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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ “e-ΤΕΧΝΟΓΡΑΦΗΜΑ” ΚΑΙ “@mytee.gr”
Ηλεκτρονική υπόσταση πρόκειται να αποκτήσει από την 1η Μαρτίου
2011 το «Τεχνογράφημα», προκειμένου να περικοπούν δαπάνες ταχυδρομείου και τυπογραφείου, αλλά και για λόγους περιβαλλοντικής
προστασίας (μέσω της εξοικονόμησης χαρτιού).
Οι συνάδελφοι-μέλη του ΤΕΕ/ΤΚΜ- που επιθυμούν να λαμβάνουν το
«Τεχνογράφημα» ηλεκτρονικά, θα πρέπει να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση που υπάρχει στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ/ΤΚΜ www.tkm.tee.
gr και να την αποστείλουν στη διεύθυνση tee_thess@tee.gr.
Επίσης, μπορούν να το λαμβάνουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση, την
οποία έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν δωρεάν στο “@mytee.
gr”. Η διαδικασία απόκτησης του συγκεκριμένου λογαριασμού e-mail
είναι πολύ απλή. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να μπαίνουν στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ (www.tee.gr) και ακολούθως στο banner «Υπηρεσίες
My TEE» (ακριβώς κάτω από τις «Προθεσμίες-Άμεση Ενημέρωση»
και να συμπληρώνουν τη σχετική αίτηση εγγραφής (βλέπε δίπλα) και
να την αποστείλουν στο:
• FAX (210-3671101)
• Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (accounting@tee.gr)
• Ταχυδρομικά (Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας – Σόλωνος 53 & Σίνα,
10672 – Αθήνα)
Αν υπάρχουν συνάδελφοι, που επιθυμούν να εξακολουθήσουν να
λαμβάνουν το περιοδικό στην έντυπη μορφή του, μπορούν να το δηλώσουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση tee_thess@tee.gr και στο φαξ
2310 883110.
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ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ TEE/TKM*

ΑΙΘΟΥΣΕΣ

Καθηµερινή
πρωί ή απόγευµα

Καθηµερινή
όλη µέρα

Σάββατο-Κυριακή
πρωί ή απόγευµα

Σάββατο-Κυριακή
όλη µέρα

Αµφιθέατρο

400,00 €

500,00 €

500,00 €

700,00 €

Φουαγιέ

200,00 €

300,00 €

330,00 €

500,00 €
* Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ 23%

* Οι παραπάνω τιµές επιβαρύνονται µε ΦΠΑ 23%
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ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΤΕΕ/TKM

TEXNIKO ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ NΠΔΔ
Μ. Αλεξάνδρου 49, 546 43, Θεσσαλονίκη
www.tkm.tee.gr
15νθήμερη εφημερίδα του ΤΕΕ/ΤΚΜ, αποστέλλεται δωρεάν στα μέλη του
Εκδότης - Διευθυντής
Τάσος Κονακλίδης, Πρόεδρος ΤΕΕ/ΤΚΜ
Υπεύθυνος τυπογραφείου
Μαρία Σπυροπούλου
Συνεργάτες
Αλεξάνδρα Γούτα, δημοσιογράφος
Άγγελος Αγγελίδης, δημοσιογράφος
Βίκυ Παπαγεωργίου, αρχιτέκτων
Έλσα Φωκά, αρχιτέκτων
Χρύσα Λασκαρίδου, χημικός μηχανικός
Καλλιτεχνική επιμέλεια
Βίκυ Παπαγεωργίου, αρχιτέκτων
Έλσα Φωκά, αρχιτέκτων
Εξώφυλλο:
Δημήτρης Βλάχος
e-mail Γραφείου Τύπου
papaget@central.tee.gr
fokaels@central.tee.gr
Σελιδοποίηση-Διαχωρισμοί-Μοντάζ-Εκτύπωση
Μ. Διαμαντίδη Α.Ε.,
ΒΙ.ΠΑ. Λακκώματος, Χαλκιδική,
Τ.Κ. 63 080, Τ. 23990 20203, F. 23990 51623
e-mail: aa@otenet.gr, design@diamprinting.gr
Διαφημίσεις
Δόμνα Τοπουζίδου, τηλ. 2310 883170, fax: 2310 883161
e-mail: domnatop@central.tee.gr
To Τεχνογράφημα δημοσιεύει ενυπόγραφες επιστολές αναγνωστών, οι
οποίες εκφράζουν την άποψη του συντάκτη τους. Η σύνταξη διατηρεί το
δικαίωμα να συντομεύει τα κείμενα

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Τα νέα τηλέφωνα του ΤΕΕ/ΤΚΜ

Γραφείο Προέδρου: 2310 883170
Τμήμα Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Πρωτόκολλο 2310 883101-3
Λογιστήριο 2310 883104-6
Συνδρομές - Κρατήσεις 2310 883107
Τμήμα Επιστημονικών & Αναπτυξιακών Θεμάτων
Επιστημονικά – Αναπτυξιακά 2310 883120-2&4
Εκπροσωπήσεις 2310 883121
Τεχνογράφημα 2310 883125
Τμήμα Επαγγελματικών Θεμάτων
Αμοιβές 2310 883144-6
Συλλογικές Συμβάσεις 2310 883144-6
Σεμινάρια 2310 883145
Δημόσια Έργα 2310 883143
Γραφείο ΓΟΚ 2310 883152
Μητρώο μελών - Βεβαιώσεις 2310 883140
Πειθαρχικό Συμβούλιο 2310 883150
Νομική Υπηρεσία 2310 883109
Τμήμα Βιβλιοθήκης & Πληροφόρησης
Τράπεζα Πληροφοριών 2310 883186
Δανεισμός 2310 883187

EDITORIAL
Το Έτος Ενενήντα Εννέα
Έξω από το καινούργιο κτήριο του δημαρχείου Θεσσαλονίκης, στην
πλευρά που «κοιτάζει» προς Θερμαϊκό, έκανε πριν από λίγες εβδομάδες την εμφάνισή του ένας μικρός φωτεινός πίνακας, με έναν
τριψήφιο αριθμό. Δε δείχνει τις κενές θέσεις στο πάρκινγκ του δημαρχείου, όπως βιαστικά απεφάνθησαν κάποιοι περαστικοί. Δείχνει
πόσες ημέρες απομένουν, μέχρι τη συμπλήρωση 100 χρόνων από
την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης, τον Οκτώβριο του 2012.
Τριακόσιες και κάτι ημέρες μέχρι το έτος 100. Υπό άλλες συνθήκες,
η τριψήφια ένδειξη ενδέχεται να δημιουργούσε ευχάριστη προσμονή για τους εορτασμούς μιας μεγάλης επετείου. Έτσι όπως έχουν τα
πράγματα, όμως, δημιουργεί ανησυχία, πικρία, ερωτήματα.
Όχι μήπως δεν προλάβουμε να γιορτάσουμε (αυτό τουλάχιστον πάντα το προλαβαίνουμε και πάντα το καταφέρνουμε)... Πικρία και
ανησυχία, για όλα αυτά που υποτίθεται ότι θα έπρεπε να έχουν γίνει μέχρι το 2012 (και φυσικά εξαγγέλλονταν ως «σίγουρα», όταν
το 2012 φαινόταν να είναι ακόμη μακριά).
Στο ΤΕΕ/ΤΚΜ είχαμε πολλές φορές πει ότι η Θεσσαλονίκη θα έπρεπε το 2012 να μπορεί να γιορτάσει την επέτειο των 100 χρόνων,
χρησιμοποιώντας και τις εγκαταστάσεις ενός νέου εκθεσιακού
κέντρου. Κι αν άκουγε κάποιος τη θέρμη και τον ενθουσιασμό, με
τον οποίο έχει εξαγγελθεί επανειλημμένα ότι η ΔΕΘ «πάει Σίνδο»,
θα πίστευε ότι η πόλη θα έχει όντως ένα νέο εκθεσιακό κέντρο το
2012. Σήμερα, πλέον, ακόμη και οι πιο καλόπιστοι, έχουν σοβαρές
αμφιβολίες.
Στο ΤΕΕ/ΤΚΜ είχαμε προειδοποιήσει ότι το μετρό δε θα είναι έτοιμο το 2012. Όχι, δεν έχουμε προφητικό χάρισμα, πρόκειται για κοινή λογική. Σκεφτείτε ότι σε δημοσίευμα της «Ελευθεροτυπίας»,
το Φεβρουάριο του 2006, το έργο του μετρό αναφερόταν ήδη ως
«στοιχειωμένο», αφού η λειτουργία του μετατίθετο για το 2012 (για
την ιστορία της …διαδρομής της βαλίτσας, το 1976 ο τότε νομάρχης,
Κωνσταντίνος Πυλαρινός, είχε καταφέρει να περιλάβει στον προϋπολογισμό «κωδικό» για το μετρό Θεσσαλονίκης).
Στο ΤΕΕ/ΤΚΜ έχουμε κάποιες επιφυλάξεις για το κατά πόσον θα
ξεκινήσει εγκαίρως το φιλόδοξο σχέδιο «Θεσσαλονίκη 2012»,
που εξήγγειλε η υπουργός Περιβάλλοντος και το οποίο προβλέπει
ΑΜΕΣΕΣ αλλαγές για την πόλη (αντιγράφουμε από την εφημερίδα
«Μακεδονία» (23/9/2010), για να μην ξεχνιόμαστε: «Το νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο που βρίσκεται σε διαδικασία επικαιροποίησης και
θα προωθηθεί για θεσμοθέτηση στις αρχές του 2011, καθώς και το
Πρόγραμμα του ΥΠΕΚΑ «ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012»).
Τί περιλαμβάνει το σχέδιο; Ανασχεδιασμό θαλάσσιου μετώπου, δημιουργία μητροπολιτικού πάρκου στο χώρο όπου βρίσκεται σήμερα
η ΔΕΘ, απόδοση στην πόλη των στρατοπέδων (αμήν), σχεδιασμό
και χωροθέτηση της ζώνης καινοτομίας, έργα στις οδούς Λαγκαδά και 26ης Οκτωβρίου, στη λεωφόρο Γεωργικής Σχολής και στην
οδό Μοναστηρίου και απόδοση στους πεζούς μέρους του ιστορικού
κέντρου.
Δε σπεύδουμε να αμφισβητήσουμε τα αποτελέσματα της όλης προσπάθειας πριν την ώρα τους (άλλωστε αρχές 2011 είναι τουλάχιστον
μέχρι τον Απρίλιο, απλά υπενθυμίζουμε τους στόχους (για να μην
ξεχνιόμαστε όπως προείπαμε).
Είμαστε, λοιπόν, στο έτος 99 και σχεδιάζουμε το έτος 100. Ο πίνακας έξω από το δημαρχείο μπορεί να δείχνει ακόμη τριακόσιες κάτι,
αλλά το 2012 είναι πολύ κοντά (εδώ αποδείχθηκε πολύ κοντά και για
όσα εξαγγέλλονταν το 2006).
Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να διαλέξουμε δρόμο και να πατήσουμε
γκάζι. Να εστιάσουμε σε λίγα σημαντικά πράγματα και να τα κυνηγήσουμε με επιμονή. Όχι επειδή είναι η Επέτειος, τι 100 τι 101,
αλλά επειδή οι επέτειοι υπάρχουν για να θυμίζουν πράγματα, πρόσωπα και γεγονότα. Με αφορμή λοιπόν…
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ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
Ψήφισμα της «Α» του ΤΕΕ/ΤΚΜ
Είναι βέβαιο ότι υπάρχουν προβλήματα και δυσλειτουργίες στο σύστημα παραγωγής τεχνικού έργου στην Ελλάδα και οι Μηχανικοί με τα συλλογικά
τους όργανα είναι οι πρώτοι που έχουν θέσει το
ζήτημα. Προβλήματα υπάρχουν, τόσο στον τομέα
των ιδιωτικών μελετών και κατασκευών, όσο και
των δημοσίων. Όπως επίσης υπάρχουν προβλήματα στις υπηρεσίες που προγραμματίζουν, αναθέτουν, επιβλέπουν, εγκρίνουν και αδειοδοτούν.
Σε καμία περίπτωση όμως δε θα λυθούν με τη
διάλυση του τεχνικού δυναμικού που επιχειρείται σήμερα.
Η κυβέρνηση, με την ένοχη σιωπή της αντιπολίτευσης, επικαλούμενη τον εκσυγχρονισμό που
το συγχέει με τον ακραίο νεοφιλελευθερισμό, μη
μπορώντας παράλληλα να ξεφύγει από το λαϊκισμό και την ηθικολογία, που διατρέχει άλλωστε το
σύνολο της ελληνικής κοινωνίας, έχει θέσει υπό
διωγμό τους Μηχανικούς. Έτσι:
- Με την αποφασιστική συμβολή του κ. Πανάρετου εξισώνονται τα ΤΕΙ με τα ΑΕΙ (παρέλειψε τα
ΙΕΚ) και οι τεχνολόγοι με τους Μηχανικούς προς
δόξα της αξιοκρατίας και της γνώσης, που μάλιστα διακονεί ο κ. Πανάρετος, και αποτελεί το
μεγαλύτερο κοινωνικό κεφάλαιο κατά κάποιους
μάλλον αφελείς. Οι τελευταίοι ας πρόσεχαν. Η
πλήρης δικαίωση της ήσσονος προσπάθειας που
έχει πάρει ενδημικές διαστάσεις και αποχαυνώνει την ελληνική κοινωνία.
- Ανακαλύπτεται από το Υπουργείο Οικονομικών
με την επιδοκιμασία του ΣΕΒ (που κατά τα άλλα
εκθέτει την κυβέρνηση λέγοντας ότι η απελευθέρωση «δεν αποτελεί βέβαια το μαγικό κλειδί για
την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη όπως
ισχυρίζονται ορισμένοι») ότι οι Μηχανικοί ανήκουν στα «κλειστά επαγγέλματα» που απαιτείται
να ανοίξουν και άρα πρέπει να συμπεριληφθούν
στο σχετικό νομοσχέδιο διότι, όπως και για τους
Γερμανούς συναδέλφους τους που το επάγγελμά
τους όμως δεν είναι κλειστό, για τις αμοιβές τους
έχουν θεσπιστεί κατώτερα όρια.
- Χρησιμοποιείται η δήθεν ανεξάρτητη Επιτροπή Ανταγωνισμού καταδικάζοντας το ΤΕΕ για τη
θέσπιση ελάχιστων αμοιβών, θυμίζοντας άλλες
εποχές.
- Παρακολουθούμε το λυπηρό και συγχρόνως
εξοργιστικό γεγονός ο υπουργός Οικονομικών να
παίζει με την αγωνία των νέων για το αύριο λέγοντας ότι με την κατάργηση των κατώτερων αμοιβών θα αυξηθεί η απασχόληση και θα δοθούν ευκαιρίες στους νέους. Και όταν στριμώχνεται από
δημοσιογράφο, να λέει ότι αν δε συμβεί αυτό θα
επιλέξουν άλλες σχολές και άλλα επαγγέλματα.
Η κυβέρνηση με το πρόσχημα της κρίσης και των
επιταγών του μνημονίου έχει αποδυθεί σε κυνήγι
μαγισσών κατά του επιστημονικού δυναμικού της
χώρας και των Μηχανικών ειδικότερα. Στη γραμμή της εσωτερικής υποτίμησης που επιβάλλουν

οι αγορές, επικρατώντας κατά κράτος στην αντεπίθεσή τους κατά της πολιτικής σε παγκόσμιο
επίπεδο, επικεντρώνεται αποκλειστικά στο κόστος της μελέτης αποσυνδέοντάς το από την ποιότητα, τόσο της ίδιας της μελέτης, αλλά και κατά
συνέπεια του έργου, με τις αναπόφευκτες συνέπειες στην ασφάλεια καθώς και στο κατασκευαστικό και λειτουργικό κόστος αυτού. Επί πλέον
ανοίγεται πεδίο δόξης λαμπρό στην ασυδοσία του
χρηματοπιστωτικού συστήματος, το οποίο αλώνει
ραγδαία τον τομέα των κατασκευών, έτσι ώστε να
επιβραβευθεί για τη συμβολή του στην παγκόσμια οικονομική κρίση. Εκτός και αν αυτός είναι
ο στόχος οπότε βρίσκεται στη σωστή κατεύθυνση.
Δυστυχώς ο ανορθολογισμός του συστήματος, όχι
μόνο δεν αντιμετωπίζεται με τις επιχειρούμενες
αλλαγές, αλλά προδιαγράφεται η ολοκληρωτική
αποδόμησή του.
- Δεν είναι λύση η εξομοίωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των διαφορετικών βαθμίδων
τεχνικών αντί της ορθολογικής διάρθρωσης μιας
πυραμίδας τεχνικών επαγγελμάτων.
- Δεν αντιμετωπίζεται η διαφθορά με αστείες διατάξεις του τύπου «απαγορεύεται το λαδώνειν και
λαδώνεσθαι» που περιλαμβάνονται στο νόμο για
τα δημόσια έργα, αν δεν υπάρχουν οι κατάλληλοι
μηχανισμοί αποφυγής και ελέγχου.
- Δε διασφαλίζεται η διαφάνεια στις αναθέσεις
μελετών με κληρώσεις. Αφενός προκαλούν θυμηδία και συνειρμούς στο τζόγο, αφετέρου ευτελίζουν κάθε έννοια αξιοκρατίας.
- Δεν είναι απάντηση στο αίτημα των μελετητών
για αξιοκρατικές αναθέσεις η πριμοδότηση και
ενθάρρυνση των υπερβολικών εκπτώσεων, που
από πουθενά δεν επιβάλλονται, ως μοναδικό
κριτήριο, με δεδομένα τα καταστροφικά αποτελέσματα από την εφαρμογή τους στα δημόσια έργα.
Η κυβέρνηση θέλοντας να ικανοποιήσει το λαϊκό αίσθημα που καλλιεργούν οι τρομολάγνοι των
καναλιών στα πλαίσια της «τηλεοπτικής δημοκρατίας» που διανύουμε, ζητώντας και άλλο αίμα
στην αρένα, εντάσσει και κάποιους δήθεν προνομιούχους όπως τους Μηχανικούς, σε αυτούς που
πρέπει να πληρώσουν για την κρίση. Οι Μηχανικοί
στο σύνολό τους είναι αυτοί που πληρώνουν κάθε
μέρα την κρίση περισσότερο ίσως από πολλούς
άλλους εργαζόμενους εξ’ αιτίας του παγώματος
της οικοδομής, των Δημοσίων Επενδύσεων και
της στάσης πληρωμών που έχει κηρύξει ο ευρύτερος δημόσιος τομέας αντιμετωπίζοντας στη
ρίζα του το πρόβλημα των αμοιβών, χωρίς μέχρι
σήμερα να ακουστεί η φωνή τους.
Το ΥΠΟΜΕΔΙ μετά την κατάθεση του νομοσχεδίου του υπουργείου Οικονομικών δεν μπορεί να
κρύβεται πλέον πίσω απ’ αυτό. Μετά από ένα και
πλέον χρόνο προσχηματικού διαλόγου με τους
φορείς των Μηχανικών πρέπει να προχωρήσει
στην ουσιαστική συζήτηση των προβλημάτων
εξορθολογισμού του συστήματος παραγωγής τεχνικού έργου με στόχους:
• Την αναδιοργάνωση και αναβάθμιση των τεχνικών υπηρεσιών.
• Τον εκσυγχρονισμό των προδιαγραφών.

• Τη διάρθρωση μιας τεχνικής πυραμίδας συντελεστών παραγωγής τεχνικού έργου που θα αξιοποιεί το σύνολο του τεχνικού δυναμικού κατόπιν
πιστοποίησής του.
• Τη θέσπιση αξιοκρατικών και αντιγραφειοκρατικών διαδικασιών στην ανάθεση, εκπόνηση και
επίβλεψη μελετών και έργων που θα διασφαλίζουν την ποιότητα, την οικονομία και την ταχύτητα
παραγωγής τους.
Τα υπόλοιπα είναι παραδοχή αδυναμίας επίλυσης
προβλημάτων που συγκαλύπτεται από λαϊκίστικα
και ηθικολογικά μέτρα, τα αποτελέσματα των
οποίων υφιστάμεθα σήμερα.
Ιδιαιτέρως δε για το πρόσφατο ζήτημα της κατάργησης του Κώδικα Αμοιβών των Μηχανικών η
Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ/ΤΚΜ νιώθει την υποχρέωση να εκφράσει τα εξής:
Δεν αποτελεί λύση η κατάργηση των ελάχιστων
αμοιβών, το τελευταίο ανάχωμα στην απαξίωση
του επαγγέλματος του Μηχανικού και στην ανεργία των νέων συναδέλφων που οδηγούνται στην
εξαθλίωση, την ετεροαπασχόληση και την οικονομική μετανάστευση. Η κατάργηση του Κώδικα
Αμοιβών των Μηχανικών αποτελεί πλήγμα κατά
της ασφάλειας και της ποιότητας των κατασκευών. Η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ/ΤΚΜ εκφράζει
την πλήρη και κάθετη αντίθεσή της με την επιχειρούμενη από την κυβέρνηση κατάργηση των
ελάχιστων αμοιβών των Μηχανικών, που πλήττει
καίρια το δημόσιο συμφέρον. Ο Κώδικας Αμοιβών
αποτελεί τη συλλογική σύμβαση των ελεύθερων
επαγγελματιών επιστημόνων Μηχανικών και δεν
πρέπει να συγχέεται με υπέρογκες αμοιβές και
πλούτη. Με την ύπαρξη ελάχιστων αμοιβών εξασφαλίζεται η ποιότητα και η ασφάλεια των κατασκευών για όλους τους πολίτες και τη χώρα και
η αποτελεσματική λειτουργία όλων των επαγγελματικών κλάδων της χώρας μας. Θεωρούμε ότι
το ΤΕΕ πρέπει να ενημερώσει άμεσα και πολυποίκιλα όλους τους Μηχανικούς για την επιλογή
της κυβέρνησης να ακυρώσει την ασφάλεια και
την ποιότητα όλων των κατασκευών και ταυτόχρονα να οδηγήσει στη φτώχεια και στον αφανισμό τον κλάδο των ελεύθερων επαγγελματιών
Μηχανικών. Για να μην αναφερθούμε ακόμη και
στην απώλεια εσόδων του Δημοσίου (Φ.Π.Α. και
Φ.Ε.) και την κατάρρευση του ΤΣΜΕΔΕ. Η κατάργηση του Κώδικα Αμοιβών δεν μπορεί να γίνει
υπό προϋποθέσεις. Αντίθετα η κατοχύρωση των
ελάχιστων αμοιβών σε συνδυασμό με τον έλεγχο
και την πιστοποίηση όλων των τεχνικών επαγγελμάτων μπορεί να μειώσει τις στρεβλώσεις στην
κατασκευή που τόσα χρόνια συντηρούν οι κυβερνήσεις για δικό τους πολιτικό όφελος. Στην κατεύθυνση αυτή δηλώνουμε ότι διαφωνούμε κάθετα με την οποιαδήποτε υπό όρους κατάργηση του
Κώδικα Αμοιβών που σε καμία περίπτωση δεν
μπορεί να υποκαταστήσει την ασφάλεια και την
ποιότητα των μελετών. Οποιαδήποτε άλλη πρόταση αποτελεί υποχώρηση από τα συμφέροντα των
Μηχανικών, των πολιτών, της εθνικής οικονομίας
και της χώρας γενικότερα.
Το ΤΕΕ και οι φορείς των Μηχανικών έχουν
προτάσεις και είναι έτοιμοι να τις καταθέσουν
στο διάλογο. n
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ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΣΕ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΜΕΔΕ
Κινητοποίηση ΤΕΕ
Σε κατάληψη των Πολεοδομιών και των γραφείων του ΤΣΜΕΔΕ όλης της
Ελλάδας προχώρησαν οι μηχανικοί μετά από σχετική απόφαση που έλαβε
το ΤΕΕ. Η κατάληψη των πολεοδομιών πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 27
Ιανουαρίου και εκείνη των γραφείων του ΤΣΜΕΔΕ την Τετάρτη 2 Φεβρουαρίου.
Στηn Κεντρική Μακεδονία πολλοί μηχανικοί ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα
του ΤΕΕ και απέκλεισαν τις κατά τόπους Πολεοδομίες. Στη Θεσσαλονίκη,
η συμβολική κατάληψη πραγματοποιήθηκε από τις 9 έως τις 11 το πρωί
στα γραφεία της Πολεοδομίας που βρίσκονται στην οδό Μανουσογιαννάκη.
Δεκάδες μηχανικοί διαμαρτυρήθηκαν για την κατάντια των δημόσιων τεχνικών υπηρεσιών, την ανυπαρξία μηχανισμών ελέγχου, των προβλημάτων που
προκάλεσε η χωρίς προετοιμασία εφαρμογή του Καλλικράτη, των ελλείψεων σε στελέχη και υλικοτεχνική υποδομή, της διαρκούς υποβάθμισης της
Δημόσιας Διοίκησης που δημιουργεί τα περιθώρια για χειραγώγηση από την
εκάστοτε κυβέρνηση, ψηφοθηρική εκμετάλλευση και παραβατικές συμπεριφορές.
Σε δηλώσεις του ο πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ Τάσος Κονακλίδης αναφέρθηκε στο λεγόμενο «άνοιγμα» του επαγγέλματος του μηχανικού και επανέλαβε τα στοιχεία έρευνας του ΤΕΕ σύμφωνα με τα οποία αν η ελάχιστη
αμοιβή των μηχανικών καταργηθεί, πολλοί επαγγελματίες θα οδηγηθούν
εκτός αγοράς εργασίας, λόγω αθέμιτου ανταγωνισμού και το δημόσιο θα
χάσει περίπου 200 εκατομμύρια ευρώ ετησίως μόνο από μη είσπραξη
φόρων, συν 12 εκατομμύρια από απώλεια εισφορών του ασφαλιστικού
συστήματος. Άλλα 12 εκατομμύρια θα χαθούν για το ΤΕΕ και περίπου 6
εκατομμύρια για τις πολυτεχνικές σχολές. Επίσης, ξεκαθάρισε ότι καμία κοινοτική οδηγία δεν κατατάσσει το επάγγελμα του μηχανικού στα
κλειστά και διευκρίνισε ότι το επάγγελμα των μηχανικών δεν είναι κλειστό, αφού σε αυτό μπορεί να εισέλθει οποιοσδήποτε πληροί τα τυπικά
προσόντα, χωρίς ποσοτικούς και γεωγραφικούς περιορισμούς. Ξεκαθάρισε ότι η συμβολική κατάληψη της Πολεοδομίας έγινε προκειμένου να
αναδειχθούν οι δυσλειτουργίες που υπάρχουν καθώς δεν είναι επαρκώς
στελεχωμένες.
Εκτός από τον πρόεδρο, παρόντες στη κινητοποίηση ήταν η αντιπρόεδρος
του ΤΕΕ/ΤΚΜ Άννα Μίχου, ο γγ του ΤΕΕ/ΤΚΜ Παναγιώτης Αντιβαλίδης
και τα μέλη της Δ.Ε.: Άνθιμος Αμανατίδης, Χρυσόστομος Μακράκης- Καραχάλιος, Δημήτρης Μήτρου, Πάρις Μπίλλιας, Πέτη Πέρκα και Ιωάννης
Τσιάφης. Επίσης, συμμετείχαν εκπρόσωποι πολλών Συλλόγων Μηχανικών
καθώς και ο αντιδήμαρχος Αστικού Σχεδιασμού, Πολεοδομίας - Δικτύων
Θεσσαλονίκης και πρώην πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ Ανδρέας Κουράκης.
Το πρωί της Τετάρτης 2 Φεβρουαρίου οι μηχανικοί προχώρησαν στη συμβολική κατάληψη του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων στην οδό Ζεύξιδος 8.
Ο κ. Κονακλίδης χαρακτήρισε τριτοκοσμική την κατάσταση λειτουργίας του
ΤΣΜΕΔΕ και τόνισε πως πρόκειται για ένα εύρωστο κι υγιές ταμείο, το οποίο
δεν επιχορηγείται από το Κράτος, παρά μόνο από τις εισφορές των μηχανικών κι έχει αποθεματικό άνω των τριών δισεκατομμυρίων ευρώ. «Παρ’ όλα
αυτά, με την ενοποίηση των ταμείων που υλοποίησε η Πολιτεία, η λειτουργία
του ΤΣΜΕΔΕ έχει καταστεί προβληματική, όπως ακριβώς είχαμε προβλέψει», τόνισε.
Υπενθύμισε ότι τα τεράστια αποθεματικά του ΤΣΜΕΔΕ εξακολουθούν υποχρεωτικά να παραμένουν με ληστρικό επιτόκιο στην Τράπεζα της Ελλάδος
και τόνισε ότι το ΤΕΕ κινεί τις διαδικασίες αποδέσμευσής τους, ώστε να
προχωρήσει άμεσα σε καλύτερη και σαφώς αποδοτικότερη διαχείρισή τους,
μέσω άλλων τραπεζών.
Ο πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ αναφέρθηκε σε συγκεκριμένες «αρρυθμίες» του
ΤΣΕΜΔΕ, οι οποίες σε ένα μεγάλο βαθμό οφείλονται στην έλλειψη προσωπικού. Όπως είπε σύμφωνα με το οργανόγραμμα, το ΤΣΕΜΔΕ θα έπρεπε να
απασχολεί 420 άτομα προκειμένου να εξυπηρετεί σε ικανοποιητικό βαθμό
τους ασφαλισμένους του. «Σήμερα, διαθέτει μόλις 200 και δεν έχει γίνει ουδεμία μετάταξη απ’ αυτές που είχε αναγγείλει η κυβέρνηση ότι θα γίνουν
άμεσα για την κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων», ανέφερε.
Είναι χαρακτηριστικό πως ο μέσος όρος για την εξυπηρέτηση ενός ασφαλισμένου φτάνει τις τρεις ώρες, προκαλώντας την αγανάκτηση των μηχανικών, οι οποίοι στοιβάζονται στις αίθουσες του Ταμείου. Ο πρόεδρος του
ΤΕΕ/ΤΚΜ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο χρόνο που απαιτείται για την έκδοση
των συντάξεων. Όπως είπε πριν την ενσωμάτωση στο ΕΤΑΑ, το ΤΣΜΕΔΕ ενέκρινε και χορηγούσε συντάξεις σε διάστημα τεσσάρων μηνών, ενώ σήμερα

αυτός ο χρόνος έχει τετραπλασιαστεί!
Εκτός από τον πρόεδρο στην κινητοποίηση ήταν παρόντες τα μέλη της ΔΕ
Δημήτρης Μήτρου, Πάρις Μπίλλιας και Χρυσόστομος Μακράκης- Καραχάλιος. Επίσης, συμμετείχαν οι εκπρόσωποι συλλόγων μηχανικών και ο
αντιδήμαρχος Θεσσαλονίκης για ζητήματα Ανακύκλωσης και Καθαριότητας
Στάθης Αβραμίδης. n

Κατάληψη πολεοδομίας στις Σέρρες
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ΝΑ ΔΙΑΚΟΠΟΥΝ ΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
ΓΙΑ ΤΡΑΜ & ΚΑΡΑΒΑΚΙΑ
Να διακοπούν οι διαδικασίες των διαγωνισμών επιλογής τεχνικών συμβούλων για το τραμ και την ανάπτυξη αστικής θαλάσσιας συγκοινωνίας στη
Θεσσαλονίκη, καθώς παραβιάζουν διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας,
ζητά το ΤΕΕ/ΤΚΜ, με επιστολή προς τον υπουργό Μεταφορών, Υποδομών
και Δικτύων, Δημήτρη Ρέππα.
Όπως επισημαίνει, οι προσκλήσεις για τα δύο έργα, που δημοσίευσε η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Μεταφορών, δε συντάχθηκαν σύμφωνα με τις
βασικές απαιτήσεις της νομοθεσίας, με πιο βασική την απαίτηση εγγραφής των υποψηφίων στα Μητρώα Μελετητών.
«Θεωρούμε απαράδεκτη την καταστρατήγηση της νομοθεσίας από το ίδιο
το υπουργείο, που την έχει συντάξει και είναι υπεύθυνο για την τήρησή
της», υπογραμμίζεται στην επιστολή, το πλήρες κείμενο της οποίας ακολουθεί:
«Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Μεταφορών δημοσίευσε δύο Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος και υποβολής προσφοράς για παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου των έργων: (α) Ανάπτυξη επιφανειακού μέσου
σταθερής τροχιάς (τραμ) στην πόλη της Θεσσαλονίκης, και (β) Ανάπτυξη
αστικής θαλάσσιας συγκοινωνίας στο Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης και την ευρύτερη περιοχή. Επί των διαδικασιών αυτών επισημαίνουμε
τα ακόλουθα:
1. Σύμφωνα με το περιεχόμενο των δύο προσκλήσεων, η διαδικασία διενέργειας των διαγωνισμών διέπεται από το άρθρο 3 παρ. 3 του Π.Δ. 4/2002.
Η διάταξη αυτή αφορά σε «απευθείας αναθέσεις, κατόπιν διαπραγματεύσεων» προμήθειας αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, δηλαδή είναι εντελώς
άσχετη με την επιλεγείσα και προωθούμενη διαδικασία. Περαιτέρω, το
σύνολο των διατάξεων του Π.Δ. 4/2002 (ΦΕΚ 3 Α/14.1.2002) περί ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών και προμηθειών αναφέρονται σε
ενέργειες τεχνικής βοήθειας στήριξης, που αφορούν «τον προγραμματισμό, το σχεδιασμό, την προετοιμασία, την αξιολόγηση, τη διαχείριση, την
παρακολούθηση, τη δημοσιότητα, την εφαρμογή και τον έλεγχο του Κ.Π.Σ.,
των επιχειρησιακών προγραμμάτων, των κοινοτικών πρωτοβουλιών, του
Ταμείου Συνοχής και των πράξεων που εντάσσονται σε αυτά» (βλ. άρθρο 1
παρ. 2 του Π.Δ. 4/2002), δηλαδή αποκλειστικά και μόνο διαχειριστικό και
όχι μελετητικό αντικείμενο.
2. Τίθεται θέμα ευθείας παραβίασης των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας περί ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων μελετών και παροχής υπηρεσιών (ν. 3316/2005 και εκτελεστικά Π.Δ. και Υ.Α.), αφού οι προσκλήσεις δε
συντάχθηκαν σύμφωνα με βασικές απαιτήσεις αυτής, με πιο βασική την
απαίτηση εγγραφής των υποψηφίων στα Μητρώα Μελετητών. Σημειώνεται
ότι, τόσο από τους στόχους των συμβάσεων, όσο και από την απαιτούμενη
ειδική τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των Προκηρύξεων, προκύπτει
ότι πρόκειται για μελετητικό αντικείμενο των κατηγοριών 3 (Οικονομικές
μελέτες), 10 (Συγκοινωνιακές Μελέτες) και 12 (Μελέτες μεταφορικών μέσων) της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 3316/2005.
3. Αποτέλεσμα της παραπάνω παραβίασης της νομοθεσίας, όπως προκύπτει από το 1ο Πρακτικό Αξιολόγησης του διαγωνισμού για το επιφανειακό
μέσο σταθερής τροχιάς, είναι η συμμετοχή στο διαγωνισμό ως υποψηφίου της Επιτροπής Ερευνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης!!!
κ. Υπουργέ,
θεωρούμε απαράδεκτη την καταστρατήγηση της νομοθεσίας από το ίδιο το
Υπουργείο, που την έχει συντάξει και είναι υπεύθυνο για την τήρησή της.
Πολύ περισσότερο, θεωρούμε απαράδεκτη την παροχή δυνατότητας στους
πανεπιστημιακούς καθηγητές να συμμετέχουν σε διαδικασίες, χωρίς να
έχουν, εκ του νόμου, δικαίωμα συμμετοχής. Καθηγητές, που εκπονούν τις
μελέτες ως «δεύτερη δουλειά», απολαμβάνοντας ταυτόχρονα μηνιαίως το
μισθό τους από την πολιτεία, για να ασκήσουν τα εκπαιδευτικά και ερευνητικά καθήκοντά τους, στην παρούσα συγκυρία, που οι μελετητές αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα, εξαιτίας της οικονομικής κρίσης.
Μετά τα παραπάνω, παρακαλούμε να ζητήσετε από τις Υπηρεσίες, των
οποίων προΐσταστε, να διακόψουν τις διαδικασίες των παραπάνω διαγωνισμών και να αποκαταστήσουν τη νομιμότητα κάνοντας τις δέουσες ενέργειες». n

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΕΕ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΤΟΝ ΟΑΕΕ
Την άμεση παρέμβαση του ΤΕΕ προς το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ώστε να δοθεί λύση στο θέμα της υποχρεωτικής υπαγωγής στον ΟΑΕΕ όσων «παλαιών» ασφαλισμένων του ΕΤΑΑ ασκούν δραστηριότητα μη συναφή με την επαγγελματική ιδιότητα του μηχανικού, ζητά το
Τμήμα Κ. Μακεδονίας (ΤΕΕ/ΤΚΜ).
Με επιστολή προς τον πρόεδρο του ΤΕΕ, το Τμήμα υπενθυμίζει ότι το θέμα
αφορά όσους ασφαλίστηκαν πριν την 1η Ιανουαρίου του 1993 και υπογραμμίζει ότι το πρόβλημα προκύπτει στο επίπεδο της ερμηνείας της συνάφειας
–ή μη- μιας δραστηριότητας με το επάγγελμα του μηχανικού.
«Ποιος ερμηνεύει τη συνάφεια; Ο ΟΑΕΕ κατά το δοκούν;», διερωτάται το
ΤΕΕ/ΤΚΜ και προσθέτει ότι το ζήτημα θα έχει τεράστιο αντίκτυπο σε όσους
μηχανικούς δεν ασχολούνται μόνο με μελέτες και επιβλέψεις ή με κατασκευή δημοσίων έργων ατομικά ή εταιρικά, δηλαδή μια σημαντική μερίδα
συναδέλφων.
Σύμφωνα με το ΤΕΕ/ΤΚΜ, το θέμα της ερμηνείας τη συνάφειας δεν πρέπει
να αφεθεί ούτε στον ΟΑΕΕ, ούτε στις κατά τόπους ΔΟΥ. Πρέπει να υπάρξει
ερμηνευτική εγκύκλιος του υπουργείου, που να ξεκαθαρίζει ποιες περιπτώσεις απασχόλησης δε θεωρούνται συναφείς με το επάγγελμα του μηχανικού.
Αλλιώς, υπάρχει ο κίνδυνος πολλοί συνάδελφοι που δε θα πληροφορηθούν
εγκαίρως τις «υποχρεώσεις» τους προς τον Οργανισμό Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ) να κληθούν να καταβάλλουν αναδρομικά
εισφορές πολλών χρόνων, με τις αντίστοιχες προσαυξήσεις και τόκους. Το
πλήρες κείμενο της επιστολής ακολουθεί:
«Αγαπητέ συνάδελφε Πρόεδρε,
Όπως είναι γνωστό με τη διάταξη της παρ. 3, του άρθρου 18, του Ν. 3863/10
(ΦΕΚ 115 Α΄/15-7-2010) «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις» οι «παλαιοί» ασφαλισμένοι του
Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (ΕΤΑΑ) όταν ασκούν παράλληλα δραστηριότητα υπαγόμενη στον Οργανισμό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ) υποχρεούνται σε υπαγωγή στην ασφάλιση του
ΟΑΕΕ. Η διάταξη αυτή ισχύει από τις 15/8/2010 (τον επόμενο μήνα από τη
δημοσίευση στο ΦΕΚ).
Με βάση τα παραπάνω καλούνται, όσοι ασφαλίστηκαν πριν την 1/1/1993 («παλαιοί» ασφαλισμένοι) από οποιονδήποτε φορέα Κύριας Ασφάλισης και είναι σήμερα ασφαλισμένοι στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης του ΕΤΑΑ, να ασφαλιστούν
υποχρεωτικά από 15/8/2010 στον ΟΑΕΕ εφόσον ασκούν δραστηριότητα που
υπάγεται σ’ αυτόν και δεν είναι συναφής με την επαγγελματική ιδιότητα του
μηχανικού.
Στο σημείο αυτό της συνάφειας με την επαγγελματική ιδιότητα του μηχανικού είναι που αρχίζουν τα προβλήματα. Ποιος ερμηνεύει τη συνάφεια; Ο
ΟΑΕΕ κατά το δοκούν; Και δεν είναι συναφής με την επαγγελματική ιδιότητα
του μηχανικού η ανέγερση οικοδομών και η κατά συνέπεια αυτής πώληση
κατοικιών, μαγαζιών, γραφείων κτλ που γίνεται είτε από ένα μεμονωμένο
ελεύθερο επαγγελματία μηχανικό είτε από μηχανικούς μέσω εταιριών (ΟΕ,
ΕΕ, ΕΠΕ κτλ);
Επειδή το θέμα που προκύπτει θα έχει τεράστιο αντίκτυπο σε σημαντική μερίδα συναδέλφων μηχανικών, οι οποίοι δεν ασχολούνται μόνο με μελέτες και
επιβλέψεις έργων ή με κατασκευές δημοσίων έργων ατομικά ή εταιρικά.
Πιστεύουμε ότι πρέπει άμεσα το ΤΕΕ να απευθυνθεί στο αρμόδιο Υπουργείο
Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ώστε να εκδοθεί εγκύκλιος – ερμηνευτική η οποία να ξεκαθαρίζει ποιες περιπτώσεις απασχόλησης δε θεωρούνται συναφείς με το επάγγελμα του μηχανικού. Το θέμα της ερμηνείας
δεν πρέπει να αφεθεί ούτε στον ΟΑΕΕ ούτε στις κατά τόπους ΔΟΥ, οι οποίες
θα παραπέμπουν κατά την υποκειμενική κρίση τους ενδιαφερόμενους μηχανικούς στον ΟΑΕΕ για ασφάλιση ή για απαλλακτικό ασφάλισης.
Στη συνέχεια νομίζουμε ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στην ενημέρωση των μηχανικών οι οποίοι πιθανόν εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 18, (παρ. 3), του Ν 3863/2010. Η όσο το δυνατόν πιο έγκυρη ενημέρωση
των συναδέλφων για το θέμα αυτό, θα βοηθήσει σε έγκαιρες ενέργειες από
μέρους τους. Θα είναι λυπηρό όσοι δεν πληροφορηθούν έγκαιρα τις «τυχόν»
υποχρεώσεις τους να κληθούν μετά από χρόνια να καταβάλουν αναδρομικά
ασφαλιστικές εισφορές στον ΟΑΕΕ πχ για μια 5ετία ή 10ετία με προσαυξήσεις, τόκους κτλ.
Αγαπητέ πρόεδρε, πιστεύουμε ότι το θέμα είναι πολύ σοβαρό και απαιτεί
άμεση παρέμβαση του ΤΕΕ.» n
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ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ
ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΤΗ ΣΤΕΓΗ

24 Φεβρουαρίου, 2 Μαρτίου

15 - 18 Μαρτίου 2011

Το ΤΕΕ/ΤΚΜ, μετά τη μεγάλη επιτυχία και του 2ου
κύκλου ενημερωτικών σεμιναρίων για τις Μ.Ε.Α.,
αποφάσισε την υλοποίηση και 3ου κύκλου με θέμα:
“Σύνταξη ενεργειακής μελέτης κτιρίου σύμφωνα
με τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης”
Στη Θεσσαλονίκη το πενθήμερο σεμινάριο, που γίνεται λόγω της επικαιρότητας του θέματος με την
οργανωτική ευθύνη του Τμήματος Επαγγελματικών Θεμάτων, θα πραγματοποιηθεί στις 24,25,28
Φεβρουαρίου και 1,2 Μαρτίου.
Το πρόγραμμα του σεμιναρίου θα αναπτυχθεί σε
ενότητες κατά ημέρα ως ακολούθως:
1η ημέρα (5 ώρες):
Εισαγωγή. Θεσμικό πλαίσιο, νομοθεσία.
Εισηγητής: Δημήτρης Μπίκας, ΑΜ καθηγητής
τμ.Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ.
Βιοκλιματικός σχεδιασμός. Ελάχιστες απαιτούμενες προδιαγραφές αρχιτεκτονικής μελέτης
Εισηγητής: Κλειώ Αξαρλή, ΑΜ αναπλ. καθηγήτρια
τμ.Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ.
2η ημέρα (5 ώρες):
Έλεγχος θερμομονωτικής επάρκειας κτιρίου.
Εισηγητής: Δημήτρης Αραβαντινός, ΠΜ αναπλ.
καθηγητής τμ.Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ.
3η ημέρα (5 ώρες):
Λειτουργικά χαρακτηριστικά και προδιαγραφές
κτιριακού κελύφους νέων και υφισταμένων κτιρίων.
Εισηγητής: Θεόδωρος Θεοδοσίου, ΠΜ λέκτορας
τμ.Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ.
Εισηγητής: Αικατερίνη Τσικαλουδάκη, ΠΜ λέκτορας τμ.Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ.
4η ημέρα (5 ώρες):
Προδιαγραφές ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων για τη σύνταξη ενεργειακής μελέτης.
Υπολογισμοί.
Εισηγητής: Δημήτρης Φείδαρος ΜΜ Επιστημονικός συνεργάτης Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ.
5η ημέρα (5 ώρες):
Λογισμικό Τ.Ε.Ε.-Κ.Εν.Α.Κ..
Εισηγητής: Καλλιόπη Δρούτσα, φυσικός περιβάλλοντος, M.Sc., ειδικός τεχνικός επιστήμονας
Ομάδας Εξοικονόμησης Ενέργειας Εθνικού
Αστεροσκοπείου Αθηνών
Το σεμινάριο θα υλοποιηθεί στο αμφιθέατρο του
ΤΕΕ/ΤΚΜ καθημερινά τις απογευματινές ώρες
(5μμ-10μμ) και απευθύνεται κατά προτεραιότητα
σε διπλωματούχους μηχανικούς.
Το κόστος συμμετοχής στο σεμινάριο ανέρχεται
στο ποσό των 50 ευρώ. Οι συνάδελφοι που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν καλούνται να καταθέσουν τη σχετική αίτηση και το ποσό συμμετοχής
στα γραφεία του ΤΕΕ/ΤΚΜ. Η πληρωμή της συμμετοχής και η υποβολή της αντίστοιχης αίτησης
θα γίνεται από Τρίτη 15 Φεβρουαρίου στα γραφεία του ΤΕΕ/ΤΚΜ με την επίδειξη της ταυτότητας μέλους του ΤΕΕ τις ώρες 8:30-13:45 (1ος όροφος, Μεγ. Αλεξάνδρου 49, υπεύθυνος Γραμμένος
Οδυσσέας). Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας
όπως προκύπτει από την κατάθεση της σχετικής
αίτησης μαζί με το αποδεικτικό πληρωμής του
ποσού των 50 ευρώ.
Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου θα χορηγηθεί σε όσους έχουν παρακολουθήσει ανελλιπώς
το σεμινάριο και το επιθυμούν, σχετική βεβαίωση
παρακολούθησης. n

Τετραήμερο σεμινάριο μικρής διάρκειας, με τίτλο «Φωτοβολταϊκά στη στέγη», διοργανώνει στις
15-18 Μαρτίου το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος/Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας (ΤΕΕ/ΤΚΜ).
Το πρόγραμμα του σεμιναρίου θα αναπτυχθεί σε
ενότητες κατά ημέρα ως ακολούθως:
1η ημέρα: Εισαγωγή στις ΑΠΕ και στα φωτοβολταϊκά .Το πρόγραμμα φωτοβολταϊκών στη στέγη
2η ημέρα: Αδειοδότηση, σχεδιασμός, μελέτη, διαδικασίες
3η ημέρα: Οργάνωση έργου, προμήθειες και τοποθέτηση
4η ημέρα: Χρηματοδότηση έργου, η οικονομική
προσέγγιση
Το σεμινάριο, που γίνεται λόγω της επικαιρότητας του θέματος με την οργανωτική ευθύνη του
Τμήματος Επαγγελματικών Θεμάτων θα πραγματοποιηθεί στο αμφιθέατρο του ΤΕΕ/ΤΚΜ κατά τις
απογευματινές ώρες (17.00 – 22.00) του εν λόγω
τετραημέρου και απευθύνεται σε διπλωματούχους μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων.
Οι συνάδελφοι που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν καλούνται να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στα γραφεία του ΤΕΕ/
ΤΚΜ (1ος όροφος πρωτόκολλο, fax 2310883110,
email protocol-tkm@central.tee.gr).
Η υποβολή των αιτήσεων θα ξεκινήσει από την
Τρίτη 15 Φεβρουαρίου 2011 και θα τηρηθεί σειρά
προτεραιότητας όπως θα προκύπτει από το πρωτόκολλο του ΤΕΕ/ΤΚΜ.
Η αίτηση συμμετοχής είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ/ΤΚΜ www.tkm.tee.gr . Για περισσότερες πληροφορίες: Γραμμένος Οδυσσέας
τηλ:2310883145.
Στη διάρκεια του σεμιναρίου θα λειτουργήσει στο
χώρο του φουαγιέ έκθεση με σταντ των χορηγών

του σεμιναρίου, οι οποίοι θα διανέμουν και σχετικό έντυπο υλικό. Επισημαίνεται ότι οι χορηγοί θα
έχουν δραστηριότητα σχετιζόμενη με το θέμα του
σεμιναρίου.
Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου θα χορηγηθεί σε όσους το παρακολουθήσουν ανελλιπώς
(επιτρεπόμενη απουσία μέχρι 10% της διάρκειάς
του) σχετική βεβαίωση παρακολούθησης.
ΑΝΟΙΧΤΟ ΣΕ ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
Περιορισμένο αριθμό χορηγών για το τετραήμερο
σεμινάριο με τίτλο «Φωτοβολταϊκά στις στέγες»,
που θα πραγματοποιηθεί στις 15-18 Μαρτίου, θα
δεχτεί το ΤΕΕ/ΤΚΜ.
Στους χορηγούς θα δοθεί η δυνατότητα να τοποθετήσουν στο χώρο του φουαγιέ του αμφιθεάτρου
του ΤΕΕ/ΤΚΜ, όπου θα πραγματοποιηθεί το σεμινάριο, επιδαπέδια πινακίδα παρουσίασης των
προϊόντων τα οποία προωθούν ή των υπηρεσιών
τους, που εξυπακούεται ότι θα πρέπει να έχουν
σχέση με τη θεματολογία του σεμιναρίου.
Η πινακίδα δεν πρέπει να ξεπερνά στο φάρδος
το 1.00 μέτρο. Θα μπορούν οι χορηγοί επίσης να
διανέμουν καθημερινά έντυπο διαφημιστικό τους
υλικό. Το ύψος της κάθε χορηγίας έχει καθορισθεί στο ποσό των 1000€.
‘Οσοι ενδιαφέρονται να προωθήσουν τα προϊόντα
και τις υπηρεσίες τους στους συμμετέχοντες στο
σεμινάριο, μέσω του θεσμού της επιχορήγησής
του, καλούνται να υποβάλλουν σχετική αίτηση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος στα γραφεία του ΤΕΕ/
ΤΚΜ (1ος όροφος πρωτόκολλο, fax 2310883110,
email protocol-tkm@central.tee.gr). Οι συμμετέχοντες στο σεμινάριο ανέρχονται σε 300 άτομα.
Για περισσότερες πληροφορίες: Οδυσσέας Γραμμένος, τηλ:2310883145. n

ΒΡΑΒΕΙΟ ΝΕΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΕ/ΤΚΜ
Το ΤΕΕ/ΤΚΜ καλεί σε ετήσια βάση όλους τους
νέους μηχανικούς και διεξάγει διαγωνισμό σημαντικών και πρωτότυπων εργασιών με τίτλο:
«Βραβείο Νέου Μηχανικού». Ο διαγωνισμός
επιδιώκει την ενίσχυση της επαγγελματικής, κλαδικής, καινοτομικής και ερευνητικής κουλτούρας
και την περαιτέρω διασύνδεση του ΤΕΕ/ΤΚΜ με
τους νέους Μηχανικούς. Ο διαγωνισμός αφορά
σε σημαντικές, πρωτότυπες, ερευνητικές ή επαγγελματικές εργασίες, που δύνανται να χαρακτηριστούν ως ιδιαίτερης σημασίας για τον κλάδο
των Μηχανικών και την κοινωνία. Ο διαγωνισμός
απευθύνεται τόσο σε εν δυνάμει Μηχανικούς, όσο
και σε νέους Μηχανικούς (κάτω της πενταετίας)
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να δηλώνουν συμμετοχή
εγκαίρως. Διάρκεια υποβολής ορίζεται το διάστημα από 1η έως 31η Μαρτίου 2011. Οποιαδήποτε
συμμετοχή δεν έχει δηλωθεί μέχρι την ημερο-

μηνία αυτή, δε θα γίνεται δεκτή και συνεπώς θα
αποκλείεται από τη διαδικασία αξιολόγησης.
Τα βραβεία που προτείνεται να απονεμηθούν είναι
τα ακόλουθα δύο:
1ο Βραβείο: Επιταγή 1000 Ευρώ και σχετικό αναμνηστικό δίπλωμα 1ου Βραβείου
2ο Βραβείο: Επιταγή 500 Ευρώ και σχετικό αναμνηστικό δίπλωμα 2ου Βραβείου
Η δήλωση συμμετοχής θα γίνεται στη Γραμματεία
Οργάνων Διοίκησης, στον 2ο όροφο του ΤΕΕ/ΤΚΜ,
τις ώρες 10.00 πμ – 14.00μμ. Η αξιολόγηση των
προτάσεων θα πραγματοποιηθεί από την αρμόδια
Επιτροπή Στήριξης Επαγγελματικού έργου του
Μηχανικού της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ/ΤΚΜ
μέχρι την 31η Μαΐου 2011. Περαιτέρω πληροφόρηση και η αίτηση συμμετοχής στην ιστοσελίδα
του Τμήματος:
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teetkm/
PROFIL_TEE-TKM/ANTIPROSWPEIA_07_09 n
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ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ
ΕΚΘΕΣΗ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΩΝ «Γερμα-

νός Καραβαγγέλης
– Ο μητροπολίτης των
εμπεριστάτων», μέχρι
31 Μαΐου 2010, 45α
ΔΗΜΗΤΡΙΑ, Μουσείο
Μακεδονικού Αγώνα,
Θεσσαλονίκη.
ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ «Τα

Επτά Θανάσιμα Αμαρτήματα» (Μ. Βενετόπουλος, Λ. Ψυρράκης,
Φίλιππος Γκούτζος,
Λάουρα Ράπτη, Κατερίνα Κατσούρα, Μαρία
Συμεωνίδου, Κώστας
Ανδριάς και Μάριος
Φούρναρης), 11 Φεβρουαρίου – 5 Μαρτίου
2011, gallery TSATSIS
(νέα διεύθυνση,
Τσιμισκή 111 & 113),
Θεσσαλονίκη.
ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

των Κώστα Βαρώτσου
(γλυπτά), Γιώργου
Λαζόγκα (ζωγραφική)
και Απόστολου Παλαβράκη (κύκλος έργων
«New Environments
for a New Society»),
1 - 27 Φεβρουαρίου
2011, γκαλερί Λόλα
Νικολάου (Τσιμισκή
52), Θεσσαλονίκη.
ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ

της Μαρίας Γιαννακούδη, με τίτλο «once
upon a time», με έργα
εμπνευσμένα από
σκηνές ξεχασμένων

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ Stand Up Comedy
«Murlen Rooz», από 17 Οκτωβρίου 2010
(κάθε Παρασκευή και Σάββατο), θέατρο Φλέμιγκ (Μισραχή 15), Θεσσαλονίκη.

κλασικών παραμυθιών,
15 Ιανουαρλιου – 15
Φεβρουαρίου 2011,
γκαλερί Μεταμόρφωσις (Τσιμισκή 128),
Θεσσαλονίκη.
ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (E.

Κανά, Α. Νικολάου, Κ.
Παππάς, Γ. Μπεκιάρης
κ.α.), 15 Ιανουαρίου
– 15 Φεβρουαρίου
2011, γκαλερί Atrion
(Τσιμισκή 94), Θεσσαλονίκη.
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ «Ο κ. Πούντιλα

και ο δούλος του ο
Μάττι», του Μπέρτολντ Μπρεχτ, 11
Δεκεμβρίου 2010 – 20
Φεβρουαρίου 2011,
ΚΘΒΕ, Θέατρο Εταιρείας Μακεδονικών
Σπουδών (Εθν. Αμύνης
2), Θεσσαλονίκη.

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ μικτού κουκλοθεάτρου «Το Μούτρο και η Φάτσα» της Καρίνας
Ιωαννίδου, από το Θέατρο Φλέμιγκ (Μισραχή
15), από 10 Οκτωβρίου 2010, (κάθε Κυριακή
στις 11:30 το πρωί), Θεσσαλονίκη.
ΕΚΘΕΣΗ με τίτλο «Εν οίκω_Νίκη Καραγκίνη», 20 Δεκεμβρίου 2010 – 20
Φεβρουαρίου 2011, Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης (Αποθήκη
Β1, Λιμάνι), Θεσσαλονίκη.

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ «Το σκλαβί», της

Ξένιας Καλογεροπούλου, 18 Οκτωβρίου
2010 – 19 Μαΐου
2011, Κινηματοθέατρο «Αριστοτέλειον»
(Εθνικής Αμύνης 2),
Θεσσαλονίκη.
ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ της Δέσποινας

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ «Ηλέκτρα», του
Σοφοκλή, 27 Οκτωβρίου 2010 – 17 Απριλίου
2011, νεανική σκηνή του ΚΘΒΕ, Θέατρο Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, Θεσσαλονίκη.

ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ με τη Μελίνα Ασλανίδου «…για πρώτη φορά
Unplugged!», 13, 20 & 27 Φεβρουαρίου 2011, Club του Μύλου (Ανδρ.
Γεωργίου 56), Θεσσαλονίκη.

Κωνσταντίνου, μέχρι
19 Φεβρουαρίου 2011,
γκαλερί «Παπατζίκου»
(Αγ. Αντωνίου 26),
Βέροια.
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ «Λωξάντρα», της
Μαρίας Ιορδανίδου, 22 Δεκεμβρίου 2010 – 28
Φεβρουαρίου 2011, ΚΘΒΕ, Βασιλικό Θέατρο,
Θεσσαλονίκη.

ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ του Νίκου
Ναυρίδη, με τίτλο
«Tomorrow will be a
wonderful day», 21
Ιανουαρίου - 19 Φεβρουαρίου 2011, γκαλερί Ζήνα Αθανασιάδου (Π.Π. Γερμανού
5), Θεσσαλονίκη.

ΕΚΘΕΣΗ «Το Σύμπαν της Ρωσικής Πρωτοπορίας: Τέχνη και Εξερεύνηση του Διαστήματος, 1900-1930», 10 Δεκεμβρίου 2010 – 27 Μαρτίου
2011, Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Μονή Λαζαριστών, Θεσσαλονίκη.

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ «Που να σκάσεις
Κριστομπίτα, δε θα πάρεις τη Ροζίτα» (ελεύθερη διασκευή από τους «Φασουλήδες του
Κατσιπάρα» του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα),
μέχρι τον Ιούνιο του 2011, παιδική σκηνή θεάτρου Σοφούλη (Τραπεζούντος 5 & Σοφούλη),
Θεσσαλονίκη.
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ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ με έργα του
Δημήτρη Πικιώνη,
16 Δεκεμβρίου 2010
– 6 Μαρτίου 2011,
Μουσείο Μπενάκη
(Πειραιώς 138),
Αθήνα.

ΕΚΘΕΣΗ δύο γυναικών καλλιτεχνών από τη
Γερμανία, των Madeleine Dietz & Annette
Sauermann, με τίτλο “Elements II”, 29
Ιανουαρίου - 27 Μαρτίου 2011, Μακεδονικό
Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (Εγνατία 154
ΔΕΘ-Helexpo), Θεσσαλονίκη.

ΜΕΓΑΛΗ ΕΚΘΕΣΗ «Leonardo da Vinci,
Εφευρέτης & Επιστήμονας», με σχέδια, σημειωματάρια, σκαριφήματα, επιστολές καθώς
και 25 τρισδιάστατα μοντέλα, 5 Φεβρουαρίου
- 5 Ιουνίου 2011, Πολυχώρος του Μύλου,
Θεσσαλονίκη

ΜΟΝΙΜΗ ΕΚΘΕΣΗ «Η Μακεδονία από τις
ψηφίδες στα pixels», μια διεθνώς πρωτότυπη
έκθεση διαδραστικών συστημάτων με θεματολογία που αντλείται από την ιστορία και τον
πολιτισμό της αρχαίας Μακεδονίας, Αρχαιολογικό Μουσείο, Θεσσαλονίκη.

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ με τίτλο «Μύρτις:
Πρόσωπο με πρόσωπο με το παρελθόν», ένα
σημαντικό διεπιστημονικό επίτευγμα, η ανάπλαση του προσώπου ενός ανώνυμου 11χρονου παιδιού της αρχαιότητας, 14 Ιανουαρίου
- 13 Μαρτίου 2011, Αρχαιολογικό Μουσείο (Μ.
Ανδρόνικου 6), Θεσσαλονίκη.
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ «Εύθραυστη Ισορροπία» του Έντουαρντ
Άλμπι, 27 Ιανουαρίου
– 27 Φεβρουαρίου
2011, Θέατρο Αναζήτηση Θεσσαλονίκης της
«Θεατρικής Έρευνας»,
σε συνεργασία με τις
«Νεφέλες», Θέατρο
«Αθήναιον» (Βασ. Όλγας 35), Θεσσαλονίκη.

ΕΚΘΕΣΗ «D design
– τα αντικείμενα
που επιθυμούμε»,
12 Φεβρουαρίου – 6
Μαρτίου 2011, Μακεδονικό Μουσείο
Σύγχρονης Τέχνης σε
συνδιοργάνωση με το
Τμήμα Αρχιτεκτόνων του ΑΠΘ, ΜΜΣΤ (Εγνατία
154, ΔΕΘ-Helexpo), Θεσσαλονίκη.
ΘΕΑΤΡΙΚΗ
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ «Ο
χιονάνθρωπος και
το κορίτσι», του
Ευγένιου Τριβιζά,
31 Οκτωβρίου 2010
– 30 Απριλίου 2011,
ΚΘΒΕ, Βασιλικό
Θέατρο, Θεσσαλονίκη.
ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ με τίτλο
«15 winter days», 15 Ιανουαρίου – 15 Φεβρουαρίου 2011, γκαλερί Atris Cusa (Μητροπόλεως
97), Θεσσαλονίκη.

ΜΕΓΑΛΗ ΕΚΘΕΣΗ του Henri de ToulouseLautrec, 15 Οκτωβρίου 2010 - 27 Φεβρουαρίου
2011, Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών (Αγ. Δημητρίου 159Α), Θεσσαλονίκη.

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ «Ψηλά απ’ τη
Γέφυρα» του Άρθουρ
Μίλλερ, 4 Φεβρουαρίου – 6 Μαρτίου
2011, Θέατρο
«ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΝ»
(Εθνικής Αμύνης 2),
Θεσσαλονίκη.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ της
Μαρίας Γιαννακάκη, 12 Φεβρουαρίου – 19
Μαρτίου 2011,
γκαλερί Tin-T
(Χρ. Σμύρνης 13),
Θεσσαλονίκη.

ΣΕΙΡΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
«Κατοικία: σχεδιάζω,
κατασκευάζω, σκέπτομαι», Α. Έκθεση
(17 Φεβρουαρίου
- 3 Μαρτίου 2011) Β.
Συμπόσιο (25, 26, 27
Φεβρουαρίου 2011),
Τμήμα Αρχιτεκτόνων
του ΑΠΘ, Πολυτεχνική
Σχολή ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη.

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ «Berlin
Alexanderplatz», του Άλφρεντ Ντέμπλιν, από
την ομάδα «Ακτίς Αελίου», 26 Δεκεμβρίου
2010 – 27 Φεβρουαρίου 2011, θέατρο Τέχνης
«Ακτίς Αελίου» (Χριστοπούλου 1), Θεσσαλονίκη.

ΕΚΘΕΣΗ με τίτλο «Το
μάθημα της παράδοσης», με προπλάσματα και σχέδια από τη
Μακεδονία (φοιτητικές
εργασίες από το αρχείο
Ν. Μουτσόπουλου), 27
Οκτωβρίου 2010 – 27
Ιουνίου 2011, Λαογραφικό και Εθνολογικό
Μουσείο Μακεδονίας
– Θράκης (Βασ. Όλγας
68), Θεσσαλονίκη.

ΔΙΑΛΕΞΗ του Ηλία
Ζέγγελη, με τίτλο
«Έργα’/’Works», 20
Φεβρουαρίου 2011,
Τμήμα Αρχιτεκτόνων
ΑΠΘ, με συνδιοργανωτή το ΜΜΣΤ,
Αμφιθέατρο ΜΜΣΤ,
Θεσσαλονίκη.

3η ENERGY TECH 2011,
17 – 20 Φεβρουαρίου 2011, στο πλαίσιο
της Infacoma, Διεθνές
Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης, ΔΕΘ, Θεσσαλονίκη.
ΗΜΕΡΙΔΑ, με τίτλο
«Ολιστική Αρχιτεκτονική και Οικολογική
Δόμηση», 19 Φεβρουαρίου 2011, στο πλαίσιο
της Infacoma, Σ.ΟΛ.
ΑΡ.-Σύλλογος Ολιστικής
Αρχιτεκτονικής, περιοδικό ECOΔΟΜΕΙΝ, εκθε-

σιακό κέντρο HELEXPO,
Θεσσαλονίκη.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ, 8
επιλεγμένες γερμανικές
εταιρείες θα παρουσιάσουν τις τεχνολογίες τους σε ελληνικές
εταιρείες και πολλαπλασιαστές του κλάδου,
23 Φεβρουαρίου 2011,
Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο, σε συνεργασία με το Ομοσπονδιακό
Υπουργείο Οικονομίας
και Τεχνολογίας της Γερμανίας, και το ΤΕΕ/ΤΚΜ,
αίθουσα εκδηλώσεων
ΤΕΕ/ΤΚΜ (Μ. Αλεξάνδρου 49), Θεσσαλονίκη.
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «Αποκατάσταση μνημείων και
τοποθεσιών από την
πολυπολιτισμική κληρονομιά της Κωνσταντινούπολης – Πολιτιστι-

κής Πρωτεύουσας της
Ευρώπης 2010», 25, 26,
27 Φεβρουαρίου 2011,
Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ
(Αμφιθέατρο Π. Παναγιωτόπουλος), Θεσσαλονίκη.
ΔΙΑΛΕΞΗ του Roger
Diener, Diener+Diener
Architects, 25 Φεβρουαρίου 2011, Ελληνικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής,
αμφιθέατρο Μουσείου
Μπενάκη (οδού Πειραιώς), Αθήνα.
11ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «Επάγγελμα Αρχιτέκτων. Ρόλος – Ευθύνη
– Προσφορά – Ανάπτυξη», 17 - 20 Μαρτίου
2011, ΣΑΔΑΣ-ΠΑΕ και
ΤΕΕ, Ζάππειο Μέγαρο,
Αθήνα.
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ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΨΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ
ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
του Αλεξιάδη Παντελή, Π
Θα κάνουμε μια προσπάθεια να προσεγγίσουμε μια μέση συνήθη περίπτωση
αγοράς κατοικίας.
Αγορά πρώτης κατοικίας (άρα χωρίς Φ.Π.Α.)
Το ζευγάρι έχει 70.000 € μετρητά και θα λάβει δάνειο 180.000 € για αγορά
ενός διαμερίσματος 100 τετραγωνικών μικτά, συν τους ημιυπαίθριους 20 τ.μ.
που δεν τους έκλεισαν, σε πολυκατοικία (2.500 €/ τ.μ. μια συνήθης τιμή, τα
μέτρα των ημιυπαιθρίων δε χρεώνονται)
Το ζευγάρι πληρώνει 250.000 € για την αγορά του διαμερίσματος
Το διαμέρισμα έχει αντικειμενική 180.000 €
Να δούμε σε ποιους πηγαίνουν αυτές οι 250.000 € και τι επιπλέον θα πληρώσει το ζευγάρι
Το διαμέρισμα βρίσκεται σε οικοδομή τεσσάρων ορόφων με δύο διαμερίσματα ανά όροφο pilotis και υπόγειες αποθήκες. (η οικοδομή έχει συνολικά
8 διαμερίσματα των 100 τ.μ. + pilotis + αποθήκες στο υπόγειο)
Η οικοδομή είναι χτισμένη σε οικόπεδο 500 τ.μ. με Σ.Δ. 1,6 Π.Κ. 50% .
Η οικοδομή χτίστηκε με το σύστημα της αντιπαροχής και το ποσοστό αντιπαροχή είναι 50 %.
Θεωρούμε τις 250.000 € τη μέση τιμή των 8 διαμερισμάτων.
Άρα ο οικοπεδούχος, παίρνοντας το 50 % έχει πάρει 4 διαμερίσματα με αξία
250.000 € το κάθε ένα, 4Χ250.000=1.000.000 € . αυτή είναι η αξία του οικοπέδου
Άρα 1.000.000 € για 8 διαμερίσματα σημαίνει ότι το κάθε διαμέρισμα βαρύνεται με 125.000 € από το κόστος γης.
Για την έκδοση οικοδομικής άδειας για το σύνολο της οικοδομής απαιτείται
το ποσό των 40.000 €
Από αυτά οι 28.000 € είναι αμοιβές μηχανικών και οι 12.000 € είναι κρατήσεις φόροι εισφορές κλπ.

«T» ΕΝΤΥΠΟ
Ή ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ;
Έντυπο ή ηλεκτρονικό; Οι οπαδοί του πρώτου «ψηφίζουν» υπέρ της επαφής
με το χαρτί, του ήχου που κάνουν οι σελίδες όταν γυρίζουν, της αμεσότητας.
Ποιος θέλει να περιμένει επί ώρα μπροστά στην οθόνη ενός υπολογιστή, μέχρι να κάνουν download οι «βαριές» φωτογραφίες;
Οι υποστηρικτές του δεύτερου αντιπαραθέτουν: γιατί να ξοδεύουμε τόσο
χαρτί για κάτι που μπορούμε να ξεφυλλίζουμε στον υπολογιστή μας; Γιατί να
πληρώνουμε τόσα για έξοδα εκτύπωσης και ταχυδρομείου; Μήπως ανακυκλώνονται ποτέ όλα αυτά τα ιλουστρασιόν περιοδικά και εφημερίδες;
Με την ευκαιρία της νέας εποχής στην ιστορία του «Τεχνογραφήματος», ο
συνάδελφος Άρις Γεωργίου έστειλε στο περιοδικό επιστολή, στην οποία εξηγεί γιατί προτιμά την έντυπη μορφή του. Με αυτή την αφορμή, το «Τ» ανοίγει
έναν διάλογο και αναμένει τις απόψεις σας: έντυπο ή ηλεκτρονικό;
«Παρόλο που επιθυμώ να λαμβάνω το ΤΕΧΝΟΓΡΑΦΗΜΑ ηλεκτρονικά, θα
ήθελα να σας παρακαλέσω να μου το στέλνετε και έντυπο όπως μέχρι τώρα,
στο βαθμό βέβαια που όντως θα εξακολουθήσετε να το τυπώνετε.
Η ιστορία μιας οικολογικότερης στάσης απέναντι στην διάδοση της πληροφορίας είναι βεβαίως σοβαρή, όπως εξάλλου και εκείνη της οικονομικής
διάστασης του ζητήματος. Ωστόσο το έντυπο δεν έχει σταματήσει να είναι
αποτελεσματικός τρόπος επικοινωνίας, μερικές φορές τολμώ να πω ο αποτελεσματικότερος.
Προσωπικά, η δυνατότητα άμεσης εποπτείας που μου προσφέρει το έντυπο
συμβάλει στο να κατορθώνω να εισπράξω μερικά έστω από τα πολύ ενδιαφέροντα θέματα του Τεχνογραφήματος, πολύ περισσότερο από ότι μέσα από
όλα εκείνα τα ηλεκτρονικά περιοδικά ή newsletters που με βομβαρδίζουν
καθημερινά και καταλήγουν ελαφρά τη καρδία στα αδιάβαστα. Τα έντυπα
σχεδιάζονται και κατασκευάζονται με ηλεκτρονικά μέσα και οι γραφικές τέχνες εξυπηρετούνται από τις δυνατότητες της τεχνολογίας.
Εξακολουθώ να αγαπώ την αίσθηση του χαρτιού και του μελανιού. Να εκτιμώ επίσης την αισθητική του εντύπου που συμμετέχει στη διαμόρφωση μιας
ευρύτερης αισθητικής, εντέλει απαράκαμπτης.
Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων,
Άρις Γεωργίου, Α» n

Άρα το κάθε διαμέρισμα επιβαρύνεται 28.000 / 8 = 3.500 € αμοιβές μηχανικών
Και 12.000 / 8 = 1.500 € κρατήσεις φόροι εισφορές κλπ.
Για την επίβλεψη της κατασκευής απαιτούνται 28.000 €
Από αυτά οι 20.000 € είναι αμοιβές μηχανικών και οι 8.000 € είναι κρατήσεις φόροι εισφορές κλπ.
Άρα το κάθε διαμέρισμα επιβαρύνεται 20.000 / 8 = 2.500 € αμοιβές μηχανικών
Και 8.000 / 8 = 1.000 € κρατήσεις φόροι εισφορές κλπ.
Σε μία συνήθη καλή κατασκευή το κόστος ανέγερσης είναι 1.000 € / τ.μ. και
χοντρικά το 60% αυτού του αφορά την προμήθεια των υλικών και το 40 % της
αμοιβές και την ασφάλιση των εργατοτεχνιτών.
Άρα κάθε διαμέρισμα επιβαρύνεται 100Χ1.000= 100.000 € κατασκευαστικό
κόστος.
60.000 € υλικά, 40.000 € εργατικά.
Αν αθροίσουμε τα παραπάνω έχουμε 125.000 + 3.500 + 1.500 + 2.500 + 1.000
+ 60.000 + 40.000 = 233.500 €
Και μένει 16.500 ως κέρδος του κατασκευαστή
Ο κατασκευαστής ξόδεψε 800.000 € για την κατασκευή και 68.000 € για την
έκδοση της άδειας και την επίβλεψη άρα έχει συνολικό κόστος 868.000 και
συνολικά κέρδη 16.500 Χ 8 = 132.000 άρα ένα ποσοστό κέρδους 132.000 /
868.000 = 15,21% αρκετά λογικό.
Πέρα από τις 250.000 € το ζευγάρι θα πληρώσει
Μεσιτικά 2% δηλαδή 5.000 € ( και 5.000 € θα λάβει ο μεσίτης από τον πωλητή, που προφανώς τα μετακυλύει στον αγοραστή για να μην πέσει το ποσοστό κέρδους του κάτω από το 15%)
Συμβολαιογραφικά 2% επί της αντικειμενικής 3.600 €
Και για το δάνειο που έχει πάρει από την τράπεζα (θεωρούμε ότι τα έξοδα φακέλου είναι μηδενικά τα έξοδα υποθήκης είναι μηδενικά, όλα τα έξοδα αυτά
του τα κάνει δώρο η τράπεζα επειδή είναι καλός και παλιός πελάτης της)
Δάνειο 180.000 διάρκειας 25 ετών με επιτόκιο 6,5% θα πληρώνει δόση
1.215 €/μήνα και θα πληρώσει συνολικούς τόκους, το κέρδος της τράπεζας
δηλαδή, 184.000 €.
Αν το επιτόκιο είναι 5,5% θα πληρώνει δόση 1.105 €/μήνα και θα πληρώσει
συνολικούς τόκους, το κέρδος της τράπεζας δηλαδή, 151.600 €.
Άρα το ζευγάρι τελικά θα πληρώσει 250.000 + 5.000 + 3.600 = 258.600
Και τους τόκους στην τράπεζα 184.000 €
ο αγοραστής πλήρωσε
συνολικά

258,600.00 €

και κατανέμονται ως εξής:

κόστος

% επί του συνολικού

αξία γης

125,000.00 €

48.34%

αμοιβή μελετητών μηχανικών

3,500.00 €

φορολογικά άδειας

1,500.00 €

αμοιβή μηχανικών επίβλεψης

2,500.00 €

φορολογικά επίβλεψης

1,000.00 €

συνολικές αμοιβές μηχανικών

6,000.00 €

2.32%

συνολικά φορολογικά άδειας

2,500.00 €

0.97%

κόστος υλικών

60,000.00 €

23.20%

κόστος εργατικών

40,000.00 €

15.47%

μεσιτικά

5,000.00 €

1.93%

συμβολαιογραφικά

3,600.00 €

1.39%

κέρδος κατασκευαστή

16,500.00 €

6.38%

ΣΥΝΟΛΟ

258,600.00 €

100.00%

Συγκεντρωτικά λοιπόν έχουμε:
Και βέβαια τους τόκους στην τράπεζα 184.000 επιπλέον
Να σημειωθεί ότι, από όλους τους συμμετέχοντες οι μόνοι που έχουν εφόρου ζωής ευθύνη είναι μόνο οι μηχανικοί, οι υπόλοιποι, πληρώθηκαν και
έφυγαν.
Όπως εύκολα μπορεί να διακρίνει και ο πλέον αδαής αν μειώσουμε τις
αμοιβές των μηχανικών, καταφέρνουμε μια πραγματικά θεαματική πτώση
των τιμών. n
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ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ
ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ
Σεμινάριο με θέμα την αποκατάσταση μνημείων
από την πολυπολιτισμική κληρονομιά της Κωνσταντινούπολης, διοργανώνει στις 25-27 Φεβρουαρίου, στη Θεσσαλονίκη, το Διατμηματικό Πρόγραμμα Mεταπτυχιακών Σπουδών της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ, με αφορμή την ανάδειξη της
Πόλης σε Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης
το 2010. Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στο
Αμφιθέατρο «Παναγής Παναγιωτόπουλος» της
Πολυτεχνικής Σχολής.
Οι θεματικές ενότητες του Σεμιναρίου είναι:
Ι. Διαχείριση πολιτισμικής Κληρονομιάς:
α) Η συντήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς
της Κωνσταντινούπολης, β) Η επίπτωση της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης στην πόλη :
το παράδειγμα της Κωνσταντινούπολης, γ) Εμπειρία για ένα νέο μοντέλο διαχείρισης πολιτιστικής
κληρονομιάς ΠΠΕ - Κωνσταντινούπολη 2010, δ)
Οι μελέτες αρχιτεκτονικού και αστικού σχεδιασμού του Οργανισμού «Θεσσαλονίκη 1997 - Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης».
ΙΙ. Τοποθεσίες της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της
UNESCO:
α) Σχέδιο διαχείρισης της ιστορικής χερσονήσου
της Κωνσταντινούπολης, β) Δραστηριότητες των
συνεργείων εκπαίδευσης στο ξύλο και την πέτρα,
του Μητροπολιτικού Δήμου της Κωνσταντινούπολης, γ) Το παραδοσιακό σπίτι στην ιστορική

χερσόνησο της Κωνσταντινούπολης: αξιοποίησηπροβλήματα συντήρησης και μια μελέτη εφαρμογής για τη μεθοδολογία της αποκατάστασηςσυντήρησης σε σχέση με τις μελέτες του KUDEB
(Ινστιτούτο Συντήρησης στην Κωνσταντινούπολη).
ΙΙΙ. Βυζαντινή Κληρονομιά:
α) Τα χαμένα στοιχεία της Αγίας Σοφίας μετά τις
αποκαταστάσεις του Fossati (1847-1851), β) Συντήρηση και ανάδειξη του βυζαντινού παρελθόντος της Κωνσταντινούπολης: η μελέτη του αρχαιολογικού πάρκου στο Küçükyalı.
IV. Οθωμανική Κληρονομιά:
α) Στρατηγικό σχέδιο για την προστασία της τοποθεσίας Sur-i-Sultani και η δημιουργία ενός υπαίθριου μουσείου, β) Συζητώντας για τη συντήρηση
του παλατιού Τοπ Καπί.
V. Κοσμοπολίτικη Κληρονομιά:
α) Η αρμένικη εκκλησία Vortvots Vorodman:
μελέτη αποκατάστασης και μετατροπής της σε
κέντρο πολιτισμού, β) Η αποκατάσταση του ναού
των Εισοδίων της Παναγίας της κοινότητας Σταυροδρομίου της Κωνσταντινούπολης, γ) Μελέτη
αποκατάστασης του εβραϊκού μαυσωλείου του
Kamondo.
VI. Εκθέσεις προβολής της πολιτιστικής κληρονομιάς:
α) Οι Ρωμιοί και οι Αρμένιοι αρχιτέκτονες της
Κωνσταντινούπολης στην περίοδο του εκδυτικι-

σμού, β) Οι Ρωμιοί αρχιτέκτονες της Κωνσταντινούπολης και οι ελληνορθόδοξες εκκλησίες με
θόλο.
Επισκέψεις σε μνημεία και τοποθεσίες της Θεσσαλονίκης που αποκαταστάθηκαν από τον ΟΠΠΕΘ
– ‘97 n

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΚΤΙΡΙΑ

ΚΑΤΟΙΚΙΑ: ΣΧΕΔΙΑΖΩ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΩ,
ΣΚΕΠΤΟΜΑΙ

18 & 19 Φεβρουαρίου

Φεβρουάριος, Μάρτιος

Διημερίδα με θέμα «Ενεργειακά Κτίρια, Θεμέλιο
για την Ενεργοποίηση των Κατασκευών» οργανώνει στις 18 και 19 Φεβρουαρίου η Helexpo και
το περιοδικό «Κτίριο» με συνδιοργανωτές το ΤΕΕ/
ΤΚΜ, το ΑΠΘ, το ΥΠΕΚΑ και το ΚΑΠΕ.
Κατά τη διάρκεια των εργασιών θα παρουσιαστούν
όλα τα νέα δεδομένα αναφορικά με τα ενεργειακά
κτίρια και την ενεργοποίηση των κατασκευών. Ο
υφυπουργός ΥΠΕΚΑ Ιωάννης Μανιάτης θα παρουσιάσει την ενεργειακή πολιτική της Πολιτείας
και την ανάπτυξη των κατασκευών, ενώ ο αναπληρωτής υπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης
και Ανταγωνιστικότητας Σωκράτης Ξυνίδης θα
αναφερθεί στις θέσεις της κυβέρνησης για την
ενεργοποίηση των κατασκευών. Ομιλία με θέμα
«Ενεργοποίηση της κατασκευαστικής δραστηριότητας ως διέξοδος ανάπτυξης» θα πραγματοποιήσει ο πρόεδρος της ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΚΜ Τάσος
Κονακλίδης.
Η διημερίδα θα πραγματοποιηθεί στο Συνεδριακό
Κέντρο Νικόλαος Γερμανός της Helexpo. n

Σειρά εκδηλώσεων με τίτλο «Κατοικία: Σχεδιάζω, Κατασκευάζω, Σκέπτομαι», διοργανώνει
το Τμήμα Αρχιτεκτόνων του ΑΠΘ. Οι εκδηλώσεις
χωρίζονται σε δύο άξονες:
Α. Έκθεση (17 Φεβρουαρίου - 3 Μαρτίου 2011)
- των εργαστηριακών μαθημάτων κατοικίας των
τελευταίων πέντε ετών.
- του εντατικού εργαστηρίου «Κατοικώντας τους
διαδρόμους»
- φωτογραφίας με θέμα τις φοιτητικές εστίες της
Θεσσαλονίκης
Β. Συμπόσιο με θέμα Κατοικία: Σχεδιάζω, Κατασκευάζω, Σκέπτομαι (25, 26, 27 Φεβρουαρίου
2011)
Το Συμπόσιο θα προσεγγίσει το θέμα της Κατοικίας σύμφωνα με τους ακόλουθους θεματικούς
άξονες:
• Τη διδασκαλία της κατοικίας στις αρχιτεκτονικές σχολές της Ελλάδας.
Θα διερευνηθούν μεθοδολογίες προσέγγισης του
κατοικείν, η «κατοικία» ως σύγχρονο αστικό φαινόμενο σε διαφορετικά τοπία ή συμφραζόμενα,
εναλλακτικές εννοιολογικές στρατηγικές σχεδια-

σμού, καθώς και σύγχρονες μορφές προγραμμάτων κατοίκησης, όπως μονογονεϊκές οικογένειες,
άστεγοι κ.λπ.
• Σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις του «κατοικείν».
Η θεματική είναι ανοιχτή σε σύγχρονες φιλοσοφικές, φαινομενολογικές, ανθρωπολογικές και κοινωνιολογικές διαστάσεις και εννοιολογήσεις του
«κατοικείν». Το κείμενο του Martin Heidegger
«Κτίζειν, Κατοικείν, Σκέπτεσθαι» (“Bauen
Wohnen Denken”, 1951) αποτέλεσε αφετηρία,
που επηρέασε τον τίτλο του Συμποσίου και τον
τρόπο που θα θέλαμε να διερευνηθεί εκ νέου η
σχέση του «κτίζω» με το «κατοικώ».
• Παρουσίαση σύγχρονων -υλοποιημένων ή μηπαραδειγμάτων κατοικίας στην Ελλάδα.
Η έκθεση θα γίνει στις χώρους της Σχολής και
θα διαρκέσει από τις 17 Φεβρουαρίου έως τις 3
Μαρτίου 2011 και το Συμπόσιο θα πραγματοποιηθεί στις 25, 26 και 27 Φεβρουαρίου 2011, στο Κεντρικό Αμφιθέατρο του Πολυτεχνείου «Ι.Μ. Παναγιωτόπουλος» και στην αίθουσα 301 της πτέρυγας
Αρχιτεκτόνων.
Το αναλυτικό πρόγραμμα του συνεδρίου θα βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Τμήματος www.arch.auth.gr και στο blog της έκθεσης
http://www.katoikia2.blogspot.com. n
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ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ
ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑ
της γγ του ΥΠΠΟΤ, Δρ Λίνας Γ. Μενδώνη
Το δικαίωμα των πολιτών, αλλά και ειδικότερα της
ερευνητικής και εκπαιδευτικής κοινότητας για
ελεύθερη, άμεση και διαρκή πρόσβαση στο πολιτιστικό απόθεμα της χώρας είναι ένα ζήτημα εξαιρετικά επίκαιρο και ουσιαστικά πολιτικό, γεγονός
που υπογραμμίζουν άλλωστε στο σύνολό τους οι
πρόσφατες διεθνείς συμβάσεις και συστάσεις. Οι
εφαρμογές της ψηφιακής τεχνολογίας στον τομέα
του πολιτισμού υπηρετούν το θεμελιώδες δικαίωμα
για ισότιμη και ελεύθερη πρόσβαση στα πολιτιστικά
αγαθά και στη γνώση και συνεπώς συντελούν στην
άρση των ανισοτήτων και στη δημιουργία ανοιχτών
και συνεκτικών κοινωνιών. Στο πλαίσιο αυτό, η ανοιχτή πρόσβαση στο ελληνικό πολιτιστικό απόθεμα
αποτελεί προτεραιότητα του Υπουργείου Πολιτισμού
και Τουρισμού.
Στόχος μας είναι να εκμεταλλευτούμε στο μέγιστο
τις δυνατότητες που προσφέρουν οι νέοι τρόποι
μετάδοσης της γνώσης, προωθώντας καινοτόμες
προτάσεις για ψηφιακές υπηρεσίες και εφαρμόζοντας μια συνεκτική πολιτική σε έναν κρίσιμο τομέα
– μια πολιτική βασισμένη τόσο στις τοπικές ανάγκες
και προτεραιότητες, όσο και στα διεθνή θεματικά
πρότυπα. Η διάσωση και η διαχείριση του εθνικού
πολιτιστικού αποθέματος μέσω δράσεων, οι οποίες
συμπεριλαμβάνουν και την ψηφιοποίησή του, αποτελεί πρωταρχικό μέλημα. Παράλληλα, αποτελεί
υποχρέωσή μας η διάγνωση και η ικανοποίηση, στο
βαθμό του δυνατού, των προσδοκιών της επιστημονικής και της εκπαιδευτικής κοινότητας, αλλά
και της κοινωνίας ευρύτερα για την ανάδειξη της
πολιτιστικής μας κληρονομιάς και την πραγματική,
ανοικτή πλέον, πρόσβαση στον πολιτισμό.
Πράγματι, έχουμε μπροστά μας ένα πολυσύνθετο
έργο. Η ανοικτή πρόσβαση στο πολιτιστικό απόθεμα
εμπεριέχει 3 βασικά, αλληλοσυνδεόμενα στάδια ή
επίπεδα, το καθένα από τα οποία θέτει και διαφορετικές προκλήσεις:
• τη δημιουργία του ψηφιακού πολιτιστικού αποθέματος
• την προβολή και τη διάθεση του ψηφιακού πολιτιστικού αποθέματος και τέλος
• τη διατήρηση και διαχείριση του ψηφιακού πολιτιστικού αποθέματος
Οι ποικίλες μορφές που λαμβάνει το πολιτιστικό
απόθεμα απαιτούν και διαφορετικό τρόπο προσέγ-

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/25/Lions-Gate-Mycenae.jpg

γισης, καθώς διαφοροποιούνται οι ανάγκες και οι
προτεραιότητες, αλλά και τα πρότυπα, οι μέθοδοι
ψηφιοποίησης και τα εργαλεία, τα οποία για να είναι
κατάλληλα δεν μπορεί παρά να είναι εξειδικευμένα.
Στη χώρα μας έχει μέχρι σήμερα υλοποιηθεί ένας
σημαντικός αριθμός ψηφιακών δράσεων, γεγονός
που οδήγησε στη δημιουργία ενός αναγνωρίσιμου
ψηφιακού πολιτιστικού αποθέματος. Έχουμε ωστόσο ακόμη να διανύσουμε αρκετό δρόμο προς την
κατεύθυνση της βελτίωσης της αποτελεσματικότητας και της εντατικοποίησης των προσπαθειών μας
σε κεντρικό και σε περιφερειακό επίπεδο. Κυρίως
πρέπει να καταστεί κοινή συνείδηση ότι η ψηφιοποίηση ως διαδικασία οφείλει να ενταχθεί στην
καθημερινή πρακτική όσων προστατεύουν και διαχειρίζονται την πολιτιστική κληρονομιά και να μην
αποτελεί πλέον αντικείμενο μεμονωμένων ως επί το
πλείστον, ίσως και ευκαιριακών, δράσεων.
n Ανοικτή πρόσβαση
Όταν μιλάμε για ανοικτή πρόσβαση, δεν αναφερόμαστε σε έναν και μόνο τρόπο προβολής και διάθεσης
του ψηφιακού πολιτιστικού αποθέματος. Εξάλλου,
δεν υπάρχει ένα μόνο κοινό. Οι δράσεις μας πλέον
στοχεύουν σε διαφορετικές ηλικίες, εθνικότητες,
κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες, κάθε μια
από τις οποίες αναπτύσσει ειδικότερα ενδιαφέροντα και χρησιμοποιεί τις νέες τεχνολογίες με διαφορετικούς τρόπους.
Οι διαφορετικές χρήσεις του ψηφιακού πολιτιστικού αποθέματος και οι πολλαπλές δυνατότητες
αναπαραγωγής του στο διαδίκτυο δημιουργούν νέες
προκλήσεις σε θέματα τεκμηρίωσης και προβολής.
Όλοι γνωρίζουμε ότι κατά το ταξίδι του μέσα στο
διαδίκτυο, το «ανοικτό» ψηφιακό υλικό μπορεί εύκολα να αποκοπεί από το νοηματικό πλαίσιο που το
σηματοδοτεί και που αποτελεί τη βάση για την ερμηνεία, την κατανόησή του. Παράλληλα προβάλλει
έντονα η ανάγκη επίλυσης θεμάτων σχετικά με την
υδατοσήμανση, αλλά και την πνευματική ιδιοκτησία
εν γένει. Η ψηφιοποίηση οφείλει να υποστηρίζεται
πλήρως από συστήματα που ενσωματώνουν διαδικασίες εκκαθάρισης και καταγραφής πνευματικών
δικαιωμάτων, αλλά και την κατάλληλη υδατοσήμανση. Τέλος, βρισκόμαστε πλέον όλοι αντιμέτωποι με
την υποχρέωση της διατήρησης και διαχείρισης του
ψηφιακού υλικού. Οφείλουμε αφενός να δημιουργήσουμε τους μηχανισμούς παρακολούθησης της
εξέλιξης των νέων τεχνολογιών και των προτύπων,
αφετέρου να προσαρμόζουμε κατά περίπτωση τη
στρατηγική μας και να προβαίνουμε στις κατάλληλες ενέργειες, ώστε να διατηρούμε προσβάσιμο το
ψηφιακό υλικό μας. Οι νέες τεχνολογίες προβάλλουν μια νέα, τεχνολογική αυτή τη φορά, διάσταση
στη διαχείριση του πολιτιστικού αποθέματος, η
οποία δεν υπήρχε μεν στο παρελθόν αλλά αποτελεί
πλέον προϋπόθεση για την ανοικτή πρόσβαση.
n Στρατηγικές κατευθύνσεις
Το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού έχει αποκτήσει μια σημαντική εμπειρία από τα έργα πληροφορικής που παρακολούθησε και υλοποίησε κατά
την τελευταία δεκαετία. Στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ και
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της
Πληροφορίας» τεκμηριώθηκαν ηλεκτρονικά και

ψηφιοποιήθηκαν οι συλλογές πληθώρας πολιτιστικών φορέων, αλλά και του ίδιου του Υπουργείου. Παράλληλα, η συμμετοχή μας σε ευρωπαϊκά προγράμματα όπως το Michael, το Athena και το CARARE,
έχει ως αποτέλεσμα τη συνεχή χαρτογράφηση των
αναγκών, την αξιολόγηση των δυνατοτήτων και την
ιεράρχηση των προτεραιοτήτων. Οι δράσεις ψηφιοποίησης συνεχίζονται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση», όπου
προωθούμε και υποστηρίζουμε έργα με γνώμονα
τη διασφάλιση της συνέργιας μεταξύ των ποικίλων
προγραμμάτων που υλοποιούνται, στο πλαίσιο μιας
ενιαίας και μακροπρόθεσμης πολιτικής.
Οι στρατηγικές κατευθύνσεις σε ό,τι αφορά το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της «Ψηφιακής Σύγκλισης»
συνοψίζονται ως εξής:
• μέγιστη αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής, καθώς και των υφισταμένων ψηφιακών
πόρων που δημιουργήθηκαν κατά το Γ΄ΚΠΣ
• προώθηση έργων και εφαρμογών που παρουσιάζουν επιχειρησιακή ωριμότητα
• κεντρικά συντονισμένες δράσεις, όπου αυτό
απαιτείται για την εξασφάλιση οικονομιών κλίμακας, ομογενοποίησης και διαλειτουργικότητας σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα, με
• παράλληλη τήρηση της αρχής της επικουρικότητας σε σχέση με τους εποπτευόμενους από το
ΥΠΠΟΤ και τους λοιπούς μη κρατικούς φορείς που
διαθέτουν πολιτιστικό απόθεμα
• εξασφάλιση της βιωσιμότητας των έργων και
μείωση του κόστους λειτουργίας. Το τελευταίο
αποτελεί μια σημαντική παράμετρο προκειμένου
να διασφαλισθεί η διαρκής και απρόσκοπτη πρόσβαση στο ψηφιακό περιεχόμενο και θα επιτευχθεί,
μεταξύ άλλων, με την αποφυγή άσκοπων δαπανών
για εξοπλισμό και την αξιοποίηση υπηρεσιών αποθήκευσης και επεξεργασίας δεδομένων που θα παρέχονται από άλλους φορείς του δημοσίου (τύπου
cloud computing), καθώς και τη χρήση ανοιχτού
λογισμικού.
n Τα τρία έργα
Πέρα από τα έργα που αποτελούν στοχευμένες θεματικές δράσεις και υλοποιούνται από Εφορείες
Αρχαιοτήτων, μουσεία, καθώς και πολιτιστικά ιδρύματα και φορείς, το Υπουργείο προωθεί έργα στρατηγικής σημασίας:
• το Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο
• τη συνέχιση του προγράμματος ψηφιακής διαχείρισης και προβολής των Κινητών Μνημείων της
επικράτειας και
• Oι Πολιτιστικούς Άτλαντες
Πρόκειται για έργα που αλληλοσυμπληρώνονται,
δημιουργώντας με τον τρόπο αυτό την απαραίτητη
υποδομή για την πολλαπλή αξιοποίηση του πολιτιστικού αποθέματος της χώρας. Ειδικότερα:
n Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο
Το Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο θα αποτελέσει την
πρώτη οργανωμένη, ενιαία, συστηματική και διαρκώς ενημερωμένη ψηφιακή καταγραφή και τεκμηρίωση των Δημοσίων Ακινήτων που διαχειρίζεται το
ΥΠΠΟΤ, αλλά κυρίως των Μνημείων, Αρχαιολογικών Χώρων και Ιστορικών Τόπων, χαρτογραφώντας
το καθεστώς προστασίας που διέπει το σύνολο της
επικράτειας. Το έργο αυτό θα αποτυπώσει χωρικά
και περιγραφικά δεδομένα για περίπου 4500 δη-
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μόσια ακίνητα και 15000 αρχαιολογικούς χώρους
και μνημεία σε ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό
σύστημα διαχείρισης γεωγραφικής πληροφορίας.
Η διαθέσιμη πολιτιστική πληροφορία θα παρέχεται
προς τους διάφορους χρήστες (δημόσιους φορείς,
πολίτες) μέσω της δημιουργίας διαδικτυακής πύλης με δυνατότητα πολυκαναλικής διάθεσης των
σχετικών δεδομένων και υπηρεσιών. Στο πλαίσιο
του έργου θα αποτυπωθούν σε έγχρωμους ορθοφωτοχάρτες οι κηρύξεις μνημείων και αρχαιολογικών χώρων, καθώς και οι ζώνες προστασίας που τα
περιβάλλουν. Εκτός από την προφανή διευκόλυνση
που το συγκεκριμένο εργαλείο παρέχει στο έργο της
προστασίας των μνημείων που ασκούν οι Υπηρεσίες
του ΥΠΠΟΤ, καθίστανται φανερά τόσο η χρησιμότητά του στην εκπαίδευση όσο και το ενημερωτικό
ενδιαφέρον που παρουσιάζει για τους πολίτες μιας
χώρας όπου η συνεχής κατοίκηση από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα έχει δημιουργήσει ένα εκτεταμένο αρχαιολογικό παλίμψηστο.
n Ψηφιακή διαχείριση και την προβολή των κινητών μνημείων
Η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος για
την ψηφιακή διαχείριση και την προβολή των κινητών μνημείων (όπως για παράδειγμα αγγεία, νομίσματα, γλυπτά, κοσμήματα κ.λπ.) στο διαδίκτυο
αποτελεί το δεύτερο άξονα των παρεμβάσεών μας,
ο οποίος συμπληρώνει το Κτηματολόγιο που αφορά
κυρίως στα ακίνητα μνημεία. Στο πλαίσιο του έργου
θα εισαχθούν στο σύστημα πάνω από 450.000 μνημεία. Πρόκειται για έναν εξαιρετικά μεγάλο αριθμό
κινητών μνημείων τα οποία, εκτός από φωτογραφίες και σχέδια, θα συνοδεύονται από πληροφορίες
ταυτότητας και εύληπτες, συνοπτικές περιγραφές.
Και στην περίπτωση αυτή, η χρησιμότητα του συστήματος είναι πολλαπλή: αποτελεί ένα αναγκαίο
εργαλείο για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς από τη φθορά και την κλοπή, ενώ παράλληλα εμπλουτίζει τις όποιες πρωτοβουλίες για την
προβολή της.
n Πολιτιστικοί Άτλαντες
Τρίτος στόχος και με αφετηρία τις εφαρμογές που
αναπτύχθηκαν στο παρελθόν γύρω από την πύλη
ΟΔΥΣΣΕΑΣ, είναι η ανάπτυξη και ο εμπλουτισμός
μιας υποδομής μέσω της οποίας θα πραγματοποιηθεί με τρόπο εύληπτο, ευρηματικό και καινοτόμο η
πρόσληψη του πολιτιστικού αγαθού στη μακρά ιστορική διάρκεια, καθώς και της πολιτισμικής γνώσης.
Σκοπός είναι να αποτελέσει την κύρια πύλη πληροφόρησης για τον Ελληνικό Πολιτισμό στο διαδίκτυο,
την αιχμή και το σημαντικότερο μέσο διάδοσης και
ανάδειξής του στην ψηφιακή εποχή, συμβάλλοντας
με μοναδικό τρόπο στην αξιοποίηση ενός σημαντικού συγκριτικού πλεονεκτήματος της χώρας. Με τη
χρήση νέων τεχνολογιών πρόκειται να δημιουργηθεί
ένα σύστημα προβολής των σπουδαιότερων μνημείων, χώρων και μουσείων, αλλά και σύγχρονων πολιτιστικών δραστηριοτήτων. Ο επισκέπτης θα έχει
τη δυνατότητα να διαμορφώσει την προσωπική του
σελίδα και το δικό του τρόπο πρόσβασης στα δεδομένα και τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες, από κινητές
και σταθερές πλατφόρμες, επιλέγοντας τις πληροφορίες που επιθυμεί και δημιουργώντας ψηφιακές
διαδρομές σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά του.
Εκτός από το συντονισμό, την υποστήριξη και την
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προώθηση των στρατηγικών επιλογών και των επιμέρους ψηφιακών δράσεων, το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού αναλαμβάνει πλέον τον κρίσιμο ρόλο του εθνικού συσσωρευτή του ψηφιακού
πολιτισμικού αποθέματος, στον οποίο εντάσσεται
σταδιακά το σύνολο του ψηφιακού περιεχομένου
που έχει ήδη παραχθεί, αλλά και εκείνο που θα παραχθεί μελλοντικά στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, τόσο στον
τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς όσο και σε
αυτόν του σύγχρονου πολιτισμού. Στο πλαίσιο ευρωπαϊκών δικτύων και προγραμμάτων, όπως του DCNET (Digital Cultural heritage NETwork) και της
ψηφιακής βιβλιοθήκης Europeana, το Υπουργείο
στηρίζει τη δημιουργία εθνικών δικτυακών πυλών.
Η πύλη των Ψηφιακών Συλλογών του Υπουργείου
Πολιτισμού και Τουρισμού και η ελληνική πύλη
Michael, παρέχουν πρόσβαση στο ψηφιακό πολιτιστικό απόθεμα της χώρας, ενώ το περιεχόμενό τους
εμπλουτίζεται σταθερά.
Απώτερος στόχος είναι η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου και ευέλικτου συστήματος συνδυασμένης
προβολής, προώθησης και αξιοποίησης του ελληνικού ψηφιακού πολιτιστικού περιεχομένου. Η
δημιουργία ενός πλαισίου εφαρμογών που θα ολοκληρώνει τους επί μέρους κόμβους των ελληνικών
ιστοχώρων πολιτιστικού ενδιαφέροντος, θα αυξάνει
την προσβασιμότητα των πολιτών σε αυτό σε εθνικό
και διεθνές επίπεδο, θα διευκολύνει την αξιοποίηση του στην εκπαίδευση και τη διασύνδεσή του με
υφιστάμενα εκπαιδευτικά δίκτυα, θα διευκολύνει τη
δικτύωση νέων δημιουργών και την παραγωγή σύγχρονου πολιτιστικού περιεχομένου και θα προσφέρει προστιθέμενη αξία σε ιστοχώρους τουριστικού
ενδιαφέροντος.
n Εθνικό Αρχείο Μνημείων
Τα παραπάνω υπηρετούν το ευρύτερο πρόγραμμα
του Εθνικού Αρχείου Μνημείων. Πρόκειται για το
φιλόδοξο και μακροπρόθεσμο στόχο της δημιουργίας και λειτουργίας ενός ψηφιακού αρχείου που θα
καλύπτει το σύνολο του πολιτιστικού αποθέματος,
και μέσω του οποίου θα είμαστε σε θέση ανά πάσα
στιγμή να γνωρίζουμε τι έχουμε, σε ποιο σημείο της
επικράτειας (πού;), σε τι κατάσταση διατήρησης
(πώς;) καθώς και με ποιο τρόπο είναι προσβάσιμο.
Η ύπαρξη ενός τέτοιου εργαλείου καθιστά δυνατό
τον αναλυτικό και τεκμηριωμένο σχεδιασμό με την
πλήρη αξιοποίηση των δεδομένων, αλλά και την παρακολούθηση της εφαρμογής του μέσα από τη χρήση των σύγχρονων εργαλείων διαχείρισης. Με τον
τρόπο αυτό το Εθνικό Αρχείο Μνημείων καθίσταται
ο πυρήνας και η αφετηρία σειράς δράσεων που
σχετίζονται άμεσα με την πρόσβαση στο ψηφιακό
πολιτιστικό απόθεμα και τη δυνατότητα ελεύθερης
διάθεσής του.
Τέλος, θα ήθελα να αναφερθώ εν συντομία και στις
πρωτοβουλίες του τομέα του Πολιτισμού στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική
Μεταρρύθμιση». Αυτές αφορούν αφενός στην ψηφιακή διεκπεραίωση αιτημάτων πολιτών και στη
διαχείριση εσωτερικών φακέλων των Διευθύνσεων
του Υπουργείου που φέρουν το μεγαλύτερο βάρος
των συναλλαγών με τους πολίτες, και αφετέρου στην
ψηφιοποίηση, τεκμηρίωση και δημοσίευση των
πρακτικών των Κεντρικών Συμβουλίων του ΥΠΠΟΤ,

δηλαδή του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου,
του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων και
του Συμβουλίου Μουσείων. Τα έργα αυτά στοχεύουν
στην απλή και άμεση πρόσβαση των πολιτών στις
πληροφορίες που τους ενδιαφέρουν και τους αφορούν και στην απλοποίηση των συναλλαγών τους με
το Υπουργείο. Ωστόσο, ακόμη και σε αυτές τις περιπτώσεις, η ανοικτή πρόσβαση δεν ωφελεί μονάχα
τους άμεσα ενδιαφερόμενους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι αυτό των πρακτικών των Κεντρικών
5
Συμβουλίων του ΥΠΠΟΤ, τα οποία παρουσιάζουν
ταυτόχρονα μεγάλο επιστημονικό ενδιαφέρον, αφού
καταγράφουν σε βάθος χρόνου την ελληνική πολιτική για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς
και αποτελούν με τον τρόπο αυτό μια πολύτιμη πηγή
για την ιστορία της ελληνικής αρχαιολογίας.
Το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού καλείται να
διαχειριστεί ένα μοναδικό πολιτιστικό απόθεμα στοχεύοντας όχι μόνον στο παρόν, αλλά και στο αύριο,
στις μελλοντικές γενεές. Πρόκειται για την ιστορία
και την πολιτιστική κληρονομιά αιώνων, την οποία
οφείλουμε να χειριστούμε με σεβασμό και να προβάλλουμε με καινοτόμους τρόπους. Μια κληρονομιά
εθνική και παγκόσμια, στην οποία θα καταβάλουμε
κάθε προσπάθεια ώστε να έχουν όλοι ισότιμη πρόσβαση - ελεύθερη, άμεση και διαρκή.n

http://farm2.static.flickr.com/1012/533918645_6518122bd9_b.jpg

Φωτό: Delfoi, Πηγή: http://odysseus.culture.gr

14/413
ΤΕΥΧΟΣ

15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011

ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ
ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΙΤ 16ΧΡΟΝΟΣ ΈΛΛΗΝΑΣ
ΜΑΘΗΤΗΣ
Τις βαλίτσες του για το πανεπιστήμιο ΜΙΤ (Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Μασαχουσέτης) των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής ετοιμάζει ο 16χρονος
Χάρης Τσαμπασίδης, από το Λιτόχωρο της Πιερίας. Ο μαθητής προσκλήθηκε για το επόμενο
καλοκαίρι από τη διοίκηση του αμερικανικού
πανεπιστημίου, καθώς έχει διαπρέψει σε διαγωνισμούς της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας (ΕΜΕ), σε διαγωνισμούς των Βαλκανίων, της
Μεσογείου και της Παγκόσμιας Μαθηματικής
Ολυμπιάδας. Ο 16χρονος, μαθητής της Β’ τάξης
του λυκείου Λιτοχώρου, έχοντας συμμετάσχει σε
όλους τους διαγωνισμούς της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας (ΕΜΕ), αλλά και σε διεθνείς διαγωνισμούς, έχει κατακτήσει μέχρι στιγμής οκτώ
μετάλλια, μεταξύ των οποίων δύο χρυσά, τέσσερα
ασημένια και δύο χάλκινα και εύφημο μνεία από
την Παγκόσμια Μαθηματική Ολυμπιάδα. Η Μαθηματική Εταιρία προτείνει κάθε χρόνο ένα παιδί
από τη Β’ λυκείου, το οποίο έχει ξεχωρίσει για τις
γνώσεις του στα μαθηματικά. “Φέτος, επιλέχτηκα
εγώ να μεταβώ στο πανεπιστήμιο ΜΙΤ των ΗΠΑ
και χαίρομαι ιδιαίτερα, γιατί επιβραβεύτηκαν οι
κόποι μου. Σαφώς και ήταν απρόσμενο, αφού δεν
έρχεται καθημερινά μία τέτοια πρόσκληση”, δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Χάρης Τσαμπασίδης. Στα
όνειρα του νεαρού είναι να κάνει καλή εντύπωση
και να μπορέσει στο μέλλον να σπουδάσει στο
συγκεκριμένο πανεπιστήμιο. “Όταν τελειώσω το
σχολείο θέλω να φύγω για το εξωτερικό. Μακάρι να κάνω καλή εντύπωση στην Αμερική και να
με επιλέξουν να συνεχίσω τις σπουδές μου. Θα
ήταν δύσκολο να καλυφθούν τα όνειρά μου στην
Ελλάδα, καθώς δεν υπάρχει σωστή υποδομή”,
πρόσθεσε ο 16χρονος.
(Ελευθεροτυπία 28/1/2011)
Η ΛΙΜΝΗ ΚΟΡΩΝΕΙΑ ΕΧΑΣΕ ΚΑΘΕ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΣΩΤΗΡΙΑΣ
Η συνεχιζόμενη αδιαφορία και απραξία της ελληνικής πολιτείας, σχετικά με την περιβαλλοντική
καταστροφή της λίμνης Κορώνειας εξάντλησε την
ανοχή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που προσφεύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο κατά της Ελλάδας.
Παράλληλα η Κομισιόν αποφάσισε να ακυρώσει
τη συμμετοχή της, ύψους 20 εκατ. ευρώ, στα έργα
αποκατάστασης της Κορώνειας και να διακόψει
κάθε μελλοντική χρηματοδότηση για την υπόθεση. Το σχέδιο που είχε εκπονηθεί για την αποκατάσταση της λίμνης εφαρμόζεται με πολύ αργούς
ρυθμούς, διαπίστωσε η Κομισιόν. Το 2002 διαπίστωσε ότι η Κορώνεια έχει σχεδόν καταστραφεί,
εξαιτίας της ρύπανσης και της παράνομης άντλησης νερού, με πολύ σοβαρές συνέπειες για τη
χλωρίδα και την πανίδα. Το 2004 εκπονήθηκε σχέδιο για την αποκατάσταση του υγροτόπου, το οποίο
μάλιστα συγχρηματοδοτούνταν από την Ενωση και
προέβλεπε μέτρα για τη βελτίωση των φυσικών
χαρακτηριστικών της Κορώνειας (επεξεργασία
λυμάτων, δίκτυα άρδευσης κ.ά.). Η ελληνική πολιτεία έπρεπε από την πλευρά της να σταματήσει
την παράνομη υδροληψία από τη λίμνη (σφράγιση
παράνομων γεωτρήσεων), όπως και την παράνομη
απόρριψη αστικών και βιομηχανικών αποβλήτων
στην Κορώνεια. Δυστυχώς, όπως δήλωσε χθες
εκπρόσωπος Τύπου της Επιτροπής, ακόμη και
σήμερα αστικά και βιομηχανικά απόβλητα κα-

με τον κ. Μπελαβίλα «είναι παράλογο να πιστεύει
κανείς ότι το συνολικό έργο θα ολοκληρωθεί σε
πέντε χρόνια, παρότι τουλάχιστον η μισή έκταση
μπορεί να ανοίξει στο κοινό άμεσα και να αρχίσει
να πρασινίζει, όπως έγινε και με το πρώην αεροδρόμιο Tempelhof του Βερολίνου το Μάιο 2010».
Όπως είπε χαρακτηριστικά ο καθηγητής, ο Εθνικός Κήπος ολοκληρώθηκε σε 100 χρόνια, το Πεδίο του Άρεως περίπου σε 50. Το ίδιο και τα άλση
της Καισαριανής, του Λυκαβηττού, του Φιλοπάππου. Το ίδιο συνέβη με τα δυτικοευρωπαϊκά και
βορειοαμερικανικά πάρκα. «Στην περίπτωση της
ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΕΠΑΓ- Αθήνας χρειάζεται να οργανώσουμε ένα σχέδιο
με ορίζοντα 10 – 20 χρόνων», επεσήμανε.
ΓΕΛΜΑΤΩΝ ΤΟ 80%ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
Οκτώ στους δέκα πολίτες (78%) τάσσονται υπέρ (Το Βήμα 29/1/2011)
του ανοίγματος των κλειστών επαγγελμάτων και
μόλις το 15% κατά του εγχειρήματος, σύμφωνα ΝΕΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ
με τα αποτελέσματα πανελλαδικής τηλεφωνικής Τριπλασιάζεται ο αριθμός των ενεργειακών επιέρευνας που πραγματοποίησε η Metron Analysis θεωρητών, με απόφαση της υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Τίνας
για λογαριασμό του Υπουργείου Οικονομικών.
Επιπλέον, το 75% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι το Μπιρμπίλη με την οποία χορηγούνται νέες προάνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων θα ωφελή- σωρινές άδειες επιθεωρητών σε μηχανικούς.
σει την ελληνική οικονομία και μόλις το 16% πι- Έτσι οι επιθεωρητές που μπορούν να κάνουν
στεύει ότι θα τη βλάψει. Ειδικότερα, εξετάστηκαν επιθεωρήσεις και να εκδίδουν ενεργειακά πιστοεννιά πιθανά μέτρα κυβερνητικής πολιτικής. Από ποιητικά ανά την Ελλάδα είναι, πλέον, 1.225 ενώ
αυτά, τα έξι συγκέντρωσαν τη σύμφωνη γνώμη στα τέλη Δεκεμβρίου είχαν δοθεί άδειες σε 417.
της πλειοψηφίας των ερωτηθέντων, ενώ τα τρία Τα ενεργειακά πιστοποιητικά είναι απαραίτητα
την αρνητική γνώμη της πλειοψηφίας. Σύμφωνη από την αρχή του χρόνου για τις αγοραπωλησίες
γνώμη συγκέντρωσαν τα μέτρα• Να μην υπάρχουν ακινήτων, ενώ από τον Ιούλιο επεκτείνονται και
γεωγραφικοί περιορισμοί στην άσκηση του επαγ- στις μισθώσεις. Ενεργειακά πιστοποιητικά απαιγέλματος του δικηγόρου (78%).• Να μην υπάρχουν τούνται, επίσης, για την υποβολή αιτήσεων στο
ελάχιστες προκαθορισμένες αμοιβές για τους δι- πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ Οίκον».
κηγόρους (76%), τους συμβολαιογράφους (76%) (Το Βήμα 26/1/2011)
και τους αρχιτέκτονες και τους μηχανικούς (75%),
αλλά να συμφωνούνται κάθε φορά οι αμοιβές με 205.000.000 ΑΝΕΡΓΟΙ ΣΤΙΣ 56 ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΔΙΕτον πελάτη. • Να απελευθερωθεί το ωράριο λει- ΘΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Στα 205 εκατομμύρια έφτασαν οι άνεργοι σε ολότουργίας των φαρμακείων (72%).
κληρο τον κόσμο, με τις πλούσιες αναπτυγμένες
(Εξπρές 28/1/2011)
χώρες να παρουσιάζουν τα μεγαλύτερα ποσοστά
ΡΕΥΣΤΟ 5,6 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ αύξησης και τους νέους σε Ανατολή και Δύση να
πληρώνουν το μεγαλύτερο τίμημα.
ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Με 5,6 δισ. ευρώ η κυβέρνηση προσπαθεί να ανα- Στοιχεία-σοκ που έδωσε στη δημοσιότητα χθες
η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας, με αφορμή το
θερμάνει την οικονομία.
Το πρώτο πακέτο στήριξης των επιχειρήσεων Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός που
ύψους 1,6 δισ. ευρώ θα διατεθεί άμεσα στην αγο- αρχίζει σήμερα και στο οποίο εκτός από τους επιρά μέσω του ΕΤΕΑΝ και θα ακολουθήσει πακέτο κεφαλής 35 κρατών και κυβερνήσεων, μετέχουν
4 δισ. ευρώ μέσα από τον αναπτυξιακό. Το Δη- και περί τους 1.400 επιχειρηματίες, οι οποίοι
μόσιο από την πλευρά του θα εγγυηθεί τα δάνεια πληρώνουν χιλιάδες δολάρια για να μετάσχουν
της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων προς τις στο... σόου. Η έκθεση της Διεθνούς Οργάνωσης
ελληνικές τράπεζες, εφόσον αυτές δεσμευτούν Εργασίας, η οποία ευελπιστεί να συγκινήσει τους
ότι θα συμμετέχουν στις προκηρύξεις του Ταμεί- μετέχοντες στο Φόρουμ του Νταβός να ασχοληου Επιχειρηματικότητας και του Εθνικού Ταμείου θούν και με τα προβλήματα των κοινών θνητών,
Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ), επισημαίνει ότι το 2010 ο αριθμός των ανέργων
ώστε να δημιουργηθεί ρευστότητα στην αγορά και σε ολόκληρο τον κόσμο έφθασε στα 205 εκατομνα αναθερμανθεί η οικονομία. Τα παραπάνω ανέ- μύρια, παραμένοντας αμετάβλητος σε σχέση με
φερε ο υπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης και το 2009. Το 2011 ο αριθμός τους εκτιμάται ότι θα
μειωθεί ελαφρά στα 203,3 εκατ., με την παγκόσμια
Ανταγωνιστικότητας Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.
ανεργία να διαμορφώνεται στο 6,1%. Από το 2007
(Έθνος 28/1/2011)
που άρχισε η χρηματοπιστωτική κρίση στις ΗΠΑ
ΕΜΠ: «ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΑΣΙΝΟ. ΛΕ- για να εξελιχθεί σε διεθνή, έχουν προστεθεί 27,6
εκατ. άνεργοι(!). Το 55% μάλιστα της αύξησης της
ΦΤΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ»
Το πραγματικό κόστος κατασκευής ενός «πράσι- παγκόσμιας ανεργίας μεταξύ 2007-2010 αφορά
νου» Μητροπολιτικού Πάρκου στο Ελληνικό ανέρ- τις αναπτυγμένες οικονομίες και την Ε.Ε., παρόλο
χεται σε 47 εκατομμύρια ευρώ υπολογίζοντας τα που καταλαμβάνει μόλις το 15% του παγκόσμιου
έργα πρασίνου στο τμήμα που είναι σήμερα δια- εργατικού δυναμικού. Η Διεθνής Οργάνωση Ερθέσιμο για φυτεύσεις και διαμορφώσεις. Για όλη γασίας εκτιμά ότι με βάση τα στοιχεία που διαθέτην έκταση το αντίστοιχο κόστος φτάνει τα 101 τει από 56 χώρες, στην παγκόσμια αγορά εργασίεκατομμύρια ευρω. Τα στοιχεία αυτά προέκυψαν ας εισήλθαν 1,7 εκατ. λιγότεροι νέοι στις ηλικίες
από την τελική φάση της μελέτης για το χώρο τού 15-24 ετών. Η ανεργία άλλωστε διεθνώς πλήττει
πρώην αεροδρομίου, την οποία πραγματοποίησε κυρίως τους νέους, και πέρυσι ήταν 12,6% ένατο Εργαστήριο Αστικού Περιβάλλοντος του Εθνι- ντι 4,8% των ενηλίκων. Υψηλά ποσοστά ανεργίας
κού Μετσοβίου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) για λογαρια- στους νέους παρουσιάζουν η Ε.Ε. με 18,2% και
σμό των δήμων Αλίμου, Γλυφάδας και Ελληνικού οι περιοχές της Βόρειας Αφρικής (23,6%) και της
-Αργυρούπολης. Όπως επεσήμανε ο καθηγητής Μέσης Ανατολής (25,1%), οι οποίες ήλθαν έντονα
κ. Ν. Μπελαβίλας, τα έξοδα συντήρησης, καθη- στην επικαιρότητα ξανά τις τελευταίες ημέρες με
μερινής φροντίδας και φύλαξης τού πάρκου εκτι- την εξέγερση στην Τυνησία.
μώνται κατά την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης (Ελευθεροτυπία 26/1/2010)
στα 5 εκατομμύρια ευρώ ανά έτος ενώ, στη δεύτερη φάση, για το σύνολο της έκτασης στα 10 με 12 ΥΠΟΠΤΑ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ ΕΝΤΕΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛεκατομμύρια ευρώ ανά έτος. Ωστόσο, σύμφωνα ΜΑΤΑ
Στο «μάτι» της εφορίας ως ύποπτοι για φοροδιαφυγή μπαίνουν 11 κατηγορίες ελεύθερων επαγγελματιών που θα ελεγχθούν με βάση τα νέου τύταλήγουν στην Κορώνεια. Η Κομισιόν απέστειλε
στις ελληνικές αρχές προειδοποιητική επιστολή
τον περασμένο Μάιο και χθες διαπιστώνοντας
«ασήμαντη πρόοδο» αποφάσισε τη διακοπή της
υπάρχουσας και κάθε μελλοντικής χρηματοδότησης για την Κορώνεια. Θα ήταν ενδιαφέρον να
διαπιστώσουμε αν κάποιος δημόσιος φορέας
(ΥΠΕΚΑ, περιφέρεια, δήμος) θα έχει το φιλότιμο
να αναλάβει την ευθύνη και να αποκαταστήσει τη
ζημιά.
(Καθημερινή 27/1/2011)
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που τεκμήρια και τα στοιχεία από το ηλεκτρονικό
φακέλωμα της εισοδηματικής και περιουσιακής
κατάστασης και των συναλλαγών τους. Πρόκειται
για γιατρούς, οδοντιάτρους, κτηνιάτρους, δικηγόρους, αρχιτέκτονες, μηχανικούς, τοπογράφους,
οικονομολόγους, σύμβουλους επιχειρήσεων, λογιστές και φοροτέχνες, οι οποίοι ανάλογα με την
πόλη που έχουν την έδρα τους δηλώνουν ετήσιο
εισόδημα κάτω από ένα ορισμένο ύψος.
Ειδικότερα το νομοσχέδιο προβλέπει ότι προτεραιότητα στους ελέγχους αποκτούν οι συγκεκριμένοι ελεύθεροι επαγγελματίες, εφόσον μετά την
πάροδο πενταετίας από την έναρξη της δραστηριότητάς τους το καθαρό εισόδημα που δηλώνουν,
δεν υπερβαίνει:
-Τα 25.000 ευρώ και έχουν την έδρα τους σε πόλεις με πληθυσμό άνω των 200.000 κατοίκων.-Τα
20.000 ευρώ για πόλεις άνω των 50.000 κατοίκων
και -Τα 15.000 ευρώ για πόλεις κάτω των 50.000
κατοίκων. Το φορολογικό μπλόκο στους ελεύθερους επαγγελματίες περιλαμβάνει συλλογή και
διασταυρώσεις στοιχείων για τα εισοδήματα και
την περιουσία από δικηγορικούς συλλόγους, συμβολαιογράφους, τεχνικά επιμελητήρια, πολεοδομίες και από άλλες δημόσιες υπηρεσίες. Όπως
ορίζεται στο νομοσχέδιο θα εκδοθούν αποφάσεις
και θα υποχρεωθούν οι δικηγορικοί σύλλογοι να
υποβάλουν καταστάσεις με τις παραστάσεις των
δικηγόρων, οι συμβολαιογράφοι για τη διαμεσολάβηση των δικηγόρων στα συμβόλαια μεταβίβασης, αντίστοιχα από το τεχνικό επιμελητήριο
και τις πολεοδομίες στοιχεία για τις εκδοθείσες
άδειες και τους αντίστοιχους μηχανικούς. Με
τον τρόπο αυτό, αλλά και από άλλα στοιχεία που
θα υποβάλουν οι δημόσιες υπηρεσίες θα γίνεται
πληθώρα διασταυρώσεων και θα ελέγχονται τα
πρόσωπα στα οποία θα εμφανίζεται δυσαρμονία
δραστηριοτήτων και δηλούμενων εισοδημάτων.
(Ημερησία 26/1/2011)

πια λιγότερο- για λόγους... μυστηριώδεις. Σήμερα,
το διεθνές πρότυπο του κιλού είναι ένας κύλινδρος
από λευκόχρυσο (πλατίνα) και ιρίδιο, ύψους και
διαμέτρου περίπου 3,9 εκατοστών, που δημιουργήθηκε στο Λονδίνο και στεγάζεται από το 1889
(όταν έγινε η πρώτη διεθνής συνδιάσκεψη για τον
καθορισμό διεθνών μέτρων και σταθμών), σε συνθήκες ύψιστης ασφάλειας, στο Διεθνές Γραφείο
Μέτρων και Σταθμών (ΒΙΡΜ) στις Σέβρες, έξω
από το Παρίσι. Εδώ και 122 χρόνια, το διεθνές
πρότυπο κιλό έχει βγει από την κρυψώνα του μόνο
τρεις φορές για να συγκριθεί με τα εθνικά πρότυπα κιλά που χρησιμοποιούν διάφορες χώρες του
κόσμου. Έτσι, υπήρξαν ενδείξεις ότι το κιλό χάνει
βάρος σιγά- σιγά. Το 2007, οι ειδικοί ανακάλυψαν
ότι το μέταλλο του πρότυπου κιλού είναι περίπου
50 μικρογραμμάρια ελαφρύτερο από το μέσο βάρος των -αρκετών- δεκάδων προτύπων απομιμήσεών του, πράγμα που ισοδυναμεί με μια απώλεια
βάρους αντίστοιχη ενός μικρού κόκκου άμμου.
Μια πιθανή επιστημονική εξήγηση είναι ότι σταδιακά το κράμα λευκόχρυσου- ιριδίου απώλεσε
ένα μέρος από τα αέρια που βρίσκονται σε αυτό
από τότε που κατασκευάστηκε, το 1879, στη βρετανική πρωτεύουσα. Έτσι, σύμφωνα με το Γαλλικό
πρακτορείο και το Ρόιτερς, καθώς και τις βρετανικές εφημερίδες “Γκάρντιαν”, “Ιντιπέντεντ” και
“Ντέιλι Μέιλ”, οι επιστήμονες αναζητούν πλέον
μια απολύτως αξιόπιστη μη φυσική μέθοδο μέτρησης και ορισμού του πρότυπου κιλού, ανάλογη
με τις άλλες βασικές μονάδες μέτρησης του Διεθνούς Συστήματος Μονάδων (SI), όπως το μέτρο
και το δευτερόλεπτο, που πλέον δεν βασίζονται σε
κάποιο φυσικό αντικείμενο αναφοράς.
(Ημερησία 25/1/2011)

MΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΜΕΡΙΚΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ
Εντός των επόμενων εβδομάδων πρόκειται να
ανακοινωθεί επίσημα η μερική τροποποίηση του
ΕΚΤΑΚΤΟ ΚΟΝΔΥΛΙ 300.000 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑ- βασικού άξονα του μετρό Θεσσαλονίκης, που ξεΖΕΨΟΥΝ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ
κινά από το Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό και θα
Έκτακτο κονδύλι 300.000 ευρώ ενέκρινε µε καταλήγει στη Μίκρα της Καλαμαριάς, όπου θα
τη διαδικασία του κατεπείγοντος το Δηµοτικό γίνει και το αμαξοστάσιο και όχι στην Πυλαία.
Συµβούλιο Θεσσαλονίκης για την αντιµετώπιση του Σχετικά γνωστοποίησε σήμερα ο πρόεδρος της
προβλήµατος της αποκοµιδής των απορριµµάτων. Αττικό Μετρό, κ. Χρήστος Τσίτουρας, στο περιΣτη χθεσινή συνεδρίαση του Δηµοτικού θώριο σύσκεψης που έγινε υπό τον υφυπουργό
Συµβουλίου αποφασίστηκε η προµήθεια ανταλλα- Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, κ. Γιάννη
κτικών µε απευθείας ανάθεση για τα παροπλισµένα Μαγκριώτη στη Θεσσαλονίκη, με τη συμμετοχή
απορριµµατοφόρα, καθώς επίσης η επισκευή των τοπικών αρχόντων.
µέρους του στόλου σε ιδιωτικά συνεργεία και η (Κέρδος 25/1/2011)
εκµίσθωση οχηµάτων µε τη διαδικασία του τακτικού
διαγωνισµού. Oπως ανέφερε ο αντιδήµαρχος ανα- 9 ΜΝΗΣΤΗΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 6Η ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΤΟΥ ΛΙκύκλωσης και Καθαριότητας Στάθης Aβραµίδης, ΜΑΝΙΟΥ
η κατάσταση συνεχίζει να είναι τραγική στο θέµα Εννέα μνηστήρες προσέλκυσε ο διεθνής διαγωτου µηχανολογικού εξοπλισµού, που είναι παλιός νισμός του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης
όχι µόνο ηλικιακά αλλά και τεχνολογικά. Aπό τα 73 (ΟΛΘ ΑΕ) για την επέκταση της πολυθρύλητης
απορριµµατοφόρα κυκλοφορούν καθηµερινά από 6ης προβλήτας, η οποία, έπειτα από αναβολές
10 έως 23 και το πολύ 2 από τους 12 τράκτορες. ετσι, και καθυστερήσεις πολλών ετών, μπαίνει στην τεπαρά και τη συνδροµή του Στρατού, παραµένουν λική ευθεία. Χθες ήταν η καταληκτική ημερομησυσσωρευµένοι στους δρόµους περισσότεροι νία για την κατάθεση προσφορών κατά την οποία
από 1.500 τόνοι σκουπιδιών. O κ. Aβραµίδης η επιτροπή παρέλαβε τους φακέλους των εννέα
επισήµανε ότι χρησιµοποιήθηκαν ανταλλακτικά διεκδικητών (οκτώ μεγάλες ελληνικές εταιρείες
από ακινητοποιηµένα απορριµµατοφόρα για να και μία ξένη κοινοπραξία). Στόχος είναι μέχρι την
µπορέσουν να λειτουργήσουν κάποια άλλα, ενώ άνοιξη να είναι εγκατεστημένος ο ανάδοχος. Η
προβλήµατα παρουσιάζονται και σε άλλα οχήµατα επιτροπή που έχει αναλάβει το έργο της αξιολόόπως σάρωθρα και πλυστικά κάδων. Eίναι χα- γησης των φακέλων αναμένεται να καταθέσει τη
ρακτηριστικό ότι από τα συνολικά 5 οχήµατα για γνωμοδότησή της στο διοικητικό συμβούλιο της
τη µεταφορά των νοσοκοµειακών αποβλήτων εταιρείας, που θα συνέλθει εντός δέκα ημερών.
κυκλοφορεί µόνο το ένα, το οποίο µάλιστα είχε Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν αποκλείεται λόγω
σταµατήσει γιατί σε έλεγχο της τροχαίας δια- της αρνητικής οικονομικής συγκυρίας να υπάρπιστώθηκε ότι δεν είχε περάσει KTEO. Για την ξουν σημαντικές εκπτώσεις στις προσφορές των
προµήθεια ανταλλακτικών αποφασίστηκε να δι- ενδιαφερομένων.
ατεθούν 15.000 ευρώ µε απευθείας ανάθεση, Υπενθυμίζεται ότι ο συνολικός προϋπολογισμός
δεδοµένου ότι η τακτική διαδικασία απαιτεί του- του έργου ανέρχεται σε 249 εκατ. ευρώ, εκ των
λάχιστον 3 µήνες για να ολοκληρωθεί
οποίων τα 84,8 εκατ. ευρώ αφορούν τον μηχα(Τα Νέα 25/1/2011)
νολογικό εξοπλισμό. Μετά την ολοκλήρωση της
πρώτης και της δεύτερης φάσης του έργου, το
ΤΟ ΚΙΛΟ ΕΧΑΣΕ... ΒΑΡΟΣ
2014 - 2015, η έκτη προβλήτα θα έχει διπλάσιο
Μια διεθνής ομάδα επιστημόνων ετοιμάζεται να
δώσει ένα νέο μη φυσικό ορισμό στο κιλό, μετά
την ανακάλυψη ότι το μεταλλικό πρωτότυπό του,
που χρησιμοποιείται ως διεθνές πρότυπο, ζυγίζει

χώρο, με 300 επιπλέον στρέμματα διαθέσιμα
προς εκμετάλλευση. Η χωρητικότητα του σταθμού
εμπορευματοκιβωτίων θα τριπλασιασθεί, φτάνοντας τα 1,240 εκατ. TEUs, από 405.000 που είναι
σήμερα. Η πρώτη και η δεύτερη φάση του έργου,
προϋπολογισμού 140 εκατ. ευρώ, προβλέπουν την
επέκταση και την εκβάθυνση του κρηπιδώματος
της προβλήτας (16 μέτρα βάθος, 550 μήκος και
365 πλάτος) και η τρίτη επιστρώσεις και εξοπλισμό.
Σημειώνεται ότι η επέκταση του δυτικού τμήματος της προβλήτας έχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση, η οποία θα προέλθει από τα αδιάθετα
του ΟΛΘ (περίπου 65 εκατ. ευρώ), αλλά και από
παλαιότερο δάνειο, ύψους 50 εκατ. ευρώ, από
την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), το
οποίο επικαιροποιήθηκε. Εφόσον χρειαστεί, θα
αρχίσει η διαδικασία έγκρισης για ένα ακόμη δάνειο, 50 εκατ.
(Μακεδονία 2/2/2011)
ΚΑΙ ΤΟ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΠΡΕΣΠΩΝ ΘΥΜΑ
ΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑΣ
Αντιμέτωπο με χρονοβόρες διαδικασίες, αλλά και

(Φωτογραφία από το site της εφημερίδας «Αγγελιοφόρος». Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται στη
διαδικασία κύρωσης της συμφωνίας, που υπέγραψαν πριν από ένα χρόνο η Ελλάδα, η Αλβανία και η
ΠΓΔΜ με την Ευρωπαϊκή Ένωση για την προστασία
της περιοχής.

με τη γραφειοκρατία, έχει βρεθεί το τελευταίο
χρονικό διάστημα το οικοσύστημα των Πρεσπών,
καθώς, σύμφωνα με την Εταιρεία Προστασίας
των Πρεσπών, σημειώνονται μεγάλες καθυστερήσεις στη διαδικασία κύρωσης της συμφωνίας,
που υπέγραψαν πριν από ένα χρόνο η Ελλάδα, η
Αλβανία και η ΠΓΔΜ με την Ευρωπαϊκή Ένωση
για την προστασία της περιοχής. Την ίδια στιγμή,
κλειστός παραμένει ο Φορέας Διαχείρισης του
Εθνικού Πάρκου των Πρεσπών, καθώς οι δώδεκα
εργαζόμενοι σε αυτόν είναι απλήρωτοι επί 13 μήνες, με αποτέλεσμα να δημιουργείται σημαντικό
κενό στην τήρηση της νομοθεσίας για τη φύλαξη
και παρακολούθηση του Πάρκου, καθώς και για
τη λειτουργία του κέντρου πληροφόρησης. Με
αφορμή τη σημερινή, Παγκόσμια Ημέρα Υγροτόπων, η συντονίστρια προγραμμάτων πολιτικής
και αειφόρου ανάπτυξης της Εταιρείας Προστασίας Πρεσπών, Βιβή Ρουμελιώτου, αναφέρει ότι
η Ε.Ε. δεν έχει ανάψει ακόμη το “πράσινο φως”,
παρά το γεγονός ότι το ζήτημα έφτασε για συζήτηση στο Ευρωκοινοβούλιο, στα τέλη του 2010.
Εφόσον επικυρωθεί η συμφωνία σε ευρωπαϊκό
επίπεδο, θα πρέπει στη συνέχεια να γίνει η κύρωσή της από τα εθνικά κοινοβούλια των τριών χωρών. Σε ό,τι αφορά τη συνεργασία της Εταιρείας
με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, επισημαίνει ότι
καταβλήθηκαν σημαντικές προσπάθειες για την
επίσπευση των διαδικασιών. “Μέχρι στιγμής, το
υπουργείο μας διαβεβαίωσε πως είναι απολύτως
δεσμευμένο στις προσπάθειες απεμπλοκής του
θέματος, ωστόσο κάτι τέτοιο γίνεται
(Αγγελιοφόρος 2/2/2011)
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ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ
ΠΑΡΑΤΑΞΙΑΚΑ
n ΣΜΗΒΕ: ΑΛΛΑΓΗ ΣΥΝΘΕΣΗΣ Δ.Σ.
Κατόπιν παραίτησης του συναδέλφου Γεώργιου Τρασανίδη
από τη θέση του Γεν. Γραμματέα στο ΔΣ του Συλλόγου η
νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου
Μηχανολόγων - Ηλεκτρολόγων Βορείου Ελλάδος έχει ως
εξής:
Πρόεδρος: Αθανάσιος Κολότσιος
Αντιπρόεδρος: Νικόλαος Δαλέζιος
Γεν. Γραμματέας: Μαρία Αντωνιάδου
Ταμίας: Βασίλειος Αργυρόπουλος
Ειδ. Γραμματέας: Αριστείδης Μυτάκος
Μέλος: Γεώργιος Τρασανίδης
Μέλος: Γρηγόριος Κώνστας
Μέλος: Αλέξανδρος Αλεβίζος
Μέλος: Νικόλαος Μπαζούκης
n ΣΠΜΘ: ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Το Δ.Σ. του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Θεσσαλονίκης, κατά τη συνεδρίασή του της 11/01/2011 συζήτησε το
ζήτημα της προσπάθειας κατάργησης των νόμιμα κατοχυρωμένων ελάχιστων αμοιβών των αυτοαπασχολούμενων
μηχανικών, και κατέληξε στα εξής:
1/ Η ύπαρξη νόμιμα κατοχυρωμένων ελάχιστων αμοιβών των αυτοαπασχολούμενων μηχανικών, ανάλογα με
το είδος, το μέγεθος και τη δυσκολία της εκπονούμενης
μελέτης και του παραγόμενου έργου, σε καμιά περίπτωση δεν αποτελεί «προνόμιο» του κλάδου των μηχανικών.
Απλά, μέσω αυτών, εξασφαλίζεται –όσο είναι δυνατό- το
δικαίωμα του αυτοαπασχολούμενου μηχανικού σε εισόδημα ικανό να του επιτρέπει να ζει αξιοπρεπώς. Δικαίωμα
το οποίο, μέσω των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας,
διασφαλίζεται –τουλάχιστον θεωρητικά- για όλους τους
μισθωτούς εργαζόμενους, μηχανικούς και μη.
Μ’ αυτή την έννοια, η ύπαρξη του κώδικα ελάχιστων αμοιβών όχι μόνο δεν είναι σε αντίθεση με τα δικαιώματα της
υπόλοιπης κοινωνίας, αλλά βρίσκεται σε πλήρη σύμπνοια
με τους θεσμούς που, τουλάχιστον μέχρι σήμερα, μέσα
από τους αγώνες όλων των εργαζομένων, διέπουν αυτήν.
Με βάση τα παραπάνω, κάθε λογική δημιουργίας κλίματος
αντιπαράθεσης μεταξύ των αυτοαπασχολούμενων εργαζόμενων μηχανικών και της υπόλοιπης κοινωνίας έχει σαν
μοναδικό στόχο την ενεργοποίηση των αντανακλαστικών
του περίφημου «κοινωνικού αυτοματισμού» με μοναδικό
στόχο την επίτευξη της κατάργησης των ελάχιστων αμοιβών όσο το δυνατόν πιο εύκολα.
2 /Δεδομένου ότι, το ποσοστό συμμετοχής της αμοιβής
του μηχανικού στο συνολικό κόστος κάθε τεχνικού έργου
αγγίζει μόλις το 3%, και παίρνοντας υπ’ όψη ότι το υπόλοιπο 97% (κόστος υλικών, κέρδη εργολάβων και τραπεζών,
αξία γης κ.λ.π) δε θίγεται καθόλου, δύσκολα γίνεται πιστευτό ότι το κίνητρο κατάργησης των ελάχιστων αμοιβών
είναι η «παραγωγή φθηνότερων τεχνικών έργων».
Στην πραγματικότητα, η κατάργηση του κώδικα αμοιβής
των αυτοαπασχολούμενων εργαζόμενων μηχανικών υποκρύπτει στη συνέχεια την εισαγωγή στο σύστημα παραγωγής έργων αποφοίτων ιδιωτικών σχολών οι οποίοι αντικειμενικά, εφόσον υφίσταται κώδικας αμοιβών των μηχανικών, δε θα μπορούν να αμειφθούν με βάση τον κώδικα,

και άρα δε θα μπορούν να ενταχθούν στο σύστημα.
Εν κατακλείδι δηλαδή, η κατάργηση των κατοχυρωμένων
ελάχιστων αμοιβών των αυτοαπασχολούμενων μηχανικών αποτελεί την κερκόπορτα για το αυριανό πραγματικό
«άνοιγμα» του επαγγέλματος του μηχανικού και την είσοδο
σε αυτό ανθρώπων που δεν θα διαθέτουν καμία επιστημονική γνώση, πράγμα που θα έχει άμεσες επιπτώσεις τόσο
στην ποιότητα όσο και στην ασφάλεια των έργων, ενώ, θα
αποτελέσει το εφαλτήριο για τη «σταδιακή απορρόφηση»
των αυτοαπασχολούμενων και μικρών επαγγελματιών μηχανικών από τις μεγάλες τεχνικές εταιρείες του κλάδου με
αποτέλεσμα το «μοίρασμα» όλων των έργων σε λίγα χέρια
και την σταθερή αύξηση του κόστους αυτών.
3/ Αναφορικά με την ασφάλεια των έργων, και επειδή το
ζήτημα αφορά κυρίως τους Πολιτικούς Μηχανικούς, σημειώνεται ότι κάθε προσπάθεια σύνδεσης της κατάργησης
των ελάχιστων αμοιβών με την μείωση της ασφάλειας των
τεχνικών έργων είναι τουλάχιστον ατυχής, ενώ, εκ των
πραγμάτων, βοηθάει όλους εκείνους που θέλουν να παρουσιάσουν τους αυτοαπασχολούμενους μηχανικούς ως
«συντεχνία» που ενδιαφέρεται μόνο για τα συμφέροντά
της.
Αντίθετα, τονίζεται ότι για τους εργαζόμενους Πολιτικούς
Μηχανικούς η ασφάλεια των τεχνικών έργων είναι έννοια
αδιαπραγμάτευτη τόσο κατά τη φάση κατασκευής όσο και
κατά τη φάση λειτουργίας των έργων , και σε καμιά περίπτωση δεν συνδέεται, και ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ με
τα ποσά αμοιβής των μηχανικών.
4/ Παίρνοντας υπ’ όψη όλα τα παραπάνω, τονίζεται ότι το
ζητούμενο σήμερα είναι η ύπαρξη και κατοχύρωση ενός
θεσμικού πλαισίου που θα διασφαλίζει την αξιοπρεπή διαβίωση των αυτοαπασχολούμενων και μικρών επαγγελματιών μηχανικών από τη μια, και δε θα μετακυλά την κάθε
είδους τεχνική ευθύνη από το κράτος και τους κατασκευαστές στις πλάτες τους από την άλλη.
Σ’ αυτή την κατεύθυνση χρειάζεται να επικεντρωθεί η
δράση όλων των εργαζομένων μηχανικών, αυτοαπασχολούμενων και μισθωτών, αλλά και όλης της κοινωνίας,
ακριβώς γιατί μόνο έτσι διασφαλίζονται τα συμφέροντα
όλων.
n ΣΠΜΘ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.
Κατόπιν της παραίτησης των κων Α. Τοκατλίδη και Ι. Λεμπετλή από το Δ.Σ. του Σ.Π.Μ.Θ., λόγω πληθώρας υποχρεώσεων, όπως εξηγούν στις αντίστοιχες επιστολές τους,
προσεκλήθηκαν οι αμέσως επόμενοι σε σταυροδοσία στα
αντίστοιχα ψηφοδέλτια κοι Π. Αλεξιάδης και Χ. Κοτανίδης,
οι οποίοι και απεδέχθησαν τις αντίστοιχες θέσεις στο Δ.Σ.
Συνεπώς η νέα σύνθεση του Δ.Σ. του Συλλόγου Πολιτικών
Μηχανικών Θεσσαλονίκης έχει ως εξής:
Πρόεδρος: Περτζινίδης Ηλίας
Αντιπρόεδρος: Σαρηγιάννης Δημήτριος
Γενικός Γραμματέας: Χατζής Κωνσταντίνος
Ταμίας: Παπαδόπουλος Σταύρος
Μέλη: Αλεξιάδης Παντελής, Κοτανίδης Χρήστος, Κουβουκλιώτης Φώτης, Στρακαλής Ζαφείριος, Χατζοπούλου
Αθηνά
n Σ.ΟΛ.ΑΡ: ΗΜΕΡΙΔΑ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
Σάββατο 19/2/2011 στα πλαίσια της έκθεσης Infacoma
στις 18:00 στο εκθεσιακό κέντρο HELEXPO ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
Διοργάνωση ημερίδας: Σ.ΟΛ.ΑΡ.-Σύλλογος Ολιστικής
Αρχιτεκτονικής, www.s-ol-ar.gr, περιοδικό ECOΔΟΜΕΙΝ,
www.ecodomein.gr
Τίτλος : Ημερίδα Ολιστικής Αρχιτεκτονικής και Οικολογικής Δόμησης
Ομιλητές:
1.Απόστολος Ευθυμιάδης, μηχανολόγος μηχανικός-δρ.
μηχ, πρόεδρος του Σ.ΟΛ.ΑΡ..: «η τεχνολογία εξοικονόμισης ενέργειας στα κτίρια, στο δύσκολο ενεργειακό χειμώνα».
2. Ξένια Κατσιγιάννη , αρχ.μηχ., ειδική γραμ.Σ.ΟΛ.ΑΡ.:
«οικολογική δόμηση και γεωβιολογία»
3.Κώστας Στεφ. Τσίπηρας, πολ.μηχ.-δρ.χωροταξίας, γεν.
γρ.Σ.ΟΛ.ΑΡ. διευθυντής σύνταξης του περιοδικού ECOΔΟΜΕΙΝ : «η ολιστική αρχιτεκτονική σαν σενάριο επιβίωσης
στην επερχόμενη κλιματική αλλαγή», (με προβολή εικόνων 10 διαφορετικών βιοκλιματικών κτιρίων, απο το χώρο
της Βόρειας Ελλάδας).
4. Χριστίνα Οικονόμου, αρχ. μηχ., μέλος Δ.Σ. Σ.ΟΛ.ΑΡ., «η
πρακτική εφαρμογή των οικολογικών οικοδομικών υλικών
στα κτίρια- σοβάδες, χρώματα, κουφώματα, κλπ.»

5.Ρένα Βιρβίλη, μηχ.μηχ. «αυθαίρετη δόμηση, η εφαρμογή του ΚΕΝΑΚ, και οι ευθύνες των μηχανικών και των
ελλήνων πολιτών».
6.Παρουσιάσεις οικολογικών προϊόντων των εταιρειών
AURO (οικολογικά χρώματα), ΟΙΚΟΣ ΔΑΛΚΑΦΟΥΚΗ, (εναλλακτικά κονιάματα), SIMPLYWOOD (ξύλινα κουφώματα)
ΧΥΤΟΘΕΡΜ (ενεργειακά τζάκια) ΒΙ.Ε.Κ.ΚΟ (ξύλινα κουφώματα) κλπ.
7. Aνοιχτή συζήτηση με το κοινό.
n Α2ΕΛΕΜ, ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΣΧΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΕ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η κατάργηση του Κώδικα Ελαχίστων Αμοιβών των Μηχανικών αποτελεί πλήγμα κατά της ασφάλειας και της ποιότητας των κατασκευών.
Εκφράζουμε την πλήρη αντίθεσή μας με την επιχειρούμενη από την κυβέρνηση κατάργηση των ελάχιστων αμοιβών
των μηχανικών, επιλογή που πλήττει καίρια το δημόσιο
συμφέρον.
Ο Κώδικας Αμοιβών των μηχανικών αποτελεί τη συλλογική σύμβαση των ελεύθερων επαγγελματιών επιστημόνων μηχανικών και δεν πρέπει να συγχέεται με υπέρογκες
αμοιβές και πλουτισμό. Αντίθετα με την ύπαρξη ελάχιστων αμοιβών εξασφαλίζεται η ποιότητα και η ασφάλεια
των κατασκευών για όλους τους πολίτες και τη χώρα και
η αποτελεσματική λειτουργία όλων των επαγγελματικών
κλάδων και των επιχειρήσεων της χώρας μας.
Το ΤΕΕ σε αυτή την κρίσιμη περίοδο βρίσκεται με περιορισμένο οπλοστάσιο θέσεων και σε χαμηλό επίπεδο ενημέρωσης και κινητοποίησης των μηχανικών. Απαιτείται
άμεσα να αναλάβει πρωτοβουλία ενημέρωσης όλων των
μηχανικών, για τη νεοφιλελεύθερη επιλογή της κυβέρνησης να ακυρώσει την ασφάλεια και την ποιότητα όλων των
κατασκευών και ταυτόχρονα να οδηγήσει στη φτώχεια και
στον αφανισμό τον κλάδο των ελεύθερων επαγγελματιών
μηχανικών.
Η κατάργηση του Κώδικα Αμοιβών δεν μπορεί να γίνει
υπό προϋποθέσεις. Αντίθετα η κατοχύρωση των ελάχιστων αμοιβών μειώνει τις στρεβλώσεις στην κατασκευή
που τόσα χρόνια συντηρούν οι κυβερνήσεις για δικό τους
πολιτικό όφελος. Οποιαδήποτε άλλη πρόταση αποτελεί
υποχώρηση από τα συμφέροντα των μηχανικών, των πολιτών, της εθνικής οικονομίας και της χώρας γενικότερα.
Οι παρατάξεις μας διαφωνούν κάθετα με την υπό όρους
κατάργηση του Κώδικα Αμοιβών που δημοσιοποίησε ο
πρόεδρος του ΤΕΕ σε συμφωνία με τους προέδρους των
Περιφερειακών τμημάτων. Οι τέσσερις όροι που τέθηκαν δεν μπορούν να εξασφαλίσουν την ασφάλεια και την
ποιότητα των μελετών. Εκφράζουμε επίσης την ανησυχία
μας με τις μεθόδους κινητοποίησης που επιλέχθηκαν (κατάληψη Πολεοδομίας και ΤΣΜΕΔΕ0 που δε δημιουργούν
ουσιαστικό πολιτικό κόστος - πίεση στην κυβέρνηση και
δεν ενισχύουν το δημόσιο λόγο των μηχανικών προς την
κοινωνία.
Έστω και την τελευταία στιγμή απαιτείται ενεργοποίηση
όλων των δυνάμεων και ουσιαστική στρατηγική με συμμαχίες όλων των επιστημονικών κλάδων και των εργαζομένων, ώστε να διαμορφωθεί μία ρεαλιστική πρόταση τεχνικού θεσμικού πλαισίου της χώρας μας προς όφελος των
μηχανικών της εργασίας ,της κοινωνίας και της ποιότητας
- ασφάλειας των κατασκευών.
ΥΓ. Δυστυχώς η αποτυχία των κινητοποιήσεων στις 27/1
και 2/2 μας επιβεβαίωσαν
n Α2 ΕΛΕΜ: ΔΙΑΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΕΕ
Προς τον Πρόεδρο της Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΚΜ
Κοινοποίηση: Πρόεδρο Αντιπροσωπείας ΤΕΕ, Μέλη Δ.Ε.
ΤΕΕ/ΤΚΜ, Πρόεδρο Αντιπροσωπείας ΤΕΕ/ΤΚΜ
“Κύριε Πρόεδρε,με αφορμή την επιστολή του γ.γ, της διοικούσας επιτροπής του ΤΕΕ/ΤΚΜ, με την υπογράμμιση δε,
ότι οι προτεινόμενες παρεμβάσεις του ΤΕΕ, δεν αποτελούν
κατά την εκτίμηση και της παράταξης μας απάντηση στην
άνευ όρων παράδοση όλων των μηχανικών στις επιλογές της κυβέρνησης, διαφωνούμε με τις προτεινόμενες
παρεμβάσεις, οι οποίες κακό κάνουν μόνο στους συναδέλφους!!!
Eπίσης, δε συμμετέχουμε στο κλείσιμο των γραφείων του
ΤΣΜΕΔΕ τις 2 Φεβρουαρίου 2011.
Κατά τα άλλα, συμμετείχαμε στη συμβολική κατάληψη της
Πολεοδομίας του Δήμου Θεσσαλονίκης, την Πέμπτη, ημέρα που παρεμπιπτόντως η Πολεοδομία ήταν κλειστή για το
κοινό και τους μηχανικούς. n
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ΤΟ ΥΔΑΤΙΝΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΣΤΗ ΔΡΑΜΑ
Διαλεξεις και workshops, Απρίλιος 2011
Κύκλο διαλέξεων, παράλληλα με εργαστηριακές ασκήσεις (workshops), διοργανώνει
στις 10-16 Απριλίου το Τμήμα Αρχιτεκτονικής Τοπίου της ΣΤΕΓ Δράμας του ΤΕΙ Καβάλας, στο πλαίσιο της δράσης LAND2011, με τίτλο: “ Ύδωρ και πόλη: έργα τέχνης – πηγές ζωής”. Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στη Δράμα και σε αυτές καλούνται να
συμμετάσχουν οι ενδιαφερόμενοι επιστήμονες, ερευνητές, πτυχιούχοι μηχανικοί και
φοιτητές, υποβάλλοντας ανακοινώσεις και παρακολουθώντας τις εργασίες.
Το Workshop επανατοποθετεί το συχνά παραμελημένο υδάτινο στοιχείο στο επίκεντρο
των σχεδιαστικών πρακτικών της αρχιτεκτονικής τοπίου και αναζητά σχεδιαστικές
προτάσεις που συνιστούν αφορμές δημιουργίας νέων δικτύων δημοσίων χώρων γύρω
από υδάτινα πάρκα μικρότερης και μεγαλύτερης κλίμακας. Το αρχιτεκτονικό δίδυμο Π.
Νικηφορίδης και Μ. Cuomo είχαν δηλώσει για την ανάπλαση της Νέας Παραλίας της
Θεσσαλονίκης ότι «σήμερα που οι πόλεις αναζητούν διεξόδους - οάσεις μέσα στην πυκνότητα και την εντατική χρήση του πολεοδομικού τους ιστού, το νερό γίνεται ένα πολύτιμο πρωτογενές υλικό που όσες το διαθέτουν στην όποια του μορφή - θάλασσα, λίμνη,
ποτάμι - το αξιοποιούν για να αναβαθμίσουν τη δημόσια εικόνα τους και να αναδείξουν
νέα μοντέλα αστικής ανάπτυξης. Η υλοποίηση αυτών των μοντέλων προϋποθέτει την
“κατάκτηση” ενός νέου συνόρου για την πόλη και τον επαναπροσδιορισμό της σχέσης
μεταξύ του κτισμένου χώρου και του νερού.»
Στη σύγχρονη προβληματική ανάπλασης αστικών περιοχών, διεθνή παραδείγματα σχεδιαστικών προτάσεων με κυρίαρχο στοιχείο το νερό αποκαλύπτουν την ουσιαστική συμβολή τους στην επίτευξη μιας – συχνά επιδιωκόμενης - αστικής πολυλειτουργικότητας
(Βαρκελώνη, Γένοβα, Ρότερνταμ κ.α.)
Το Workshop αποτελεί θεματική συνέχεια του Διεθνούς Διαγωνισμού που αφορά στη
μελέτη ανάπλασης του Δημοτικού Κήπου της Δράμας στο κέντρο της πόλης και με κυρίαρχο στοιχείο το νερό. Στην έναρξη των εργασιών του LAND2011, θα δοθούν και τα

αντίστοιχα βραβεία του Διεθνούς Διαγωνισμού.
Το Workshop διοργανώνεται από το Τμήμα Αρχιτεκτονικής Τοπίου της ΣΤΕΓ Δράμας,
ΤΕΙ Καβάλας και τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Δράμας.
Η Επιστημονική Επιτροπή του LAND2011 αποτελείται από τους: Tsiomis Yannis, Hublin
Anne, Ζαφειρόπουλος Σαράντης, Ισπικούδης Ιωάννης, Σπιτάλας Νίκος. Η Οργανωτική Επιτροπή του LAND2011 αποτελείται από τους: Δ. Εβρενοπούλου, Ε. Πολύζου,
Ν. Φούρναρη και Φ. Ηλιοπούλου. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδαιφερόμενοι
μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Αρχιτεκτονικής Τοπίου, Χρυσοβέργη & Κασσάνδρου, 66100, Δράμα. Προϊστάμενος του Τμ. Αρχ. Τοπίου: Dr. Νίκος Σπιτάλας (spitalas@
teikav.edu.gr). Ηλεκτρονική διευθύνση: etp-tat@teikav.edu.gr. Οργανωτική Επιτροπή
του LAND2011: Δ. Εβρενοπούλου (devren2005@gmail.com), Ε. Πολύζου (epolyzou@
yahoo.com), Ν. Φούρναρη (etp-tat@teikav.edu.gr), Φ. Ηλιοπούλου (iliopoulou.filio@
gmail.com). )n
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
Παναγιώτης Τσαραμπουλίδης
Πρόεδρος ΕΚΘ

«Η αγορά εργασίας έχει μετατραπεί σε ζούγκλα»
n Άγγελος Aγγελίδης
“από το 2004 και μετά
η αποβιομηχάνιση στη
Θεσσαλονίκη και την
ευρύτερη περιοχή πήρε
μορφή χιονοστιβάδας”
“η Θεσσαλονίκη είναι
πλέον η πρωτεύουσα και
της μερικής απασχόλησης καθώς 1 στις 2 νέες
θέσεις εργασίας είναι
μερικής απασχόλησης”
“σήμερα παρά ποτέ είναι
απαραίτητη η διαμόρφωση επιχειρηματικού
περιβάλλοντος ευνοϊκού
για τις Μ.Μ.Ε με στόχο
την αναζωογόνηση της
τοπικής οικονομίας”
“θα πρέπει να υπάρξει
η πολιτική βούληση που
θα συνοδεύεται από
συγκεκριμένα μέτρα που
θα βάλουν τέρμα στη
φοροδιαφυγή”
“οι ενισχύσεις και τα
χρήματα θα πρέπει να
καταλήγουν στην πραγματική οικονομία”

“Δεν υπάρχει οικογένεια που να μην έχει ένα τουλάχιστον άνεργο και δυστυχώς δεν υπάρχει ακτίνα φωτός στο τούνελ”, τόνισε με συνέντευξή του
στο “Τεχνογράφημα” ο πρόεδρος του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Θεσσαλονίκης, Παναγιώτης
Τσαραμπουλίδης. Κάλεσε τους εργαζόμενους και
τα σωματεία να ανατρέψουν στην πράξη το νόμο
των επιχειρησιακών συμβάσεων και αποκάλεσε
χιονοστιβάδα την κλιμακούμενη αποβιομηχάνιση
της Θεσσαλονίκης από το 2004 κι έπειτα. Ισχυρίστηκε πως σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΚΘ η
επίσημη ανεργία στο πολεοδομικό συγκρότημα
ξεπερνά το 25% και σε απόλυτους αριθμούς τα
130.000 άτομα. Είπε ότι οι εργαζόμενοι κλήθηκαν να πληρώσουν τα βάρη μίας κρίσης που άλλοι
δημιούργησαν και υποστήριξε ότι οι ένοχοι κι οι
υπεύθυνοι της κρίσης απολαμβάνουν προκλητική
ασυλία. Χαρακτήρισε τη Θεσσαλονίκη “πρωτεύουσα και της μερικής απασχόλησης” και απαίτησε από τους επιχειρηματίες να επενδύσουν επιτέλους μέρος των κερδών τους και να σταματήσουν
να πιέζουν για κρατικές παροχές και επιδοτήσεις
Αναφερόμενος στην “κατάρρευση” του κλάδου
των κατασκευών είπε ότι σήμερα το 50% των οικοδόμων είναι άνεργοι και παραδέχθηκε ότι τα
τελευταία χρόνια υπάρχει πρόβλημα στην ενότητα
του συνδικαλιστικού κινήματος, κυρίως στη βάση.
Τάχθηκε υπέρ της μετεγκατάστασης της ΔΕΘ και
του δημόσιου χαρακτήρα του λιμανιού και αναφέρθηκε στη μεγάλη καθυστέρηση στην υλοποίηση των μεγάλων έργων. Τέλος, δεσμεύτηκε για
στενή συνεργασία με το ΤΕΕ/ΤΚΜ και ζήτησε την
επαναδραστηριοποίηση, σε μόνιμη και διαρκή
βάση, της Επιτροπής Φορέων της πόλης.
n Οι επιχειρησιακές συμβάσεις, σύμφωνα με το
νόμο – επιθυμία της τρόικας, είναι γεγονός. Με
ποιον τρόπο μπορεί το συνδικαλιστικό κίνημα να
επιφέρει την ανατροπή τους;
Ο Νόμος Ν3899/2010, που μεταξύ των άλλων
επέβαλε τις ειδικές επιχειρησιακές συμβάσεις,
όπως σωστά το θέτετε κατ’ επιθυμία της τρόικας,
βρήκε ριζικά αντίθετο το συνδικαλιστικό κίνημα
της χώρας μας. Ευθύς εξ αρχής εκφράσαμε κατηγορηματικά την αντίθεσή μας γιατί είναι ηλίου
φαεινότερο ότι οι επιχειρήσεις στο σύνολό τους
με πρόσχημα την οικονομική κρίση θα προσπαθήσουν να εκμεταλλευτούν αυτό το νομοθετικό
πλαίσιο και να προχωρήσουν ακόμη περισσότερο
σε μειώσεις μισθών και ημερομισθίων φορτώνοντας τα βάρη της κρίσης στις πλάτες των εργαζομένων των μόνων που δεν ευθύνονται γι αυτήν.
Από την πρώτη στιγμή τόσο η διοίκηση της ΓΣΕΕ,
του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Θεσσαλονίκης
αλλά και ολόκληρο το συνδικαλιστικό κίνημα (Ε.Κ,
Ομοσπονδίες, κλαδικά συνδικάτα κ.λ.π) δήλωσαν

μερα παρά ποτέ είναι απαραίτητη η διαμόρφωση
επιχειρηματικού περιβάλλοντος ευνοϊκού για τις
Μ.Μ.Ε με στόχο την αναζωογόνηση της τοπικής
οικονομίας με ανταγωνισμό που θα επικεντρώνεται στην ποιότητα και όχι στη δαιμονοποίηση του
κόστους εργασίας. Για να υπάρξει όμως ένα τέτοιο
περιβάλλον απαιτείται οι επιχειρηματίες να επενδύσουν επιτέλους μέρος των κερδών τους στην
αγορά και να σταματήσουν να πιέζουν για κρατικές παροχές και επιδοτήσεις. Θα πρέπει επίσης
να σταματήσουν τα μέτρα ενίσχυσης του εγχώριου
τραπεζικού συστήματος μέσω της παροχής εγγυήσεων από το δημόσιο. Οι ενισχύσεις και τα χρήματα θα πρέπει να καταλήγουν στην πραγματική
οικονομία και όχι στην αύξηση των κερδών των
τραπεζών. Τέλος θα πρέπει να υπάρξει η πολιτική
n Σε τι ποσοστό έχει επέλθει η αποβιομηχάνιση βούληση που θα συνοδεύεται από συγκεκριμένα
στη Θεσσαλονίκη και πόσο αυτή έχει επηρεάσει μέτρα που θα βάλουν τέρμα στη φοροδιαφυγή
έτσι ώστε επιτέλους να πληρώσουν οι ΕΧΟΝΤΕΣ
το εργατικό δυναμικό;
Στη Θεσσαλονίκη η κατάσταση είναι ακόμη πιο και ΚΑΤΕΧΟΝΤΕΣ.
τραγική. Μεγάλες βιομηχανικές μονάδες που
αποτελούσαν την ατμομηχανή της οικονομίας όχι n Πόσο επιδρά στην απασχόληση του εργατικού
μόνο στη βόρεια Ελλάδα, αλλά σε ολόκληρη τη δυναμικού η «κατάρρευση» στον κλάδο των καχώρα έκλεισαν και συνεχίζουν να κλείνουν η μια τασκευών;
μετά την άλλη. Από το 2004 και μετά η αποβιομη- Ο κλάδος των κατασκευών και η «κατάρρευσή»
χάνιση στη Θεσσαλονίκη και την ευρύτερη περιοχή του είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα αφού απασχοπήρε μορφή χιονοστιβάδας. Η ΒΑΛΚΑΝ ΕΞΠΟΡΤ λούσε χιλιάδες εργαζόμενους στην οικοδομή και
ανακοίνωσε την οριστική διακοπή της λειτουργίας τα συναφή επαγγέλματα. Αυτή τη στιγμή πάνω
της και το σύνολο του προσωπικού της απολύθη- από το 50% των οικοδόμων είναι άνεργοι και πολκε. Το 2006 η Βιομηχανία Φωσφορικών Λιπασμά- λοί είναι αυτοί που αναγκάζονται να εκπατριστούν
των ανακοίνωσε τη διακοπή της παραγωγικής της για να βρουν μεροκάματο. Αναζητούν τρόπους
δραστηριότητας στη Θεσσαλονίκη αφήνοντας στο επιβίωσης των οικογενειών τους, προσανατολίδρόμο 650 εργαζόμενους. Το 2007 ήταν μια μαύ- ζονται σε προσωρινή αλλαγή επαγγέλματος. Το
ρη χρονιά για τον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας πρόβλημα δεν αφορά μόνο τους οικοδόμους αλλά
στη Θεσσαλονίκη. Μέσα σε λίγους μήνες έβαλαν αγκαλιάζει εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους
λουκέτο 16 εργοστάσια και μεγάλες βιοτεχνίες με και αυτοαπασχολούμενους. Παρασύρει κλάδους
αποτέλεσμα να χαθούν 1267 θέσεις εργασίας. Το και επαγγέλματα που δραστηριοποιούνται γύρω
2008 έκλεισαν η ΒΙΑΜΥΛ, η ΖΗΜΕΝΣ, η ΑΒΕΖ, η από την οικοδομή και τις κατασκευές όπως είναι
MORITZ. Ολόκληροι κλάδοι της οικονομίας όπως οι εργαζόμενοι στα λατομεία, τη μεταποίηση και
τα καπνά (γύρω στους 6.000 καπνεργάτες έμειναν εμπορία οικοδομικών υλικών, τεχνικούς, εργοδηστο δρόμο), ο ιματισμός, η κλωστοϋφαντουργία, το γούς, χειριστές μηχανημάτων, μηχανικούς αλλα
ξύλο, τα τρόφιμα-ποτά, εξαφανίστηκαν ή τείνουν ακόμη και συμβολαιογράφους, δικηγόρους κ.λ.π
να εξαφανιστούν. Η ΕΛΒΟ εδώ και χρόνια έχει Τα τελευταία χρόνια έκλεισαν κατασκευαστικές
μείνει χωρίς αντικείμενο εργασίας. Και όλα αυτά εταιρείες όπως ΜΠΑΛΑΦΑΣ, ΚΑΜΑΤΑΚΗΣ, ΘΕπριν την οικονομική κρίση, η εμφάνιση της οποίας ΜΕΛΙΟΔΟΜΗ κ.ά ενώ εργοστάσια που παρήγαγαν
ενέτεινε κατά πολύ το αρνητικό τοπίο που υπήρχε. υλικά οικοδομών έβαλαν και αυτά λουκέτο όπως η
Με πρόσχημα την οικονομική κρίση η κατάσταση IDEAL, η ΒΙΤΡΟΥΒΙΤ, ενώ η ΦΙΛΚΕΡΑΜ περιόριέγινε τραγική. Η Θεσσαλονίκη είναι πλέον η πρω- σε κατά πολύ την παραγωγική της δραστηριότητα.
τεύουσα και της μερικής απασχόλησης καθώς 1
στις 2 νέες θέσεις εργασίας είναι μερικής απα- n Η Θεσσαλονίκη έχει χαρακτηριστεί ως ‘πρωσχόλησης, παράλληλα με τη συνεχή μετατροπή τεύουσα της ανεργίας’. Ποια είναι τα επίπεδα της
ήδη υπαρχουσών θέσεων πλήρους και σταθε- ανεργίας σύμφωνα με τα στοιχεία του ΜΑΚΙΝΕ
ρούς απασχόλησης σε μερικής ή εκ περιτροπής και ποια είναι η τάση για τα επόμενα χρόνια;
εργασία σε σημαντικό βαθμό. Οι άνεργοι στη Πραγματικά από «εργατούπολη» και «φτωχομάνα»
Θεσσαλονίκη σύμφωνα με τα δικά μας στοιχεία στην οποία ο καθένας έρχονταν για να βρει δουλειά
ξεπέρασαν τις 130.000 και τα χειρότερα έπονται έχει μετατραπεί σε «πρωτεύουσα της ανεργίας».
καθώς σύμφωνα με τις πιο έγκυρες εκτιμήσεις Σύμφωνα με τα δικά μας στοιχεία το ποσοστό ανερη οικονομική ασφυξία θα συνεχιστεί οδηγώντας γίας ξεπερνά το 25%, ενώ τραγικά είναι τα ποσοστά
σε πολλαπλασιασμό λουκέτων επιχειρήσεων και στις γυναίκες και τους νέους που φτάνουν το 35%.
τους δείκτες της ανεργίας σε νέα ποσοστά. Σή- Δεν υπάρχει οικογένεια που να μην έχει ένα τουλάχιστον άνεργο και δυστυχώς δεν υπάρχει ακτίνα
φωτός στο τούνελ. Χρειάζονται γενναίες πολιτικές
και μέτρα αντιμετώπισης του φαινομένου της ανεργίας. Μόνο μέσα από ένα ολοκληρωμένο σχέδιο
απερίφραστα ότι δεν πρόκειται να υπογράψουν
τέτοιου είδους συμβάσεις που καταστρατηγούν
το θεσμό των διαπραγματεύσεων και των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας. Προσανατολίζουμε
τα σωματεία-μέλη μας να ανατρέψουν αυτό το
νόμο στην πράξη να υπερασπιστούν τα κεκτημένα
δικαιώματα των εργαζομένων αλλά και τις υπάρχουσες θέσεις εργασίας. Το πρόβλημα όμως δεν
είναι μόνο η υπογραφή ειδικών επιχειρησιακών
συμβάσεων. Καθημερινά αντιμετωπίζουμε αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις (απολύσεις, διαθεσιμότητες, μείωση ωρών και ημερών εργασίας) που
έχουν μετατρέψει την αγορά εργασίας σε ζούγκλα.
Και αυτά τα ζητήματα προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε σε καθημερινή βάση.
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πραγματικής ανάπτυξης, ειδικά στην περιφέρεια, τη λήψη των μέτρων από την κυβέρνηση πραγμαμπορεί να υπάρξουν νέες θέσεις εργασίας.
τοποιήθηκαν απεργιακές κινητοποιήσεις και πορείες διαμαρτυρίας πρωτοφανείς, για τα ελληνικά
n Εκτιμάτε ότι η προσφυγή στο μηχανισμό στή- δεδομένα, σε όγκο και παλμό. Και αυτό παρά τη
ριξης ήταν απαραίτητη κίνηση για τη χώρα;
διάσπαση των δυνάμεων και την ανάγκη του μεροΔεν είμαστε οι αρμόδιοι για να δώσουμε απάντη- κάματου που υπάρχει σε κάθε νοικοκυριό. Γεγονός
ση στο ερώτημα αυτό γιατί δεν είμαστε αυτοί που είναι ότι οι συνδικαλιστικές παρατάξεις θα πρέπει
διαχειρίστηκαν την οικονομία της χώρας όλα αυτά να αναλογισθούν τις ευθύνες τους και να προσπατα χρόνια. Αυτό που γνωρίζουμε όμως καλά είναι θήσουν ακόμη περισσότερο σήμερα να συσπειρώότι για μια ακόμα φορά κλήθηκαν και καλούνται σουν τους εργαζόμενους γύρω από τα συνδικάτα.
συνεχώς οι εργαζόμενοι να πληρώσουν τα βάρη
μιας κρίσης που άλλοι δημιούργησαν. Η κυβέρ- n Η εκλογή σας στη θέση του προέδρου του ΕΚΘ
νηση κατ’ εντολή των απαράδεκτων αποφάσεων έγινε ομόφωνα από την ολομέλεια της Διοίκησης
της τρόικας, των τοκογλύφων δανειστών, επιβάλει του Κέντρου. Η συγκεκριμένη απόφαση σας δίστους εργαζόμενους, στους συνταξιούχους και σε νει ένα επιπλέον κίνητρο για τον τρόπο διοίκησης
ολόκληρη την κοινωνία μια σειρά σκληρών και και διεκδίκησης;
άδικων μέτρων που δεν μπορούν πλέον να ση- Η εκλογή του προέδρου του Ε.Κ.Θ γίνεται με βάση
κώσουν στις πλάτες τους. Με την προσφυγή στο τη συμφωνία που υπάρχει ανάμεσα στις συνδικαμηχανισμό στήριξης υλοποιούνται πολιτικές που λιστικές παρατάξεις. Η πλειοψηφούσα, στο συνέακυρώνουν και ισοπεδώνουν εργασιακά οικονο- δριο, παράταξη δικαιούται τη θέση του Προέδρου.
μικά και ασφαλιστικά δικαιώματα των εργαζομέ- Δεν είναι η ομόφωνη εκλογή το ζήτημα αλλά η
νων αφήνοντας στο απυρόβλητο τους μεγαλοεπι- συνεννόηση και οι προγραμματικές συγκλίσεις,
χειρηματίες, τους τραπεζίτες, τους ΕΧΟΝΤΕΣ και η σύνθεση των απόψεων που θα οδηγεί σε ομόΚΑΤΕΧΟΝΤΕΣ. Οι ένοχοι και οι υπεύθυνοι για την φωνες αποφάσεις και στον τρόπο διοίκησης και
κρίση και τα προβλήματα της οικονομίας και της στη διεκδίκηση των αιτημάτων μας. Αυτός είναι
κοινωνίας απολαμβάνουν μια προκλητική ασυλία. ο στόχος, όπως και η συνέχιση της προσπάθειας
Εμείς είμαστε ριζικά αντίθετοι με το μνημόνιο και καθημερινής επαφής με τους εργαζόμενους και
τους όρους για τα σκληρά, άδικα και άνισα μέ- τα σωματεία στους χώρους δουλειάς.
τρα σε βάρος του κόσμου της εργασίας χωρίς να
παραγνωρίζουμε την οικονομική κατάσταση της n Ποια είναι η θέση του εργατικού κινήματος
χώρας και την κρίση δανεισμού. Διεκδικούμε και αναφορικά με τη μεταφορά της ΔΕΘ εκτός κέπροτείνουμε μέτρα που θα οδηγούν σε έξοδο από ντρου, την αξιοποίηση των υπαρχόντων εγκατατην κρίση με επιβάρυνση αυτών που ευθύνονται στάσεων της helexpo και τη διαχείριση του λιματων εχόντων και κατεχόντων.
νιού της πόλης;
Πάγια θέση του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου
n Πόσο ενωμένο είναι το εργατικό κίνημα; Υπάρ- Θεσσαλονίκης είναι η ΔΕΘ, ως πρώτη έκθεση
χουν σκέψεις για νέες και πιο αποτελεσματικές της χώρας, να παραμείνει στη Θεσσαλονίκη με ότι
μορφές διεκδίκησης δεδομένου ότι όλο και λι- προϋποθέσεις και υποδομές συνεπάγεται αυτό.
γότερος κόσμος συμμετέχει στις συγκεντρώσεις Βέβαια σε καμιά πόλη της Ευρώπης και του κόκαι τις πορείες διαμαρτυρίας; Γενικότερα, πως σμου δε στεγάζεται έκθεση τέτοιου βεληνεκούς
σκέφτεστε να προσελκύσετε τους εργαζόμενους στο κέντρο της. Εμείς συναινέσαμε στη μετεγκαγύρω από το ΕΚΘ;
τάστασή της ώστε να απελευθερωθεί ο χώρος των
Τα τελευταία χρόνια υπάρχει όντως ένα πρόβλη- εγκαταστάσεών της στο κέντρο και να μετατραπεί
μα στην ενότητα του συνδικαλιστικού κινήματος σε χώρους θεματικών πάρκων, πολιτιστικών δρακυρίως στη βάση. Οι διαφορές απόψεων και θέ- στηριοτήτων, πρασίνου έτσι ώστε να «αναπνεύσεων που μπορεί να πηγάζουν από διαφορετικές σει» το κέντρο της Θεσσαλονίκης και οι περιοχές
προσεγγίσεις των προβλημάτων, οι ιδεολογικές γύρω από αυτό. Η μεταφορά και μετεγκατάστασή
αναφορές, είναι θεμιτές και πρέπει να υπάρχουν. της βέβαια προϋποθέτει υποδομές που θα εξυΗ ενότητα όμως στη βάση είναι ένα άλλο ζήτημα. πηρετούν τις ανάγκες λειτουργίας της και πρώτα
Είναι το ζητούμενο που θα φέρει και τα αποτελέ- απ’ όλα σύνδεσή της με μέσα σταθερής τροχιάς
σματα που οι εργαζόμενοι και η κοινωνία σήμερα με το κέντρο της πόλης. Όσον αφορά το λιμάνι
χρειάζονται. Οι ξεχωριστές συγκεντρώσεις και της Θεσσαλονίκης, όλοι γνωρίζουμε ότι αποτελεί
πορείες, οι ξεχωριστές εκδηλώσεις διαμαρτυρί- πηγή ζωής για την πόλη και τους κατοίκους της
ας, διχάζουν τους εργαζόμενους, τους αποπροσα- και ουσιαστικό παράγοντα στην οικονομική της
νατολίζουν και μειώνουν την αποτελεσματικότητα ζωή. Επιμένουμε στο δημόσιο χαρακτήρα του
των αγώνων. ΜΟΝΟ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ να λιμανιού με παράλληλο βέβαια εκσυγχρονισμό
ανατρέψουμε τις αντιλαϊκές και αντεργατικές πο- των εγκαταστάσεων του. Με την ολοκλήρωση των
λιτικές και να επιβάλλουμε λύσεις φιλεργατικές. έργων της 6ης προβλήτας, που προχωρούν με
Σήμερα περισσότερο από κάθε άλλη φορά είναι ικανοποιητικούς ρυθμούς, αποδεικνύεται ότι με
αναγκαία η ΕΝΟΤΗΤΑ στο συνδικαλιστικό κίνημα ίδιους πόρους μέσα από τα κέρδη του ο ΟΛΘ μποτων εργαζομένων. Πάντως θα μου επιτρέψετε να ρεί να εκσυγχρονιστεί χωρίς να περάσει σε χέρια
διαφωνήσω με την εκτίμηση ότι «όλο και λιγότερος κόσμος συμμετέχει στις συγκεντρώσεις και
στις πορείες διαμαρτυρίας». Στο 2010 και μετά

ιδιωτών και μονοπωλίων.
n Ποια θεωρείτε ότι είναι τα σημαντικότερα προβλήματα της Θεσσαλονίκης;
Για μας το υπ’ αριθμόν ένα πρόβλημα της Θεσσαλονίκης είναι η ΑΝΕΡΓΙΑ και η ΑΠΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΣΗ που τα αποτελέσματά τους αποδιοργανώνουν
την κοινωνία, διαλύουν τον κοινωνικό ιστό. Η συνεχής μείωση της αγοραστικής δύναμης και ικανότητας των εργαζομένων συμπαρασύρουν τους
υπόλοιπους τομείς της αγοράς. Φυσικά υπάρχουν
και πολλά άλλα όπως η ολοκλήρωση των μεγάλων
έργων καθυστέρησαν σημαντικά και στέρησαν
από τη Θεσσαλονίκη τις δυνατότητες να παίξει
καθοριστικό ρόλο στα Βαλκάνια και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Κι’ αυτό γιατί οι κυβερνήσεις
δεν εισάκουσαν τις προτάσεις των φορέων της
πόλης για την ανάπτυξη υποδομών που θα αναδείκνυαν τη Θεσσαλονίκη. Η υλοποίηση μεγάλων
έργων καθυστέρησε πολύ και καθυστερεί ακόμη.
Η στήριξη των παραδοσιακών κλάδων της οικονομίας δεν υπήρξε ποτέ, μέτρα για την ανάπτυξη
και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας (κίνητρα, αναπτυξιακός νόμος κ.λ.π) δεν πάρθηκαν με
αποτέλεσμα να χαθούν όλα τα συγκριτικά πλεονεκτήματα για τη Θεσσαλονίκη.
n Το ΤΕΕ και το ΕΚΘ έχουν κοινά ενδιαφέροντα, δεδομένου ότι τα μέλη τους πλήττονται από
τη μείωση της κατασκευαστικής δραστηριότητας και την αποβιομηχάνιση. Και οι δύο φορείς
έχουν επεξεργαστεί θέσεις για την αντιστροφή
του αρνητικού κλίματος σε αυτούς τους τομείς.
Πως σκοπεύετε να συνεχίσετε ή να εμβαθύνετε
τη συνεργασία του ΕΚΘ με το ΤΕΕ/ΤΚΜ;
Εδώ και χρόνια συνεργαζόμαστε με το ΤΕΕ/ΤΚΜ
γιατί πιστεύουμε ότι υπάρχουν ζητήματα και θέματα που οι δύο φορείς μπορούν από κοινού να
παλέψουν και για τα μέλη τους αλλά και για το
μέλλον της Θεσσαλονίκης. Στο πρόσφατο παρελθόν συναντηθήκαμε αρκετές φορές, συνδιαμορφώσαμε κοινά υπομνήματα, κοινές προτάσεις και
θέσεις για την πόλη και τους πολίτες της. Θεωρούμε ότι είναι απαραίτητο και αναγκαίο αυτός ο
δίαυλος επικοινωνίας να συνεχιστεί και να διευρυνθεί γιατί μόνο θετικά αποτελέσματα μπορεί να
έχει για την πόλη μας και την ευρύτερη περιοχή.
Εμείς δεσμευόμαστε να πάρουμε όλες τις αναγκαίες πρωτοβουλίες για το σκοπό αυτό καθώς
και για την επαναδραστηριοποίηση της Επιτροπής
Φορέων της πόλης, σε μόνιμη και διαρκή βάση,
γιατί η λειτουργία της πρόσφερε τα μέγιστα στη
ζωή των πολιτών της Θεσσαλονίκης. n

“ο κλάδος των κατασκευών και η «κατάρρευση»
του είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα αφού
απασχολούσε χιλιάδες
εργαζόμενους στην
οικοδομή και τα συναφή
επαγγέλματα”
“χρειάζονται γενναίες
πολιτικές και μέτρα
αντιμετώπισης του φαινομένου της ανεργίας”
“είμαστε ριζικά αντίθετοι
με το μνημόνιο και τους
όρους για τα σκληρά,
άδικα και άνισα μέτρα
σε βάρος του κόσμου της
εργασίας”
“οι ξεχωριστές συγκεντρώσεις και πορείες, οι
ξεχωριστές εκδηλώσεις
διαμαρτυρίας, διχάζουν
τους εργαζόμενους,
τους αποπροσανατολίζουν και μειώνουν την
αποτελεσματικότητα των
αγώνων”
“η μεταφορά και μετεγκατάστασή της ΔΕΘ
προϋποθέτει υποδομές
που θα εξυπηρετούν τις
ανάγκες λειτουργίας της
και πρώτα απ’ όλα σύνδεσή της με μέσα σταθερής
τροχιάς”
“η υλοποίηση μεγάλων
έργων καθυστέρησε
πολύ και καθυστερεί
ακόμη”
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Η Esha πρωτοπόρος στην υγρο-θερµοµόνωση σας
προσκαλεί στο νέο της Τεχνικό σεµινάριο µε θέµα:

[

Τσιµεντοειδή στεγανωτικά
Στεγανοποίηση και προστασία Κτηρίων
& Έργων Υποδοµής - Εφαρµογές

Σάββατο, 19 Φεβρουαρίου 2011
Ώρα 11:00 – 13:00
Συνεδριακό κέντρο Ν.Γερµανός
¼ÒÍÖÐÀ¡q*OGBDPNB

∆ηλώστε συµµετοχή στο σεµινάριό
µας για σας ενηµερώσουµε και να
δώσουµε λύση στο δικό σας πρόβληµα. Μετά το σεµινάριο θα παραλάβετε ένα CD µε τις τεχνικές περιγραφές
και σχέδια των εφαρµογών υγροµόνωσης µε τσιµεντοειδή Vandex.

Vandex, διεισδυτική στεγανοποίηση από το 1946
1. Σκυρόδεµα εκτεθειµένο στο νερό.
2. Μετά απο επεξεργασία µε Vandex.
To Vandex διεισδύει στα τριχοειδή του
σκυροδέµατος, σχηµατίζοντας κρυσταλλικά σύµπλοκα µε το ελεύθερο ασβέστιο
και την ελεύθερη υγρασία.

Το σεµινάριο απευθύνεται σε Μηχανικούς/Μελετητές, Κατασκευαστές,
Εµπόρους δοµικών υλικών &
Τεχνικούς εφαρµογής µονώσεων.

∆ιεθνές συνεδριακό κέντρο Θεσσαλονίκης (Helexpo)
Εγνατίας 154, Θεσσαλονίκη

3. Το σκυρόδεµα είναι τώρα στεγανό
αλλά ταυτόχρονα αναπνέει.

Τα τσιµεντοειδή στεγανωτικά προϊόντα Vandex είναι ειδικευµένα προϊόντα στεγανοποίησης και
προστασίας του σκυροδέµατος. Αντιπροσωπεύονται από την Esha στην Ελληνική αγορά εδώ και µια
δεκαπενταετία και έχουν αποτελέσει την ιδανική λύση σε πολλές εφαρµογές υγροµόνωσης, όπως:
q±½ÆÄÈÀÑÍÈÕÄ¼ÀÊÀÈÄÄËÈÎÐÄÈÔ±½ÆÄÈÍÈÕÎÏÍÈÐÑ¬ÒÄÖÐÇÔqÄÉÀÄÌºÔ½ÐÈÍÖÌÄÏÍ¿
qÈÐ¼ÌÄÔq¡ÈÍËÍÆÈÊÍ¼ÊÀÒÀÏÈÐÍ¼ÊÀÈ ÍÕÄÑÄÖÑÈÊ¬Ã¼ÊÑÖÀq±ÃÏÀÖËÈÊ¬ºÏÆÀq¨ÏÄ¬ÑÈÀ
ÀÌÄËÊÖÐÑ»ÏÓÌqÅÏ¬ÆÈÐÇÃÈÀÏÏÍÎÌqÅÏ¬ÆÈÐÇÀÏÎÌÐÊÖÏÍÃºÀÑÍÔq¨ÏÀÆ»ÀÌÄÏÕ½ÄÌÇÔ
ÖÆÏÀÐ¼ÀÔq¢ÈÐÊÄÖ»ÊÀÈÏÍÐÑÀÐ¼ÀÅÒÀÏºÌÍÖÐÊÖÏÍÃºÀÑÍÔq ÌÀÊÀ¼ÌÈÐÇÀËÀÈÎÌÊÑÇÏ¼ÓÌ
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CONCRETE
PROTECTION &
WATERPROOFING

¢¥®®¢¢±¢¯¤ (Αριθµός Περιορισµένος)
Πληροφορίες - δηλώσεις συµµετοχής µέχρι 17/02/2011
Τ. 210 5518 700, e-mail: rkremali@aaenergy.gr

ΠρόσκλησησεΔιάλεξη

«Έξυπνη» Μόνωση µε Πράσινη Αισθητική
Παρασκευή, ¬©·µ¾¨·¤µ¾iΏρα: 18:00 - 20:00
¾´¬«·°¨²¥²¢´¹·µ¬·q¨´¥¼ ¤ºµ¾¸¨h*OGBDPNB
∆ιεθνές συνεδριακό κέντρο Θεσσαλονίκης (Helexpo), Εγνατίας 154, Θεσσαλονίκη

h{¨·®µ¾´µ±¾®¥´µh¬¤´¨°{·¸°´¨¥qµ·¨
h{·µ¸¹¨¹¬§µ´¹¨°¨{¥¹µ²·§µ ¹¯¿¢¸¹¯ ¹µ´¬·¥
¹¯´¯½µ··§{¨´¸¯h¨{µ¹¨q°¬§µ¾´¹µ´¬·¥¹¯¼
©·µ½£¼²¨°«¬´{³¯qq¾·¤¿µ¾´¹µ¾¼«·¥qµ¾¼
h¬±µ°²µ´µqµ§´£²¨°{¨·®µ¾´¬´¢·®¬°¨
½·£q¨¹¨
Η διάλεξη, απευθύνεται στον τεχνικό κόσµο και δή σε:
Μηχανικούς / µελετητές, αρχιτέκτονες τοπίου, εταιρίες
κατασκευής έργων πρασίνου, διακοσµητές, εταιρίες
εφαρµογής φωτοβολταϊκών συστηµάτων & τεχνικούς
εφαρµογής µονώσεων.
Οµιλητές:
Ρένια Κρεµαλή, ∆/ντρια Marketing Esha,
Χηµικός Μηχανικός
Μιχάλης Μαραγκάκης, Τεχνικός Σύµβουλος
Πωλήσεων Esha, Πολιτικός Μηχανικός

H Esha, κορυφαία εταιρία στην παραγωγή υγροµονωτικών και θερµοµονωτικών
προϊόντων στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια, σας προσκαλεί στη διάλεξη µε θέµα:
«Έξυπνη Μόνωση µε Πράσινη Αισθητική»
Στη διάλεξη θα αναπτυχθεί η τεχνολογία και οι εφαρµογές των παρακάτω συστηµάτων:
h ·¸°´¬¼¸¹¢®¬¼&TIB0YZHFOh¬·qµ¨´¨²³¨¸¹°²¾¸¹£q¨¹¨¹¢®¯¼
h¹¬®¨´»¹°²¢¼q¬q©·´¬¼q¬¬´¸»q¨¹»q¢´¨¬§²¨q{¹¨»¹µ©µ³¹¨À²¸¹µ°½¬¤¨
ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ
Πληροφορίες - ∆ηλώσεις συµµετοχής έως 17/02/2011
Τηλ 210 5518 700, e-mail: rkremali@aaenergy.gr

Κορυφαίοι στην
υγρο-θερµοµόνωση

H κορυφαία τεχνολογία στην πράσινη στέγη

3FGMFDU

www.esha.gr
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Α. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

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

Αρχιτέκτων από τεχνική εταιρεία με ΜΕΚ
Α’ και ΜΕΕΠ Α1’, για συνεργασία σε δημόσια και ιδιωτικά έργα. Βιογραφικό Fax
2310 613910, email: diaskiti@gmail.com.
Αρχιτέκτων, Interior designer από βιομηχανία παραγωγής επαγγελματικού
εξοπλισμού. Εμπειρία στη μελέτη παρουσίασης και παρακολούθησης έργων
(interior κατασκευών). Γνώση άπταιστων
Αγγλικών, Η/Υ(Ms Office), AutoCAD - 3d,
3d studio max, Photoshop. Δυνατότητα
ταξιδιών εκτός έδρας. Βιογραφικό Fax
2310 797830.
Αρχιτέκτων ή με ειδικότητα πολεοδόμος
ή Μηχανικός Χωροταξίας Πολεοδομίας
και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή Τοπογράφος Μηχανικός ή Πολιτικός Μηχανικός,
για συνεργασία από VALEUR A.E., για έργο
καταγραφής – εκτίμησης - αξιοποίησης
ακινήτων. Επιθυμητή εμπειρία ή μεταπτυχιακό στο real estate, γνώση GIS, καθώς
και η δυνατότητα μετακίνησης σε όλη
την Ελλάδα. Βιογραφικό email: christos.
mylonas@valeur.gr.
Ηλεκτρολόγος νέος, νέα, από GEYER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Γνώση
Αγγλικών, Η/Υ(Ms Office). Βιογραφικό Fax
2310 544711, email: info@geyer.gr.
Ηλεκτρολόγος ενεργειακής κατεύθυνσης,
από εταιρεία. Γνώση Αγγλικών, AutoCAD.
Επιθυμητή εμπειρία στον κλάδο των φωτβολταϊκών, γνώση Γερμανικών, PVSOL,
PVSYST. Βιογραφικό email: info@nrgorion.gr.
Ηλεκτρολόγος από μελετητική εταιρεία
ενεργειακών, βιομηχανικών και κτιριακών
έργων. 5ετής εμπειρία. Γνώση Αγγλικών
(γραφή & ανάγνωση τεχνικών εντύπων),
Η/Υ(Ms Office), AutoCAD, υπολογιστικών
προγραμμάτων 4Μ για Η/Μ κτιριακές
εφαρμογές. Επιθυμητή γνώση μελέτης
αυτοματισμών και οργάνων. Βιογραφικό
Fax 2310 887226, email: secreetary@
conteceng.gr.
Μηχανικός με ειδίκευση στους αυτοματισμούς, για εργασία στη Θεσσαλονίκη. 5ετή
εμπειρία σε βιομηχανικά έργα Γνώση προγραμματισμού PLC και οργάνων παρακολούθησης διεργασιών. Τηλ 698 6742525.
Μηχανικός με ειδίκευση στον τομέα της
Πληροφορικής, από Cosmos Βusiness
Systems A.E.B.E που δραστηριοποιείται
στο χώρο παροχής ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής, A) για Senior Systems
Administrator, με καθήκοντα α) Παρακολούθηση και διασφάλιση της καλής λειτουργίας των συστημάτων του Data Center,
β) Αναγνώριση αναγκών βελτίωσης των
υποδομών και σχεδιασμός νέων λύσεων,
γ) Συμμετοχή σε νέα έργα πληροφορικής.
3ετής εμπειρία σε αντίστοιχη θέση, εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις.
Εμπειρία στην υποστήριξη δικτύων LAN /
WAN, σε λύσεις Storage και Virtualization.
Γνώση άπταιστων Αγγλικών. Επιθυμητή
εμπειρία στην κατοχή MCSE certifica. Β)
για Senior Systems Engineer, θα ενταχθεί στο τμήμα FieldService - Έργων της
Τεχνικής Διεύθυνσης και θα είναι υπεύθυνος για: την τεχνική υποστήριξη μεγάλων
λογαριασμών, επίσης θα συμμετέχει στο
σχεδιασμό και την υλοποίηση ολοκληρωμένων λύσεων και έργων πληροφορικής.
Ηλικία 25 έως 35 ετών, 3 έτη προϋπηρεσία, σε αντίστοιχη θέση, εκπληρωμένες
στρατιωτικές υποχρεώσεις. Εμπειρία
στην υποστήριξη δικτύων LAN / WAN, σε
λύσεις Storage και Virtualization. Γνώση
Αγγλικών Πιστοποιητικά Microsoft MCP
/ MCSE / VMWare. Επιθυμητή Γνώση σε
Linux ή / και Unix (any brand. Βιογραφικό
Fax 210 6464069, Τηλ 210 6492800, Διεύθυνση Βριλησσού 73, Πολύγωνο, Τ.Κ. 114
76 Αθήνα. email: giokau@cbs.gr. Υπόψη

κα Γκιόκα Ράνια.
Μηχανικός ειδίκευση στον τομέα της
Πληροφορικής, από Cosmos Βusiness
Systems A.E.B.E στη Θεσσαλονίκη, για
το τμήμα πωλήσεων Μεγάλων Λογαριασμών Ιδιωτικού - Δημοσίου Τομέα ( Major
Accoynht Manager),. Ηλικία 25 έως 35
ετών, 3 έτη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη
θέση εταιρείας πληροφορικής, εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις, Γνώση
Αγγλικών, Επιθυμητά Πιστοποιητικά IMB,
HP, Microsoft Cisco. Βιογραφικό Fax
2310 477672, Τηλ 2310 411670 - 1, Διεύθυνση 9ο χλμ Θεσσαλονίκης Θέρμης Τ.Θ.
60499, Τ.Κ. 57001 κτίριο θέρμης 1. email:
georgiou@cbs.gr. Υπόψη κα Γεωργίου Κατερίνα.
Μηχανικός από σχολή πληροφορικής.
Γνώση και εμπειρία στη διδασκαλία
των προγραμμάτων: web design, strad,
ArchiCAD, 3d studio max, Solid Edge,
Solidworks, 4m – Adapt - Autofine,
Αutoidea, Φωτοβολταϊκά, ενεργειακές
μελέτες κτιρίων (ΚΕΝΑΚ). Βιογραφικό
email: seminaria97@gmail.com.
Μηχανικός Προγραμματιστής νέα από
εταιρεία κατασκευής εφαρμογών διαδικτύου. Γνώση php css. Επιθυμητή μικρή
εμπειρία. Βιογραφικό Τηλ 698 0476366.
Μηχανικός Προγραμματιστής από εταιρεία κατασκευής ιστοσελίδων e - shops.
Γνώση σε php. Βιογραφικό Τηλ 2311
241122, email: jobs@exnet.gr.
Μηχανικός Προγραμματιστής από εταιρεία στο Λονδίνο. Γνώση άπταιστων Αγγλικών, Silverlight / WebServices, προϋπηρεσία, η θέση είναι στο Λονδίνο. Βιογραφικό
email: hhatza@hotmail.com.
Μηχανικός Προγραμματιστής. Γνώση Αγγλικών, της CFax και DevExpress για ανάπτυξη σε περιβάλλον Windows Mobile. 2
έτη προϋπηρεσία, σε αντίστοιχη θέση.
Εμπειρία σε Borland Delphi, σε βάση δεδομένων Oracle ή SQL server. Βιογραφικό
Τηλ. 2310 720951, email: info@protasys.
gr.
Μηχανολόγος, για Ομάδα Εργασίας. Γνώση
νομοθεσίας για Α.ΜΕ.Α, για ανελκυστήρες
και για αναβατόρια, . Τηλ 697 6800825.
Μηχανολόγος από ανώνυμη τεχνική εταιρεία για Θεσσαλονίκη. Ηλικία έως 35 ετών,
3 έτη προϋπηρεσία. . Fax 210 5248347, Τηλ
210 5228603, email: spyrides@otenet.gr.
Μηχανολόγος από βιομηχανία στο Πολύκαστρο Κιλκίς. Γνώση Αγγλικών. Επιθυμητά Γερμανικά, σχέδιο. Βιογραφικό Fax
23430 95645, email: egnatiafoundry@
egnatiafoundry.gr.
Μηχανολόγος από τεχνικό γραφείο, για
συνεργασία με γνώση ΚΕΝΑΚ. Τηλ 693
2243243, email: papantosk@teemail.gr.
Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος ή Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης από εργοληπτική εταιρεία για επίβλεψη έργου στη
Θεσσαλονίκη. Προϋπηρεσία σε επίβλεψη
ή κατασκευή δημοσίων έργων. Γνώση Η/
Υ. Τηλ 697 6633330. Βιογραφικό email:
tsektsek@otenet.gr.
Μηχανολόγος ή Πολιτικός Μηχανικός
Ηλικία 25 έως 35 ετών. Επιθυμητή αλβανική καταγωγή, για απασχόληση σε Ελλάδα και σε Αλβανία. Βιογραφικό Fax 2310
462041, Τηλ 2310 463844, email: info@
skiron.gr.
Πολιτικός Μηχανικός από τεχνικό γραφείο για εσωτερικός συνεργάτης. Τηλ.
2310 279112, 2310 279100, email: nlefk@
tee.gr, mtsaknaki@yahoo.com.
Πολιτικός Μηχανικός ή Αρχιτέκτων για
συνεργασία, σε δημόσια έργα. Τηλ. 2310
210141, 698 0485515.

Χημικός Μηχανικός από εταιρεία για
παρακολούθηση της λειτουργίας της επιχείρησης. Βιογραφικό Fax 2310 23730
23037.
Sales Executive / Engineer based
in Rotterdam, Code:
GRC/3712.
Qualifications: Bachelor or Master degree
in Chemical Engineering or Mechanical
Engineering • Several years of experience
working as process engineer within
the hydrogen technology. •4 - 10 years
experience as sales engineer within the
hydrogen technology • Willing to travel.
Annual Wage: 45000 - 55000 €
Experienced Project manager (based
in Rotterdam), Code: GRC/3698,
Qualifications: A university or higher
professional qualification in civil
engineering or similar. • A minimum
of ten years work experience in water
construction or dredging. • Willingness
to work abroad for an average of eight
months a year. • Fluency in English and
preferably other languages. Annual
Wage: 50000 - 60000 €,
Application
Engineer
based
in
Amsterdam Code: GRC / 3948.
Qualifications: MSc or PhD degree in
Physics, Optics, Electronics, Microelectronics, Chemical Engineering or IC
manufacturing •1-2 years experience in
an IC manufacturing environment, with
strong emphases on the lithography
processing and application of imaging
& overlay solutions in a production fab is
preferred. •Strong technical background
and drive towards solutions. •Willingness
to travel international up to 30%. Excellent
knowledge of the English language.
Annual Wage: 35000€ - 50000€
System Install Engineer (based in
Amsterdam), Code: GRC / 3952,
Qualifications: Bachelor in Electrical
Engineering or Electronics or Technical
Physics or Mechatronics or Aviation
Engineering (with Specialization in
Electrical Engineering, electronics or IT)
•.Knowledge of pneumatics, hydraulics,
electronics,
and
semiconductor
processes, relevant software and related.
•Electrical Engineering, Electronics,
Applied Science. •Experience: 0 - 2
relevant working experience. • Able to
travel 50% of the time to customers world
wide (after 1 year). • Excellent knowledge
of the English language. Annual Wage:
30000€ - 40000€
If you find yourself suitable for any of the
above vacancies, please contact with Mrs
Anna Agelidou from Manpower at 2310
230 240

Β. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Αρχιτέκτων Γνώση AutoCAD 2D, 3D για
συνεργασία σε αρχιτεκτονικό γραφείο,
εταιρεία. Τηλ 690 8720544.
Αρχιτέκτων με μελετητικό πτυχίο Γ’ τάξης στην κατηγορία 6 και Β’ τάξης στην
κατηγορία 7, για στελέχωση μελετητικής εταιρείας. Τηλ 697 7466374, email:

mmadim@otenet.gr.
Ηλεκτρολόγος και Μηχανικός Η/Υ μέλος
ΤΕΕ 2005, 4,5 έτη προϋπηρεσία σε τεχνικές εταιρείες. Γνώση μελετών φυσικού
αερίου, ΜΕΚ Α’, Αγγλικά, Η/Υ(MS Office),
AutoCAD, 4Μ, για εργασία ή για συνεργασία στην περιοχή Θεσσαλονίκης. Τηλ. 697
7386856.
Μηχανολόγος 3έτη προϋπηρεσία στα
ΕΛ.ΠΕ. Γνώση Αγγλικών, Η/Υ(Ms Office),
AutoCAD, SAP, για εργασία σε τομέα μηχανολογίας. Τηλ 2310 email: pexlivan@
gmail.com.
Πολιτικός Μηχανικός, για στελέχωση
εταιρείας με πτυχίο ΜΕΕΠ Α2’ και ΜΕΚ
Β’ οικοδομικά, ΜΕΕΠ Α1’ και ΜΕΚ Α’
υδραυλικά, οδοποιία, λιμενικά, βιομηχανικά – ενεργειακά,. Τηλ 694 4599971.
Πολιτικός Μηχανικός μέλος ΤΕΕ 2007,
με μεταπτυχιακό στις Επισκευές και Τεχνολογία Σκυροδέματος, εμπειρία στη
διαχείριση (ΑΠΕ, επιμετρήσεις, λογαριασμοί κλπ) δημοσίων έργων και στην έκδοση οικοδομικών αδειών. Γνώση Αγγλικών,
Η/Υ(Ms Office), AutoCAD, 4Μ IDEA, άδεια
οδηγήσεως, για εργασία σε τεχνικό γραφείο ή εταιρεία στη Θεσσαλονίκη. Τηλ
6944615780, email: fidanieleftheria@
gmail.com.
Τοπογράφος Μηχανικός με εμπειρία και
πλήρη εξοπλισμό, για εργασία σε τεχνική
εταιρεία μελετών και κατασκευών, αναλαμβάνοντας και κατ’ αποκοπήν τοπογραφικές εργασίες. Τηλ. 697 7808358
Χημικός Μηχανικός μέλος ΤΕΕ (1999), με
εργασιακή εμπειρία σε έργα διαχείρισης
και επεξεργασίας αποβλήτων, σύνταξη
τευχών δημοπράτησης και υγιεινολογικούς υπολογισμούς, για συνεργασία.
email: vgb.syn@gmail.com.
Ηλεκτρολόγος για στελέχωση εταιρείας
με ΜΕΚ Γ’ ηλεκτρομηχανολογικά, βιομηχανικά-ενεργειακά, ΜΕΚ Α’ υδραυλικά
υπό πίεση. Τηλ 697 4400276.
Μηχανολόγος για στελέχωση εταιρείας
με ΜΕΚ Α’ ηλεκτρομηχαλογικά, υδραυλικά υπό πίεση, βιομηχανικά-ενεργειακά. Τηλ 693 6393229., e-mail: kopdim@
hotmail.com.
Πολιτικός Μηχανικός, με πτυχίο ΜΕΚ
Β’ οικοδομικά, υδραυλικά, οδοποιία, Α’
λιμενικά, βιομηχανικά – ενεργειακά, για
συνεργασία ή στελέχωση εταιρείας. Τηλ.
697 4304355.
Πολιτικός Μηχανικός εμπειρία στην έκδοση οικοδομικών αδειών. Μελέτες αρχιτεκτονικές, στατικές, 3D - παρουσίαση,
φωτορεαλισμό. Γνώση ΓΟΚ, AutoCAD,
ArchiCAD, FESPA - ΤΕΚΤΟΝ, Photoshop,
στατικών προγραμμάτων για συνεργασία.
Τηλ. 2310 840785, 694 6814379.
Τοπογράφος Μηχανικός με 17ετή εμπειρία, μελετητής Γ’ τάξεως κατ. 16 μελέτες
τοπογραφίας, Β’ τάξεως κατ. 13 μελέτες
υδραυλικών έργων, Α’ τάξεως κατ. 10, για
συνεργασία σε εκπονήσεις τοπογραφικών,
υδραυλικών και συγκοινωνιακών μελετών.
Τηλ. 697 2240199.
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΤΕΥΧΟΣ

02

n Πληροφορίες για
«e-Τεχνογράφημα»
και «@mytee»
n Τιμοκατάλογος ενοικίασης
αιθουσών ΤΕΕ/ΤΚΜ

03

n To έτος ενενήντα εννέα

nΠ
 αρέμβαση ΤΕΕ για τις
εισφορές μηχανικών
στον ΟΑΕΕ

07

n Σεμινάριο ενεργειακής
μελέτης κτιρίου
nΣ
 εμινάριο για τα
φωτοβολταϊκά στη στέγη
nΒ
 ραβείο νέου μηχανικού
από το ΤΕΕ/ΤΚΜ

08

n Ενδιαφέρουν

04

n Προβλήματα και
δυσλειτουργίες στην
παραγωγή τεχνικού έργου

05

n Κατάληψη σε πολεοδομία
και ΤΣΜΕΔΕ

06

n Να διακοπούν οι
διαγωνισμοί για τραμ
& καραβάκια

10

n Aλήθειες και ψέματα για
το κόστος κατοικιών και
τις αμοιβές των μηχανικών
Άρθρο

nΚ
 ατοικία: Σχεδιάζω,
κατασκευάζω, σκέπτομαι

12-13

n Δημιουργώντας ψηφιακά
μονοπάτια στο ελληνικό
πολιτιστικό απόθεμα

14

n Με μια ματιά

16

n Συλλογικά-Παραταξιακά

17

n Tο υδάτινο στοιχείο στη
Δράμα

18

n «T» Έντυπο ή ηλεκτρονικό; n Παναγιώτης
Τσαραμπουλίδης

11

n Σεμινάριο για τα μνημεία
της Κωνσταντινούπολης
n Διημερίδα για τα
ενεργειακά κτίρια

 Η αγορά εργασίας έχει μετατραπεί
«
σε ζούγκλα»

23

n Ζητείται

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

