Σταύρος Καμαριώτης εκτίμησε ότι «οι μηχανικοί
βάλλονται από παντού και το επάγγελμα βυθίζεται».
Γ. Ρεκατσίνας: Πλήττονται 108.000 ενεργοί μηχανικοί- Έλλειμμα επικοινωνίας στις θέσεις του
ΤΕΕ.
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ΚΟΙΝΗ ΣΥΣΚΕΨΗ ΤΕΕ
ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Ο πρόεδρος του Τμήματος Ηπείρου του ΤΕΕ, Γιώργος Ρεκατσίνας τόνισε ότι οι μηχανικοί έχουν
καταστεί μέρος του προβλήματος της κρίσης.
Ανέφερε ότι υπάρχουν 108.000 ενεργοί μηχανικοί, οι οποίοι πλήττονται. Έκανε λόγο για τη συνεχή μείωση του ΠΔΕ, υποστήριξε ότι υπάρχει
«έλλειμμα επικοινωνίας» σε ότι αφορά τις θέσεις
του ΤΕΕ, τόνισε ότι η κατασκευή της Ιόνιας Οδού
βρίσκεται σε απραξία και αναφέρθηκε στην ανάγκη κατασκευής σιδηροδρομικού δικτύου στους
άξονες Καλαμπάκας – Ηγουμενίτσας και Αντιρρίου – Ιωάννινα.
Γ. Παπαναστασίου: Να προχωρήσει η Ιόνια Οδός
Ο πρόεδρος του Τμήματος Αιτωλοακαρνανίας του
ΤΕΕ, Γιώργος Παπαναστασίου ζήτησε την ουσιαστική συνεισφορά του κεντρικού ΤΕΕ για την προώθηση της Ιόνιας Οδού. «Δεν μπορούν να προχωρήσουν οι απαλλοτριώσεις για την κατασκευή του
έργου γιατί στις νομαρχίες υπάρχει μόνο ένας νομικός για να χειριστεί όλες τις υποθέσεις», τόνισε.
Χ. Βλαχοκώστας: Μεγάλη πρόκληση για το ΤΕΕ
ο νέος ΚΕΝΑΚ
Ο αντιπρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ, Χρήστος Βλαχοκώστας, αναφέρθηκε στο πρόγραμμα Κανονισμού
Ενεργειακής Αποδοτικότητας των Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ), το οποίο χαρακτήρισε «μεγάλη πρόκληση
για το ΤΕΕ αλλά και για την κυβέρνηση που έχει
κάνει σημαία πολιτικού λόγου την πράσινη ανάπτυξη». Όπως πρόσθεσε το πρόγραμμα μπορεί
να προσφέρει μία διέξοδο στην κρίση για τους
μηχανικούς, εφόσον η Πολιτεία προχωρήσει στη
θέσπιση συγκεκριμένων κινήτρων.
Από την πλευρά της το μέλος της «Α» Κεντρικής
Μακεδονίας, Πόπη Ράλλη αναφέρθηκε στην τεχνική παιδεία και την επαγγελματική εξέλιξη του
μηχανικών, η οποία πλέον γίνεται κάτω τόσο από
το ευρωπαϊκό όσο και από το εθνικό πλαίσιο προσόντων. Μάλιστα, σε ότι αφορά το εθνικό πλαίσιο,
ξεκινά διάλογος με το υπουργείο Παιδείας, όπου
θα συζητηθούν τα επαγγελματικά περιγράμματα και τα επαγγελματικά προσόντα που θα έχουν
όλες οι ειδικότητες. «Η σύνδεση σπουδών και
επαγγέλματος είναι πλέον άρρηκτη. Θα πρέπει
να έχουμε την ένταξη των μηχανικών σε αυτό το
εθνικό πλαίσιο προσόντων», είπε.
Σ. Αναγνώστου: «Τουφεκιές στον αέρα» οι απεργίες ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ
Ο πρόεδρος του Τμήματος Μαγνησίας, Σωκράτης
Αναγνώστου, χαρακτήρισε το ασφαλιστικό ως
«κόκκινη γραμμή» για τους μηχανικούς. Εκτίμησε ότι οι απεργίες της ΓΣΕΕ και της ΑΔΕΔΥ είναι
«τουφεκιές στον αέρα», πρότεινε ο κλάδος των
μηχανικών να κάνει δικές του απεργιακές κινητοποιήσεις, τάχθηκε υπέρ της αλλαγής του θεσμικού πλαισίου του ΤΕΕ και ζήτησε να μη μειωθεί ο
προϋπολογισμός των περιφερειακών τμημάτων.
Κ. Μουρατίδης: «Το ΤΕΕ πρέπει να ξαναστηθεί»
Ο πρόεδρος Κεντρικής Μακεδονίας της «Αντιπροσωπείας» του ΤΕΕ, Κυριάκος Μουρατίδης
εκτίμησε ότι «το ΤΕΕ πρέπει να ξαναστηθεί» και
ζήτησε να γίνει πράξη η υπόσχεση των τελευταίων
κυβερνήσεων για σύσταση Μητρώου Κατασκευαστών Ιδιωτικών Έργων.

Ο πρόεδρος του Τμήματος Ανατολικής Μακεδονίας, Κωνσταντίνος Αντωνιάδης αναφέρθηκε στις
προοπτικές «ανοίγματος» του επαγγέλματος του
μηχανικού και κάλεσε την κυβέρνηση να υιοθετήσει αναπτυξιακό μοντέλο.
Α. Πιταριδάκης-Π.Ινιωτάκης: «Ναι» στον πόλεμο
Ο πρόεδρος του Τμήματος δυτικής Κρήτης, Αντώνης Πιταριδάκης έκανε λόγο για μη ορθολογική
και ανισόρροπη ανάπτυξη και ζήτησε αποκέντρωση αρμοδιοτήτων και πόρων. «Η ανατροπή
του ασφαλιστικού είναι ‘αιτία πολέμου’ για τους
μηχανικούς», ξεκαθάρισε.
Ο πρόεδρος του Τμήματος Ανατολικής Κρήτης,
Πέτρος Ινιωτάκης εκτίμησε ότι «οι μηχανικοί
είναι όρθιοι σε μία πρωτοφανή κρίση» και πρότεινε «σκληρή πολεμική και συντεχνιακό τρόπο
αντίδρασης».
Τ. Κονακλίδης: Να πείσουμε τους μηχανικούς να
βγουν από τα σπίτια τους
Παίρνοντας το λόγο ο πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ, Τάσος Κονακλίδης, τόνισε πως από το κείμενο που
παρουσίασε στην έναρξη της κοινής σύσκεψης ο
πρόεδρος του ΤΕΕ, κ. Αλαβάνος, έλειπε η μορφή
αγωνιστικότητας στο ζήτημα του ασφαλιστικού.
«Πως μπορούμε να το πετύχουμε; Πρέπει να πείσουμε τους μηχανικούς να βγουν από τα σπίτια
τους. Και αυτό το ζήτημα αφορά κάθε περιφερειακό τμήμα του ΤΕΕ», είπε.
Ολοκληρώνοντας τις εργασίες και απαντώντας σε
όλα όσα ακούστηκαν κατά τη διάρκεια της διήμερης κοινής σύσκεψης, ο πρόεδρος του ΤΕΕ κ. Γιάννης Αλαβάνος υποστήριξε ότι πολλοί από τους
ομιλητές υποτίμησαν την παρεμβατικότητα του
ΤΕΕ και υπενθύμισε πως πριν από επτά χρόνια
το Επιμελητήριο ήταν βυθισμένο στην εσωστρέφεια. «Δεν υπάρχει φορέας που να έχει προβληθεί τόσο πολύ όσο το ΤΕΕ», είπε. Χαρακτήρισε το
ΤΕΕ «αυτόνομο πολιτικά οργανισμό» και ισχυρίστηκε πως η διοίκησή ασκεί την ίδια κριτική
στην κυβέρνηση, ανεξάρτητα από ποιο πολιτικό
κόμμα βρίσκεται στην εξουσία. Υποστήριξε πως
«η συντριπτική πλειοψηφία των μηχανικών υποστηρίζει τη σύμπλευση με τη ΓΣΕΕ στην απεργία
της 24ης Φεβρουαρίου». Σε ότι αφορά το σχέδιο
«Καλλικράτης» τάχθηκε υπέρ της σύστασης Ομάδας Εργασίας, ανάλογης με εκείνη που εξέτασε
το ΕΣΠΑ και υπογράμμισε ότι «δε θέλουμε να καταργηθεί κανένα περιφερειακό Τμήμα του ΤΕΕ».
Τέλος, ξεκαθάρισε πως δε θα θιγεί ο προϋπολογισμός των περιφερειακών Τμημάτων «εκτός κι
αν υπάρχει κατακόρυφη πτώση των εσόδων του
Επιμελητηρίου».
Το «παρών» στην εκδήλωση έδωσαν –μεταξύ
άλλων- οι πρώην πρόεδροι του ΤΕΕ, Σωτήρης
Κούβελας, πρώην υπουργός, Γιάννης Οικονομίδης, γενικός γραμματέας Δημοσίων Εργων, Γωγώ
Κωτίδου, νέα πρόεδρος του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας, Δημήτρης Τσαπραλής, Ανδρέας
Κουράκης, Γιάννης Αικατερινάρης και Σάκης
Τζακόπουλος, Τοποθετήσεις για τα θέματα της
σύσκεψης έκαναν πρόεδροι και στελέχη όλων των
περιφερειακών τμημάτων. n
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΕ/ΤΚΜ

Προσυνεδριακή ημερίδα Heleco, 22 Μαρτίου

23 Μαρτίου

Τη Δευτέρα 22 Μαρτίου πρόκειται να πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη η προσυνεδριακή ημερίδα του ΤΕΕ/ΤΚΜ, στο πλαίσιο της διεθνούς περιβαλλοντικής έκθεσης και συνεδρίου HELECO
2011. Η ημερίδα, με θέμα «Διαχείριση και επεξεργασία στερεών αποβλήτων», θα ξεκινήσει
στις 9 το πρωί, στο αμφιθέατρο του κτηρίου του
ΤΕΕ/ΤΚΜ, ενώ την έναρξη των εργασιών της θα
κηρύξει ο γενικός γραμματέας Περιβάλλοντος,
Α.Ανδρεόπουλος. Το πλήρες πρόγραμμα της εκδήλωσης ακολουθεί:

θυντής Έρευνας & Ανάπτυξης, ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε.
13.00-13.15 Θερμική επεξεργασία ΑΣΑ με ταυτόχρονη ανάκτηση ενέργειας, Καλογήρου Ε., Πρόεδρος ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ
13.15-13.30 Τιμολογιακή πολιτική διαχείρισης
ΑΣΑ-Οικονομικά εργαλεία για τη μείωση των
ανταποδοτικών τελών ΔΣΑ, Καραγιαννίδης Α., Επ.
καθηγητής ΑΠΘ
13.30-14.15 Συζήτηση
14.15-15.15 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ – ΕΛΑΦΡΥ ΓΕΥΜΑ

n Ενότητα 3
Διαχείριση αδρανών, ειδικών και επικινδύνων
αποβλήτων
Προεδρείο: Φάμελλος Σ., Αραβώσης Κ., Διαβάτης
Η., Χασιώτης Α.
15.15–15.30 Διαχείριση ιατρικών αποβλήτων στην
Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας, Πούλιος Κ., Χασιώτης Α., Χλιοπάνου Ε., ΤΕΕ/ΤΚΜ
n Ενότητα 1
9.30-9.45 Η Ελληνική πραγματικότητα στη διαχεί- 15.30-15.40 Τεχνολογική και Ποιοτική Υπεροχή
ριση των στερεών αποβλήτων και η νέα οδηγία, στη Διαχείριση Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων: “Κ.Ε.Μ.Α. Βορείου Ελλάδος”, Μανουσίδου
Αραβώσης Κ., πρόεδρος ΕΕΔΣΑ
9.45 - 10.00 Οι προκλήσεις της νέας οδηγίας για Α., STERIMED Ltd
15.40-15.55 Αδιέξοδα και προοπτικές στη διαχείτα στερεά απόβλητα, Καρκαζή Α., ΕΠΕΜ ΑΕ
10.00-10.15 Πολιτική και εργαλεία διαχείρισης ριση βιομηχανικών στερεών αποβλήτων, Οικονόμου Κ., ΣΒΒΕ, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουστερεών αποβλήτων, Φάμελλος Σ., ΤΕΕ/ΤΚΜ
10.15-10.30 Η εναλλακτική διαχείριση στην Ελ- λος ΜΕΛ Α.Ε.
λάδα και τα αποτελέσματα των εγκεκριμένων 15.55-16.05 Στερεά απόβλητα δεν είναι μόνο τα
συστημάτων, Ραζής Ι., Πρόεδρος Εταιρείας Συ- δημοτικά απόβλητα, Τριανταφυλλίδης Γ., Πρόεστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΕΣΕΔ), Γεν. δρος και Διευθύνων Σύμβουλος TRIAS ECO
16.05-16.15 Η μετατροπή των μπαζών από εστία
Διευθυντής ΕΕΑΑ.
10.30-10.45 Οι Φορείς Διαχείρισης Στερεών ρύπανσης σε αειφόρο παραγωγή Α΄ υλών, ΜάτσιΑποβλήτων αντιμέτωποι με την ολοκληρωμένη κα Δ., Ανακύκλωση Αδρανών Μακεδονίας Α.Ε.
διαχείριση των Αστικών Στερεών Αποβλήτων, 16.15-16.25 Προστασία περιβάλλοντος και βιομηΚοπάσης Ε., Πρόεδρος δικτύου ΦΟΔΣΑ, Δ/νων χανική ανάπτυξη: το παράδειγμα της «ΑΕΙΦΟΡΟΣ
Α.Ε.», Στρατής Α., Γενικός Διευθυντής ΑΕΙΦΟΡΟΣ
Σύμβουλος Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α.
10.45-11.00 Στρατηγική πρόταση για τη διαχείρι- Α.Ε.
ση των απορριμμάτων των 4 οικολογικών οργανώ- 16.25-17.00 Συζήτηση-αποτελέσματα
σεων – Καλές πρακτικές σε ΟΤΑ, Κυρκίτσος Φ.,
Πρόεδρος Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Χ. Βλαχοκώστας Αντιπρόεδρος ΔΕ ΤΕΕ/ΤΚΜ
11.00-11.30 Συζήτηση
Θ. Δραγκιώτης, Μέλος ΔΕ/ΤΕΕ
11.30-11.45 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ - ΚΑΦΕΣ
Η. Διαβάτης ΜΕΠΑΑ/ΤΕΕ
Ηρ. Δρούλιας, Γεν. Γραμματέας ΔΕ/ΤΕΕ
n Ενότητα 2
Χ. Θεοχάρη ΜΕΠΑΑ/ΤΕΕ
Διαχείριση στερεών αποβλήτων
Προεδρείο: Βλαχοκώστας Χ., Μίχου Σ., Μπούρα Σ. Μίχου, Μέλος ΔΕ ΤΕΕ/ΤΚΜ
Δ. Μπανούσης, ΜΕΠΑΑ/ΤΕΕ
Α., Γιαννόπουλος Σ.
11.45-12.05 Διαχείριση των Αστικών Στερεών Π. Μπίλλιας Γεν.Γραμματέας ΔΕ ΤΕΕ/ΤΚΜ
Αποβλήτων στο Νομό Θεσσαλονίκης, Πλάκας Κ., Α. Μπούρα, ΜΕΠΑΑ/ΤΕΕ
Σ. Παπαγρηγορίου ΜΕΠΑΑ/ΤΕΕ
Γιαννόπουλος Σ., Δημούδη Ε., ΤΕΕ/ΤΚΜ
12.05-12.20 Ενεργειακή αξιοποίηση στερεών Κ. Πετρίδου,ΤΕΕ/ΤΚΜ
αποβλήτων, Τσατσαρέλης Θ., Μαλαμάκης Α., Π. Σαμαράς Πρόεδρος ΜΕΠ ΤΕΕ/ΤΚΜ
Α. Τσιπούρας, ΤΕΕ/ΤΚΜ
Περκουλίδης Γ., Κατσανεβάκης Ι., ΤΕΕ/ΤΚΜ
12.20-12.30 Μελέτη περίπτωσης μονάδων αναε- Σ. Φάμελλος Μέλος ΔΕ ΤΕΕ/ΤΚΜ n
ρόβιας χώνευσης και πυρόλυσης, Κατσανεβάκης
Ι, ΤΕΕ/ΤΚΜ
12.30-12.45 Μηχανική Βιολογική Επεξεργασία:
Το παράδειγμα των Χανίων, Πατεράκης Κ., Διευθυντής Εργοστασίου Μηχανικής Ανακύκλωσης &
Κομποστοποίησης Χανίων
12.45-13.00 Ενεργειακή συναξιοποίηση οργανικών αποβλήτων και βιομάζας, Μπούκης Ι., Διευ8.30 – 9.00 Εγγραφές
9.00 – 9.20 Χαιρετισμοί
9.20 Έναρξη από το Γενικό Γραμματέα Υπουργείου
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κο Α. Ανδρεόπουλο

Στις 23 Μαρτίου θα πραγματοποιηθεί φέτος το
καθιερωμένο ετήσιο φορολογικό σεμινάριο του
ΤΕΕ/ΤΚΜ, με τίτλο «Φορολογία Μηχανικών Ε.Ε.
– Δήλωση φόρου εισοδήματος 2010». Το σεμινάριο, που εντάσσεται στο πλαίσιο της προσπάθειας
του ΤΕΕ/ΤΚΜ να βοηθήσει τους συναδέλφους
μηχανικούς στη συμπλήρωση των φορολογικών
τους δηλώσεων, θα ξεκινήσει στις 6:00 μ.μ. στο
Αμφιθέατρο του ΤΕΕ/ΤΚΜ (Μ. Αλεξάνδρου 49Ισόγειο).
Βασικός ομιλητής της εκδήλωσης θα είναι ο νέος
συνεργάτης του ΤΕΕ/ΤΚΜ σε φορολογικά θέματα, φοροτεχνικός Νίκος Κολυδάς. Ο κ. Κολυδάς
θα ενημερώσει τους συναδέλφους για το καθεστώς φορολόγησης των εισοδημάτων των μηχανικών από άσκηση ελευθερίου επαγγέλματος και
θα αναφερθεί στον τρόπο συμπλήρωσης των σχετικών εντύπων, που πρέπει κατά περίπτωση να
συνυποβάλλουν οι μηχανικοί, κατά την υποβολή
της φορολογικής του δήλωσης. n

ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟ
ΤΕΧΝΟΓΡΑΦΗΜΑ
Στείλετε τα κείμενά σας
Προεκλογικό θα είναι, ενόψει των εκλογών του
ΤΕΕ στις 25 Απριλίου, το επόμενο τεύχος του
Τεχνογραφήματος, το οποίο θα φιλοξενήσει κυρίως κείμενα των παρατάξεων (δύο σελίδες για
καθεμία) και μεμονωμένων υποψηφιοτήτων (μία
σελίδα), καθώς και τα ονόματα των υποψηφίων.
Το τεύχος θα μπορεί να χρησιμεύσει και ως «οδηγός» ψηφοφορίας, καθώς θα περιλαμβάνει όλες
τις σχετικές πληροφορίες.
Αναλυτικότερα, οι παρατάξεις και οι μεμονωμένοι υποψήφιοι πρέπει να φέρουν το δισέλιδο ή
μονοσέλιδό τους, μέχρι την 29η Μαρτίου, σε ηλεκτρονική μορφή pdf, πλήρως σελιδοποιημένο, με
περιεχόμενο της απόλυτης επιλογής και ευθύνης
τους (λογότυπο, πρόγραμμα, κριτική, βιογραφικά
υποψηφίων, φωτογραφίες κλπ), σύμφωνα με τις
παρακάτω προδιαγραφές:
Προδιαγραφές:
Διάσταση τεύχους: 24χ34 + ξακρίσματα (bleeds)
Το αρχείο να είναι σε CMYK και όχι RGB
Ο τύπος αρχείου να είναι pdf υψηλής ανάλυσης
Οι φωτογραφίες να είναι πάντα σε CMYK και σε
ανάλυση 300dpi
Τα text να είναι μόνο black, όχι τετράχρωμο μαύρο
Το θέμα να είναι περίπου 1,5 cm πιο μέσα από την
καθαρή διάσταση, για λόγους ασφαλείας
Όταν κλείσετε το αρχείο σας σε pdf, προτιμήστε
version 6 ή νεότερη, ανοίξτε πάλι από Acrobat
πριν το στείλετε, για να βεβαιωθείτε ότι δε «χτύπησε» το αρχείο.n
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ΕΚΘΕΣΗ «Θεσσαλονίκη: Ίδιος
Τόπος-Άλλοι Καιροί», 10 Φεβρουαρίου - 24 Μαρτίου 2010,
Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης
Τέχνης σε συνεργασία με το
Πολιτιστικό Κέντρο Θέρμης στο
πλαίσιο της 2ης Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης,
αίθουσα περιοδικών εκθέσεων
του NOESIS-Κέντρο Διάδοσης
Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας, Θεσσαλονίκη.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ
ΕΚΘΕΣΗ, με θέμα «Άνθρωποι και Αντικείμενα:
Σχέσεις Ζωής», νέα αποκτήματα από δωρεές στο
Μουσείο, 29 Σεπτεμβρίου
2009 – 29 Ιουνίου 2010,
Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο ΜακεδονίαςΘράκης (Βασ. Όλγας 68),
Θεσσαλονίκη.
ΕΚΘΕΣΗ με τίτλο «Ιστορίες για τα Ανθρώπινα
Δικαιώματα» (22 τρίλεπτες ταινίες μικρού
μήκους, εμπνευσμένες
από τις 6 θεματικές της
Παγκόσμιας Διακήρυξης:
πολιτισμός, ανάπτυξη,
αξιοπρέπεια και δικαιοσύνη, περιβάλλον, φύλο και
συμμετοχή), 11 Δεκεμβρίου 2009 - 30 Μαΐου 2010,
Αρχαιολογικό Μουσείο,
Θεσσαλονίκη.

ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ
νέων καλλιτεχνών από
το Δήμο Θέρμης, 10 Φεβρουαρίου - 25 Μαρτίου
2010, αίθουσα περιοδικών
εκθέσεων του Κέντρου
Διάδοσης Επιστημών και
Μουσείου Τεχνολογίας
«ΝΟΗΣΙΣ», Θέρμη.
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
«Αντιγόνη» του Σοφοκλή
από τη Νεανική Σκηνή
του ΚΘΒΕ, 1 Νοεμβρίου
2009 – 25 Απριλίου 2010,
Μονή Λαζαριστών (Σκηνή
«Σωκράτης Καραντινός»),
Θεσσαλονίκη.

ϊκή Σκηνή του ΚΘΒΕ, 19
Φεβρουαρίου - 16 Μαΐου
2010, Σκηνή “Σωκράτης
Καραντινός” της Μονής
Λαζαριστών, Θεσσαλονίκη.
ΕΚΘΕΣΗ με τίτλο «Η
πλήρης συλλογή γλυπτών
του Edgar Degas», με 74
μπρούτζινα γλυπτά του
καλλιτέχνη, 27 Νοεμβρίου
2009 – 25 Απριλίου 2010,
Μουσείο Ηρακλειδών,
Αθήνα.

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ «Με τα παιδιά της
πιάτσας» του Γιώργου
Σκαμπαρδώνη, από τη Λα-

ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της Αθηνάς Τάχα –διακεκριμένης καλλιτέχνιδος στην
Αμερική- με τίτλο «Αθηνά Τάχα. Από το Δημόσιο στο Ιδιωτικό», 16 Ιανουαρίου - 11
Απριλίου 2010, ΚΣΤΘ (Αποθήκη Β1, Λιμάνι), Θεσσαλονίκη.

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ «Αποστολή στον πλανήτη γη» του Σάκη Σερέφα, από την
Πειραματική Σκηνή του ΚΘΒΕ, από 12 Φεβρουαρίου - 25 Απριλίου 2010, μικρό
θέατρο Μονής Λαζαριστών, Θεσσαλονίκη.

ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ, του
Στίβεν Αντωνάκου, με τίτλο
«Concrete color», με έργα από
την περίοδο του Βερολίνου, 20
Φεβρουαρίου - 3 Απριλίου 2010,
γκαλερί Καλφαγιάν (Πρ. Κορομηλά 43), Θεσσαλονίκη.

ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΡΤΡΑΙΤΩΝ από τη συλλογή της Εθνικής Τράπεζας, με τις
υπογραφές μεγάλων Ελλήνων ζωγράφων του 19ου και του 20ού αιώνα, με
τίτλο «Η απεικόνιση του προσώπου»,
22 Φεβρουαρίου - 9 Μαΐου 2010,
Πολιτιστικό Κέντρο Θεσσαλονίκης του
ΜΙΕΤ, Θεσσαλονίκη.

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ «Απόδραση» από την ομάδα «Άλογοι», μια
βωβή παράσταση σωματικού θεάτρου
γεμάτη μουσική, έως το Μάϊο 2010,
Κινηματοθέατρο Αριστοτέλειο, (Εθ.
Αμύνης 2), Θεσσαλονίκη

ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ των Μ. Αμάραντου, Ο. Βερυκάκη, Α. Γιαγιάννου, Τ. Δημητρακοπούλου, Ε. Κανά, Β. Καρακατσάνη, Ε. Καφίδα, Τ.Μπατινάκης Α. Νικολάου, Κ.
Παππά, με τίτλο «SPRING LIGHT», 15 Μαρτίου – 10 Απριλίου 2010, Αίθουσα Τέχνης ATRION (Τσιμισκή 94), Θεσσαλονίκη.
ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Εικόνες του 21ου Αιώνα», 12 - 21
Μαρτίου 2010, Φεστιβάλ Κινηματογράφου
Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη.
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Ο 50ΧΡΟΝΟΣ
ΑΣΤΕΡΙΞ
…ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Έκθεση κόμιξ στο Αρχαιολογικό
Μουσείο

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ «Ο Σιμιγδαλένιος» του Αλέξανδρου Αδαμόπουλου, από την Παιδική Σκηνή του ΚΘΒΕ, 3 Νοεμβρίου 2009
– 25 Απριλίου 2010, Βασιλικό Θέατρο, Θεσσαλονίκη.

ΕΚΘΕΣΗ με τίτλο «Το Δόκανο των
Δικαστών (SADOK SUDEI)», με έργα
των πρώτων χρόνων της Ρωσικής
Πρωτοπορίας (1900-1915) από τη
Συλλογή Κωστάκη του ΚΜΣΤ, 19
Φεβρουαρίου – τέλη Μαΐου 2010,
Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης,
Μονή Λαζαριστών, Θεσσαλονίκη.

ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ με τίτλο «Το Άγιον Ορος μέσα από το
φακό του Γιώργου Μουσικίδη», 27 Ιανουαρίου – 31 Μαρτίου 2010,
Αγιορείτικη Εστία και Μουσείο Φωτογραφίας Καλαμαριάς «Χρήστος
Καλεμκερής», Αγιορείτικη Εστία (Μέγαρο Νεδέλκου, Εγνατία 109),
Θεσσαλονίκη.

ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ του Θάνου Κλωνάρη, με τίτλο «Islands», 6
Φεβρουαρίου - 27 Μαρτίου 2010, γκαλερί Tin-T (Χρ. Σμύρνης 13),
Θεσσαλονίκη.

ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ, με τίτλο
«Έλληνες ζωγράφοι, από τη συλλογή
της Εθνικής Τράπεζας», 23 Φεβρουαρίου – 9 Μαΐου 2010, Εθνική Τράπεζα και Κίνηση των Πέντε Μουσείων
(5Μ), Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (ΔΕΘ), Θεσσαλονίκη.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ
ΠΡΟΣΥΝΕΔΡΙΑΚΗ
ΗΜΕΡΙΔΑ στο πλαίσιο
της HELECO, με τίτλο
«Διαχείριση στερεών
αποβλήτων», 22 Μαρτίου
2010, ΤΕΕ και ΤΕΕ/ΤΚΜ,
αμφιθέατρο ΤΕΕ/ΤΚΜ,
Θεσσαλονίκη.
ΕΤΗΣΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ, με τίτλο
«Φορολογία Μηχανικών
Ε.Ε. – Δήλωση φόρου
εισοδήματος 2010», 23
Μαρτίου 2010, αμφιθέατρο ΤΕΕ/ΤΚΜ, Θεσσαλονίκη.

ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ με
τίτλο «Υπερβόρειες διαθλάσεις της ευρωπαϊκής
αρχιτεκτονικής», για την
αρχιτεκτονική της Σκανδιναβίας (Δανία-ΝορβηγίαΣουηδία-Φινλανδία), 14
Οκτωβρίου 2009 – 16 Σεπτεμβρίου 2010, Ελληνικό
Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής,
Αθήνα.

6o ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
& ΕΚΘΕΣΗ για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη με θέμα
“Ενέργεια & Ανανεώσιμες
Πηγές Ενέργειας”, 14-16
Απριλίου 2010, με την
υποστήριξη της Ευρωπαϊκή Ένωσης Φωτοβολταϊκής Βιομηχανίας και των
Bayern Innovativ, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Γεωθερμικής Ενέργειας, της
COGEN Ευρώπης, της Ευ-

ρωπαϊκής Ομοσπονδίας
Ηλιακής Θερμικής Βιομηχανίας, της Ευρωπαϊκής
Ομοσπονδίας Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, του
Αμερικανικού Συμβουλίου
σχετικά με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας,
και της Ιταλικής Ένωσης
Παραγωγών Ενέργειας,
Σόφια, Βουλγαρία.

Περιοδική έκθεση κόμικς με τίτλο «50 χρόνια
Αστερίξ», διοργανώνει από το Μάρτιο μέχρι και
το Μάιο του 2010 το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης και τις εκδόσεις «ΜΑΜΟΥΘ
Comix» με αφορμή το μισό αιώνα κυκλοφορίας
του “Αστερίξ.
Η έκθεση δεν αποτελεί απλά μια αναδρομή στην
ιστορία του δημοφιλούς κόμικ, αλλά και ένα φανταστικό ταξίδι του ηρώων του στην αρχαία Θεσσαλονίκη που απευθύνεται τόσο σε μικρά όσο και
σε «μεγάλα» παιδιά…
Για την έκθεση αυτή, το Γαλλικό Ινστιτούτο έχει
διαθέσει 34 πλάκες σχεδιασμού σε κάδρα που
προέρχονται από όλα τα άλμπουμ που εκδόθηκαν μέχρι σήμερα και σχεδίασε από κοινού με το
Μουσείο τη διοργάνωση παράλληλων δράσεων
για το σύγχρονο κόμικ με την παρουσία Γάλλων
και Ελλήνων δημιουργών.
Tο Αρχαιολογικό Μουσείο από τη πλευρά του ετοίμασε μία πρωτότυπη μουσειολογική πρόταση για
την έκθεση των παραπάνω αντικειμένων στην κεντρική αίθουσα περιοδικών εκθέσεων που διαθέτει. Tο κοινό του μουσείου θα έχει τη δυνατότητα
να θαυμάσει βινιέτες και σχέδια του δημοφιλούς
κόμικ σε ένα περιβάλλον που το Μουσείο εμπνεύστηκε από το πολύχρωμο σύμπαν των Γάλλων δημιουργών Ουντερζό-Γκοσινί.
Παράλληλα, οι επισκέπτες θα μπορούν να ακολουθήσουν μία ειδικά σχεδιασμένη μουσειοπαιδαγωγική διαδρομή στη μόνιμη έκθεση των αρχαιολογικών συλλογών του Μουσείου. Οι οικείες
φιγούρες του Αστερίξ και του Οβελίξ θα προσκαλούν τους επισκέπτες σε μία νέα περιπέτεια, ένα
φανταστικό ταξίδι στη Θεσσαλονίκη των ρωμαϊκών χρόνων σχολιάζοντας πρόσωπα και πράγματα
με αφορμή τα εκθέματα.
Με την έκθεση αυτή το Αρχαιολογικό Μουσείο
Θεσσαλονίκης, το πρώτο σε επισκεψιμότητα μουσείο στη βόρεια Ελλάδα, θα προσφέρει στους
δεκάδες χιλιάδες επισκέπτες του, Έλληνες και
ξένους, όχι μόνο ψυχαγωγία αλλά και μία διαφορετική μουσειακή εμπειρία σύμφωνα με τις σύγχρονες μουσειοπαιδαγωγικές αντιλήψεις.
Παράλληλες εκδηλώσεις θα συνοδέψουν την έκθεση, εκ των οποίων μια μέρα με τη παρουσία
γνωστών Γάλλων και Ελλήνων καλλιτεχνών και
εμπειρογνωμόνων
Πληροφορίες: Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης Τηλέφωνο: 2310830538, e-mail: arch.
museum.thess@gmail.com
http://www.amth.gr , Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης Tel: 2310 821231. n
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ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
Δυνατότητες, προτερήματα, συμβουλές
n του Ιωάννη Χ. Καζάκου, Χημικού Μηχανικού
n Τι είναι;
Η ανακύκλωση είναι μια διαδικασία όπου τα απορριπτόμενα υλικά συλλέγονται, ταξινομούνται και μετατρέπονται σε πρώτη ύλη και στη συνέχεια μπορούν να χρησιμοποιηθούν για
την παραγωγή νέων προϊόντων. Πρέπει να σημειώσουμε ότι στην ανακύκλωση θα συμπεριλάβουμε και την κομποστοποίηση επειδή ουσιαστικά είναι μία διαδικασία που μετατρέπει
τα βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα σε ένα χρήσιμο προϊόν (κομπόστ).
n Γιατί θα πρέπει να την εξετάσω;
Σε μερικές περιπτώσεις η ανακύκλωση απαιτεί σημαντικές ποσότητες ενέργειας και είναι
μια ρυπογόνος διαδικασία. Ωστόσο θεωρείται ως μία πολύ σημαντική πρακτική αν τη συγκρίνουμε με την ενέργεια που απαιτείται και την μόλυνση που παράγεται κατά την παραγωγή από
παρθένα υλικά. Επίσης τα περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη που προκύπτουν από την
ανακύκλωση υπερβαίνουν κατά πολύ από αυτά της υγειονομικής ταφής ή της αποτέφρωσης.
Τα πλεονεκτήματα της ανακύκλωσης είναι τα εξής:
• Εξοικονόμηση των φυσικών πόρων. Η τεχνολογική εξέλιξη στις διαδικασίες ανακύκλωσης έχουν βελτιώσει πολύ την ποιότητα των ανακυκλωμένων υλικών. Επίσης πρέπει να σημειώσουμε ότι έχει επεκταθεί η ποικιλία των δευτερογενών αντικειμένων που μπορούν να
παραχθούν από ανακυκλώσιμα υλικά. Αντί λοιπόν να υποβαθμίζουμε το φυσικό περιβάλλον
με τη συνεχή εξαγωγή των πρώτων υλών, μπορούμε να μειώσουμε τη συγκεκριμένη επίδραση
μετατρέποντας μερικά από τα απόβλητα σε Α ύλη.
Με την ανακύκλωση μπορούμε επίσης να εξοικονομήσουμε ενέργεια, να μειώσουμε τη ρύπανση και τις ανάγκες μεταφοράς σε σύγκριση φυσικά με την παραγωγή που προκύπτει από
τις πρώτες ύλες. Το ανακυκλωμένο αλουμίνιο παραδείγματος χάριν απαιτεί μόνο το 5% της
ενέργειας που χρειάζεται από την αρχική παραγωγή του, έτσι ανακυκλώνοντας ένα κουτάκι
αλουμινίου μπορείτε να εξοικονομήσετε αρκετή ηλεκτρική ενέργεια για να λειτουργήσει μια
τηλεόραση για τρεις ώρες!
• Μείωση της ρύπανσης και των υγειονομικών κινδύνων που σχετίζονται με την αποτέφρωση και την υγειονομική ταφή. Η υγειονομική ταφή ρυπαίνει μεγάλες περιοχές του εδάφους
για αιώνες και παράγει υγρά απόβλητα (στραγγίσματα) που μπορούν να μολύνουν τα υπεδάφια
ύδατα, ενώ η αποτέφρωση παράγει τοξική τέφρα και ρυπογόνες αέριες εκπομπές. Η ανακύκλωση αποτρέπει ένα μεγάλο μέρος των ογκωδών αποβλήτων να χρησιμοποιηθούν από τις
παραπάνω μεθόδους διαχείρισης οι οποίες είναι επικίνδυνες για την ανθρώπινη υγεία και το
περιβάλλον.
• Μείωση της ποσότητας των αποβλήτων και του κόστους διάθεσης. Με την ανακύκλωση
των ογκωδών υλικών όπως το γυαλί, το χαρτί, τη συσκευασία και την κομποστοποίηση των βιοαποικοδομήσιμων απόβλητων μπορείτε να εξοικονομήσετε χρήματα από την αγορά κάδων
υποδοχής των αποβλήτων και από την διάθεση των αποβλήτων.
• Κατά την ανακύκλωση προκύπτουν έξι θέσεις εργασίας, ενώ κατά τη διάθεση των αποβλήτων με υγειονομική ταφή μόνο μία θέση εργασίας. Στην ανακύκλωση δημιουργούνται
θέσεις εργασίας όχι μόνο στην αποκομιδή και στην ταξινόμηση των αποβλήτων, αλλά και στην
επεξεργασία των υλικών και την κατασκευή νέων αντικειμένων.
n Ποιούς πόρους θα χρειαστώ;
Οικονομικοί πόροι
Το κύριο κόστος της ανακύκλωσης προκύπτει από την ταξινόμηση και την αποθήκευση των

υλικών. Για την ανακύκλωση των διάφορων υλικών μπορείτε να αγοράσετε ειδικά σχεδιασμένους κάδους που να εμφανίζουν και αντίστοιχο σήμα (δείτε παρακάτω τις συνδέσεις),
ωστόσο μπορείτε να ελαχιστοποιήσετε τις συγκεκριμένες δαπάνες με τη χρήση επαναχρησιμοποιημένων κάδων.
Το κόστος διάθεσης εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα των τοπικών εγκαταστάσεων ανακύκλωσης. Εάν οι υπηρεσίες των τοπικών αρχών είναι ανεπαρκείς, αξίζει τον κόπο να ερευνήσετε εξουσιοδοτημένες ιδιωτικές εταιρίες ανακύκλωσης. Το κόστος ανακύκλωσης μπορεί
να είναι λιγότερο από την ενοικίαση επιπρόσθετων κάδων υποδοχής των αποβλήτων και
από τη διάθεση των αποβλήτων (έχει παρατηρηθεί ότι το κόστος διάθεσης των αποβλήτων
προς τις χωματερές αυξάνεται όσο εφαρμόζεται η Νομοθεσία για την Υγειονομική Ταφή).
Επίσης ερευνήστε τη δυνατότητα να συνεργαστείτε με γειτονικές επιχειρήσεις ώστε να μειώσετε το κόστος ανακύκλωσης.
Χρόνος και ανθρώπινο δυναμικό
Απαιτείται κάποιος χρόνος και προσπάθεια για την ανάπτυξη και την εφαρμογή ενός αποτελεσματικού σχεδίου ανακύκλωσης. Θα πρέπει να αποφασίσετε τι αντικείμενα μπορεί να
ανακυκλώσει η επιχείρησή σας, και με ποιο τρόπο. Τέλος για να εφαρμοστεί ένα σχέδιο
ανακύκλωσης, θα πρέπει όλοι οι υπάλληλοι της επιχείρησής σας να υποστηρίξουν την πρωτοβουλία και να γνωρίζουν ποιες είναι οι ευθύνες τους.
n Τι μπορώ να κάνω;
Υπάρχουν δύο τρόποι όπου ο καθένας μπορεί να συμβάλει στην ανακύκλωση. Ο πρώτος
τρόπος είναι η ανακύκλωση αποβλήτων που διαφορετικά θα υποβάλλονταν σε υγειονομική
ταφή ή αποτέφρωση, και ο δεύτερος είναι να αγοράσετε προϊόντα που προέκυψαν από ανακυκλωμένα υλικά. Και οι δύο πρακτικές αποτρέπουν τη διάθεση των αποβλήτων με υγειονομική ταφή ή αποτέφρωση, μειώνουν την αρνητική επίδραση προς το φυσικό περιβάλλον
και αποτελούν μια πιο βιώσιμη επιλογή.
n Ανακύκλωση
Βήμα 1 - Ερευνήστε ποια υλικά μπορούν να ανακυκλωθούν.
Κάθε επιχείρηση μπορεί να ανακυκλώσει τουλάχιστον μερικά από τα απόβλητά της. Ξεκινήστε με τα αντικείμενα που παρουσιάζουν τις εξής ιδιαιτερότητες: ογκώδη αντικείμενα,
αντικείμενα που παράγονται σε μεγάλες ποσότητες και συλλέγονται εύκολα καθώς επίσης
και αντικείμενα για τα οποία είναι διαθέσιμες οι τοπικές εγκαταστάσεις ανακύκλωσης. Όταν
καθιερώσετε ένα σύστημα ανακύκλωσης, τότε είναι εύκολο να επεκτείνετε και το είδος των
αντικειμένων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ανακύκλωση.
Πίνακας 1

Υλικό

Σχόλια

Χαρτί

Οι φάκελοι, το κίτρινο χαρτί και τα χαρτόκουτα θα πρέπει να διαχωρίζονται από το κοινό χαρτί όπως το χαρτί εκτύπωσης, οι εφημερίδες, τα
φυλλάδια, οι τηλεφωνικοί κατάλογοι, τα περιοδικά και τα χαρτόνια.

Πλαστικά

Τα διαφορετικά είδη πλαστικών θα πρέπει να ταξινομούνται και να
διαχωρίζονται σύμφωνα με τον κωδικό που διαθέτουν προτού φυσικά
ανακυκλωθούν.

Γυαλί

Το ανακυκλωμένο γυαλί είναι ένα πολύτιμο υλικό, αλλά τα επίπεδο γυαλί
(όπως παράθυρα, παρμπρίζ, κ.λ.π.) θα πρέπει να ανακυκλώνεται ξεχωριστά από το γυαλί συσκευασίας (μπουκάλια, βάζα κ.λ.π.).

Μέταλλα

Το αλουμίνιο και ο χάλυβας είναι επίσης πολύτιμα υλικά και συνήθως
εύκολα μπορούν να ανακτηθούν από μεταλλικά δοχεία, κονσέρβες και
διάφορα αντικείμενα ή είδη εξοπλισμού. Μέταλλα όπως ο χρυσός, ο
ορείχαλκος (μπρούντζος), ο χαλκός και άλλα μπορούν επίσης να ανακυκλωθούν, αλλά επειδή παρουσιάζονται σε μικρότερες ποσότητες είναι
δυσκολότερο να ανακτηθούν.

Μπαταρίες

Στη Μεγάλη Βρετανία το ποσοστό ανακύκλωσης των μπαταριών έχει
υπολογιστεί ότι είναι λιγότερο από 2%, το υπόλοιπο ποσοστό διατίθεται
στις χωματερές ή αποτεφρώνεται απελευθερώνοντας ιδιαίτερα τοξικά
βαρέα μέταλλα όπως το κάδμιο.

Ηλεκτρονικές
Συσκευές

Η κατηγορία αυτή των υλικών συμπεριλαμβάνει: υπολογιστές, εκτυπωτές, φωτοτυπικές συσκευές, ηλεκτρικές συσκευές κουζίνας, λάμπες
φθορισμού.

Βιοαποικοδομήσιμα
Απόβλητα

Δεν επιτρέπονται όλα τα βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα να κομποστοποιηθούν για λόγους υγείας και ασφάλειας, αλλά το μεγαλύτερο μέρος
των αποβλήτων του τομέα εστιάσεως μπορεί να κομποστοποιηθεί σε
εξουσιοδοτημένα κέντρα.

13/393
ΤΕΥΧΟΣ

15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010

Ο πίνακας 1 παρουσιάζει τα πιο συνηθισμένα υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν. Επειδή
όμως ο συγκεκριμένος πίνακας δεν είναι πλήρης, καλό θα ήταν να ρίξετε μια ματιά στις
παρακάτω χρήσιμες συνδέσεις για να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την
ανακύκλωση των αποβλήτων.
Βήμα 2 - Αναπτύξτε ένα σύστημα ταξινόμησης και αποθήκευσης
Τα ανακυκλωμένα αντικείμενα πρέπει να συλλέγονται με κατάλληλο τρόπο και να αποθηκεύονται μέχρι έως ότου απομακρυνθούν από την επιχείρησή σας. Τοποθετήστε τους
κάδους ανακύκλωσης σε κατάλληλες περιοχές ώστε να διευκολύνεται και το προσωπικό
αλλά και οι υπηρεσίες απομάκρυνσης των αποβλήτων και σιγουρευτείτε ότι οι κάδοι ανακύκλωσης παρουσιάζουν τη σωστή αναγνωριστική ετικέτα επειδή η απόδοση της διαδικασίας
ανακύκλωσης είναι πολύ ευαίσθητη από τη μόλυνση των δειγμάτων.
Από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος (ΠΑΣΕΠΠΕ) μπορείτε να βρείτε διάφορες επιχειρήσεις που εμπορεύονται εξοπλισμό, ο οποίος είναι κατάλληλος για την εφαρμογή της ανακύκλωσης.
Βήμα 3 - Ορίστε μια εξουσιοδοτημένη υπηρεσία για την αποκομιδή των αποβλήτων της
επιχείρησή σας που πρόκειται να υποβληθούν σε ανακύκλωση.
Οι τοπικές αρχές στην Ελλάδα έχουν αρχίσει να εφαρμόζουν όλο και περισσότερο την πρακτική της ανακύκλωσης. Η συγκεκριμένη διαδικασία γίνετε όλο και πιο δημοφιλής καθώς
όλο και περισσότεροι άνθρωποι ζητούν υπηρεσίες ανακύκλωσης. Στην περίπτωση που οι

Κωδικοί
PET/
PETE

Συσκευασία σε:

Ίνες, τσάντες μεταφοράς,
εξαρτήματα ενδυμασίας, δοχεία
τροφίμων και ποτών, τάπητες,
ιμάντες, εξαρτήματα δερμάτων,
αποσκευές.

Γάλα, νερό, χυμοί, καλλυντικά,
σαμπουάν, σκεύη, μπουκάλια
απορρυπαντικών και καθαριστικών,
δοχεία γιαουρτιού, συσκευασία δημητριακών, τσάντες παντοπωλείου,
τσάντες απορριμμάτων και λιανικές
τσάντες.

Μπουκάλια υγρού απορρυπαντικού πλυντηρίων, σαμπουάν,
μαλακτικών μαλλιών και ορυκτελαίων: πλαστικοί σωλήνες,
κάδοι-κουβάδες, πλαστικά
καφάσια, γλάστρες λουλουδιών,
ανακυκλωμένα δοχεία, πάγκοι,
πλαστικά έπιπλα, πλακάκια
δαπέδου, πίνακες picnic,
περίφραξη.
Συσκευασία, εξώφυλλα με
κινητά φύλλα, ξαπλώστρες,
επένδυση τοίχου, πλακάκια και
χαλάκια πατωμάτων, ελαστικά
δαπέδων, εύκαμπτοι δίσκοι,
κιβώτια ηλεκτρισμού, καλώδια,
κώνοι κυκλοφορίας, μάνικες
κήπου.
Πλαστικοί ταχυδρομικοί
φάκελοι, πλαστικά δοχεία και
κάδοι απορριμμάτων ,πλαστικά
έπιπλα, δοχεία κομπόστ, ξαπλώστρες, εφαρμογές ξυλείας
με πλαστικό
Σε ορισμένες περιπτώσεις
μπαταρίες αυτοκινήτων, φώτα
σημάτων, καλώδια μπαταριών,
σκούπες, βούρτσες, ξύστρες
πάγου, χωνιά ελαίου, σχάρες
ποδηλάτων, τσουγκράνες, κλειστά δοχεία, παλέτες, δίσκοι.
Θερμόμετρα, φις ηλεκτρικού
ρεύματος, θερμική μόνωση,
αυγοθήκες, χάρακες, πλαίσια
πινακίδων κυκλοφορίας, συσκευασία αφρού, φλιτζάνια και
οικιακά σκεύη .
Μπουκάλια, εφαρμογές ξυλείας
με πλαστικό.

Τερεφθαλικό
Πολυαιθυλένιο
HDPE

Πολυαιθυλένιο
Υψηλής Πυκνότητας

V
Ανακυκλωμένο
Πολυβινυλοχλωρίδιο

LDPE
Πολυαιθυλένιο
Χαμηλής
Πυκνότητας
PP

Καθαρή συσκευασία τροφίμων και
μη-τροφίμων, ιατρικά σωληνάρια,
μόνωση συρμάτων και καλωδίων,
προϊόντα κατασκευής όπως οι
σωλήνες, οι συναρμολογήσεις, οι
πλαισιώσεις, πλακάκια δαπέδων,
πλαίσια υποστήριξης ταπήτων και
παραθύρων.
Στεγνό καθαρισμό, συσκευασία
ψωμιού και κατεψυγμένων τροφίμων, μπουκάλια που μπορούν να
συμπιεστούν.
Επένδυση CD, δίσκοι αποθήκευσης
κρέατος στα παντοπωλεία, αυγοθήκες, μπουκαλάκια ασπιρίνης, φλιτζάνια, πιάτα και μαχαιροπήρουνα.

Πολυπροπυλένιο

PS

Επένδυση CD, δίσκοι αποθήκευσης
κρέατος στα παντοπωλεία, αυγοθήκες, μπουκαλάκια ασπιρίνης, φλιτζάνια, πιάτα και μαχαιροπήρουνα.

Πολυστυρένιο
OTHER
‘Aλλα

Μπορεί να ανακυκλωθεί σε:

Αναψυκτικά, νερό, μπύρα, μερικά
μπουκάλια κέτσαπ και γαρνιτούρα
σαλάτας, τουρσί, ζελέ, και μαρμελάδες.

Επαναχρησιμοποιημένα μπουκάλια
νερού, μπουκάλια μερικών χυμών
από εσπεριδοειδή και μπουκάλια
κέτσαπ.

τοπικές αρχές δεν προσφέρουν υπηρεσίες ανακύκλωσης, υπάρχουν πολλές ιδιωτικές επιχειρήσεις οι οποίες συλλέγουν απόβλητα για να τα ανακυκλώσουν, έναντι φυσικά αμοιβής.
Επίσης είναι σημαντικό να σιγουρευτείτε ότι οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις είναι εξουσιοδοτημένες έτσι ώστε να είστε σίγουροι ότι τα απόβλητά σας καταλήγουν στη διαδικασία της
ανακύκλωσης.
Μερικές ελληνικές επιχειρήσεις ανακύκλωσης αποβλήτων:
• ALPHA GREEN A.E.B.E.: Ελληνική εταιρία που αγοράζει και πουλάει ανακυκλωμένα υλικά
• ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Ε.Π.Ε.: Η συγκεκριμένη εταιρεία επικεντρώνει το
ενδιαφέρον της αρχικά στην ανάκτηση: πλαστικού, ξύλου, αλουμινίου, χαρτιού, χαρτονιού,
γυαλιού και πολυαιθυλενίου
• ΕΛΒΑΝ Α.Β.Ε.Ε.: Βιομηχανία Ανακυκλώσεως Καλωδίων, ελαστικών, μετάλλων, ηλεκτρονικό σκράπ
n Ανακύκλωση - Κωδικοί Ανακυκλωμένων Πλαστικών
Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης
Σήμερα στην Ελλάδα λειτουργούν 10 εγκεκριμένα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης με
τα οποία ανακυκλώνουμε σχεδόν τα πάντα. Για το 2007 σε ετήσια βάση είχαμε μείωση 5
εκατ. κυβικών μέτρων στον όγκο των σκουπιδιών, μείωση περίπου 350.000 τόνων διοξειδίου του άνθρακα (CO2), σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας, ενώ έγινε πολύ σημαντική
δουλειά στον τομέα των υποδομών της ανακύκλωσης με τη δημιουργία περίπου 80 εγκαταστάσεων επεξεργασίας – ανακύκλωσης αποβλήτων. Παρόλα αυτά υπάρχει η εντύπωση ότι
αυτό δε φτάνει.
Οι «φωνές» που ακούγονται, από την τοπική αυτοδιοίκηση, τους πολίτες, τους ανθρώπους
της αγοράς, και αυτούς που εμπλέκονται με τον τομέα της ανακύκλωσης σε επιστημονικό
κι επαγγελματικό επίπεδο ζητούν επιτάχυνση των ρυθμών και μεγαλύτερη οργάνωση. Είναι
εύκολο να ανέβεις σε ποσοστά, από το μηδέν, είναι δύσκολο να αυξήσεις και να διατηρήσεις σε ορισμένες περιπτώσεις, την ανακύκλωση στο βαθμό που θα ωφελήσει τον πολίτη,
την κοινωνία, το περιβάλλον. Παρά την ανοδική πορεία της ανακύκλωσης, τα απόβλητα παραμένουν πρόβλημα. Οι όγκοι των αποβλήτων συνεχίζουν να αυξάνουν. Επισημαίνεται ότι η
παραγωγή απορριμμάτων αυξάνεται με ταχύτερους ρυθμούς από ότι το ΑΕΠ. Προτείνεται η
αυστηρή τήρηση της νέας νομοθεσίας, η προώθηση και δημιουργία κινήτρων για τη χρήση
προϊόντων που προέρχονται από ανακυκλωμένα υλικά, και η ανάπτυξη των προγραμμάτων
ανακύκλωσης, άμεσα και στην Περιφέρεια.
Οι πολίτες από την μεριά τους διαμαρτύρονται διότι έχει πέσει στην αντίληψή τους, μπλε
κάδοι να χρησιμοποιούνται για μεταφορά μπάζων στις οικοδομές, να περιέχουν εκτός από
συσκευασίες, υλικά τα οποία δεν ανακυκλώνονται, κοινά απορριμματοφόρα να συλλέγουν
το περιεχόμενο των μπλε κάδων, ή ακόμα κανένα όχημα να μη συλλέγει τα απορρίμματα των
συσκευασιών και οι κάδοι να «ξεχειλίζουν» στις γειτονιές, ίσως και για αρκετές ημέρες. Το
πρόγραμμα των μπλε κάδων είναι το σημαντικότερο της ανακύκλωσης που ξεκινάει από το
σπίτι, όπου γίνεται ένας πρώτος διαχωρισμός των σκουπιδιών.
Το 2007, από ένα σύνολο αποβλήτων συσκευασίας 1.050.000 τόνων, οδηγήθηκαν προς αξιοποίηση– ανακύκλωση 504.000 τόνοι, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 48 %. Στα πλαίσια αυτά,
στο πρόγραμμα των «μπλε κάδων» συμμετέχουν 446 δήμοι δηλαδή λιγότερο από το 50%.
Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να έχουν αναπτυχθεί 52.000 μπλε κάδοι – από τους οποίους
24.000 στην Αττική - έναντι 110.000 μπλε κάδους που πρέπει να αναπτύξουμε σε όλη την
Ελλάδα.
n Τα συστήματα
- ΕΕΑΑ - Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης
- Κ.Ε.ΠΕ.Δ ΑΕ- Κέντρο Εναλλακτικής
Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Α.Ε
- ΑΒ Βασιλόπουλος
- ΑΦΗΣ Α.Ε- Ανακύκλωση Φορητών Ηλεκτρικών Στηλών
- ΣΥ.ΔΕ.ΣΥΣ Α.Ε - Συσσωρευτές Οχημάτων και Βιομηχανίας
- Ecoelastika ΑΕ -Παλαιά Ελαστικά
- ΕΔΟΕ-Εναλλακτική Διαχείριση Οχημάτων Ελλάδος
(Οχήματα Τέλους Κύκλου Ζωής)
- «Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε»- Απόβλητα Ηλεκτρικών
και Ηλεκτρονικών Συσκευών
- «Φωτοκύκλωση Α.Ε.» - Απόβλητα φωτιστικών ειδών
& λαμπτήρων
-ΕΛ.ΤΕ.ΠΕ Α.Ε -Απόβλητα Λιπαντικών Ελαίων
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ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ
n ΕΓΡΑΨΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΣΥΣΚΕΨΗ
«Έκλεψαν» τις …δημοσιογραφικές εντυπώσεις
οι προτάσεις και οι καταγγελίες, που διατυπώθηκαν από το βήμα της κοινής σύσκεψης του ΤΕΕ
και των 17 περιφερειακών τμημάτων του στη
Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο και της Διακήρυξης
των Μηχανικών. Ιδιαίτερη δε, ήταν η προβολή
που επεφύλαξαν τα μέσα στην ομάδα εργασίας
του ΤΕΕ/ΤΚΜ για τις Συμπράξεις Δημόσιου και
Ιδιωτικού Τομέα, η οποία παρουσιάστηκε επισήμως στη σύσκεψη. Το θέμα των ΣΔΙΤ, αλλά και
οι καταγγελίες του ΤΕΕ για τα φορολογικά και
ασφαλιστικά μέτρα, κατέλαβαν αρκετή έκταση
στις σελίδες των εφημερίδων, στο διάστημα τόσο
πριν από τη σύσκεψη, όσο και μετά. Το «Τ» σταχυολόγησε μερικά από τα «αποκόμματα»:
ΤΡΕΙΣ ΦΟΡΕΣ ΑΚΡΙΒΟΤΕΡΑ ΜΕΣΩ ΣΔΙΤ
Η χώρα βρίσκεται σε περίοδο οικονομικής κρίσης, η κυβέρνηση εξαγγέλλει μέτρα για να βγει το
κράτος από το αδιέξοδο, ενώ την ίδια ώρα η πολιτεία πληρώνει τρεις φορές πάνω το κόστος κάποιων έργων, που επιλέχθηκε να γίνουν μέσω Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ),
ευνοώντας μεγάλους κατασκευαστικούς ομίλους.
Ενδεικτική είναι η περίπτωση κατασκευής επτά
πυροσβεστικών σταθμών σε διάφορες περιοχές
της χώρας, που ανατέθηκαν μέσω ΣΔΙΤ. Ο καθένας απ’ αυτούς, με μέσο όρο δομημένης επιφάνειας 1.395 τ.μ., έχει μέσο κόστος κατασκευής
3.928.000 ευρώ, δηλαδή 2.815 ευρώ ανά τ.μ. Στο
ποσό αυτό προστίθενται και 785.000 ευρώ για συντήρηση του έργου, και το κόστος του ανέρχεται
τελικά στα 4.713.000 ευρώ. Αντίθετα, αναφέρεται
ως παράδειγμα η κατασκευή του πυροσβεστικού
σταθμού στη ΒΙΠΕ Κιλκίς, με δομημένη επιφάνεια 2.350 τ.μ., η οποία στοίχισε στο δημόσιο
1.995.000 ευρώ, δηλαδή 850 ευρώ ανά τ.μ. Ο κάθε
σταθμός που θα κατασκευαστεί μέσω ΣΔΙΤ, δηλαδή, θα έχει 3,30 φορές μεγαλύτερο κόστος από το
κόστος ενός πυροσβεστικού σταθμού που κατασκευάστηκε ως δημόσιο έργο. Στη Σπάρτη και την
Τρίπολη το δημόσιο κατασκεύασε μέσω ΠΕΠ δύο
σχολές του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με κόστος 13.912.000 ευρώ, ενώ έχει εντάξει στα ΣΔΙΤ
άλλες πέντε σχολές με προϋπολογισμό 100 εκατ.
ευρώ, δηλαδή με τριπλάσιο κόστος. Σε πραγματικές τιμές, αν βάλουμε και το κόστος συντήρησης,
στα 25 χρόνια παραχώρησης τα έργα με ΣΔΙΤ κοστίζουν μιάμιση φορά περισσότερο στο ελληνικό
δημόσιο”, αναφέρει στη “ΜτΚ” ο πρόεδρος του
ΤΕΕ/ΤΚΜ Αναστάσιος Κονακλίδης, προσθέτοντας
ότι “οι ΣΔΙΤ πρέπει να γίνονται μόνο για επείγοντα
και αναγκαία έργα που δεν έχει χρήματα το κράτος να τα κάνει, όπως ένα νοσοκομείο, και όχι για
ανάπλαση μιας πλατείας.
(Μακεδονία 21/2/2010)
ΒΙΑΙΗ ΕΞΟΔΟΣ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
«Βίαιη έξοδο» χιλιάδων μηχανικών από την αγορά εργασίας βλέπει ο πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, Γιάννης Αλαβάνος, εξαιτίας
των νέων μέτρων που προτείνονται για το φορολογικό και το ασφαλιστικό. Αυτό τόνισε στην τριήμερη κοινή σύσκεψη του ΤΕΕ, που έγινε στη Θεσσαλονίκη. Χαρακτήρισε δε «αστεία και εικονική»
τη δημόσια διαβούλευση για το φορολογικό και το
ασφαλιστικό, που «ακύρωσε την έννοιά της», ενώ
σημείωσε ότι «οι προτάσεις που ανακοινώθηκαν
κάνουν αδύνατη τη λήψη εγγυητικών επιστολών

αρνητικές επιπτώσεις για τις εγχώριες κατασκευαστικές και μελετητικές εταιρίες μπορεί να έχει
η ανεξέλεγκτη εφαρμογή του μοντέλου των ΣΔΙΤ
στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα ευρήματα μελέτης
ομάδας εργασίας του ΤΕΕ, τα οποία παρουσίασαν
στην εκδήλωση οι μηχανικοί Κ. Λυσσαρίδης και
Κ. Σορτίκος. Όπως είπαν, το ΤΕΕ/ΤΚΜ είχε ζητήσει από την ειδική γραμματεία ΣΔΙΤ την αιτιολογική έκθεση για τα τρία έργα της Περιφέρειας
Κ. Μακεδονίας, που έλαβαν το πράσινο φως για
ένταξή τους στο συγκεκριμένο μοντέλο, αλλά η
ΜΟΝΟ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ 52 ΕΡΓΑ ΣΔΙΤ ΕΧΕΙ ΠΡΟΧΩ- γραμματεία ουδέποτε απάντησε. «Από την ανάγνωση και μόνο του καταλόγου των έργων, είναι
ΡΗΣΕΙ!
Στη διαπίστωση πως τα μη ανταποδοτικά έργα εύκολο να διαπιστώσει κάποιος ότι δεν υπάρχουν
κοινωνικής υποδομής που εκτελούνται μέσω Συ- ενιαία κριτήρια», είπαν και πρόσθεσαν: «εκτός αν
μπράξεων Δημόσιου-Ιδιωτικού τομέα κοστίζουν υπάρχει κάποιος που να πιστεύει ότι πρώτη προπερίπου μιάμιση φορά ακριβότερα, απ’ ό,τι αν τεραιότητα της χώρας σήμερα, σε βαθμό που να
υλοποιούνταν ως δημόσια έργα και με δανεισμό δανείζεται με επαχθείς όρους για να την υλοποιτου δημοσίου, κατέληξε μελέτη του Τμήματος ήσει, είναι η κατασκευή 21 γυμναστηρίων και 18
Κεντρικής Μακεδονίας του ΤΕΕ. […] Μάλιστα, κολυμβητηρίων».
σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΤΕΕ/ΤΚΜ, Τάσο Κο- (Καθημερινή 19/2)
νακλίδη ο οποίος επικαλέστηκε τα ευρήματα της
μελέτης μεταξύ Απριλίου 2006 και Σεπτεμβρίου ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΣΔΙΤ;
2008 έχει εγκριθεί η ένταξη στις ΣΔΙΤ 52 έργων. Γιατί χρειάζονται οι ΣΔΙΤ (Σύμπραξης Δημόσιου
Από αυτά όμως μέχρι στιγμής μόνο για ένα έχει Ιδιωτικού Τομέα) δεδομένου ότι το προϋφιστάμενο
ολοκληρωθεί η διαδικασία ανάθεσης και έχει θεσμικό πλαίσιο για την εκτέλεση δημόσιων έργων
υπογραφεί σύμβαση με τους ιδιώτες επενδυτές. είχε λειτουργήσει ικανοποιητικά. Στο ερώτημα αυτό
Κατά συνέπεια, οι ΣΔΙΤ μπορούν να διασφαλίσουν καταλήγει ομάδα εργασίας του Τμήματος Κεντρικής
το δημόσιο συμφέρον μόνον εάν εφαρμοστούν Μακεδονίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας
σωστά και με προϋποθέσεις (όπως το να τεθεί (ΤΕΕ/ΤΚΜ), που διερεύνησε το θεσμικό πλαίσιο
οροφή ποσοστού επί του ΠΔΕ, που μπορεί να δε- εφαρμογής των ΣΔΙΤ και προχώρησε σε κριτική
αποτίμηση της μέχρι σήμερα εμπειρίας από την
σμεύεται λόγω ΣΔΙΤ, π.χ, 5%-10%).
εφαρμογή του θεσμού. Οπως διαπίστωσε η ομάδα
(Ναυτεμπορική 17/2)
εργασίας του ΤΕΕ/ΤΚΜ, αν συνεχιστεί με τον ίδιο
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΣ Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ ΓΙΑ ρυθμό η ένταξη στις ΣΔΙΤ μη ανταποδοτικών έργων,
σε λίγα χρόνια ένα μεγάλο μέρος του Προγράμματος
ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Σε σχεδιασμό δεκαετίας θα πρέπει να στηριχθεί η Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) θα δεσμεύεται για
στρατηγική ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας την κάλυψη των αντίστοιχων πληρωμών προς τους
για την έξοδο από την κρίση, τόνισε απόψε, μιλώ- αναδόχους τους. Στο πόρισμα αναφέρεται ακόμη ότι
ντας στη Θεσσαλονίκη, ο πρόεδρος του Τεχνικού το κόστος των μη ανταποδοτικών έργων κοινωνικής
Επιμελητηρίου (ΤΕΕ), Γιάννης Αλαβάνος. Πρό- υποδομής, που υλοποιούνται μέσω ΣΔΙΤ, στοιχίζουν
σθεσε ότι «είναι ιστορική ευκαιρία για αλλαγές στο Ελληνικό Δημόσιο περίπου 1,5 φορά περισσότου αναπτυξιακού μοντέλου της Ελλάδας» και για τερο απ’ ό,τι αν υλοποιούνταν ως δημόσια έργα, με
«ανατροπές των οικονομικών πολιτικών, που κα- δανεισμό του Δημοσίου.
τέστησαν τη χώρα κύριο στόχο των κερδοσκόπων, (Ελευθεροτυπία 18/2/)
όσων πειραματίζονται με νέους κανόνες πειθαρχίας για να αντικαταστήσουν το Σύμφωνο Σταθε- ΣΔΙΤ ΜΕΝ, ΑΛΛΑ…
ρότητας». Κατά την ομιλία του στην τριήμερη κοι- Η σωστή εφαρμογή των έργων μέσω ΣΔΙΤ μπορεί
νή σύσκεψη του ΤΕΕ και των 17 περιφερειακών να διασφαλίσει το δημόσιο συμφέρον από άποψη
του τμημάτων, ο ίδιος υποστήριξε ότι το πείραμα ποιότητας και περιορισμού λειτουργικού κόστους,
-όπως το χαρακτήρισε του ενιαίου ασφαλιστικού και ταυτόχρονα να κριθούν αποδοτικά, χωρίς
ταμείου (ΕΤΑΑ) «έχει αποτύχει από τη γέννησή να δημιουργούνται προβλήματα, ανισότητες και
του». Πρόσθεσε ότι το ΤΣΜΕΔΕ (σ.σ. το ταμείο στρεβλώσεις, κατά τις αναθέσεις, σε βάρος ομάτων μηχανικών) προβλέπεται αναλογιστικά ότι θα δων των συντελεστών παραγωγής δημόσιων τεείναι υγιές τουλάχιστον μέχρι το 2032. «Ας αφήσει χνικών project. Στο συμπέρασμα αυτό καταλήγει
λοιπόν το κράτος το ΤΣΜΕΔΕ στο έλεός του, όπως μελέτη που εκπόνησε το ΤΕΕ/ΤΚΜ με αντικείμεανακοινώνεται ότι γίνεται σε άλλα ταμεία», είπε νο τις ΣΔΙΤ, στην οποία τονίζεται, ακόμη, ότι μη
χαρακτηριστικά. Διατύπωσε δε, την εκτίμηση ότι ανταποδοτικά έργα κοινωνικής υποδομής που
τα νέα μέτρα που προτείνονται για το φορολογικό εκτελούνται με αυτή τη μέθοδο στοιχίζουν στο
και το ασφαλιστικό «θα οδηγήσουν βίαια εκτός ελληνικό δημόσιο περίπου 1,5 φορές ακριβότερα
αντικειμένου εργασίας χιλιάδες μηχανικούς». από ότι αν υλοποιούνταν με δανεισμό του ΔημοΟ κ. Αλαβάνος εξέφρασε ακόμη την πεποίθη- σίου. Εκφράζεται, επίσης, η εκτίμηση ότι αν συση ότι «η συζήτηση για τα κλειστά επαγγέλματα νεχιστεί με τον ίδιο ρυθμό η ένταξη στις ΣΔΙΤ μη
δεν αφορά τους μηχανικούς», καθώς έχουν ήδη ανταποδοτικών έργων σε λίγα χρόνια ένα μεγάλο
σύστημα ελεύθερης πρόσβασης στην αγορά. Οι μέρος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων
παραπάνω θέσεις περιλαμβάνονται άλλωστε σε (ΠΔΕ) θα δεσμεύεται για την κάλυψη αντίστοιχων
προσχέδιο κειμένου θέσεων, που οι πρόεδροι πληρωμών προς τους αναδόχους τους.
των διοικουσών επιτροπών του ΤΕΕ και των πε- (Ημερησία 18/2/2010)
ριφερειακών τμημάτων του συνέταξαν χθες, σε
σύσκεψη στην Καβάλα. Το άμεσο «άνοιγμα» του ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑθέματος των Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτι- ΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ
κού Τομέα (ΣΔΙΤ), ζήτησε από την πλευρά του ο «Ιστορική ευκαιρία» για αλλαγές στο αναπτυξιακό
πρόεδρος του ΤΕΕ Κ. Μακεδονίας, Τάσος Κονα- μοντέλο της Ελλάδας χαρακτήρισε τη σημερινή ο
κλίδης. «Πρέπει να φέρουμε ξανά την μπάλα στη πρόεδρος του ΤΕΕ, Γιάννης Αλαβάνος, μιλώντας
σέντρα, να προσδιορίσουμε ξανά τα ζητούμενα, στην κοινή σύσκεψη των διοικήσεων του ΤΕΕ και
και να εστιάσουμε την προσοχή μας -που έχει των 17 περιφερειακών του τμημάτων, που πραγεκτραπεί λόγω του πανικού για την κρίση σε συ- ματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη, ενώ τόνισε πως
γκεκριμένο πλαίσιο, με όρους και προοπτικές η στρατηγική ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίανάπτυξης. Διαφορετικά, όταν βγούμε -αν βγούμε ας θα πρέπει να στηριχθεί σε σχεδιασμό δεκααπό την κρίση, θα περιμένουμε μοιρολατρικά την ετίας. Ο Γ. Αλαβάνος υποστήριξε ότι το πείραμα
επόμενη», είπε χαρακτηριστικά. «Βαρύ» λογαρι- του ενιαίου ασφαλιστικού ταμείου (ΕΤΑΑ) “έχει
ασμό στο τέλος της ημέρας, αλλά και σημαντικές αποτύχει από τη γέννησή του και πως το ΤΣΜΕΔΕ προβλέπεται αναλογιστικά ότι θα είναι υγιές
τουλάχιστον μέχρι το 2032”. “Ας αφήσει λοιπόν
και την προείσπραξη αμοιβών για χιλιάδες μηχανικούς». Ετάχθη ενάντια στο ενιαίο ασφαλιστικό
ταμείο και πρόσθεσε ότι το ΤΣΜΕΔΕ προβλέπεται
αναλογιστικά ότι θα είναι υγιές ώς το 2032. Στο
ίδιο μήκος κύματος και η τοποθέτηση του προέδρου του ΤΕΕ/ΤΚΜ, Τάσου Κονακλίδη, ο οποίος,
αναφερόμενος στο νέο κανόνα ενεργειακής απόδοσης κτιρίων, στηλίτευσε τη μείωση του προϋπολογισμού του από τα 400 εκατ. ευρώ στα 50!
(Αγγελιοφόρος 23/2/2010)
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το κράτος το ΤΣΜΕΔΕ στο έλεός του, όπως ανακοινώνεται ότι γίνεται σε άλλα ταμεία”, ανέφερε,
ενώ προέβλεψε ότι τα νέα μέτρα που προτείνονται
για το φορολογικό και το ασφαλιστικό “θα οδηγήσουν βίαια εκτός αντικειμένου εργασίας χιλιάδες
μηχανικούς”. Το άμεσο “άνοιγμα” του θέματος
των Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα
(ΣΔΙΤ), ζήτησε, από την πλευρά του, ο πρόεδρος
του ΤΕΕ/ΤΚΜ Τ. Κονακλίδης, ενώ κατά τη συνεδρίαση οι μηχανικοί Κ. Λυσσαρίδης και Κ. Σορτίκος παρουσίασαν την έρευνα του Επιμελητηρίου, σύμφωνα με την οποία τα έργα που γίνονται
με ΣΔΙΤ κοστίζουν πολύ ακριβότερα στο Δημόσιο
από ό,τι αν κατασκευάζονταν ως δημόσια. Υποστήριξαν ότι σημαντικά ποσά “μεταφέρονται” σε
εταιρείες του εξωτερικού και αποδυναμώνονται
οι ελληνικές κατασκευαστικές κάθε βαθμίδας: κι
αυτό γιατί, συχνά, πολλά μικρά έργα συμπτύσσονται σε μεγάλα και οι ελληνικές εταιρείες καλούνται να συμμετάσχουν σε project μόνο ως υπεργολάβοι των αναδόχων, με δυσμενείς όρους.
(Αυγή 25/2)
ΜΟΝΟ ΑΝ ΕΦΑΡΜΟΣΤΟΥΝ ΣΩΣΤΑ ΟΙ ΣΔΙΤ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ Περίπου 1,5 φορά ακριβότερα κοστίζουν στο ελληνικό
κράτος τα μη ανταποδοτικά έργα κοινωνικής υποδομής, που υλοποιούνται μέσω Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα από ό,τι αν υλοποιούνταν ως δημόσια έργα με δανεισμό του δημοσίου,
σύμφωνα με σχετική μελέτη που πραγματοποίησε το Τεχνικό Επιμελητηρίου Ελλάδος/Τμήμα
Κεντρικής Μακεδονίας. […]Από τη μελέτη προκύπτει ότι μόνο αν εφαρμοστούν σωστά, οι ΣΔΙΤ
μπορούν να διασφαλίσουν το δημόσιο συμφέρον
(ποιότητα έργων και περιορισμός λειτουργικού
κόστους) και να αποδώσουν τα δέοντα, χωρίς
να δημιουργούνται προβλήματα, ανισότητες και
στρεβλώσεις κατά τις αναθέσεις των έργων, σε
βάρος συγκεκριμένων ομάδων των συντελεστών
παραγωγής δημόσιων τεχνικών project.
(Βόρεια 18/2)
n ΑΛΛΑ ΑΠΟΚΟMΜΑΤΑ
10.000 ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Δέκα χιλιάδες παράνομες γεωτρήσεις λειτουργούν
σήμερα στο νομό Θεσσαλονίκης στραγγίζοντας και
την τελευταία σταγόνα νερού. Μόνον οι 2.000 από
τις συνολικά 10.000 παράνομες γεωτρήσεις (χωρίς
άδεια) λειτουργούν πέριξ της λίμνης Κορώνειας,
πλήττοντας ένα υπό σωτηρία οικοσύστημα. Όπως
τόνισε ο νομαρχιακός σύμβουλος και συντονιστής
του νομαρχιακού έργου, Γιώργος Τσαμασλής, «οι
χιλιάδες παράνομες γεωτρήσεις καταστρέφουν
κάθε απόθεμα του υδροφόρου ορίζοντα. Είναι
πληγή. Σκεφτείτε ότι ένας μεγάλος αριθμός αυτών
είναι στις παραλίμνιες περιοχές της Κορώνειας,
την οποία πασχίζουμε να σώσουμε»
(Αγγελιοφόρος 24/2/2010)
ΣΕΙΣΜΙΚΑ ΑΘΩΡΑΚΙΣΤΑ ΤΑ 3/4 ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Τρία στα τέσσερα κτίρια της χώρας, δηλαδή
3.000.000 κτίρια από τα περίπου 4.000.000 κτίρια
σε όλη την Ελλάδα, είναι παλαιά και χρειάζονται
προσεισμική ενίσχυση. Πρόκειται για κτίρια που
κατασκευάστηκαν πριν από το 1985, με παλαιούς
αντισεισμικούς κανονισμούς ή και χωρίς αντισεισμικό κανονισμό. Ιδιαίτερα ευάλωτα θεωρούνται
τα κτίρια με πιλοτή. Εκτιμάται ότι τα προ του 1985
κτίρια πρέπει να ενισχυθούν ώστε να είναι εφάμιλλα των καινούργιων κτιρίων, προκειμένου να
μην υπάρχουν πολίτες δύο ταχυτήτων στη χώρα,
δηλαδή αυτοί που κατοικούν σε ασφαλή κτίρια
και εκείνοι που κατοικούν σε λιγότερο ασφαλή.
Βασικό εμπόδιο αποτελεί το υψηλό κόστος που
απαιτείται για την αντισεισμική ενίσχυση των υφισταμένων κτιρίων, το οποίο, κατά τους ειδικούς,
πλησιάζει το 10% της αξίας του κτιρίου. Πάντως
ένα στα τέσσερα κτίρια είναι καινούργιο και σχετικώς πιο ασφαλές σε πιθανό χτύπημα του Εγκέλαδου. Η αντίστοιχη αναλογία για τα δημόσια κτίρια
είναι ένα στα τρία, ενώ στα σχολεία ένα στα δύο είναι καινούργιο. Αυτό σημαίνει ότι η χώρα έχει καλό

ρυθμό ανανέωσης κτιρίων. Τα στοιχεία προκύπτουν
από τη μελέτη που εκπονήθηκε στο πλαίσιο του
ΕΠΑΝΤΥΚ, το οποίο υλοποιείται από το ΤΕΕ.
(Το Βήμα 2/3/2010)
ΤΟΥΝΕΛ ΧΩΡΙΣ «ΤΥΦΛΩΣΗ» ΜΕ ΠΑΤΕΝΤΑ ΤΟΥ
ΕΜΠ

(Φωτογραφία από το site της «Ελευθεροτυπίας»)
Θα μπορούσε η εικόνα ενός οδηγού που προσπαθεί απεγνωσμένα να διακρίνει τι γίνεται μπροστά
του, μπαίνοντας σε τούνελ, να αποφευχθεί; Τα
συμπτώματα «τύφλωσης», όπως συνηθίζουμε
να τα χαρακτηρίζουμε, που μας παρουσιάζονται
κάθε φορά που πηγαίνουμε από το έντονο φως
στο σκοτάδι θα μπορούσαν να εκμηδενιστούν;
Οι επιστήμονες είναι κάθετοι. Ναι, μπορούν, εφ’
όσον ρυθμιστεί η «φωτεινότητα» του εσωτερικού
της σήραγγας ανάλογα με τις εξωτερικές συνθήκες φωτισμού. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να έχει
μετρηθεί η λαμπρότητα του οδοστρώματος σε
όλο το μήκος της σήραγγας, ώστε να ρυθμίζεται
αυτόματα από τα φωτιστικά της. Η χώρα μας, αν
και διαθέτει ένα πρωτοποριακό και μοναδικό σύστημα φωτομέτρησης του οδοστρώματος, που θα
έλυνε οριστικά το πρόβλημα, όχι μόνο το αγνοεί
αλλά αδιαφορεί και για τους νόμους που η ίδια
έχει θεσπίσει. Κι αυτό γιατί ενώ οι μετρήσεις
λαμπρότητας οδοστρώματος σε οδικούς άξονες
και σε σήραγγες, είναι υποχρεωτικές από τα ευρωπαϊκά πρότυπα και από την κείμενη ελληνική
νομοθεσία έχουν γίνει μόνο στην περίπτωση μεγάλου οδικού άξονα της βόρειας Ελλάδας. Το σύστημα αυτό (εξοπλισμός-μεθοδολογία) υπάρχει
μόνο στο Εργαστήριο Φωτοτεχνίας του Εθνικού
Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Αναπτύχθηκε από τους
μεταπτυχιακούς φοιτητές Κώστα Μπουρούση
και Λάμπρο Δούλο, υπό την επίβλεψη του καθηγητή Φραγκίσκου Τοπαλή, ο οποίος διδάσκει το
μάθημα της Τεχνολογίας Φωτισμού. Καρδιά του
είναι μια ειδική κάμερα που έχει τη δυνατότητα
λήψεων μέσα από κινούμενο όχημα, ώστε να μην
παρεμποδίζεται η κυκλοφορία. Η εικόνα λήψης
της κάμερας μεταφέρεται αυτόματα σε φορητό
υπολογιστή, όπου αναλύεται με ειδικό λογισμικό
από το οποίο προκύπτει η λαμπρότητα του κάθε
σημείου της. Το λογισμικό επιτρέπει στο χρήστη
να δει την τιμή της λαμπρότητας σε κάθε σημείο
του πεδίου που στοχεύει η κάμερα.
(Ελευθεροτυπία 1/3/2010)

επιχειρήσεων. Στις ανακοινώσεις αυτές προέβη ο
γενικός γραμματέας Βιομηχανίας του υπουργείου
Οικονομίας, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας, Αλέξανδρος Φούρλας.
(Ημερησία 25/2/2010)
ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ ΜΕ 12 ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ!
Σε ένα μήνα πιάνει... δουλειά η νεοσύστατη Υπηρεσία Κατεδαφίσεων που θα υπάγεται στην Ειδική
Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος. Η στελέχωση ωστόσο της νέας υπηρεσίας με 12 υπαλλήλους θεωρείται από πολλούς ως μη επαρκής για
τη διάσταση που έχει πάρει το πρόβλημα με τα
αυθαίρετα στην Αττική. Το ίδιο πρόβλημα υπάρχει
και με τους 30 επιθεωρητές περιβάλλοντος που
είναι υπεύθυνοι για τη διεξαγωγή περιβαλλοντικών ελέγχων σε όλη την Ελλάδα. Σύμφωνα με στελέχη του υπουργείου Περιβάλλοντος, χρειάζονται
τουλάχιστον άλλοι τόσοι... Σκοπός της νέας υπηρεσίας του υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιματικής Αλλαγής είναι ο εντοπισμός και η
κατεδάφιση των αυθαιρέτων που θα εντοπίζονται
μέσα στις περιοχές που έχουν κηρυχθεί αναδασωτέες. Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου, σε
αυτή τη φάση στο στόχαστρο μπαίνουν τα νέα αυθαίρετα που θα εντοπίζονται στις περιοχές της ΒΑ
Αττικής που κάηκαν από τις φωτιές του προηγούμενου καλοκαιριού, ενώ δεν έχει ξεκαθαριστεί
ακόμη τι θα γίνει με τα αυθαίρετα που υπάρχουν.
Όπως λέει στα «ΝΕΑ» η ειδική γραμματέας Περιβάλλοντος κ. Μαργαρίτα Καραβασίλη, «αυτή τη
στιγμή γίνονται διαπραγματεύσεις με 2 εταιρείες
προκειμένου να γίνει μια ανοιχτή ανάθεση και η
νέα υπηρεσία να έχει στη διάθεσή της μπουλντόζες τις οποίες θα πληρώνει ανάλογα τη χρήσηγια
να προβαίνει μόνη της σε κατεδαφίσεις».
(Τα Νέα 23/2/2010)

ΠΩΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΣΑΝ ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ
Εάν οι αρχαίοι Αθηναίοι δεν ήταν μάστορες στην
επιβολή και την είσπραξη φόρων, σήμερα ίσως να
μην υπήρχε ο Παρθενώνας. Υπερβολή; Κι όμως,
χάρη στο χαράτσι που πλήρωναν οι άλλες πόλεις
κατά την Α’ Αθηναϊκή Συμμαχία -ειδικότερα από
το 454 π.Χ., το ένα εξηκοστό του ετήσιου φόρου
πήγαινε υπέρ της... θεάς Αθηνάς ο Περικλής
εξοικονόμησε τα χρήματα για να χτιστεί ο περίφημος ναός. Πριν από 2.500 χρόνια τα κρατικά
ταμεία της Αθήνας ήταν γεμάτα, χωρίς τη βοήθεια
των οικονομολόγων του Χάρβαρντ. Η οικονομική κρίση ήταν άγνωστη λέξη και το πλεόνασμα
έφτανε σε τέτοιο ύψος που αν το είχε σήμερα ο Γ.
Παπακωνσταντίνου θα έκλαιγε από χαρά. Και τότε
όμως, χωρίς την πίεση των ευρωπαίων εταίρων,
έμπαιναν φόροι με διάφορες ονομασίες, τακτικοί
και έκτακτοι, άμεσοι και έμμεσοι, για δημόσια
έργα, για στρατιωτικό εξοπλισμό, κ.λπ. Ουδείς
διέφευγε. Πλήρωναν οι έχοντες και κατέχοντες,
πλήρωναν όμως και οι μέτοικοι, οι ξένοι δηλαδή,
πλήρωναν και οι πόρνες! Οι αρχαίοι φόροι έμπαιναν με την έγκριση της Βουλής. Οσο για τη διαφάνεια, τα ονόματα όσων πλήρωναν αναγράφονταν
ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑ ΞΕΚΙΝΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΟΙΓ- στους φορολογικούς καταλόγους της εποχής, που
ΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ
βρίσκονταν σε κοινή θέα. Πάνω σε πέτρινες πλάΜετά το Πάσχα θα ξεκινήσει η διαδικασία ανοίγ- κες και στήλες δηλαδή, σαν αυτές που υπάρχουν
ματος των κλειστών επαγγελμάτων, ενώ η κυβέρ- στο Επιγραφικό Μουσείο, ένα γνωστό-άγνωστο
νηση προτίθεται να καταθέσει μέχρι το φθινόπω- αλλά πολύ ενδιαφέρον μουσείο στην οδό Τοσίτσα
ρο, ένα πλήρες πλαίσιο στη Βουλή, όπως ανέφερε 1, που αναδεικνύει και τεκμηριώνει κομμάτια της
ο υπουργός Οικονομικών, Γιώργος Παπακωνστα- Ιστορίας. Εκεί βρήκαμε τη μνημειώδη «Στήλη της
ντίνου, στο πλαίσιο της παρουσίασης ευρωπαϊκής εξηκοστής», έναν λίθινο φορολογικό κατάλογο
Οδηγίας που αναμένεται να ενσωματωθεί στην ύψους 3,5 μέτρων όπου είναι καταγεγραμμένες
ελληνική έννομη τάξη.
κατά γεωγραφικές ενότητες οι καταβολές των
(Ναυτεμπορική 26/2/2010)
συμμάχων της Α’ Αθηναϊκής Συμμαχίας την περίοδο 454/3-440/39 π.Χ., προκειμένου να υπάρχει
ΤΟ ΜΑΪΟ Ο ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ
μια «καβάντζα» για να αντιμετωπιστούν οι ΠέρΝόμο του κράτους θα αποτελεί έως τα μέσα Μαΐ- σες. Οι εισφορές ήταν ανάλογες με την οικονοου ο νέος αναπτυξιακός νόμος, στις διατάξεις του μική κατάσταση των 265 συμμάχων. Βλέπουμε
οποίου θα προβλέπεται και η απλοποίηση των δι- δηλαδή από τους Ιωνες οι Κυμαίοι να πληρώνουν
αδικασιών αξιολόγησης των επενδυτικών προτά- 12 τάλαντα (6.000 δραχμές) και οι Νισύριοι μόλις
σεων. Ταυτόχρονα, σε 3-4 εβδομάδες από σήμερα ένα, ενώ από τη Θράκη οι Μενδαίοι έδιναν εννέα
αναμένεται να δοθεί σε δημόσια διαβούλευση και τάλαντα και οι Θάσιοι 30!
το σχέδιο νόμου για την απλούστευση της ίδρυσης (Ελευθεροτυπία 21/3/2010)
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ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ
ΠΑΡΑΤΑΞΙΑΚΑ
n ΣΠΜΕ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ο Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος, που
εκπροσωπεί πάνω από 20,000 μέλη με άμεσο και
έμμεσο επαγγελματικό ενδιαφέρον τη διαδικασία
ανάθεσης μελετών του ν. 3316/2005, έχει συμμετάσχει σε σχετικές ημερίδες, έχει συνεργαστεί με
αντίστοιχους συλλόγους άλλων ειδικοτήτων και
έχει αναπτύξει θέσεις για βελτιώσεις του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου που αφορά στις μελέτες δημοσίων έργων.
Οι βασικοί άξονες που διέπουν τις θέσεις του
ΣΠΜΕ, είναι οι κάτωθι:
• Το υφιστάμενο πλαίσιο πρέπει να τροποποιηθεί
με στόχο τη θεσμοθέτηση πλέον διαφανών και
αντικειμενικών αξιολογήσεων και την άρση των
δυσλειτουργιών που παράγουν σημαντικές χρονικές καθυστερήσεις.
• Η αλλαγή του θεσμικού πλαισίου με τη θεσμοθέτηση νέου νόμου θα δημιουργήσει σημαντικές
καθυστερήσεις στην εκπόνηση μελετών και στην
εκτέλεση των αντίστοιχων έργων δημοσίου ενδιαφέροντος. Προηγούμενη εμπειρία διδάσκει ότι
ένα θεσμικό πλαίσιο απαιτεί χρόνο μεγαλύτερο
των 2 ετών για την πλήρη υιοθέτηση του από τους
διάφορους φορείς.
• Οι μελέτες των έργων αποτελούν ακρογωνιαίο
λίθο των έργων και όχι πάρεργο. Σωστές μελέτες οδηγούν σε ασφαλή, οικονομικά και τεχνικά
ορθά έργα και συμβάλλουν στην ανάπτυξη των
υποδομών, την αειφορία και την προστασία του
περιβάλλοντος.
• Οι δεσμεύσεις που επιβάλλονται από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και την ανάγκη θεσμοθέτησης
ενός πλαισίου μελετών που θα είναι συμβατό και
ταυτόχρονα θα βοηθάει στην ενίσχυση των συμφερόντων των Ελλήνων Μελετητών.
Ο ΣΠΜΕ είναι στη διάθεση της Πολιτείας για να
συνδράμει στον εκσυγχρονισμό του θεσμικού
πλαισίου και τη διαμόρφωση των απαιτούμενων
τροποποιήσεων.
Προτάσεις για την διαδικασία ανάθεσης μελετών
1. Φάκελος Δικαιολογητικών (Πρακτικό Ι)
Με την εφαρμογή του ν.3316/2005, πρόθεση του
νομοθέτη ήταν η πρώτη φάση επιλογής (Φάκελος
Δικαιολογητικών) να αποτελεί απλό έλεγχο των
τυπικών δικαιολογητικών, δίνοντας ταυτόχρονα τη
δυνατότητα προσθήκης και διευκρινήσεων, ώστε
να είναι εφικτή η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή
μελετητών στις επόμενες φάσεις. Ο τελικός μειοδότης ήταν υποχρεωμένος πριν την υπογραφή της
σύμβασης να προσκομίσει τα πλήρη δικαιολογητικά και νομιμοποιητικά στοιχεία. Περίπτωση
αδυναμίας ή σφάλματος οδηγεί σε αποκλεισμό
και επιλογή του δεύτερου κατά σειρά μειοδότη.
Η πράξη τελικά ανέδειξε το πρώτο (τυπικό) στάδιο σε πλέον ουσιαστικό, με την πρακτική των
Υπηρεσιών να ζητούν όλα τα δικαιολογητικά (σε
αντίθεση με το πνεύμα και το γράμμα του νόμου)
και επομένως και τη σημαντική χρονική καθυστέρηση στην έκδοση του Πρακτικού. Υπάρχουν
περιπτώσεις όπου σε διαδικασίες ανάθεσης με-

λετών η έκδοση του Πρακτικού Ι έχει διαρκέσει
πάνω από έτος! Ταυτόχρονα, η διαδικασία ενστάσεων επί των τυπικών μπορεί να διαρκέσει πάνω
από έτος επίσης.
Η παραπάνω δυσλειτουργία μπορεί εύκολα να αρθεί με την επαναφορά στην αρχική κατάσταση αλλά
και τον εξορθολογισμό των δικαιολογητικών που
απαιτούνται (και κατά συνέπεια που εξετάζονται
από την Επιτροπή). Επίσης, είναι δυνατή η δόμηση βάσης δεδομένων (συμπληρωματικά της ΓΕΜ)
με τυπικά στοιχεία διαγωνιζομένων στην οποία θα
έχουν πρόσβαση οι επιτροπές και η οποία θα διευκολύνει και θα επιταχύνει την όλη διαδικασία.
2. Συμπλήρωση και επαναξιολόγηση κριτηρίων
ανάθεσης (Πρακτικό ΙΙ)
Τα υπάρχοντα κριτήρια ανάθεσης (που έχουν ήδη
τρεις φορές τροποποιηθεί) οδηγούν σε αξιολογήση
χωρίς επαρκή αιτιολόγηση που δημιουργούν αντιδράσεις στους συμμετέχοντες, όπως φαίνεται και
από τον αριθμό των ενστάσεων. Ορισμένα σημεία που
μπορούν εύκολα να υιοθετηθούν είναι τα κάτωθι.
o Η κατάργηση της αξιολόγησης των βιογραφικών της ομάδας μελέτης αποτελεί παγκόσμια
ίσως πρωτοτυπία και θεωρείται αναγκαία η επαναφορά του.
o Η αξιολόγηση του φόρτου του μελετητικού
σχήματος σε σχέση με την προτεινόμενη ομάδα
μελέτης είναι επίσης ένα σημαντικό κριτήριο που
θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη. Στην περίπτωση
επαναφοράς του κριτηρίου του φόρτου θα πρέπει
αυτό να γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι συμβατό με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και να μην
υπάρχει άνιση μεταχείριση των Ελληνικών εταιρειών σε σχέση με τις ξένες.
o Προτείνεται, επίσης, η κατάργηση της «Έκθεσης
Μεθοδολογίας» και της «Έκθεσης Καθηκόντων».
Η πράξη έχει δείξει ότι οι παραπάνω εκθέσεις
αποτελούν ‘κοινότυπα’ κείμενα τα οποία με υποτυπώδεις αλλαγές εφαρμόζονται σε όλες τις μελέτες,
χωρίς να προσφέρουν στην ουσία της αξιολόγησης.
Αντίθετα, εύκολα μπορούν να αποτελέσουν διέξοδο για υποκειμενική βαθμολόγηση.
o Τέλος, προτείνεται η αναμόρφωση των κριτηρίων
ανάθεσης στις συμβάσεις κάτω του ορίου εφαρμογής των οδηγιών της Ε.Ε. Στις αναθέσεις συμβάσεων του τύπου αυτού, προτείνεται η αξιολόγηση της
τεχνικής έκθεσης και της ομάδας μελέτης με βάση
τα κριτήρια της μελετητικής πορείας και εμπειρίας
έκαστου προσφέροντα και του φόρτου όπως προκύπτει από τις ανειλημμένες υποχρεώσεις του.
Ταυτόχρονα, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και
το στοιχείο της εντοποιότητας.
3. Οικονομική Προσφορά (Πρακτικό ΙΙΙ)
Όπως αναφέρθηκε και στην αρχή οι μελέτες των
τεχνικών έργων δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ως
πάρεργα αλλά ως ουσιαστικά εργαλεία για την ποιοτική αναβάθμιση των έργων και του περιβάλλοντος.
Το κόστος της μελέτης κυμαίνεται περίπου στο
3% του κόστους κατασκευής ενός έργου. Η παραπάνω διαπίστωση καθιστά προφανές το ότι ενδεχόμενη μείωση του κόστους των μελετών δεν
οδηγεί σε ουσιαστική μείωση του κόστους του
έργου, αντίθετα μπορεί να οδηγήσει σε πτώση
της ποιότητας της μελέτης η οποία με βεβαιότητα οδηγεί σε σημαντική αύξηση του κόστους των
έργων. Επιπροσθέτως, μείωση της αμοιβής των
μελετών μπορεί να οδηγήσει στην ‘οικονομική
εξάρτηση’ των μελετητών από οικονομικά συμφέροντα, πρακτική η οποία μετά βεβαιότητας θα
βλάψει το Δημόσιο Συμφέρον.
4. Λοιπές προτάσεις για την αναμόρφωση του
ν.3316/2005
o Προκειμένου να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο
των παρεκκλίσεων με προγραμματικές συμβάσεις που υπογράφουν συνήθως ΟΤΑ με Πανεπιστήμια, προτείνεται να συμπεριληφθεί ρητή ρύθμιση αντίστοιχη με εκείνη του ν.716/77 (και αντί-

στοιχη γνωμοδότηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου),
όπου απαιτείται γνωμοδότηση του ΤΕΕ για το κατά
πόσον το αντικείμενο της υπό ανάθεση σύμβασης
αποτελεί ερευνητικό έργο ή μελέτη.
o Θεωρείται αναγκαίος ο εκσυγχρονισμός των
προδιαγραφών των μελετών δημοσίων έργων και η
εναρμόνισή τους με τον κώδικα αμοιβών. Ο ΣΠΜΕ
είναι στη διάθεση της πολιτείας ώστε σε συνεργασία με το ΤΕΕ και τα συναρμόδια Υπουργεία να
συμβάλλει με οποιονδήποτε τρόπο απαιτηθεί.
o Διασφάλιση ίσης μεταχείρισης ελληνικών και
ξένων γραφείων. Η υποχρέωση των Ελληνικών
γραφείων για εγγραφή στο μητρώο μελετών σε
συγκεκριμένες κατηγορίες με σταθερό πτυχίο
(π.χ. Γ ή Ε) δεν αποτελεί και υποχρέωση των ξένων γραφείων, τα οποία πολλές φορές εμφανίζονται στο ίδιο αντικείμενο (π.χ. συγκοινωνιακά)
με διαφορετικά πτυχία. Αν δεν είναι εφικτή η εγγραφή (ή απλή δήλωση) στη ΓΕΜ, θα πρέπει κατ’
ελάχιστο να υποβάλλεται δήλωση ότι δε μετέχουν
ταυτόχρονα σε άλλον διαγωνισμό όπου σε ίδια κατηγορία εμφανίζονται με διαφορετικό πτυχίο.
o Η κατάργηση της αναθεώρησης της αμοιβής
των μελετών εισήχθη με τον ν.3316/2005. Επειδή
όμως στην πράξη εμφανίζονται καθυστερήσεις
οι οποίες δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του μελετητή (π.χ. καθυστέρηση πάνω από 1 χρόνο από
την προκήρυξη μέχρι την υπογραφή σύμβασης)
θεωρείται αναγκαίο να γίνεται αναθεώρηση της
αμοιβής τουλάχιστον στο χρόνο υπογραφής της
σύμβασης και σε περίπτωση σημαντικής καθυστέρησης στην ολοκλήρωση της μελέτης -η οποία
δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του μελετητή- να
επιτρέπεται η σύνταξη Συγκριτικού Πίνακα για πιθανές αναθεωρήσεις.
o Απαιτείται βελτίωση της ποιότητας επίβλεψης
των μελετών και έργων και η επέκταση του θεσμού της συν-επίβλεψης. Στην πράξη παρατηρείται το φαινόμενο η επίβλεψη μελετών σημαντικών έργων (που απαιτεί συμμετοχή γραφείων Δ΄
και Ε΄ τάξης) να γίνεται από νέους συναδέλφους,
οι οποίοι μη έχοντας την απαραίτητη εμπειρία,
αναζητούν φόρμες ή άλλες τυποποιημένες διαδικασίες ελέγχου. Η θέση ότι το δυναμικό της
εκάστοτε επιβλέπουσας αρχής είναι εφικτό να
επιβλέψει τα πάντα στις συνθήκες της σύγχρονης επιστημονικής πραγματικότητας, δεν ευσταθεί.
Εφόσον δεν είναι εφικτή –ή μέχρι να είναι υλοποιηθεί- η στελέχωση των Υπηρεσιών με έμπειρο και
κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, προτείνεται
η επέκταση της χρήσης ανεξάρτητων μελετητών
στην επίβλεψη των εκπονούμενων μελετών.
o Ως συνέχεια του προηγουμένου σημείου, αντίστοιχη είναι και η πρακτική στην επίβλεψη κατασκευής των έργων. Η Ελλάδα αποτελεί μία από τις
ελάχιστες χώρες (και ίσως η μόνη στην ΕΕ) στην
οποία η επίβλεψη κατασκευής ενός έργου γίνεται
εξολοκλήρου από την Υπηρεσία, χωρίς την υποστήριξη ανεξάρτητου μελετητικού γραφείου. Η
υποστήριξη της Υπηρεσίας από κατάλληλα καταρτισμένο προσωπικό, θα αποτελέσει μικρή επιβάρυνση στο κόστος του έργου (περίπου 2%), ενώ
θα αποφέρει σημαντικά οφέλη. Δεν είναι τυχαίο
που οι καλύτερα οργανωμένοι φορείς εκπόνησης
Δημοσιών Έργων (πχ ΕΟΑΕ), έχουν θεσμοθετήσει
δομές εξωτερικού – παραλλήλου έλεγχου, ο οποίος έχει αποδεχθεί ότι διασφαλίζει σε μεγάλο βαθμό την ποιότητα του τελικού προϊόντος.
Θα πρέπει επίσης να συμπεριληφθεί στο νόμο
και η δυνατότητα συμμετοχής μηχανικών κατόχων πτυχίου ΜΕΚ -εφόσον δεν είναι γραμμένοι
στο ΜΕΕΠ- σε επιβλέψεις κατασκευής έργων. Η
δυνατότητα αυτή μπορεί να προβλεφθεί με αντιστοιχία πτυχίων ΜΕΚ και ΓΕΜ ανάλογη με εκείνη
που προβλεπόταν στον ν.1418/84.
o Σε περιπτώσεις όπου στάδιο/α μελέτης ανατίθενται μαζί με την κατασκευή (ΣΔΙΤ, παραχωρήσεις, μελέτη-κατασκευή, κλπ), θα πρέπει να
προβλέπεται η τήρηση των διατάξεών του Νόμου
όσον αφορά τα πτυχία και τις αμοιβές μελετών.
o Η δυνητική διάταξη του ν.3316/05 για ενεργο-
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ποίηση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Ενστάσεων
ουδέποτε ενεργοποιήθηκε. Θεωρείται απαραίτητη η έκδοση Υ.Α. που θα στελεχώνει κατάλληλα
την επιτροπή αυτή και θα την ενεργοποιεί.
o Θα πρέπει να προβλεφθεί η αποφυγή της καταστρατήγησης του Νόμου, σε περιπτώσεις όπως:
- Εξαίρεση Ανωνύμων Εταιρειών του Δημοσίου
(ΔΕΗ, ΔΕΠΑ, Κτηματολόγιο, κλπ)
- Απευθείας ανάθεση μελετών με κατάτμηση των
έργων σε επιμέρους μελέτες,
- Απ’ ευθείας ανάθεση μελετών κτιριακών έργων
μέσω του Νόμου περί προμηθειών
n ΟΣΕΤΕΕ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ
ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ
Προς τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών &
Δικτύων, κ. Δ. Ρέππα:
«Κύριε Υπουργέ,
Σε συνέχεια της από 08/12/2009 πρόσκλησής σας
προσερχόμαστε στο διάλογο θέλοντας να συμβάλλουμε θετικά στην αναμόρφωση του θεσμικού
πλαισίου ανάθεσης και εκπόνησης των μελετών
δημοσίου.
Σας καταθέτουμε κατωτέρω τις αρχικές μας
προτάσεις - τις οποίες επεξεργάστηκε Ομάδα
Εργασίας της Ομοσπονδίας μας με επικεφαλής
τον Αντιπρόεδρο Δ. Τσιαπραλή - και επιφυλασσόμαστε για την εξειδίκευσή τους στην πορεία του
δημόσιου διαλόγου.
Ο Ν. 3316/2005 αποδείχθηκε στην πράξη κατώτερος του Ν. 716/1977 που αντικατέστησε, κυρίως ως προς την αντικειμενικότητα της ανάδειξης
των αναδόχων, διότι καθιέρωσε μια εξαιρετικά
γραφειοκρατική και χρονοβόρα διαδικασία ανάδειξης, φαινομενικά αντικειμενική, πλην όμως
ουσιαστικά διαβλητή, λόγω των ασαφών κριτηρίων επιλογής που εισήγαγε και του άνω ορίου
έκπτωσης που καθιέρωσε.
Αποτέλεσε, με πρόσχημα την εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας, εργαλείο βάσει του οποίου
ο μελετητικός κλάδος οδηγήθηκε σε έναν άνευ
προηγουμένου υδροκεφαλισμό, με τη διαμόρφωση ολιγάριθμων «εκλεκτών» σχημάτων που νέμονταν το μεγαλύτερο τμήμα των αναθέσεων και
εκατοντάδων εταιρικών ή ατομικών πτυχίων που
λειτουργούσαν υπεργολαβικά.
Η απόσυρση π.χ. από τα κριτήρια ανάθεσης του
φόρτου εργασίας των διαγωνιζόμενων μελετητών
και γραφείων και η εισαγωγή άλλων μη μετρήσιμων αντικειμενικά κριτηρίων, άφησε ανοικτό το
πεδίο είτε σε άνωθεν πολιτικές παρεμβάσεις είτε
σε έσωθεν «διαχειριστικές» λογικές.
Η συμμετοχή εκπροσώπων του ΤΕΕ, θετική ως
αρχή, δεν μπόρεσε να αντικειμενοποιήσει τη
διαδικασία, λόγω του φόρτου εργασίας που συνεπάγεται η μελέτη των στοιχείων των φακέλων
συμμετοχής και ως εκ τούτου εκφυλίστηκε σε μια
τυπική παρουσία νομιμοποίησης των πολιτικών ή
υπηρεσιακών αποφάσεων.
Η γραφειοκρατική αντίληψη με την οποία σχεδιάστηκαν οι απαιτήσεις συμμετοχής στους διαγωνισμούς για την αξιολόγηση των τεχνικών
προσφορών, οδήγησε τους διαγωνιζόμενους στην
συγγραφή εκθέσεων ιδεών στην αντιγραφή όσων
περιγράφονται στα τεύχη του διαγωνισμού και την
τεχνική βιβλιογραφία.
Οι προτάσεις μας περιλαμβάνουν στους παρακάτω βασικούς άξονες:
3 Αναμόρφωση των κριτηρίων επιλογής και ανάθεσης με την εισαγωγή ως κριτηρίου ανάθεσης το
φόρτο εργασίας των διαγωνιζομένων γραφείων
μελετών και κατά συνέπεια καθιέρωση του ελέγχου της ικανότητας του αναδόχου να αντεπεξέλθει
αυτοδύναμα στις συμβατικές του υποχρεώσεις.
Ως κυρίαρχα κριτήρια από τα οποία θα προκύπτει
ο τελικός βαθμός (Β) του διαγωνιζόμενου θα πρέπει να εκλαμβάνονται η εμπειρία του γραφείου
σε βάθος δεκαετίας (Β1) και ο φόρτος εργασίας
(Β2). Ως δευτερεύοντα κριτήρια μπορούν να είναι
η ομάδα μελέτης -συντονιστής (ΟΜ), η ποιότητα
στην εκτέλεση παρόμοιων εργασιών (Π) και η μεθοδολογία - χρονοδιάγραμμα (Μ).

Πχ: Β = 40%*Β1 + 40%*Β2 + 10%*ΟΜ + 5%*Π
+ 5%*Μ
ή Β = 35%*Β1 + 35%*Β2 + 15%*ΟΜ + 5%*Π
+ 10%*Μ.
3 Κατάργηση του ανωτάτου ορίου έκπτωσης,
αφού η πενταετής εφαρμογή του μέτρου απέδειξε
ότι το σύνολο των διαγωνιζόμενων, προσφέρει το
ίδιο ανώτατο ποσοστό (20%), με αποτέλεσμα την
ακύρωση του οικονομικού ανταγωνισμού και την
υπερίσχυση των υπολοίπων ασαφών κριτηρίων
τεχνικής αξιολόγησης. Τυχόν αύξηση του ανωτάτου ορίου (25-30%) θα έχει τα ίδια αποτελέσματα
με ή χωρίς αναμόρφωση των τιμολογίων. Η πλέον συμφέρουσα προσφορά (U) θα προκύπτει από
συνδυασμό του τελικού βαθμού (Β) και της οικονομικής προσφορά (ΟΠ) ως εξής:
U = Β * 80% + Ο.Π. * 20% (ή κάποια παραλλαγή).
3 Δημιουργία ενιαίας βάσης ανάθεσης μελετών,
στην οποία θα έχουν πρόσβαση όλοι οι φορείς
που θα υποχρεούνται να εισάγουν σε αυτή τη βάση
κάθε μελέτη που ανατίθεται, (ακόμα και τις απευθείας αναθέσεις), οπότε θα υπάρχει η δυνατότητα
του άμεσου και πλήρους εποπτικού ελέγχου από
κάθε ενδιαφερόμενο.
3 Η ανάθεση μελετών του δημοσίου (όπως ορίζονται νομικά) σε πανεπιστημιακά ιδρύματα ή
το ακαδημαϊκό τους προσωπικό, είτε αυτοτελώς
και άμεσα, είτε σε συνεργαζόμενα σχήματα, είτε
με μεταμφιέσεις σε «ερευνητικά προγράμματα»
ή «πρωτότυπες εργασίες», καταστρατηγεί τους
κανόνες του υγιούς ανταγωνισμού και αντίκειται
στην εθνική και κοινοτική νομοθεσία. Η εκπόνηση μελετών δημοσίου ανήκει στο επαγγελματικό
πεδίο των επιστημόνων μελετητών και όχι στην
ακαδημαϊκή κοινότητα που πρέπει να περιοριστεί
στο πεδίο της πραγματικής επιστημονικής έρευνας με ρητό αποκλεισμό από τις αναθέσεις μελετών δημοσίων έργων.
3 Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερο βάρος στην αξιολόγηση του επιστημονικού – εργασιακού δυναμικού
της ομάδας μελέτης, συμπεριλαμβάνοντας ως
κριτήριο την εργασιακή σχέση της μελετητικής
εταιρείας με τον εργαζόμενο, γεγονός που θα συμβάλει στην επιβεβαίωση της συνοχής της ομάδας
μελέτης. Ως στελέχη του διαγωνιζομένου θα πρέπει να θεωρούνται οι ανήκοντες στο δυναμικό του
πτυχίου και οι μισθωτοί (όχι τυχόν αμειβόμενοι με
δελτίο παροχής υπηρεσιών).
3 Είναι σκόπιμο να επανεξεταστεί η χρησιμότητα της παραμέτρου της «δάνειας εμπειρίας». Η
χρήση «δανείων» να αφορά αποκλειστικά τεχνικό
εξοπλισμό και το απαραίτητο για τη λειτουργία του
εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό, για τελείως
εξειδικευμένο τεχνικό αντικείμενο. Να διευκρινιστεί πλήρως ποιος ελέγχει το δανείζοντα, καθώς
και τι κυρώσεις θα υπάρξουν σε περίπτωση μη
ολοκλήρωσης ή αστοχίας της μελέτης. Να μην
επιτρέπεται ο «δανεισμός» τεχνικής καταλληλότητας από την ίδια επιχείρηση σε πολλούς Διαγωνιζόμενους στον ίδιο Διαγωνισμό.
3 Να εισαχθεί το κριτήριο της εντοπιότητας για
μελέτες κάτω του απαιτούμενου ορίου προκήρυξης από την ΕΕ και για πτυχία Α, Β, και Γ τάξης.
Επιφυλασσόμαστε να εξειδικεύσουμε τις προτάσεις μας στις επόμενες φάσεις του δημόσιου
διαλόγου.

3) Σεβασμός στην προστασία του περιβάλλοντος.
4) Διασφάλιση του δημόσιου συμφέροντος.
5) Διασφάλιση της ποιότητας στην παραγωγή δημοσίων έργων.
- Παρατηρήσεις – προτάσεις
1) Δραστικός περιορισμός του συστήματος μελέτη – κατασκευή μόνο σε έργα με τεκμηριωμένη
μορφή κατεπείγοντος και σε έργα εξειδικευμένης
τεχνολογίας.
2) Προσδιορισμός ρόλου και τρόπου λειτουργίας
ΚΑΠΕ ως συμβουλευτικού και ελεγκτικού φορέα
στην εφαρμογή του πλαισίου ενεργειακών μελετών.
3) Οι Πολυτεχνικές Σχολές οφείλουν να ασχολούνται με το σπουδαίο ερευνητικό τους έργο, το
οποίο δεν μπορεί να εμπλέκεται σε διαδικασίες
σύνταξης μελετών δημοσίων έργων.
4) Κωδικοποίηση νομοθεσίας (διατάξεων, αποφάσεων, εγκυκλίων κλπ) με περιορισμό της μεγάλης γραφειοκρατίας.
5) Στελέχωση υπηρεσιών για την ουσιαστική επίβλεψη των έργων.
6) Διασφάλιση ροής χρηματοδοτήσεων εκ μέρους
του Κράτους. Αποκατάσταση αξιοπιστίας Κράτους.
7) Διαδικασία αντικειμενικής και αδιάβλητης
αναθεώρησης τιμολογίων δημοσίων έργων με
ανεξάρτητη υπηρεσία ή επιτροπή.
8) Υποχρεωτική ασφάλιση μελετών και εκτέλεσης
έργων για το ενδεχόμενο αστοχίας.
9) Δημοπράτηση δημοσίων έργων με ρεαλιστικούς
προϋπολογισμούς για την αποτροπή των μεγάλων
εκπτώσεων. Έλεγχος των μεγάλων εκπτώσεων με
αντικειμενικό τρόπο και με θέσπιση ειδικών συντελεστών. Επιπλέον καθορισμός ορίων πρόσθετου προϋπολογισμού. Σκοπός η διασφάλιση της
άρτιας ολοκλήρωσης του έργου.
10) Ουσιαστικός έλεγχος τεχνικής δυναμικότητας
και επάρκειας αλλά και πιστωτικής δυνατότητας
αναδόχου κάθε έργου. Οι εγγυητικές επιστολές
οφείλουν να αποδεικνύουν πραγματική χρηματοπιστωτική «υγεία» και όχι να αποτελούν αντικείμενο εκμετάλλευσης από τις Τράπεζες.
11) Αναθεώρηση διαδικασιών έγγραφής κατασκευαστών στα αντίστοιχα μητρώα. Διεύρυνση
νέων κατηγοριών με κριτήρια εξέλιξη τεχνολογίας, νέες ειδικότητες Μηχανικών.
12) Ενεργοποίηση Παρατηρητηρίου (μέσω ΤΕΕ)
ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων έργων. Βασική προϋπόθεση η δημοσιοποίηση μέσω του
διαδικτύου των στοιχείων κάθε έργου, καθώς και
της πορείας εκτέλεσης αυτού. Δημοσιοποίηση
έργων ανεξάρτητα προϋπολογισμού και φορέα
ανάθεσης
13) Κατάργηση απευθείας ανάθεσης έργων. Ανάθεση κατόπιν πρόσκλησης περιορισμένου αριθμού εργοληπτών μόνο για συγκεκριμένους λόγους
κατεπείγοντος, ή έργων εξειδικευμένης τεχνολογίας. Ανάρτηση στοιχείων και αυτών των έργων
στο διαδίκτυο.
14) Ανάθεση Η/Μ έργων σε εργολήπτη Μηχανολόγο, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, ανεξάρτητα ποσοστού επί του συνόλου προϋπολογισμού. Μπορούν
να εξαιρεθούν μόνο τμήματα έργου που αφορούν
επισκευαστικές εργασίες εγκαταστάσεων Η/Μ
και εφόσον δεν ξεπερνούν στο συνολικό προϋπολογισμό το 3%.
n ΑΚΜΗ: ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Σεβόμενοι το κοινό συμφέρον, την εξυπηρέτηση
ΕΡΓΩΝ
των πολιτών, την προστασία του περιβάλλοντος
Η Ανεξάρτητη Κίνηση Μηχανολόγων, Ηλεκτρολό- και τις αρχές δικαίου και διαφάνειας, καλούμε
γων (ΑΚΜΗ) με αίσθημα ευθύνης τοποθετείται ως όλους τους εμπλεκόμενους στην παραγωγή τεακολούθως επί του συστήματος ανάθεσης δημο- χνικών έργων δημοσίου να συμμετέχουν εποικοσίων έργων:
δομητικά. Πρώτη όλων η Ελληνική Πολιτεία ως
- Βασικές Αρχές
εγγυητής των ανωτέρω και φυσικά ως αξιόπιστος
1) Διαφάνεια και αξιοπιστία στο σύστημα ανάθε- και φερέγγυος εργοδότης. . n
σης δημοσίων έργων
2) Δημόσια έργα προς όφελος της κοινωνίας και
την εξυπηρέτηση των πραγματικών αναγκών των
πολιτών.
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ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΕ
ΜΕ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΤΗΣ ΝΔ

Απεργία 24 Φεβρουαρίου
Συνάντηση με τον πρόεδρο και μέλη της διοικούσας επιτροπής του ΤΕΕ/ΤΚΜ είχε στις 26 Φεβρουαρίου κλιμάκιο της ΝΔ με επικεφαλής τον
αναπληρωτή τομεάρχη Πολιτικής Ευθύνης της
Οικονομίας, αρμόδιο για τη φορολογία, Θεόδωρο
Καράογλου, βουλευτή Β’ Θεσσαλονίκης. Ο πρόεδρος και μέλη της Δ.Ε. του Τμήματος ανέπτυξαν
στα στελέχη της αξιωματικής αντιπολίτευσης τις
θέσεις του ΤΕΕ πάνω σε θέματα της αρμοδιότητάς του.
Ο πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ, Τάσος Κονακλίδης,
ξεκαθάρισε πως οι μηχανικοί θα αντιδράσουν
δυναμικά στις αλλαγές τις οποίες προωθεί η κυβέρνηση στο ασφαλιστικό των μηχανικών, καθώς
«είναι καταστροφικές για τον κλάδο» και έκανε
λόγο για «βομβαρδισμό φορολογικών μέτρων».
Για το μετρό είπε ότι υπάρχουν καθυστερήσεις
στην κατασκευή του, ζήτησε να ληφθούν μέτρα
για να μην υπάρχουν προβλήματα στο κέντρο
της πόλης και συμφώνησε με την αναμενόμενη
μεταφορά στη Θεσσαλονίκη της υπηρεσίας που
θα επιβλέπει το έργο. Αναφερόμενος στο Κτηματολόγιο, μετέφερε τη διαβεβαίωση της εταιρίας
πως θα ολοκληρωθεί μέχρι το 2016. Ο κ. Κονα-

κλίδης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις επιπτώσεις
της οικονομικής κρίσης στον κλάδο των μηχανικών, παρουσίασε τις θέσεις του ΤΕΕ/ΤΚΜ τόσο
για το σχέδιο «Καλλικράτης» όσο και για τις ΣΔΙΤ
και επανέλαβε την πρόταση για σύσταση Φορέα
Διαχείρισης Θερμαϊκού Κόλπου. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συζητήθηκαν και αναπτύχθηκαν θέματα σχετικά με το πρόγραμμα Κανονισμού Ενεργειακής Αποδοτικότητας των Κτιρίων
(ΚΕΝΑΚ), τα κλειστά επαγγέλματα, τον ΦΠΑ στις
κατασκευές, τον προαστιακό σιδηρόδρομο, το χωροταξικό σχεδιασμό της πόλης, το κυκλοφοριακό,
τη μετεγκατάσταση της ΔΕΘ, την αποβιομηχάνιση,
τα έργα στο λιμάνι και την επέκταση της εξωτερικής περιφερειακής οδού.
«Τα κόμματα, όταν ανεβαίνουν στην εξουσία πολλές φορές ξεχνούν τους φορείς με τους οποίους
συνομιλούσαν τακτικά όσο καιρό ήταν στην αντιπολίτευση», σχολίασε ο κ. Κονακλίδης, με τον
οποίον έσπευσε να συμφωνήσει ο κ. Καράογλου
κάνοντας αυτοκριτική για την κυβέρνηση της ΝΔ.
«Η κυβέρνηση πρέπει να ανακοινώσει συγκεκριμένο πρόγραμμα για την ανάπτυξη της ελληνικής
οικονομίας. Όλοι έχουμε καταλάβει πως η κυβέρνηση δε διαθέτει σχέδιο αναπτυξιακού νόμου», τόνισε από την πλευρά του ο αναπληρωτής
τομεάρχης της ΝΔ, ο οποίος δεσμεύτηκε πως θα
κρατήσει ανοιχτό το δίαυλο επικοινωνίας με το
ΤΕΕ/ΤΚΜ.
Από το ΤΕΕ/ΤΚΜ στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης ο γενικός γραμματέας της Δ.Ε., Πάρις Μπίλιας και τα μέλη Δώρα Μάνου και Πέτυ Πέρκα,
ενώ τον κ. Καράογλου συνόδευαν ο αναπληρωτής
Γραμματέας Παραγωγικών Τομέων, Στράτος Σιμόπουλος και οι συντονιστές των Κύκλων Πολιτικής
Δράσης Οικονομικών Θεμάτων, Κωνσταντίνος
Ταγγίρης, Ανάπτυξης, Νικόλαος Γκανίλας και
Περιβάλλοντος, Έργων & Υποδομών, Δημήτριος
Παπανικολάου. n

ΕΛΛΙΠΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ
ΣΤΟ ΕΤΑΑ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Επιστολή ΤΕΕ/ΤΚΜ
Την παρέμβαση του ΤΕΕ/ΤΚΜ προκάλεσε η συνεχιζόμενη ελλιπής εξυπηρέτηση στο Ενιαίο Ταμείο
Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (ΕΤΑΑ) στη Θεσσαλονίκη.
Με επιστολή του προς τον πρόεδρο του Ταμείου
κ. Ιωάννη Γαμβρίλη, ο πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ κ.
Τάσος Κονακλίδης κάνει ιδιαίτερη αναφορά στο
πρόβλημα εξυπηρέτησης των μηχανικών, στο
υποκατάστημα Ε.Τ.Α.Α. Θεσσαλονίκης.
«Καθημερινά γινόμαστε αποδέκτες παραπόνων
για κακή έως και ανύπαρκτη εξυπηρέτηση. Έπειτα μάλιστα από την καθιέρωση, πρόσφατα, της

χρήσης του Συνταγολογίου για τη συνταγογράφηση φαρμάκων, το πρόβλημα κακής εξυπηρέτησης
έχει οξυνθεί, οι ουρές παραμονής έχουν μεγαλώσει και οι διαμαρτυρίες των ασφαλισμένων έχουν
πολλαπλασιαστεί. Γνωρίζοντας την ευαισθησία με
την οποία αντιμετωπίζετε τέτοιου είδους προβλήματα παρακαλούμε για την άμεση επέμβασή σας,
για την καλύτερη και υπεύθυνη εξυπηρέτηση των
μηχανικών και την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του ΕΤΑΑ στη Θεσσαλονίκη», καταλήγει η
επιστολή. n

Μαζική και δυναμική ήταν η συμμετοχή των διπλωματούχων μηχανικών στην 24ωρη πανελλαδική απεργία που πραγματοποίησαν στις 24
Φεβρουαρίου 2010 η ΓΣΕΕ και η ΑΔΕΔΥ και στην
οποία συμμετείχε το ΤΕΕ/ΤΚΜ.
Η συμμετοχή στην απεργιακή κινητοποίηση ήταν
καθολική, ως έκφραση αντίδρασης και διαμαρτυρίας απέναντι στα προβλήματα που πλήττουν
καίρια τον κλάδο και ταλανίζουν την εθνική οικονομία.
Οι Έλληνες μηχανικοί επιμένουν:
- Η Ελλάδα χρειάζεται αναπτυξιακό σχεδιασμό με
ορίζοντα 10ετίας. Σχεδιασμό βασισμένο σε επιστημονικά θεμελιωμένες και κοινωνικά δίκαιες
πολιτικές και όχι σε εισπρακτικά μέτρα, με πρόσχημα την οικονομική κρίση.
-Το ΕΣΠΑ 2007-2013 πρέπει να ενεργοποιηθεί
άμεσα, έστω με εκμετάλλευση της δυνατότητας
για καθυστέρηση καταβολής της εθνικής συμμετοχής, ώστε να «ξεπαγώσουν» και μελέτες/έργα,
που σήμερα έχουν περιοριστεί σημαντικά. Τρία
χρόνια από την έναρξη της ισχύος του έχει απορροφηθεί μόλις 3,6% των διαθέσιμων πόρων.
-Οι μισθωτοί μηχανικοί, στο δημόσιο και ιδιωτικό
τομέα, υφίστανται σοβαρή μείωση του εισοδήματός τους και των εργασιακών τους δικαιωμάτων.
Οι επιχειρούμενες αλλαγές στη φορολογία όχι
απλά θα αφήσουν εκτός εργασίας χιλιάδες νέους
συναδέλφους, αλλά και θα μειώσουν στην πράξη
τα έσοδα του δημοσίου.
-Το ταμείο των μηχανικών (ΤΣΜΕΔΕ) δε θα αντιμετωπίσει πρόβλημα ελλείμματος και θα είναι
υγιές τουλάχιστον μέχρι το 2032, ενώ αντίθετα το
ΕΤΑΑ απέτυχε. Πρέπει να αποτραπεί η όποια προσπάθεια και μεθόδευση αποξένωσης του ΤΣΜΕΔΕ και από τα περιουσιακά του στοιχεία.
-Σε μια περίοδο καθίζησης της οικοδομικής δραστηριότητας, επείγει η δημιουργία χιλιάδων θέσεων εργασίας άμεσα, τουλάχιστον στους τομείς
όπου έχουν ήδη δεσμευτεί πόροι και διακηρυχθεί
πολιτικές. Προγράμματα όπως αυτό της ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων μπορούν να αποδώσουν θέσεις εργασίας.
-Επείγουν οι μεταρρυθμίσεις στην τεχνική εκπαίδευση, η οποία μέχρι σήμερα προσεγγίστηκε
στρεβλά.
Οι μηχανικοί δηλώνουν διατεθειμένοι και αποφασισμένοι να συνεχίσουν τον αγώνα και δηλώνουν
παρόντες σε μελλοντικές απεργιακές κινητοποιήσεις. Αδράνεια στην αντίδραση σημαίνει αδράνεια
στην ανάπτυξη. n
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΚΜ ΘΑ ΓΙΝΕΙ Ο ΔΡΟΜΟΣ
«ΣΕΡΡΩΝ – ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ»
Από τη Διεύθυνση Δημοσίων Έργων (ΔΔΕ) της Περιφέρειας Κ.Μακεδονίας κι όχι από την «Εγνατία
Οδός» θα γίνει το έργο του οδικού άξονα Σερρών
– Αμφίπολης. Τη διαβεβαίωση έδωσε η γενική
γραμματέας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Μαρία Λιονή στον πρόεδρο του ΤΕΕ/ΤΚΜ,
Τάσο Κονακλίδη, απαντώντας άμεσα σε σχετική
επιστολή του επιμελητηρίου.
Αναλυτικότερα, με επιστολή προς τον υπουργό
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Δημήτρη
Ρέππα και τον υφυπουργό, Γιάννη Μαγκριώτη, καθώς και την κ.Λιονή ζητούσε να πληροφορηθεί αν
ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα οι φήμες
που ήθελαν το έργο –κόστους 37,5 εκατομμυρίων ευρώ- να δίνεται για εκτέλεση στην «Εγνατία
Οδός».
Η ανταπόκριση της κ. Λιονή ήταν άμεση και με
τηλεφώνημά της προς τον κ. Κονακλίδη διέψευσε
τις φήμες, λέγοντας πως το έργο θα γίνει από τη
ΔΔΕ.
Η επιστολή προς τους Δ.Ρέππα, Γ.Μαγκριώτη και
Μ.Λιονή ανέφερε:
«H Διοικούσα Επιτροπή του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας / Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας,
έλαβε γνώση δημοσιευμάτων του τοπικού τύπου
των Σερρών σχετικά με την εκτέλεση του έργου
οδοποιίας «Κατασκευή οδικού άξονα Σέρρες
–Αμφίπολη», προϋπολογισμού 37.500.000 €.
Σε επικοινωνία μας με συναδέλφους που στελεχώνουν τις Τεχνικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας διαπιστώσαμε ότι υπάρχει
αυξημένη ανησυχία για την έντονη φημολογία ότι
η εκτέλεση του έργου θα γίνει από την «ΕΓΝΑΤΙΑ
ΟΔΟΣ Α.Ε.».
Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, σας γνωρίζουμε ότι πρόκειται για έργο ολοκλήρωσης –βελτίωσης τμημάτων του δρόμου από τη νότια έξοδο της
Μεσορράχης (προς Αμφίπολη)–Μεσολακκιά-Περιοχή Αμφίπολης έως και το σημερινό ανισόπεδο
κόμβο του Στρυμόνα της Νέας Εγνατίας οδού.
Το συγκεκριμένο έργο είναι ενταγμένο στο Ε.Π.
Μακεδονίας – Θράκης 2007-13 από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ), συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ, με φορέα κατασκευής
τη Διεύθυνση Δημοσίων Έργων (Δ.Δ.Ε.) και επιβλέπουσα υπηρεσία τη Διεύθυνση Ελέγχου Κατασκευής Έργων (Δ.Ε.Κ.Ε.) .
Οι Υπηρεσίες αυτές της ΠΚΜ κατάφεραν να γίνουν
μέχρι σήμερα οι απαιτούμενες απαλλοτριώσεις,
οι αρχαιολογικές ανασκαφές στην περιοχή της
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Αμφίπολης και κυρίως να εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το τρέχον
κοινοτικό πλαίσιο στήριξης.
Η δημοπρασία για την ανάδειξη του εργολάβου
που θα αναλάβει την εκτέλεση των εργασιών του
έργου, θα γίνει στις 16 Μαρτίου 2010. Για το δρομολογημένο αυτό έργο, λοιπόν, είδαν το φως της
δημοσιότητας άρθρα, σύμφωνα με τα οποία, πιθανολογείται η εκτέλεση του έργου να γίνει από
την «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» και όχι από την ΠΚΜ
και τις υπηρεσίες της, που εργάστηκαν για την
ωρίμανση και ένταξη του έργου.
Η εμπειρία από ανάλογες παρεμβάσεις αλλαγής
φορέα υλοποίησης μελετών και έργων, απέδειξε
ότι δημιουργούνται μεγάλες χρονικές καθυστερήσεις, αναβολές αλλά και μη υλοποίησή τους,
καθώς πολλές φορές αλλάζουν χαρακτηριστικά
των έργων που συνεπάγεται νέες μελέτες, νέα
διαδικασία απαλλοτριώσεων, εκ νέου υποβολή
πρότασης για χρηματοδότηση κ.ο.κ. με συνέπεια
την αύξηση της δαπάνης υλοποίησης και καθυστέρηση στην απορρόφηση κονδυλίων.
Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν η αλλαγή φορέα επίβλεψης της μελέτης Κ11-Θέρμη
– Γαλάτιστα που την οδήγησε στις καλένδες, του
έργου σύνδεσης του 6ου προβλήτα του λιμανιού
Θεσσαλονίκης με τον ΠΑΘΕ, του έργου ολοκλήρωση του κάθετου άξονα Θεσσαλονίκη – Μουδανιά – Ποτίδαια κτλ.
Εάν συνεχιστούν ανάλογες ενέργειες οι περιφερειακές Τεχνικές Υπηρεσίες θα απαξιώνονται και το
αξιόλογο στελεχιακό δυναμικό θα απογοητεύεται
για τη δήθεν επιδιωκόμενη αποκέντρωση, αφού θα
οδηγείται στην υποαπασχόληση και την αδράνεια.
Θα θέλαμε επίσης εδώ να τονίσουμε ότι η κατασκευή των οδικών τμημάτων αυτού του έργου, θα
διευκολύνει σημαντικά την κίνηση των οχημάτων
από Σέρρες και Δράμα προς την Εγνατία οδό και
προς το Στρυμονικό κόλπο και βέβαια θα είναι σημαντικός παράγοντας για την αναβάθμιση του ρόλου των νομών που θα εξυπηρετεί, ειδικά για τις
οδικές μεταφορές προς την Ανατολική Ευρώπη και
είναι εξαιρετικά σημαντικό να μην υπάρχουν επιπλέον καθυστερήσεις για την υλοποίηση του.
Κατόπιν των παραπάνω και προκειμένου να αποφευχθούν φήμες και δημοσιεύματα, παρακαλούμε όπως με παρέμβασή σας, δώσετε τέλος σε τέτοιου είδους φήμες και σενάρια και να βοηθήσετε
στην ομαλή εκτέλεση του έργου από την ΠΚΜ και
τις Υπηρεσίες της. n

Η Γ. ΚΩΤΙΔΟΥ ΝΕΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΟΕΚ
Καθήκοντα προέδρου του Οργανισμού Εργατικής
Κατοικίας (ΟΕΚ) ανέλαβε η πρώην πρόεδρος του
ΤΕΕ/ΤΚΜ, Γεωργία (Γωγώ) Κωτίδου, διαδεχόμενη
το Θωμά Στάμου. Εκτός από πρόεδρος του Τμήματος, η «δική μας» Γωγώ, πολιτικός μηχανικός,
έχει διατελέσει διευθύντρια έργου και προϊσταμένη της συντήρησης και λειτουργίας του Ολυμπιακού Χωριού στη διάρκεια των Ολυμπιακών
Αγώνων, καθώς και εντεταλμένη σύμβουλος της
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ ΑΕ.
Ο πρόεδρος και τα μέλη της ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΚΜ της
εύχονται καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο που
έχει αναλάβει, αν και τη θεωρούν δεδομένη. n

ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ
ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ
Παρέμβαση ΤΕΕ/ΤΚΜ
Επιστολή στο νομάρχη Θεσσαλονίκης, Παναγιώτη
Ψωμιάδη, σχετικά με την έλλειψη προσωπικού
που παρατηρείται στο Τμήμα Τοπογραφήσεων της
Διεύθυνσης Πολιτικής Γης και Τοπογραφήσεων,
απέστειλε το ΤΕΕ/ΤΚΜ.
Στην επιστολή, την οποία υπογράφει ο πρόεδρος
του ΤΕΕ/ΤΚΜ κ. Τάσος Κονακλίδης, γίνεται αναφορά στο υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 807/10.2.2010
έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Πολιτικής Γης
και Τοπογραφήσεων / Τμήμα Τοπογραφήσεων,
στο οποίο αναδεικνύεται το πρόβλημα έλλειψης
προσωπικού. Σύμφωνα με το ΤΕΕ/ΤΚΜ, οι δύο
ημέρες που ορίζονται στο έγγραφο για την εξυπηρέτηση των μηχανικών δε θα καλύψουν ούτε
στο ελάχιστο τις απαιτήσεις των μηχανικών, με
αποτέλεσμα τη δημιουργία προβλημάτων. Επίσης, θεωρεί επιτακτική την ανάγκη πρόσληψης
προσωπικού, με σύννομες ενέργειες, για την
καλύτερη και υπεύθυνη εξυπηρέτηση των μηχανικών και την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών
του Τμήματος.
«Γνωρίζοντας την ευαισθησία με την οποία αντιμετωπίζετε τέτοιου είδους προβλήματα παρακαλούμε για την άμεση επέμβασή σας, έτσι ώστε
να αποφύγουμε δυσάρεστες καταστάσεις που θα
δημιουργηθούν στο μέλλον. Σας ευχαριστούμε εκ
των προτέρων και είμαστε στη διάθεσή σας για
κάθε περαιτέρω διευκρίνιση ή πληροφορία», καταλήγει η επιστολή. n
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
Mαρία Γρηγοριάδου
πρόεδρος του Συλλόγου Μελετητών Δημοσίων Έργων Κ. Μακεδονίας

Το ΠΔΕ πρέπει να ενισχυθεί και να αναδιαρθρωθεί
n Αλεξάνδρα Γούτα
Το ΠΔΕ πρέπει να ενισχυθεί και να αναδιαρθρωθεί, ώστε να μπορεί
να χρησιμοποιηθεί ως
εργαλείο για την υπέρβαση της οικονομικής
κρίσης
Πρέπει να καθιερωθούν
και πάλι τα αναλυτικά
τιμολόγια, με τροποποιήσεις, βελτιώσεις στην
περιγραφή και τις τιμές,
αλλά και τις απαραίτητες συμπληρώσεις για
εργασίες
Είναι απαραίτητο να
οριστεί ένα μέγιστο
μέρος του Π.Δ.Ε., που θα
μπορεί να δεσμεύεται
για την αποπληρωμή των
έργων ΣΔΙΤ
Κατά την αναμόρφωση
του θεσμικού πλαισίου
για τις μελέτες πρέπει
να προσεχθεί ιδιαίτερα
ο άξονας που αφορά τη
μείωση του χρόνου και
του κόστους της διαδικασίας ανάθεσης και
εκπόνησης των μελετών,
γιατί αλλιώς υπάρχει
κίνδυνος καταχρηστικής
εφαρμογής

Την ενίσχυση και αναδιάρθρωση του Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), με αξιοποίηση των
πρόσθετων πόρων για έργα περιφερειακής ανάπτυξης
και κοινωνικής υποδομής, ζητά η πρόεδρος του ΣΜΕΔΕΚΕΜ, Μαρία Γρηγοριάδου.
Παράλληλα, υπογραμμίζει την ανάγκη για εκ νέου καθιέρωση των αναλυτικών τιμολογίων με τροποποιήσεις,
ενώ επιμένει στην άμεση θεσμοθέτηση μηχανισμών
για την εξόφληση των οφειλών δημοσίου και ΟΤΑ προς
τις κατασκευαστικές εταιρίες.
Η κα Γρηγοριάδου επισημαίνει, εξάλλου, ότι η χρήση
των ΣΔΙΤ πρέπει να γίνεται πολύ προσεκτικά, ενώ εμφανίζεται αισιόδοξη ως προς την απορρόφηση των
πόρων του ΕΣΠΑ 2007-2013, παρά τις μεγάλες καθυστερήσεις στην ενεργοποίησή του.
Εκφράζει την πεποίθηση ότι η μεταφορά των αρμοδιοτήτων διαχείρισης του μετρό Θεσσαλονίκης στην πόλη
«δεν έχει γίνει με τρόπο ώστε να απεξαρτηθεί από το
Αττικό Μετρό», ενώ προσθέτει ότι απαιτείται άμεση
ολοκλήρωση και θεσμοθέτηση του νέου ρυθμιστικού σχεδίου και η υλοποίηση των κατευθύνσεών του,
«χωρίς τοπιστικές, πολιτικές και άλλες υστερόβουλες
αντιπαραθέσεις».
Αναφερόμενη στην αναξιοκρατική μεταχείριση μελετητικών γραφείων υπέρ εκείνων της Αττικής, η κα Γρηγοριάδου σημειώνει ότι, από την άλλη, αυτό που ακούγεται συχνά, περί «κατανομής σε όλους» των μελετών,
είναι επίσης άδικο και αναξιοκρατικό.
«Πιστεύω ότι ένα σύστημα αναθέσεων, που θα διασφαλίζει την αντικειμενικά αξιοκρατική αξιολόγηση
των διαγωνιζομένων, είναι μονόδρομος», υπογραμμίζει και προσθέτει ότι «αυτό μπορεί να επιτευχθεί με
την αντικειμενικοποίηση των κριτηρίων αξιολόγησης
των τεχνικών προσφορών των διαγωνιζομένων, αλλά
και με την εισαγωγή -ως κριτηρίου επιλογής- των
‘’ανεκτέλεστων συμβάσεων’’».
n Η κυβέρνηση έχει ήδη παρουσιάσει το βασικό
σκεπτικό με το οποίο προσεγγίζει την αναμόρφωση
του θεσμικού πλαισίου ανάθεσης και εκπόνησης
μελετών. Ποιες είναι οι παρατηρήσεις σας; Κινείται
προς τη σωστή κατεύθυνση;
Δύο από τους άξονες, που έθεσε το Υπουργείο Υποδομών για την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου,
δηλαδή η βελτίωση της ποιότητας των μελετών/υπηρεσιών και η διαφάνεια στις αναθέσεις βρίσκουν,
χωρίς αμφιβολία, σύμφωνους όλους τους εμπλεκόμενους στην παραγωγή των δημοσίων έργων. Ο
τρίτος άξονας είναι η μείωση του χρόνου και του κόστους της διαδικασίας ανάθεσης και εκπόνησης των
μελετών. Ως προς το τελευταίο, πιστεύω ότι χρειάζεται πολύ προσεκτική εφαρμογή οποιασδήποτε
διάταξης, επειδή υπάρχει κίνδυνος καταχρηστικής
εφαρμογής. Οι τρεις άξονες είναι αλληλένδετοι μεταξύ τους και προϋποθέτουν σωστή οργάνωση και
εξυγίανση του Μητρώου Μελετητών και Γραφείων
Μελετών, αναβάθμιση της δημόσιας διοίκησης,
αλλά και τροποποίηση διαδικαστικών θεμάτων του
θεσμικού πλαισίου, ώστε να δοθεί δυνατότητα αντι-

κειμενικής αξιολόγησης και ισότιμης αντιμετώπισης περισσότερο από ότι εάν υλοποιούνταν ως δημόσια
των διαγωνιζομένων.
έργα. Το συμπέρασμα αυτό προκύπτει από τη διεθνή
εμπειρία, όπου αποδείχτηκε ότι δεν είναι μόνο το καn Δυστυχώς, η διαφάνεια δεν είναι πάντα παρούσα τασκευαστικό κόστος πολύ μεγαλύτερο, αλλά και το
στις αναθέσεις δημοσίων έργων. Γι’ αυτό και έχει λειτουργικό, χωρίς ταυτόχρονα οι παροχές προς τους
προταθεί από διάφορους φορείς -η ανάρτηση όλων πολίτες να είναι καλύτερης ποιότητας. Είναι σαφές
των σχετικών στοιχείων (πχ, τρόπος ανάθεσης, ότι το κόστος δανεισμού του Δημοσίου είναι μικρόεκπτώσεις, τυχόν υπερβάσεις και παρατάσεις) στο τερο από το κόστος δανεισμού των ιδιωτών επενδυΔιαδίκτυο, με συνεχείς επικαιροποιήσεις. Πιστεύ- τών. Επιπλέον, η κατασκευή έργων μέσω ΣΔΙΤ περιετε ότι αυτό αρκεί για να λυθούν τα υπάρχοντα προ- λαμβάνει δαπάνες, όπως η ασφάλιση του έργου από
κινδύνους, το κόστος υποστήριξης των διαδικασιών
βλήματα;
Όλοι επιζητούμε τη διαφάνεια στις αναθέσεις των από οικονομικούς, τεχνικούς και νομικούς συμβούμελετών και των έργων. Η χρησιμοποίηση συγκεκρι- λους και ανεξάρτητους μηχανικούς, το κέρδος του
μένων διατάξεων στη σχετική νομοθεσία ως «ασφα- αναδόχου. Τέλος, η διαμόρφωση ολιγοπωλίου, στα
λιστικών δικλείδων» για τη διασφάλιση της διαφά- θέματα κατασκευής και χρηματοδότησης, έχουν
νειας είναι σίγουρα ένας τρόπος για την επίτευξη του ως συνέπεια την αύξηση του κόστους των έργων. Η
αποτελέσματος. Η δημοσιοποίηση των στοιχείων, χρήση του εργαλείου των ΣΔΙΤ πρέπει να γίνεται με
πιστεύω, είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, όχι μόνο μεγάλη προσοχή και μόνον όταν έχουν εξαντληθεί οι
για το σκοπό αυτό, αλλά και γενικότερα για την πα- δυνατότητες άμεσου δανεισμού εκ μέρους της πολιρακολούθηση του συστήματος των αναθέσεων, από τείας και, τότε, η επιλογή των έργων που πρόκειται
πρακτική άποψη. Θέλω να εμπιστευτώ τις προθέσεις να ενταχθούν στις ΣΔΙΤ πρέπει να προκύπτει από
του Υπουργείου και θεωρώ ότι, στο πλαίσιο της ανα- καταγραφή των αναγκών και ιεράρχηση των έργων
μόρφωσης των θεσμικών πλαισίων για τις μελέτες με αντικειμενικά και σταθερά κριτήρια, χωροταξικά,
και τα έργα, θα κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση. αναπτυξιακά, οικονομικά και πολιτικά. Τέλος, είναι
Όμως το αποτέλεσμα, δεν εξαρτάται, μόνο από την απαραίτητο να οριστεί ένα μέγιστο μέρος του Π.Δ.Ε.,
Κυβέρνηση και τους νόμους. Αυτό, που, κατά τη που θα μπορεί να δεσμεύεται για την αποπληρωμή
γνώμη μου, θα κάνει τη διαφορά είναι η αλλαγή νο- των έργων ΣΔΙΤ.
οτροπίας και συμπεριφοράς των άμεσα εμπλεκόμενων στις διαδικασίες, δηλαδή των διαγωνιζόμενων n Θεωρείτε επαρκές το ύψος του ΠΔΕ; Αν όχι, σε
υποψήφιων αναδόχων και των υπεύθυνων ατόμων τι ύψος πιστεύετε ότι θα έπρεπε να ανέλθει για να
των αναθετουσών Αρχών, είτε πολιτικών είτε διοι- καλύπτει τις υπαρκτές ανάγκες; Σε ποια έργα θα
πρέπει να τοποθετηθεί το κέντρο βάρους;
κητικών.
Είναι σαφές ότι το ΠΔΕ πρέπει να ενισχυθεί, ενώ
n Τι γίνεται με τα περίφημα σύγχρονα τιμολόγια κο- ταυτόχρονα είναι απαραίτητη και η αναδιάρθρωσή
του, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο
στολόγησης δημοσίων έργων;
Η θεσμοθέτηση των ενιαίων τιμολογίων των δημο- για την υπέρβαση της οικονομικής κρίσης. Ειδικόσίων έργων έλυσε το χρόνιο πρόβλημα της διαφο- τερα για τον τεχνικό και κατασκευαστικό χώρο, που
ρετικής τιμολόγησης εργασιών, ακόμη και εντός της αφορά άμεσα τους μηχανικούς, απαραίτητη προϋπόίδιας Υπηρεσίας, για διαφορετικά έργα. Μπήκε μία θεση, εκτός από τα παραπάνω, είναι και η υιοθέτηση
τάξη. Ωστόσο, από τη στιγμή που τα τιμολόγια δεν εί- ενός διαφορετικού μοντέλου ανάπτυξης. Η αύξηση
ναι αναλυτικά, δεν προκύπτει ο τρόπος υπολογισμού του ΠΔΕ πρέπει να αξιοποιηθεί σε χρηματοδοτήτου κόστους εργασιών και υλικών, η κοστολόγηση σεις αναπτυξιακών περιφερειακών έργων και έργων
φαίνεται να είναι αυθαίρετη. Το πρόβλημα αυτό φά- κοινωνικής υποδομής (δίκτυα υποδομών, υποδομές
νηκε και από τις πολλές διορθωτικές παρεμβάσεις υγείας, πρόνοιας και εκπαίδευσης κ.λ.π.), με στόστις τιμές, από την πρώτη δημοσίευσή τους μέχρι χους τη βιώσιμη διαχείριση του περιβάλλοντος και
σήμερα. Πιστεύω ότι πρέπει να καθιερωθούν και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Όλα αυτά, εκτός
πάλι τα αναλυτικά τιμολόγια, με τροποποιήσεις, από την πολιτική βούληση, που είναι η πρώτη προβελτιώσεις στην περιγραφή και τις τιμές, αλλά και ϋπόθεση, απαιτούν οργάνωση και μεσο-μακροπρότις απαραίτητες συμπληρώσεις για εργασίες για τις θεσμο σχεδιασμό, σε κεντρικό, περιφερειακό και
οποίες δεν έχουν θεσπιστεί, όπως τα ηλεκτρομηχα- τοπικό επίπεδο.
νολογικά έργα, ορισμένα οικοδομικά κ.λ.π.
n Οι οφειλές του δημοσίου προς τις κατασκευαστιn Τα έργα που κατασκευάζονται μέσω ΣΔΙΤ φαί- κές εκτιμάται ότι ξεπερνούν το 1-2 δισ. ευρώ, για να
νεται ότι έχουν «βαρύ λογαριασμό» στο τέλος της μη μιλήσουμε για τις οφειλές των ΟΤΑ. Σε μια εποημέρας. Πώς εκτιμάτε ότι θα πρέπει να χρησιμο- χή που ο κλάδος κυριολεκτικά καταρρέει, λόγω της
κρίσης, πώς πιστεύετε ότι θα μπορούσε να λυθεί το
ποιηθεί το συγκεκριμένο μοντέλο στην Ελλάδα;
Σύμφωνα με την Ομάδα Εργασίας του ΤΕΕ/ΤΚΜ για φλέγον αυτό πρόβλημα;
τις ΣΔΙΤ, εκτιμάται ότι το κόστος των μη ανταποδο- Οι οφειλές προς τις κατασκευαστικές εταιρείες,
τικών έργων κοινωνικής υποδομής, που υλοποιού- αλλά και προς τα μελετητικά γραφεία εκ μέρους του
νται μέσω αυτού του χρηματοδοτικού εργαλείου, θα δημοσίου και των φορέων του ευρύτερου δημόσιου
στοιχίζουν στο Ελληνικό Δημόσιο περίπου 1,5 φορά τομέα, συμπεριλαμβανομένων και των ΟΤΑ έχουν
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σωρευτεί, δημιουργώντας πρόσθετα προβλήματα
στα ήδη υπάρχοντα. Μέσα στα αιτήματα των μελετητών και των κατασκευαστών περιλαμβάνεται και η
θεσμοθέτηση μηχανισμών για την άμεση εξόφληση
των εγκεκριμένων λογαριασμών. Ωστόσο, σήμερα,
το πρόβλημα οφείλεται στην αδυναμία της διοίκησης να αντεπεξέλθει στις οφειλές, επειδή τα ταμεία
είναι άδεια. Τα όποια μέτρα για να λυθεί το πρόβλημα των οφειλών αφορούν την οικονομική πολιτική
της κυβέρνησης, δηλαδή το αν θα καταφύγει σε
πρόσθετο δανεισμό, αν πάρει μέτρα για την είσπραξη βεβαιωμένων ή μη φόρων, αν θα επιβάλει πρόσθετους φόρους σε συγκεκριμένους προνομιακούς
χώρους κ.λ.π.
n Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο «Τ», ο υφυπουργός Υποδομών εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι θα
μπορέσουμε να απορροφήσουμε τους διαθέσιμους
πόρους του ΕΣΠΑ 2007-2013, παρά τις μεγάλες καθυστερήσεις. Κατά την άποψή σας είναι ρεαλιστική
αυτή η εκτίμηση; Σε ποια σημεία πρέπει να ρίξουμε
το βάρος για να πετύχουμε τους στόχους;
Είμαστε σε μία κρίσιμη περίοδο. Οι καθυστερήσεις
στην απορρόφηση των κονδυλίων του ΕΣΠΑ είναι τεράστιες και οφείλονται σε πολλούς παράγοντες, με
βασικότερο την μη έγκαιρη προετοιμασία των φορέων-τελικών αποδεκτών. Πιστεύω ότι με συστηματική δουλειά και ορθολογικό προγραμματισμό, μεγάλο ποσοστό των πόρων του ΕΣΠΑ θα μπορέσει να
απορροφηθεί. Μία λύση θα ήταν η διοχέτευση των
χρημάτων σε λίγα μεγάλα έργα, ώστε να μειωθούν οι
διαδικασίες και να υπάρχει καλύτερη απορρόφηση.
Όμως, η πρακτική αυτή θα αδικήσει τα μικρά περιφερειακά έργα, για την προώθηση των οποίων θα
χρειαστεί στήριξη των φορέων από τις υπηρεσίες
διαχείρισης του ΕΣΠΑ, συντονισμένες προσπάθειες
για ολοκλήρωση μελετών, έκδοση αδειών και τις
δημοπρατήσεις έργων.
n Παλαιότερα είχατε ζητήσει την εξυγίανση του
Μητρώου Μελετητών. Ποια είναι η κατάσταση σήμερα και τι συγκεκριμένα προτείνετε;
Τα γραφεία μελετών της χώρας μας την τελευταία
δεκαετία οργανώθηκαν με σύγχρονο εξοπλισμό
και στελεχώθηκαν με καταρτισμένο δυναμικό, στην
προσπάθεια να επιβιώσουν σε ένα περιβάλλον εσωτερικού και ευρωπαϊκού ανταγωνισμού. Στην κατεύθυνση αυτή οδήγησαν και οι αυξημένες απαιτήσεις
των μελετών των συγχρηματοδοτούμενων έργων, οι
νέες τεχνολογίες παραγωγής των μελετών, το μέγεθος και οι ιδιαιτερότητες των μεγάλων έργων που
κατασκευάστηκαν στη χώρα, αλλά και η μερική ή
ολική «ιδιωτικοποίηση» των δημοσίων έργων (έργα
παραχώρησης κ.λ.π.), δεδομένου ότι οι απαιτήσεις
του ιδιωτικού τομέα είναι μεγαλύτερες από αυτές
του δημόσιου. Η εξυγίανση του Μητρώου είναι ένα
από τα πάγια αιτήματα των μελετητών, από την εποχή της πρώτης προσπάθειας τροποποίησης του ν.
716/1977, τη δεκαετία του 1990, και συνεχίζει να
είναι. Παρά τις προσπάθειες οργάνωσης των γραφείων, υπάρχουν ακόμη περιπτώσεις μελετητικών

πτυχίων, που στελεχώνουν εταιρείες μελετών, χωρίς να αντιστοιχούν σε άτομα που είναι ενεργοί μελετητές. Η εξυγίανση της λειτουργίας των Μητρώων
προϋποθέτει καλύτερους ελέγχους της πραγματικής
δραστηριότητάς τους κατά την εγγραφή τους σ’ αυτό,
αλλά και στην πορεία όταν γίνονται ανανεώσεις ή
αναβαθμίσεις των Πτυχίων. Ένα είδος πιστοποίησης, δηλαδή, που όμως δε θα έχει τυπικό, αλλά ουσιαστικό χαρακτήρα.
n Πρόσφατα οι αρμοδιότητες διαχείρισης του μετρό Θεσσαλονίκης μεταφέρθηκαν …στη Θεσσαλονίκη, ενώ φαίνεται ότι λύνεται και το θέμα του ΚΑΣ
και των αρχαιολογικών ανασκαφών στα εργοτάξια.
Υπάρχουν άλλες υπηρεσίες για τις οποίες κρίνετε
απαραίτητη αντίστοιχη αποκέντρωση;
Η μεταφορά των αρμοδιοτήτων διαχείρισης του Μετρό Θεσσαλονίκης στην πόλη μας δεν έχει γίνει, με
τρόπο ώστε να απεξαρτηθεί από το Αττικό Μετρό.
Πιστεύουμε ότι το Υπουργείο, θα υλοποιήσει σύντομα την προεκλογική εξαγγελία, αλλά και τη σχετική
προγραμματική δήλωση του Υπουργού, ικανοποιώντας τον τεχνικό κόσμο της πόλης μας, αλλά και της
Π.Κ.Μ. Θέλει πολλή και συντονισμένη δουλειά για
την επίλυση των πολλών προβλημάτων, που αντιμετωπίζει το σημαντικό αυτό έργο. Δεν είναι μόνο
τα θέματα των αρχαιολογικών ερευνών. Υπάρχουν
ανοικτά ζητήματα με τις απαλλοτριώσεις των χώρων
των σταθμών, αλλά και πολεοδομικά θέματα, όπως
αυτό του τερματικού σταθμού στη Μίκρα. Ελπίζουμε
όλα να λυθούν σύντομα, για να προχωρήσει απρόσκοπτα η κατασκευή του έργου. Εκτός από το μετρό, θα ήθελα να αναφερθώ και στα μεγάλα οδικά
έργα, που οι αρμοδιότητες μελέτης και κατασκευής
τους μεταφέρθηκαν, από την προηγούμενη διοίκηση του ΥΠΕΧΩΔΕ, στις κεντρικές του Υπηρεσίες.
Οι αντίστοιχες Υπηρεσίες της ΠΚΜ έχουν τη δυνατότητα αυτής της διαχείρισης και με δεδομένη την
αναδιάρθρωση των αρμοδιοτήτων των Περιφερειών,
μέσω του Προγράμματος ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ, είναι απαραίτητο αυτές οι αρμοδιότητες να επιστρέψουν στις
περιφερειακές Υπηρεσίες.
n Μετεγκατάσταση ΔΕΘ, Ζώνη Καινοτομίας, 6η
προβλήτα ΟΛΘ… Μεγάλα έργα της Θεσσαλονίκης,
που έχουν καθυστερήσει χαρακτηριστικά. Πώς
πρέπει να τα προσεγγίσουμε από εδώ και πέρα;
Όλα τα μεγάλα έργα στην πόλη μας είναι πολύπαθα. Από την αρχική ιδέα, μέχρι την οριστικοποίηση,
το σχεδιασμό, τη μελέτη και την υλοποίησή τους.
Συχνά ακούγεται ότι δεν υπάρχει ολοκληρωμένος
σχεδιασμός. Διαφωνώ σ’ αυτό. Το Ρυθμιστικό Σχέδιο της Θεσσαλονίκης ήταν στην εποχή του ένας
ολοκληρωμένος σχεδιασμός, όμως κάθε φορά που
αποφασιζόταν να προωθηθεί ένα έργο, άρχιζε η
συζήτηση από την αρχή, βάζοντας στην κριτική, όχι
μόνο τα τεχνικά του χαρακτηριστικά, αλλά και γενικότερα θέματα, όπως τη σκοπιμότητα, τη χωροθέτηση κ.λ.π. Σήμερα, απαιτείται άμεση ολοκλήρωση και
θεσμοθέτηση του νέου επικαιροποιημένου Ρ.Σ. και
η υλοποίηση των κατευθύνσεών του και των μεγά-

λων έργων που θα περιλαμβάνει στις προτάσεις του, Η δημοσιοποίηση των
χωρίς τοπικιστικές, πολιτικές και άλλες υστερόβου- στοιχείων για τις αναθέσεις δημοσίων έργων
λες αντιπαραθέσεις.
n Βάσει έρευνας ΣΜΕΔΕΚΕΜ για τις αναθέσεις
ΟΣΕ/ΕΡΓΟΣΕ στην πενταετία 2003-2007, από τις
84 μελέτες που ανατέθηκαν, μόνο τις δύο πήραν
γραφεία εκτός Αττικής (συν άλλες δύο, σε συμπράξεις). Εχετε ευρύτερη εικόνα, για το τι συμβαίνει
και με άλλες αναθέσεις; Τι μπορεί να γίνει για να
ξεπεραστεί αυτό;
Το θέμα που θίγετε, αποτελούσε μία αναξιοκρατική
μεταχείριση με άνισους όρους, υπέρ των γραφείων της Αττικής και εις βάρος όλων των υπόλοιπων
γραφείων της χώρας. Αυτός ήταν ο λόγος που κάναμε τη στατιστική επεξεργασία και καταγγείλαμε
τον ΟΣΕ. Έχουν παρατηρηθεί αντίστοιχα φαινόμενα
και σε άλλους φορείς. Από την άλλη πλευρά, αυτό
που ακούγεται συχνά, περί «δίκαιας κατανομής
σε όλους» των μελετών, κατά τη γνώμη μου είναι
εξίσου άδικο και αναξιοκρατικό. Πιστεύω ότι ένα
σύστημα αναθέσεων, που θα διασφαλίζει την αντικειμενικά αξιοκρατική αξιολόγηση των διαγωνιζομένων είναι μονόδρομος για τη διασφάλιση της
ποιότητας των μελετών. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί
με την αντικειμενικοποίηση των κριτηρίων αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών των διαγωνιζομένων, αλλά και με την εισαγωγή ως κριτηρίου επιλογής των «ανεκτέλεστων συμβάσεων», που προτείνει
ο ΣΜΕΔΕΚΕΜ, μεταξύ άλλων, για την αναμόρφωση
του θεσμικού πλαισίου.
n Ειδικά για τον κλάδο σας. Ποια πιστεύετε ότι
είναι τα κυριότερα ανοιχτά «μέτωπα» σήμερα και
πώς πρέπει να αντιμετωπιστούν;
Η αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου και η ολοκλήρωσή του με την έκδοση σύγχρονων προδιαγραφών και κανονισμού αμοιβών για όλες τις κατηγορίες μελετών, η εξόφληση των οφειλών από
εκτελεσμένες εργασίες στα γραφεία μελετών, αλλά
και η στήριξη εκ μέρους της πολιτείας των γραφείων
μελετών, για να βγουν αλώβητα από την κακή αυτή
οικονομική περίοδο.
n Πόσο ικανοποιημένη είστε από το επίπεδο συνεργασίας με το ΤΕΕ/ΤΚΜ;
Η συνεργασία του Συλλόγου με το Τμήμα Κεντρικής
Μακεδονίας του ΤΕΕ είναι συνεχής και εποικοδομητική. Τα θέματα των μελετών απασχολούν το
γραφείο και τη μόνιμη επιτροπή επαγγελματικών
θεμάτων. Μέλη του συλλόγου μας στελεχώνουν ή
συνεργάζονται με τη μόνιμη επιτροπή και τις Ομάδες Εργασίας του ΤΕΕ/ΤΚΜ στην προώθηση αιτημάτων, τη διατύπωση προτάσεων προς το υπουργείο
και γενικά τη διαμόρφωση θέσεων στο πλαίσιο της
βελτίωσης του περιβάλλοντος δουλειάς των μελετητών Δημοσίων Έργων, της βελτίωσης ποιότητας των
μελετών και γενικότερα της παραγωγής των Δημοσίων Έργων. n

είναι προς τη σωστή
κατεύθυνση

Πιστεύω ότι με συστηματική δουλειά και
ορθολογικό προγραμματισμό, μεγάλο ποσοστό
των πόρων του ΕΣΠΑ θα
μπορέσει να απορροφηθεί
Η μεταφορά των αρμοδιοτήτων διαχείρισης του
Μετρό Θεσσαλονίκης
στην πόλη μας δεν έχει
γίνει, με τρόπο ώστε
να απεξαρτηθεί από το
Αττικό Μετρό
Οι αρμοδιότητες μελέτης
και κατασκευής των
μεγάλων οδικών έργων
πρέπει, με δεδομένη
την αναδιάρθρωση
των αρμοδιοτήτων των
Περιφερειών, μέσω
του ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ, να
επιστρέψουν στις περιφερειακές υπηρεσίες
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Α. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Αποστολή αγγελιών
τηλ: 2310 883148,
fax: 2310 883151,
e-mail:
kukudea@central.tee.gr.

Αρχιτεκτόνισσα από τεχνικό γραφείο μελετών. Γνώση Γ.Ο.Κ., προγραμμάτων 3D φωτορεαλισμό. Εμπειρία σε έκδοση οικοδομικών
αδειών. Τηλ 698 1663670, 698 1388706.
Αρχιτέκτων από τεχνική εταιρεία, 5 έτη
εμπειρία σε μελέτες κτιριακών έργων, άριστη γνώση Γ.Ο.Κ., προγραμμάτων ηλεκτρονικής σχεδίασης και παρακολούθησης τεχνικών έργων, Αγγλικών, επαφών με δημόσιες
υπηρεσίες. Βιογραφικό Fax 2310 280734,
Τηλ. 2310 225163.
Ηλεκτρολόγος με τηλεπικοινωνιακής κατεύθυνσης, από τεχνική εταιρεία. Ηλικία
20 έως 30 ετών, εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις,. Τηλ / Fax 2310 441690,
email: info@mihaniki.gr.
Ηλεκτρολόγος από τεχνική εταιρεία με έδρα
Θεσσαλονίκη. 5 έτη εμπειρία στο βιομηχανικό χώρο ή στο χώρο των φωτοβολταϊκών
συστημάτων. Βιογραφικό Τηλ 2310 729822,
email: info@nrg-orion.gr.
Μηχανικός, για στελέχωση εταιρείας, με
πτυχίο ΜΕΚ Δ’ οδοποιία, Γ’ υδραυλικά. Τηλ
697 2916588.
Μηχανικός από εμπορική εταιρεία. Ηλικία
25 έως 35 ετών, 3 – 5 έτη προϋπηρεσία. Τηλ
2310 515100.
Μηχανικός από εργοστάσιο ηλεκτρολογικού
υλικού στην Σίνδο, ως υπεύθυνος παραγωγής. Τηλ 697 5879022.
Μηχανικός από εμπορική κατασκευαστική εταιρεία για μηχανικός πωλήσεων. Τηλ
23920 72462, Fax 2310 72463.
Μηχανικός από εταιρεία TZOVARAS
GROUP OF ENGINEERS. 10 έτη εμπειρία
στον τομέα της ενέργειας. Τηλ 2310 458323,
697 7825257.
Μηχανικός με κατεύθυνση σχετική με τρόφιμα από εταιρεία συμβουλών στη Θεσσαλονίκη για εργασία σε σχεδιασμό συστημάτων.
5 έτη εμπειρία σε συστήματα Iso – Haccp.
Βιογραφικό email: info@agrospecom.gr.
Μηχανικός (κωδ. EXJX02), από βιομηχανία με έδρα τη Θεσσαλονίκη, για πωλητής
εξωτερικού στα φωτοβολταϊκά. 2 – 3 έτη
προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση. Γνώση
άπταιστων Αγγλικών, Η/Υ, δυνατότητα συχνών ταξιδιών στο εξωτερικό (Γερμανία).
Επιθυμητά Γερμανικά. Βιογραφικό Fax 2310
271025, Λεωφόρος Νίκης 2 Τ.Κ. 54624
Θεσσαλονίκη, email: cv@createandact.gr,
επισύναψη φωτογραφίας.
Μηχανικός (κωδ. Χ-722(6946)) από εταιρεία
που δραστηριοποιείται στον κλάδο των εναλλακτικών πηγών ενέργειας, για τη στελέχωση της θέσης Τεχνικό Επίβλεψης με αρμοδιότητες αναζήτηση και οργάνωση συνεργείων
διαφόρων ειδικοτήτων, μελέτη και επίβλεψη
έργων, κατά προτίμηση οικοδομικών εργασιών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, οργάνωση
προγραμματισμένων συντηρήσεων έργων. 2
έτη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση. Γνώση
Αγγλικών, Η/Υ(Ms Office). Επιθυμητά Γερμανικά. Βιογραφικό Fax 2310 988108, email:
pashalis.troumpalos@adecco.com.
Μηχανικός Προγραμματιστής με γνώση σε
php. Τηλ 697 3452104.
Μηχανικός Προγραμματιστής από εταιρεία
κατασκευής ιστοσελίδων. Γνώση σε php και
css. Βιογραφικό email: sales@exnet.gr.
Μηχανικός Προγραμματιστής από εταιρεία
που δραστηριοποιείται στο χώρο πληροφορικής, Internet, δημοσίων σχέσεων, για
πρακτική εξάσκηση στους τομείς της. Βιογραφικό email: sales@exnet.gr.
Μηχανολόγος από κατασκευαστική εταιρεία. Τ.Θ. 508, Τ.Κ. 57008.
Μηχανολόγος Γνώση νομοθεσίας για Α.ΜΕ.
Α, για ανελκυστήρες και για αναβατόρια . Τηλ
697 6800825.
Μηχανολόγος από εταιρεία μηχανολογικών
κατασκευών στη περιοχή Νεοχωρούδας. Βιογραφικό email: esarikos@otenet.gr.

Μηχανολόγος από βιομηχανία στο Πολύκαστρο Κιλκίς. Ηλικία έως 30 ετών, Αγγλικά.
Επιθυμητά Γερμανικά, CAD. Βιογραφικό
Fax 23430 95645, Τηλ. 23430 95643, email:
foundry@egnatiafoundry.gr.
Μηχανολόγος από εταιρεία μελέτης κατασκευής και εμπορίας συστημάτων γεωθερμικών αντλιών θερμότητας. Γνώση σε
θέματα θέρμανσης ψύξης εναλλακτικών,
ενεργειακά – οικονομοτεχνικά μοντέλα, θερμικές απώλειες. Γνώση Αγγλικά. Βιογραφικό
email: info@geoexchange.gr.
Μηχανολόγος (κωδ. TEC 458) από βιομηχανία με έδρα τη Θεσσαλονίκη, για να ασχοληθεί α)με την ελληνορωσική και ρωσικοελληνική διερμηνεία στο πλαίσιο συναντήσεων
υψηλόβαθμων στελεχών, β)στη μετάφραση
τεχνικών όρων που αφορούν προϊόντα υψηλής τεχνολογίας γ)την υποστήριξη τεχνικών
έργων στο εργοστάσιό της. Γνώση τεχνικής
ορολογίας, άπταιστα Ρωσικά και Ελληνικά,
Η/Υ. Βιογραφικό email: cv@anadeixi.gr.
Μηχανολόγος ή Χημικός Μηχανικός από
όμιλο ACO με εξειδίκευση στα ολοκληρωμένα συστήματα αποστράγγισης, για μηχανικός πωλήσεων Βόρειου Ελλάδος. Ηλικία
έως 32 ετών, 3 έτη εμπειρία σε δημιουργία ή
διαχείρηση δικτύου πωλήσεων υδραυλικών,
προϊόντων θέρμανσης, κατασκευαστικών ή
δομικών υλικών, γνώση κατασκευαστικού
κλάδου, Αγγλικά, Η/Υ(Ms Office), άδεια οδηγήσεως. Επιθυμητά Γερμανικά. Βιογραφικό
Fax 210 6042581, email: arapou@aco.com.
gr.
Πολιτικός Μηχανικός (2 έτη κτήσης πτυχίου) για θέματα ασφαλείας και υγιεινής
σε εργοτάξιο στην περιοχή της Κατερίνης.
Βιογραφικό Fax 2310 458323, email: info@
atzovaras.gr.
Πολιτικός Μηχανικός από διεθνή τεχνική
εταιρεία. 3 έτη εμπειρία στον τομέα των
κατασκευών και δυνατότητα μετακίνησης
εκτός Θεσσαλονίκης. Fax 2310 445507, Τηλ.
2310 445367, 697 76801165.
Πολιτικός Μηχανικός (ΜΒΑ). Γνώση Αγγλικών, Γερμανικών, 5 έτη εμπειρία στη μελέτη
ιδιωτικών έργων, 20ετή στην επίβλεψη δημοσίων και ιδιωτικών έργων, για συνεργασία
στα δημόσια και ιδιωτικά έργα στη Θεσσαλία
και Μακεδονία, ως επιβλέπων μηχανικός
για έργα εντός εκτός Ελλάδας καθώς και
ενασχόληση κοινοτικά προγράμματα. Τηλ
697 4428152
Πολιτικός Μηχανικός ή Αρχιτέκτων για
συνεργασία, σε δημόσια έργα. Τηλ. 2310
210141.
Τοπογράφος Μηχανικός 5 έτη εμπειρία
σε έργα οδοποιίας και υδραυλικών, επιμετρήσεις, νέες τιμές. Τηλ 23730 65440, Fax
23730 65380, email: gmaktris@elkat.gr.
Τοπογράφος Μηχανικός από εταιρεία
LAND EXRERTS, για εργασία γραφείου και
υπαίθρου, για τοπογραφικά, έκδοση οικοδομικών αδειών, μεταφορικό μέσο. Τηλ 2310
540999, 694 4418834.

Β. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Αρχιτέκτων με πτυχίο ΜΕΚ Γ’ οικοδομικά
και Β’ πρασίνου, για στελέχωση εταιρείας,.
Τηλ 697 6126326.
Αρχιτέκτων με πτυχίο ΜΕΚ Β’ οικοδομικά
και Α’ πρασίνου, για στελέχωση εταιρείας,.
Τηλ 2310 402960, 697 7587578.
Αρχιτέκτων για συνεργασία με αρχιτέκτονα
για στελέχωση γραφείου ιδιωτικών έργων.
Βιογραφικό Τηλ 2310 843445, 697 4447547,
email: arch1@ tee.gr.

Αρχιτέκτων με μικρή εμπειρία σε μελέτες
και εργοτάξιο. Γνώση Γ.Ο.Κ., AutoCAD 2D
- 3D, ArchiCAD, 3D Studio Max, Artlantis,
Photoshop, για εργασία σε τεχνική εταιρεία
ή μελετητικό γραφείο. Τηλ. 693 7288418,
email: nzikos@teemail.gr.
Αρχιτεκτόνισσα Γνώση Αγγλικά, Ιταλικά, Ισπανικά, Η/Υ(Ms Office), AutoCAD,
ArchiCAD, Adobe Photoshop, Corel Draw,
Goggle SketchUP, Adobe InDesign, για
εργασία σε αρχιτεκτονικό - τεχνικό γραφείο
στην Θεσσαλονίκη. Τηλ 697 8337775.
Αρχιτέκτων μέλος ΤΕΕ 2006, ΜSc AAC
Bartlett, UCL, με εργασιακή εμπειρία σε Ελλάδα και Λονδίνο. Γνώση AutoCAD 2D-3D,
Revit, Microstation 2D-3D, 3ds Max Design,
Rhino, Sketchup, Photoshop, Indesign,
Illustrator, για φωτορεαλιστικές απεικονίσεις, για εξωτερική συνεργασία. Τηλ 694
2715122, email: tm.3darch@gmail.com.
Αρχιτεκτόνισσα για συνεργασία με αρχιτεκτονικό- τεχνικό γραφείο ή κατασκευαστική
εταιρεία. Με master στην βιοκλιματική αρχιτεκτονική, ευχέρεια στην σύνθεση. Γνώση
Η/Υ(Ms Office), AutoCAD, 3ds max., ecotect,
Photoshop. Τηλ 697 6693232, email: nastia.
katsoulea@gmail.com.
Αρχιτεκτόνισσα για συνεργασία με τεχνικά
γραφεία. Με μελετητικό πτυχίο Β’ τάξης
κατηγορίες 6 – 7, με μεγάλη εμπειρία σε
ιδιωτικά και δημοσία έργα και στη σύνταξη
τευχών δημοπράτησης. Γνώση Αγγλικών,
Γαλλικών, Ιταλικών, ψηφιακού σχεδιασμού,
μεταπτυχιακό στον βιοκλιματικό σχεδιασμό.
Τηλ 2310 232657, 693 2577845, email: gpinter@otenet.gr.
Ηλεκτρολόγος, μέλος ΤΕΕ 2005. 3 έτη
προϋπηρεσία σε τεχνικές εταιρείες, ΜΕΚ
Α’. Γνώση Αγγλικών, Η/Υ(Ms Office), 4Μ,
AutoCAD, μελετών φυσικού αερίου για εργασία στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Τηλ 698
3661271, email: ilektrologos_mixanikos@
yahoo.com.
Ηλεκτρολόγος μέλος ΤΕΕ 2009, με μεταπτυχιακό στα “Συστήματα Αυτοματισμού”
(ΕΜΠ). Γνώση Αγγλικών, Γερμανικών, Η/
Υ(Ms Office), AutoCAD, Matlab, C, VHDL,
άδεια οδηγήσεως, για εργασία στην περιοχή
της Θεσσαλονίκης. Τηλ 697 2201295, email:
mgkioulo@gmail.com.
Μηχανολόγος για στελέχωση εταιρείας ή
για συνεργασία με Μελετητικό πτυχίο Α’ ηλεκτρομηχανολογικά (9), περιβαλλοντικά (27).
Τηλ 693 6702406, email: perixontas768@
hotmail.com.
Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος για στελέχωση εταιρείας ή για συνεργασία με Μελετητικό πτυχίο Γ’ ηλεκτρομηχανολογικά (9),
βιομηχανικά (15) ,και Α’ περιβαλλοντικά (27).
Τηλ 690 7419109, email: asko@hol.gr.
Μηχανολόγος – Ηλεκτρολόγος με διοικητική και εργοταξιακή εμπειρία βιομηχανικών
και κτιριακών έργων. Γνώση Αγγλικών, Η/Υ,
άδεια οδηγήσεως, για εργασία. Τηλ 2310
314278, 697 6206265.
Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος για στελέχωση εταιρείας με πτυχίο ΜΕΚ Δ’ ηλεκτρομηχαλογικά, υδραυλικά υπό πίεση, βιομηχανικά-ενεργειακά, για σύσταση ή στελέχωση
τεχνικής εταιρείας. Τηλ 697 6612102.
Μηχανικός Χωροταξίας Πολεοδομίας και
Περιφερειακής Ανάπτυξης, εμπειρία σε
κατασκευαστική εταιρεία. Γνώση Αγγλικών,

Γερμανικών, AutoCAD, ArchiCAD, GIS,
Artlantis, για εργασία. Τηλ 697 4712058,
email: chriefth@plandevel.auth.gr.
Πολιτικός Μηχανικός για στελέχωση εταιρεία, με πτυχίο ΜΕΚ Α1’ σε Α2’ οικοδομικά,
οδοποιία, υδραυλικά, λιμενικά, βιομηχανικά
– ενεργειακά. Τηλ 693 7467021.
Πολιτικός Μηχανικός για στελέχωση εταιρείας, με πτυχίο ΜΕΚ Δ’ οδοποιία, υδραυλικά, βιομηχανικά – ενεργειακά, Γ’ οικοδομικά, Α’ λιμενικά. Τηλ 697 5875839, email:
kyriakosa63@yahoo.com.
Πολιτικός Μηχανικός μέλος ΤΕΕ 1991,
με πτυχίο ΜΕΚ Γ’ οικοδομικά Α’ οδοποιία,
υδραυλικά, λιμενικά, βιομηχανικά – ενεργειακά, για συνεργασία. Τηλ 2310 318010,
697 7260392, email: msoul@hol.gr.
Πολιτικός Μηχανικός μέλος ΤΕΕ 2004.
6έτη εμπειρία παρακολούθησης δημοσίων
και ιδιωτικών έργων και προγραμμάτων
ΕΣΠΑ, για εργασία σε εταιρείες στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Τηλ 694 6483591,
email: nlomvardos@hotmail.com.
Πολιτικός Μηχανικός, MSc Συγκοινωνιολόγος, 2 έτη εμπειρία σε έκδοση οικοδομικών
αδειών σύνταξη προσφορών / προκοστολογήσεων, σχεδιασμός ιδιωτικών έργων,
μικρές κυκλοφοριακές μελέτες. Γνώση
Γ.Ο.Κ., Α.με.Α Αγγλικών, Γερμανικών, Η/
Υ(Ms Office), Internet, AutoCAD, CivilTech,
ADEIA 4M, για εργασία. Τηλ 697 4045774.
Πολιτικός Μηχανικός μέλος ΤΕΕ 2009, κατασκευαστικής κατεύθυνσης, με διπλωματική σε ενεργειακό σχεδιασμό. Γνώση Αγγλικών, Ιταλικών, Η/Υ(Ms Office), AutoCAD,
ArchiCAD, FESPA, Sap2000, Etabs, EPANR, 4M KENAK Photoshop, άδεια οδηγήσεως, για εργασία σε τεχνική εταιρεία ή
τεχνικό γραφείο στην Θεσσαλονίκη. Τηλ 693
2814122, email: constantinos@hotmail.it.
Πολιτικός Μηχανικός μέλος ΤΕΕ 2006,
εμπειρία στα δημοσία έργα και μεταπτυχιακές σπουδές στην Προστασία Περιβάλλοντος & Βιώσιμη Ανάπτυξη (ΑΠΘ). Γνώση
Αγγλικά, Ιταλικά, Η/Υ, AutoCAD, για εργασία
στη Θεσσαλονίκη. Τηλ 697 3326508.
Τοπογράφος Μηχανικός με εμπειρία και
πλήρη εξοπλισμό, για εργασία με τεχνική
εταιρεία μελετών και κατασκευών, αναλαμβάνοντας και κατ’ αποκοπήν τοπογραφικές
εργασίες. Τηλ. 697 7808358.
Τοπογράφος Μηχανικός με πολυετή εμπειρία και τοπογραφικό εξοπλισμό, για συνεργασία με μελετητές και κατασκευαστές
ιδιωτικών και δημοσίων έργων στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης. Τηλ 2311
249930, 694 6377638, email: kalopetr@
hotmail.com.
Τοπογράφος Μηχανικός για συνεργασία, με
10 έτη εμπειρία και πλήρη εξοπλισμό (Total
Station και GPS), σε σύνταξη τοπογραφικών
διαγραμμάτων, αποτυπώσεων, χαράξεων,
παρακολούθηση έργων, υποστήριξη και οργάνωση εργοταξίων. Τηλ 694 7930433.
Χημικός Μηχανικός με διδακτορικό, 4 έτη εργαστηριακή εμπειρία. Γνώση Αγγλικών, Proficiency), Γερμανικών,
(Mittelstufenprufung), Η/Υ, HPLC, GC και
GC-MS. για εργασία. Τηλ 699 2043437,
email: zkons@teemail.gr.
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Η π-SYSTEMS International Α.Ε., κορυφαία
Ελληνική Εταιρεία Έρευνας και Ανάπτυξης Τεχνικού
Λογισμικού για Κτιριακές Μελέτες και Τεχνικά Έργα,
καθώς επίσης και Παροχής Υπηρεσιών Υποστήριξης &
Εκπαίδευσης Μηχανικών, σε θεωρητικά και πρακτικά
θέματα της επιστήμης και της τεχνολογίας,

StereoSTATIKA
Απόστολου Κωνσταντινίδη

version

5

ΖΗΤΑ: Πολιτικό Μηχανικό ή
Αρχιτέκτονα
με μεγάλη εμπειρία στις πωλήσεις
με αντικείμενο την προώθηση των πακέτων Λογισμικού που
απευθύνονται σε Αρχιτέκτονες και Πολιτικούς Μηχανικούς
Θέσεις 2
1 Θέση για την στελέχωση των γραφείων της Αθήνας
(κωδικός Θέσης: ath01)
1 Θέση για την στελέχωση των γραφείων της Θεσσαλονίκης
(κωδικός Θέσης Thes01)
Απαιτούμενα Προσόντα:
� Πτυχίο AEI/ΤΕΙ κατά προτίμηση Αρχιτέκτονα ή Πολιτικού Μηχανικού
� Ικανότητες επικοινωνίας και διαπραγμάτευσης
� Προσανατολισμένος στη τεχνολογία
� Άριστη γνώση και χρήση Η/Υ
� Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
� Ευελιξία στις μετακινήσεις και στα ταξίδια
� Εκπληρωμένες τις στρατιωτικές υποχρεώσεις
� Ευχάριστη και συγκροτημένη προσωπικότητα
Προσφέρονται:
� Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
� Δυνατότητα Επαγγελματικής εξέλιξης
� Συνεχής Εκπαίδευση
� Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας
Αποστολή Βιογραφικού Σημειώματος μέσω,
E-mail: apl@pi.gr, Fax: 210 7569609
ή ταχυδρομικά στη διεύθυνση:
π-SYSTEMS International A.E.,
Ι. Φωκιανού 4, 11635 ΑΘΗΝΑ.
Για περισσότερες πληροφορίες
επισκεφτείτε το site μας.
URL: http://www.pi.gr.

®

C E R T I F I E D
Partner

ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ

Ολοκληρωμένο και αυτόνομο λογισμικό για πλήρη μελέτη Στατικής
και Δυναμικής Ανάλυσης Κτιρίων από Οπλισμένο Σκυρόδεμα.
�
�
�
�
�
�
�
�

Ταχύτατη διαμόρφωση φορέα
Μεγάλη ευχρηστία και πρακτικότητα.
Aξιοπιστία επιλύσεων με πιστοποίηση Ε.Μ.Π
Έλεγχος προβλημάτων και βελτιστοποίηση
Προμέτρηση Υλικών
Υποστυλώματα και τοιχεία σύνθετης διατομής
Σύνθετες θεμελιώσεις
Αυτόματη παραγωγή σχεδίων αναπτυγμάτων
δοκών

�
�
�
�
�

Προσθήκη και έλεγχος υφισταμένου κτιρίου
με τους παλαιούς κανονισμούς
Υποστήριξη όλων των Συνδετήρων της
Ελληνικής Βιομηχανίας:
Υποστήριξη πολυπύρηνων ε
πεξεργαστών (multithreading)
Συνεργασία με
Συνεργασία με

Αθήνα
Τηλ: +30-210-756-9600
Fax: +30-210-756-9609
Θεσσαλονίκη Τηλ: +30-2310-402-301(-2-3) Fax: +30-2310-402-304
Κύπρος
Τηλ: +357-26-950-788
Fax: +357-26-945-869

®

info@pi.gr
macedonia@pi.gr
cyprus@pi.gr
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n Ζητούνται αρμοδιότητες

04

n Κοινή σύσκεψη ΤΕΕ
στη Θεσσαλονίκη

09

n Διαχείριση στερεών
αποβλήτων
n Φορολογικό σεμινάριο
ΤΕΕ/ΤΚΜ
n Προεκλογικό
Τεχνογράφημα

10

n Ενδιαφέρουν

12-13

nΑ
 νακύκλωση

	Δυνατότητες, προτερήματα,
συμβουλές



14

n Με μια ματιά

16

nΣ
 υλλογικά-Παραταξιακά

18

nΣ
 υνάντηση ΔΕ με κλιμάκιο
της ΝΔ
nΔ
 υναμική συμμετοχή
μηχανικών
nΕ
 λλιπής εξυπηρέτηση στο
ΕΤΑΑ στη Θεσσαλονίκη

19

n Από την ΠΚΜ θα γίνει
ο δρόμος «Σερρών Αμφίπολης»
n Η Γ. Κωτίδου νέα πρόεδρος
του ΟΕΚ
n Ελλείψεις στο τμήμα
τοπογραφήσεων

20

n Μαρία Γρηγοριάδου

	Το ΠΔΕ πρέπει να ενισχυθεί και να
αναδιαρθρωθεί

22

n Ζητείται

11

n Ο 50χρονος Αστερίξ ...στη
Θεσσαλονίκη

επισκεφθείτε μας...
http://www.tkm.tee.gr

