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* Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ 23%

Tιμοκατάλογος Eνοικίασης Aιθουσών TEE/TKM*

Aίθουσες
Kαθημερινή 

πρωί ή απόγευμα
Kαθημερινή 

όλη μέρα
Σάββατο-Kυριακή 
πρωί ή απόγευμα

Σάββατο-Kυριακή 
όλη μέρα

Aμφιθέατρο 400,00 A 500,00 A 500,00 A 700,00 A

Φουαγιέ 200,00 A 300,00 A 330,00 A 500,00 A

Δεν περιλαµβάνονται η ένθεση στο τεύχος 
και τα εξτρά ταχυδροµικά έξοδα
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ΤΕΥΧΟΣ

EDITORIAL

Λοιπόν ναι! Το σύστημα έκδοσης αδειών δόμησης και ελέγχου των 
κατασκευών χρειάζεται αλλαγή εκ βάθρων. Μόνο όσοι έχουν προ-
σωπικό συμφέρον, δεν επιθυμούν την καλύτερη λειτουργία του και 
την καλή λειτουργία όλης της δημόσιας διοίκησης στη χώρα μας.
Ναι! Χρειάζεται να συμμαζέψουμε τη γραφειοκρατία, να απομονώ-
σουμε τη διαφθορά και να βάλουμε τις βάσεις για να μην ξαναχρει-
αστεί να νομιμοποιήσουμε αυθαίρετα. Ούτε για να λύσουμε χρονί-
ζονται κοινωνικά προβλήματα ούτε για να μαζέψουμε λεφτά σε μια 
ώρα ανάγκης.
Ναι! Συμπεριλαμβάνονται σε μεγάλο βαθμό οι προτάσεις του ΤΕΕ.  
Υιοθετούνται μάλιστα προτάσεις του δικού μας Τμήματος.
Ναι! Ο υπουργός Περιβάλλοντος, μίλησε για πρόσθετες νομοθετι-
κές και διοικητικές παρεμβάσεις που περιλαμβάνουν πάγιες προ-
τάσεις και αιτήματα του τεχνικού κόσμου.
Αλλά  ναι! Υπάρχουν παραλείψεις, λάθη, προβλήματα και – όπως 
μόλις γράψαμε – θέματα που αφήνονται να λυθούν με επόμενες 
υπουργικές αποφάσεις, περιπλέκοντας  το  κουβάρι.

Κατ΄αρχήν λοιπόν, ναι!
…μεν…
…αλλά κάποιες από τις αλλαγές, για να γίνουν πράξη, προϋποθέ-
τουν ένα άλλο κράτος,  με διαφορετική δομή, που έχει πετύχει την 
ψηφιακή σύγκλιση και δρέπει δάφνες σε επίπεδο ηλεκτρονικής δι-
ακυβέρνησης.
…αλλά ενώ ορίζεται ότι «αρμόδια όργανα για τη χορήγηση της 
έγκρισης δόμησης και της άδειας δόμησης είναι, πλέον, οι Υπηρεσί-
ες Δόμησης (Υ.ΔΟΜ.) των Δήμων», δεν  διευκρινίζεται ούτε η δομή 
των νέων υπηρεσιών, ούτε οι απαιτήσεις για την εύρυθμη λειτουργία 
τους. 
…αλλά ενώ το σχέδιο νόμου οραματίζεται τη στενή διαδικτυακή 
συνεργασία μεταξύ των δημοσίων υπηρεσιών και την αυτεπάγγελτη 
αναζήτηση δικαιολογητικών, δεν υπάρχει η  υλικοτεχνική υποδομή 
για την υποστήριξη των συγκεκριμένων υπηρεσιών. 
…αλλά ενώ προβλέπεται η λειτουργία διαδραστικής διαδικτυακής 
πύλης ενημέρωσης και πληροφόρησης σχετικά με την Πολεοδομι-
κή Νομοθεσία, δεν ξεδιαλύνεται το κουβάρι (που λέγαμε) εγκυκλί-
ων, αποφάσεων και διατάξεων,  σε μεγάλο βαθμό συνυπεύθυνο για 
την αυθαιρεσία και τη διαφθορά.
…αλλά ενώ προωθείται αποκλειστικά η ηλεκτρονική υποβολή δι-
καιολογητικών και στοιχείων, συνεχίζονται οι αγκυλώσεις του υφι-
στάμενου πλαισίου διοίκησης που την καθιστούν από προβληματική 
έως αδύνατη.
Και τα «αλλά»  συνεχίζονται αλλά δεν μπορούν να χωρέσουν σε ένα 
editorial και μάλιστα Αυγουστιάτικο.
Το ΤΕΕ/ΤΚΜ θα καταθέσει κανονικά τις προτάσεις του μέχρι τις 8 
Αυγούστου (ακόμα ένα «αλλά»: ο μικρός χρόνος διαβούλευσης), 
αισιοδοξώντας ότι ορισμένα από τα «αλλά…» θα περάσουν στα 
«ναι!».
Αλλά η αισιοδοξία δεν φτάνει!

Ναι! 
(…μεν, αλλά…)

 

Ιδιοκτήτης:

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

Φωτογραφία:  Γιάννης Δαρδαμάνης

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

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
Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος 2310 883140 & 1 
Πραγματογνωμοσύνες 2310 883140 & 1

Νομική Υπηρεσία 2310 883109

Τμήμα Βιβλιοθήκης & Πληροφόρησης 

Τράπεζα Πληροφοριών 2310 883186
Δανεισμός 2310 883187

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Τα νέα τηλέφωνα του ΤΕΕ/ΤΚΜ



04/ 424
AY ΓOY Σ TO Σ  2 0 1 1

ΤΕΥΧΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ

Στη δημοσιοποίηση τεσσάρων αποφάσεών του, που εκδόθηκαν κατόπιν με-
λέτης καταγγελιών σε βάρος μηχανικών και ακρόασης των εισηγήσεων και 
των καταθέσεων των εμπλεκόμενων, προχώρησε το Πειθαρχικό Συμβούλιο 
του ΤΕΕ/ΤΚΜ, όπως είχε ανακοινωθεί και στο προηγούμενο τεύχος του «Τε-
χνογραφήματος».
Η δημοσιοποίηση των αποφάσεων δεν παραβιάζει προσωπικά δεδομένα, 
καθώς δεν αναφέρονται τα ονόματα των εμπλεκομένων, παρά μόνο οι ειδι-
κότητές τους και οι καταγγελίες σε βάρος τους, ώστε να εξαχθούν χρήσιμα 
συμπεράσματα.
Στις δύο από τις τέσσερις περιπτώσεις, οι εμπλεκόμενοι μηχανικοί απαλ-
λάχθηκαν ομόφωνα από τις κατηγορίες, μετά από την ενδελεχή μελέτη των 
φακέλων και την ακροαματική διαδικασία, ενώ στις άλλες δύο αποφασίστη-
κε η επιβολή, στους εγκαλούμενους, της ποινής της επίπληξης, καθώς και 
της καταβολής των εξόδων της πειθαρχικής διαδικασίας. Οι αποφάσεις 
του Πειθαρχικού ακολουθούν: 

n A. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ
απόφαση 310
Καταγγέλλονται μηχανικοί, ότι ενώ εισέπραξαν αμοιβή μελέτης και επίβλε-
ψης, όπως αποδεικνύεται από απλή απόδειξη του υπεύθυνου της ομάδας 
μηχανικό, μετά την αποπεράτωση του έργου δεν δίνουν τα απαραίτητα πα-
ραστατικά για την παραλαβή του έργου από την πολεοδομία. Ζητήθηκε και 
πάρθηκε από την αρμόδια για το έργο πολεοδομία, αντίγραφο του φάκελου 
επίβλεψης του έργου.
Οι δύο από τους μηχανικούς κατά την ημέρα της εκδίκασης έχουν βγει στην 
σύνταξη (ομότιμα μέλη) και σύμφωνα με τις ισχύουσες πειθαρχικές διατά-
ξεις σταματά η πειθαρχική δίωξη εναντίον τους και  οι πράξεις τους κατά την 
άσκηση του επαγγέλματος, δεν κρίνονται από το πειθαρχικό συμβούλιο αλλά 
μόνον από τα δικαστήρια .Ο εν ενεργεία  μηχανικός-μηχανολόγος επιβλέ-
πων- όπως αποδείχθηκε, δεν εισέπραξε ποτέ την αμοιβή επίβλεψης, την 
οποία έπρεπε να καταθέσει ο ιδιοκτήτης η ο μηχανικός συνεργάτης του, που 
είχε εισπράξει εξ αρχής τα χρήματα.
Κλήθηκε σαν μάρτυρας ο -ομότιμος πλέον- κύριος μελετητής και επιβλέ-
πων, αποδέχθηκε τα γεγονότα, υπήρχε αμφισβήτηση για την καταβολή φό-
ρων και ΦΠΑ και έγινε προσπάθεια από το πειθαρχικό και προς τον ιδιο-
κτήτη για να βρεθεί διαδικαστικός τρόπος, για να ολοκληρωθεί η παραλαβή 
του έργου. 
Απαλλαγή από τις κατηγορίες του εγκαλούμενου επιβλέποντα μηχανολόγου.

απόφαση 311
Αγοραστής μεζονέτας σε συγκρότημα καταγγέλλει την επιβλέπουσα μη-
χανικό, διότι όπως αναφέρει «ως επιβλέπουσα μηχανικός της οικίας που 
αγόρασα απ’ τον πατέρα της εργολάβο οικοδομών, λειτούργησε με ολιγωρία, 
και μεγάλη καθυστέρηση στην εκτέλεση των καθηκόντων της, δεν κατέθεσε, 
όπως υποχρεούται, την τεχνική έκθεση και υπεύθυνη δήλωση στην Πολεο-
δομία παρόλο που το έργο είχε από καιρό περατωθεί και επεδίωξε αυτοψία 
της πολεοδομίας και αναθεώρηση της άδειας.
Μετά την ακροαματική διαδικασία, τη μελέτη των στοιχείων του φακέλου 
του θέματος -ιδιαίτερα του τεκμηριωμένου υπομνήματος της εγκαλουμένης 
και της εισήγησης του εισηγητή– το Πειθαρχικό Συμβούλιο διαπιστώνει τα 
παρακάτω:
• Οι υποχρεώσεις της εγκαλουμένης περιορίζονταν μόνο στη μελέτη και 
επίβλεψη της κατοικίας των εγκαλούντων, χωρίς να έχει η ίδια εργολαβική 
ή οικονομική σχέση μαζί τους.
• Στα πλαίσια των υποχρεώσεων αυτών η εγκαλούμενη ενήργησε σύννομα, 
κατορθώνοντας να επιτύχει την τελική θεώρηση της άδειας ύστερα από αυ-
τοψία της υπηρεσίας, χωρίς τις αυθαίρετες κατασκευές που απαιτούσαν οι 
καταγγέλλοντες. 
• Επίσης η απαίτηση της εγκαλουμένης για αναθεώρηση της άδειας ως 
προς την αλλαγή του ονόματος του εργολάβου (στον οποίο αυτή είχε εκδο-
θεί) στο όνομα των μετέπειτα συνιδιοκτητών του κτιρίου, ήταν σύννομη και 
δικαιολογημένη –ενόψει των αυθαίρετων κατασκευών στις οποίες δεν ήθε-
λε να συμμετέχει μέχρι την τελική θεώρηση της άδειας–  αποφεύγοντας έτσι 
τόσο τη συνυπευθυνότητα τόσο της ίδιας όσο και του εργολάβου – πατέρα 
της για τις κατασκευές αυτές.
• Οι καθυστερήσεις που μεσολάβησαν μέχρι την τελική θεώρηση της άδειας 
και την παράδοση του κτιρίου δεν οφείλονται σε αμέλεια της εγκαλουμένης, 
αλλά στις οικονομικές και λοιπές διαφορές μεταξύ του εργολάβου –πατέρα 
της και των εγκαλούντων.

Το Πειθαρχικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα ότι οι ενέργειες της επι-
βλέποντος μηχανικού, χαρακτηρίζονται σύννομες και ακέραιες επαγγελ-
ματικά, χωρίς να εμπίπτουν σε οποιοδήποτε παράπτωμα είτε του άρθρου 
30 του από 27-11-1926 π. δ/τος όπως αυτό ισχύει, είτε του Επαγγελματικού 
Κώδικα των Ελλήνων Διπλωματούχων Μηχανικών. Συνεπώς η μηχανικός 
αυτή  απαλλάσσεται από την παραπάνω κατηγορία. 

απόφαση 314
Ανατέθηκε σε μηχανικό το 2009 από ιδιοκτήτη οικοπέδου η μελέτη ανέγερ-
σης οικοδομής. Η εργασία ολοκληρώθηκε, αλλά ο ιδιοκτήτης δεν θέλησε να 
την παραλάβει και δεν πλήρωσε την αμοιβή. Ακολούθησε προσφυγή ενα-
ντίον του μηχανικού στο πειθαρχικό -με αθώωση του μηχανικού- και στα 
δικαστήρια, όπου ο μηχανικός διεκδικεί την αμοιβή του.
Πρόσφατα κατέθεσε καταγγελία κατά  μηχανολόγου μηχανικού, διότι, κατά 
την κατάθεσή του ως μάρτυρας του εναγόμενου ιδιώτη κατέθεσε ψευδώς 
ότι οι αμοιβές που υπολόγισε ως μηχανικός, για εργασία μελέτης που του 
ανατέθηκε το 2009, βάσει του ΤΕΕ  δεν είναι νόμιμες γιατί δεν αποτελούν θε-
σμοθετημένη διαδικασία υπολογισμού αμοιβών, διασύροντας έτσι το κύρος 
των μηχανικών, αλλά και του ΤΕΕ γενικότερα.
Τα μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου μετά τη μελέτη των στοιχείων του 
φακέλου του θέματος και της εισήγησης του εισηγητή, την ακροαματική 
διαδικασία των καταθέσεων των εμπλεκομένων και ύστερα από διαλογική 
συζήτηση διατυπώνουν τα ακόλουθα:
Α. Στην πραγματογνωμοσύνη που ο εγκαλούμενος συνέταξε, μετά από ανά-
θεση ιδιώτη, με αντικείμενο τον έλεγχο και τον προσδιορισμό του κόστους 
αμοιβής μελέτης για έκδοση οικοδομικής άδειας, διαπιστώνονται τα εξής:
1. Με διαπιστωμένη την έλλειψη βασικών στοιχείων που του χορηγήθηκαν 
από την δικογραφία (όπως η δήλωση ανάθεσης – ανάληψης μελέτης, τα 
σχέδια όλων των μελετών, ο υπολογισμός των επιμέρους επιφανειών του 
έργου κτλ) και χωρίς να επικοινωνήσει με τον υπεύθυνο μηχανικό προκειμέ-
νου να πληροφορηθεί για την ύπαρξη ή μη των στοιχείων αυτών, κατέληξε 
στο αυθαίρετο συμπέρασμα ότι ο μηχανικός δικαιούται μόνο της αμοιβής 
αρχιτεκτονικών «προσχεδίων» και μάλιστα μειωμένης.
2. Υπολόγισε το συμβατικό προϋπολογισμό του έργου βάσει του π. δ/τος 
515/1989 με πολύ μικρότερη Ενιαία Τιμή Αφετηρίας 44€ αντί των 110€ που 
το ΤΕΕ είχε καθορίσει τότε, με αποτέλεσμα να υπολογίσει με υπερβολική 
μείωση τις αμοιβές, ενώ παράλληλα αμφισβήτησε τη νομιμότητα του ηλε-
κτρονικού προσδιορισμού των αμοιβών των μελετών του συντάξαντα την 
μελέτη μηχανικού. Αγνόησε δηλαδή πλήρως τη λογισμική εφαρμογή υπο-
λογισμού των ελάχιστων αμοιβών των μηχανικών, που σωστά εφάρμοσε ο 
παραπάνω, ενώ  αυτή μονοσήμαντα εφαρμόζεται μετά την έκδοση της Γ27/
Σ4/2007 απόφασης της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ, το οποίο και απο-
τελεί νομοθετημένο όργανο καθορισμού των αμοιβών των μηχανικών, μέσω 
του οποίου (ΤΕΕ) αυτές εισπράττονται (β. δ/γμα 30/1956, π.δ. 242/1984).
3. Συμπεριέλαβε στην πραγματογνωμοσύνη του ένορκες καταθέσεις στο 
Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης, Πολιτικού Μηχανικού και Υπομηχανικού υπαλ-
λήλου, ο πρώτος από τους οποίους κατέθεσε ότι «ίσως ο μηχανικός υπολό-
γισε αμοιβές βάσει του ΤΕΕ που δεν αποτελεί θεσμοθετημένη διαδικασία 
υπολογισμού αμοιβών» απαξιώνοντας έτσι το ΤΕΕ.
Β. Στα πρακτικά της συνεδρίασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλο-
νίκης κατά την εκδίκαση της αγωγής του ενάγοντος μηχανικού κατά του ιδι-
οκτήτη εργοδότη, με αντικείμενο τις «αμοιβές», ως μάρτυρας του εναγομέ-
νου, κατέθεσε μεταξύ άλλων: «Δεν είχαν ολοκληρωθεί οι μελέτες, το μόνο 
που έγινε ήταν τα αρχιτεκτονικά προσχέδια». «Δεν προκύπτει τί εργασίες 
έκανε ο ενάγων. Δεν είχε παραδώσει τίποτε στον ιδιοκτήτη. «Η πολεοδομία 
βάζει ως αμοιβή τα ελάχιστα. Το ΤΕΕ βάζει τη δική του αμοιβή». 
Με την κατάθεση αυτή ο εγκαλούμενος αποδυναμώνει σαφώς τη διεκδίκη-
ση του συναδέλφου του μηχανικού για πληρωμή της νόμιμης αμοιβής των 
μελετών που συνέταξε.   
Γ. Στην προηγούμενη πειθαρχική διαδικασία διατυπώθηκε η πεποίθηση 
ότι……. διαπιστώθηκε  «ιδιοτελής συμπεριφορά του εγκαλούντος ιδιοκτήτη 
και εμφανής πρόθεσή του να παύσει τη μελέτη και να μην τηρήσει τις υπο-
χρεώσεις του προς τον εγκαλούμενο οι οποίες απορρέουν από την υπογρα-
φή της δήλωσής του για την ανάθεση της μελέτης» και έτσι αποφασίστηκε η 
απαλλαγή του μηχανικού από κάθε κατηγορία.
Από τα προηγούμενα προκύπτει ότι η πολύχρονη επαγγελματική εμπειρία 
του εγκαλουμένου δεν δικαιολογεί την προσπάθεια για «υπερβολική εξυπη-
ρέτηση «των συμφερόντων του πελάτη του σε βάρος τόσο του δικαιώματος 
των νόμιμων ελάχιστων αμοιβών νεότερου συναδέλφου του μηχανικού όσο 
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Το ενδεχόμενο η πόλη της Θεσσαλονίκης να διεκδικήσει στο μέλλον τον τίτ-
λο της πράσινης πρωτεύουσας της Ευρώπης (Green Capital of Europe), συ-
ζητήθηκε –μεταξύ άλλων- στη συνάντηση που είχαν την Τετάρτη 13 Ιουλίου τα 
μέλη της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ/ΤΚΜ με τον αντιπεριφερειάρχη Θεσ-
σαλονίκης Απόστολο Τζιτζικώστα. Επίσης, κατά τη διάρκεια της συζήτησης 
ανταλλάχθηκαν απόψεις σχετικά με την πορεία υλοποίησης του ΜΕΤΡΟ, την 
προστασία του Θερμαϊκού Κόλπου, την εφαρμογή του «Καλλικράτη», την με-
τεγκατάσταση της ΔΕΘ και τη δημιουργία θαλάσσιας αστικής συγκοινωνίας.
Τον κ. Τζιτζικώστα καλωσόρισε ο πρόεδρος της Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΚΜ Τάσος 
Κονακλίδης, ο οποίος αφού αναφέρθηκε στο θεσμικό ρόλο του Επιμελητη-
ρίου, παρουσίασε τις βασικές αρχές της πρότασης που εξετάζει το ΤΕΕ/ΤΚΜ 
για μελλοντική διεκδίκηση του τίτλου «green capital» από τη Θεσσαλονίκη. 
Όπως είπε, εφόσον αποφασιστεί,  θα πρέπει να υπάρξει μία συστράτευση 
όλων των αρμόδιων φορέων προκειμένου η πόλη να δώσει ενωμένη τη 
‘μάχη’. Ο πρόεδρος μίλησε επίσης για τη σημασία αλλά και τα προβλήματα 
του Θερμαϊκού Κόλπου τονίζοντας την ανάγκη σύστασης Φορέα Διαχείρι-
σης, μία πρόταση που είχε επεξεργαστεί λεπτομερώς το ΤΕΕ/ΤΚΜ. Έκανε 
ακόμα αναφορά στα προβλήματα που παρουσιάζει στην εφαρμογή του ο 
«Καλλικράτης» ενώ εξέφρασε τον προβληματισμό του Επιμελητηρίου σε ότι 
αφορά τη δημιουργία θαλάσσιας αστικής συγκοινωνίας, χαρακτηρίζοντας 
ωστόσο αναγκαία τη δημιουργία μαρίνας στο λιμάνι της πόλης. 
Αναφερόμενος στο ΜΕΤΡΟ ο κ. Κονακλίδης είπε ότι η κατασκευή του έχει 
καθυστερήσει, «γεγονός που δυσχεραίνει τη λειτουργία της πόλης και πλήτ-
τει ακόμα περισσότερο την οικονομία της. Παράλληλα με τις εξαγγελίες για 
τις επεκτάσεις της βασικής γραμμής, χρειάζεται πλέον να κατατεθεί ένα ρε-
αλιστικό χρονοδιάγραμμα». 
Σε ότι αφορά τη μετεγκατάσταση της ΔΕΘ, η ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΚΜ επανέλαβε 
την πρότασή της  για τη μεταφορά  στη Σίνδο, πρόταση με την οποία είχαν 
συμφωνήσει σχεδόν όλοι οι φορείς κατά τη διάρκεια του δημόσιου διαλόγου 
που πραγματοποιήθηκε. 
Τέλος παρουσιάστηκε ο προγραμματισμός του Επιμελητηρίου για τη συμμε-
τοχή του στους εορτασμούς για τη συμπλήρωση ενός αιώνα από την απελευ-
θέρωση της Θεσσαλονίκης αλλά τέθηκε και το αίτημα για συντονισμό των 
εκδηλώσεων. 
Από την πλευρά του ο κ. Τζιτζικώστας ευχαρίστησε την Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΚΜ 
για την πραγματοποίηση της συνάντησης και τη γενικότερη συνεργασία και 
τόνισε ότι η Αντιπεριφέρεια θα βρίσκεται σε συνεχή επαφή με το ΤΕΕ/ΤΚΜ. 
Ο κ. Τζτιτζικώστας έκανε σαφές ότι στην περίπτωση που ληφθεί η απόφαση 
να διεκδικήσει η πόλη τον τίτλο της «πράσινης πρωτεύουσας», η Αντιπε-
ριφέρεια Θεσσαλονίκης -μέσα από τις Μητροπολιτικές της αρμοδιότητες- 
θα αναλάβει την πρωτοβουλία να συντονίσει όλους τους δήμους και τους 
εμπλεκόμενους φορείς, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι που απαι-
τούνται και να διεκδικηθεί με αξιώσεις ο τίτλος. 
Επίσης, έκανε γνωστό ότι με την ευκαιρία της επίσκεψης του Πρωθυπουργού 
στη Θεσσαλονίκη για τα εγκαίνια της 76ης ΔΕΘ, θα ζητήσει τη δέσμευσή του 
για τη μετεγκατάσταση της Έκθεσης στη Σίνδο καθώς και την παρουσίαση 
συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος. Τόνισε ότι θα μελετήσει προσεκτικά και 
με μεγάλο ενδιαφέρον την πρόταση του ΤΕΕ/ΤΚΜ για τη δημιουργία φορέα 
Διαχείρισης του Θερμαϊκού, παρουσίασε τα προβλήματα που επέφερε στη δι-
οίκηση ο «Καλλικράτης», ανακοίνωσε ότι η Περιφέρεια σχεδιάζει εορταστι-
κές εκδηλώσεις σε όλη τη Κεντρική Μακεδονία με αφορμή τη συμπλήρωση 
100 χρόνων από την απελευθέρωση της περιοχής και εξέφρασε τον προβλη-
ματισμό του τόσο για την πορεία υλοποίησης του μετρό Θεσσαλονίκης όσο και 
για τη βιωσιμότητα του εγχειρήματος της θαλάσσιας αστικής συγκοινωνίας. 
Σημειώνεται ότι στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης η αντιπρόεδρος της Δ.Ε. 
Άννα Μίχου και τα μέλη της ΔΕ: Άνθιμος Αμανατίδης, Χρυσόστομος Μακρά-
κης-Καραχάλιος, Δημήτρης Μήτρου, Πάρις Μπίλλιας και Πέτη Πέρκα. n
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και του ΤΕΕ, το κύρος του οποίου με τις παραπάνω ενέργειές του απαξιώνει, 
υποδηλώνοντας ουσιαστικά άγνοια της νομοθετημένης αρμοδιότητας του 
ΤΕΕ για τον προσδιορισμό των αμοιβών των μηχανικών. Συνεπώς οι ενέργει-
ες του εγκαλουμένου συνιστούν παράβαση των διατάξεων των εδαφ. δ και ε 
της παρ. 1 του άρθρου 30 του από 27-11/14-12-1926 π. δ/τος όπως ισχύουν 
σήμερα και των κανόνων 2 και 7 του Επαγγελματικού Κώδικα των Ελλήνων 
Διπλωματούχων Μηχανικών και για τους λόγους αυτούς 
Το Πειθαρχικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα να επιβάλει στον εγκαλού-
μενο Μηχανολόγο Μηχανικό την ποινή της επίπληξης καθώς και τα έξοδα 
πειθαρχικής διαδικασίας.

απόφαση 316
Ιδιοκτήτες διαμερίσματος ανέθεσαν το 2008 σε μηχανικό να προβεί στις 
αναγκαίες ενέργειες για την τακτοποίηση οικοδομικής άδειας, με  αποτύ-
πωση της σήμερα υφιστάμενης κατάστασης, όσον αφορά την επαύξηση της 
επιφάνειας του συνιδιόκτητου διαμερίσματός τους -σε όροφο πολυώροφης 
οικοδομής- κατά τμήμα επιφάνειας παρακείμενου διαμερίσματος, κατα-
βάλλοντάς του ως αμοιβή το ποσό των 2500€. 
Όπως διαπίστωσαν ενάμισι χρόνο μετά -όταν καθυστερημένα και ύστερα 
από δική τους πίεση τους παρέδωσε την άδεια- ο μηχανικός είχε προβεί σε 
τακτοποίηση της άδειας με συνένωση του διαμερίσματός τους με τα υπόλοι-
πα διαμερίσματα του ορόφου, που ανήκουν σε άλλους ιδιοκτήτες. Η εσφαλ-
μένη αυτή τακτοποίηση της άδειας όχι μόνο δεν τους παρείχε το αποτέλεσμα 
για το οποίο έγινε η ανάθεση και η πληρωμή, αλλά τους δημιούργησε νέο 
πρόβλημα, αποκλειστικά με «υπαιτιότητα, αβλεψία και επιπόλαιους επαγ-
γελματικούς, επιστημονικούς χειρισμούς» του μηχανικού.
1. Υπήρξε μεγάλη καθυστέρηση στην εκτέλεση του έργου που του ανατέθηκε 
και επαγγελματική αμέλεια, επειδή δεν διενήργησε ο ίδιος αυτοψία στους 
χώρους του διαμερίσματος που έπρεπε να συνενωθούν και δεν έλεγξε την 
κάτοψη που σχεδίασε  συνεργάτης του, 
2. Παρήλθε μεγάλο χρονικό διάστημα για την πρώτη φάση της τακτοποίησης 
της οικοδομικής άδειας, 
3. Μετά τη διαπίστωση όμως της λανθασμένης συνένωσης των διαμερισμά-
των, ο μηχανικός αναγνωρίζοντας το λάθος του υπέβαλε στην πολεοδομική 
υπηρεσία νέο φάκελο μελέτης με την υφιστάμενη διαρρύθμιση των διαμερι-
σμάτων -με το νέο πλέον καθεστώς εφαρμογής των σχετικών διατάξεων από 
την πολεοδομική υπηρεσία, έκδοσης δηλαδή τροποποιητικής άδειας και όχι 
τακτοποίησης- προκειμένου να εκδοθεί η τροποποιητική αυτή άδεια.  
4. Αναγνώρισε με ευθύτητα και ειλικρινή μεταμέλεια ότι η ευθύνη της λανθα-
σμένης διαρρύθμισης που πραγματοποιήθηκε στην πρώτη φάση της τακτο-
ποίησης της άδειας βαρύνει αποκλειστικά τον ίδιο και επιπλέον δεσμεύτηκε 
ότι, αδαπάνως για τον εγκαλούντα, θα ολοκληρώσει τις υπόλοιπες ενέργειες 
το ταχύτερο δυνατό για την έκδοση της άδειας που τώρα απαιτείται. 
Με το ελαφρυντικό της έμπρακτης μεταμέλειας του εγκαλουμένου, το Πει-
θαρχικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα να επιβάλει στον εγκαλούμενο 
Αρχιτέκτονα Μηχανικό την ποινή της επίπληξης καθώς και τα έξοδα πει-
θαρχικής διαδικασίας.

n B. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
Ο τρόπος επιλογής και τα προσόντα των εισηγητών των υποθέσεων στο πει-
θαρχικό προβλέπονται από την νομοθεσία. Για μηχανικό που έχει συμπλη-
ρώσει 10ετία άσκησης του επαγγέλματος και δεν έχει τιμωρηθεί πειθαρ-
χικά, αρκεί μία αίτηση όταν καταρτίζεται νέος κατάλογος (σε κάθε περίοδο 
εκλογών ΤΕΕ). Η ιδιότητα των εισηγητών επικυρώνεται από την Αντιπροσω-
πεία και παραδίδεται στο πειθαρχικό συμβούλιο.
Είναι σημαντική η προσφορά των εισηγητών για το ΤΕΕ. Είναι απαραίτητοι 
στην πειθαρχική διαδικασία. Τα τελευταία χρόνια όμως έχει διαπιστωθεί 
μειωμένο ενδιαφέρον συμμετοχής ή ολιγωρία των συναδέλφων.
Το πειθαρχικό συμβούλιο προέβη σχετικά στις παρακάτω ενέργειες:
1. Οι εισηγητές κατηγοριοποιούνται ανάλογα με το γνωστικό και το κύριο 
αντικείμενο επαγγελματικής απασχόλησής τους -με τα στοιχεία που έχουν 
δηλώσει οι ίδιοι- και ορίζονται με απόλυτη σειρά αριθμητικής καταγραφής.
Έτσι αντικειμενικοποιείται η επιλογή τους, με ελαχιστοποίηση των αμφισβη-
τήσεων, προερχόμενων από φιλικές η παραταξιακές προτιμήσεις.
2. Γίνεται προσπάθεια τήρησης των προθεσμιών, ώστε να εκδίδονται οι  
αποφάσεις σε εύλογο χρόνο.
3. Ζητήθηκε αύξηση της ελάχιστης αποζημίωσης των εισηγητών. n
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ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΝΕΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ 

Πρόσκληση σε νέους Αρχιτέκτονες 

n Άρθρο 1ο: Αντικείμενο των διαλέξεων 
Η Αρχιτεκτονική στην Ελλάδα είναι πλέον επηρε-
ασμένη από νέες ιδέες οι οποίες είναι βασισμέ-
νες σε αρχές και εφαρμογές του παρελθόντος 
και όπως αυτές έχουν εξελιχθεί. Οι ιδέες αυτές 
βασίζονται ενδεχομένως, σε νέες τάσεις και και-
νοτομίες που έχουν προκύψει με την εξέλιξη της 
κοινωνίας, του τρόπου σκέψης αλλά και της τε-
χνολογίας λόγω νέων αναγκών και δυνατοτήτων.
Η αρχιτεκτονική σκέψη είναι μια “έννοια” που δεν 
έχει σύνορα και δεν περιορίζεται σε όρια πόλε-
ων, δήμων, περιφερειών και κρατών. Η προώ-
θησή της στην Περιφέρεια της ΚΜ είναι εφικτό 
να πραγματοποιηθεί με διαλέξεις για έργα νέων 
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών από όλη την Ελλάδα 
ηλικίας έως 40 ετών με αξιόλογο εφαρμοσμένο 
ή μη, έργο στη χώρα μας  ή στο εξωτερικό, καθώς 
και  καινοτόμες ιδέες και προτάσεις που σκοπό 
έχουν να αναδείξουν τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό 
στις μέρες μας.
Η θεματολογία των διαλέξεων θα είναι ποικίλη 
και μπορεί να περιλαμβάνει την παρουσίαση:
• κτιρίων
• εγκαταστάσεων (installations)
• αναπλάσεων 
Ο τρόπος διεξαγωγής των διαλέξεων αυτών θα 
γίνει ανάλογα με τη θεματολογία που επιθυμούν 
να παρουσιάσουν οι εκάστοτε Αρχιτέκτονες και 
θα ομαδοποιηθούν έτσι ώστε σε κάθε διάλεξη 
να πραγματοποιούνται παρουσιάσεις δύο έως 
τεσσάρων δημιουργών ή συγκροτημένων ομάδων 
συνολικής διάρκειας περίπου μίας ώρας. 
Η θεματολογία και το ύφος της παρουσίασης του 
κάθε αρχιτέκτονα  ή της ομάδας θα καθοριστεί 
από τους ιδίους και θα αντιπροσωπεύει είτε τη 
φιλοσοφία της αρχιτεκτονικής που διέπει τα έργα 
τους (στην περίπτωση που παρουσιαστούν παρα-
πάνω από ένα έργο) είτε την Κεντρική Ιδέα του 
έργου που παρουσιάζεται.  

n Άρθρο 2ο: Συμμετοχή 
Στις διαλέξεις μπορούν να συμμετάσχουν όλοι οι 
Αρχιτέκτονες μηχανικοί, μέλη του ΤΕΕ/TKM με 
έδρα την Κεντρική Μακεδονία, έως 40 ετών. Στην 
περίπτωση συμμετοχής συγκροτημένης ομάδας 
κάθε μέλος αυτής πρέπει να πληροί τους όρους 
συμμετοχής.
Η παρουσίαση θα αφορά μεμονωμένους συνα-
δέλφους, γραφεία ή και μέλη γραφείων με την 
προϋπόθεση ότι είχαν την ευθύνη των έργων με 
τα οποία συμμετέχουν.   
Από τη συμμετοχή στις διαλέξεις αποκλείονται 
τα Μέλη της Κριτικής Επιτροπής και τα πρόσωπα 
που συνδέονται άμεσα, επαγγελματικά με αυτά, 
καθώς και το προσωπικό του Φορέα προκήρυξης 
που υπηρετεί σε αυτόν.

n Άρθρο 3ο: Κριτήρια επιλογής  - Κριτική επι-
τροπή
3.1 Κριτήρια επιλογής   
Κριτήρια για την επιλογή των Αρχιτεκτόνων για 
τις διαλέξεις αυτές θα αποτελέσουν εκτός από τα 
ίδια τα έργα συμμετοχής:
• το αξιόλογο βιογραφικό
• η δημοσίευση 
• ένα βραβείο ή διάκριση
• η συμμετοχή σε κάποια έκθεση
  
3.2. Κριτική επιτροπή

Η κριτική επιτροπή αποτελείται από πέντε  (5) 
μέλη της ΜΕΑΘ. Η επιτροπή θα συνεδριάζει ανά 
τακτά διαστήματα σύμφωνα με τον αριθμό των 
συμμετοχών που θα υποβάλλονται και θα αποφα-
σίζει την ένταξη ή μη των υποψηφίων - σύμφωνα 
με τα κριτήρια επιλογής - στο πρόγραμμα των δι-
αλέξεων.  
Πρόεδρος της κριτικής επιτροπής είναι ο Σιμώ-
νης Δημήτριος και μέλη οι συνάδελφοι Μαυρου-
δή Τόνια, Ξανθοπούλου Σοφία, Σέμψης Ισίδωρος 
και Σουλάκης Νικόλαος.

n Άρθρο 4ο: Περιεχόμενο των υποβληθησόμε-
νων υποψηφιοτήτων και τρόπος παρουσίασης 
των μελέτης
Οι υποψήφιοι θα υποβάλλουν ένα τεύχος συμμε-
τοχής σε κλειστό φάκελο, που θα περιλαμβάνει:  
α. Αίτηση συμμετοχής σύμφωνα με το υπόδειγμα 
(www.tkm.tee.gr). 
β.  Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.
γ. Έως πέντε (5) έργα σε σχέδια, εικόνες και φω-
τογραφίες και έως δύο (2) σελίδες Α3 για κάθε 
έργο με αντίστοιχη αναγραφή του θέματος.  (Ο 
τρόπος παρουσιασης είναι στην ευχέρεια του 
υποψηφίου.)
δ. Σύντομή περιγραφή του έργου και αναφορά εάν 
είναι υλοποιημένο η όχι σε μια (1) σελίδα Α4. 
ε. Αποδεικτικά στοιχεία διάκρισης ή συμμετοχής 
σε διαγωνισμό, δημοσίευσης  κ.λ.π. 
Μέσα στο φάκελο θα περιέχεται και ένα CD με 
όλα τα παραπάνω. Η ελάχιστη ανάλυση του ψη-
φιακού περιεχομένου (εικόνων κλπ) θα είναι 200 
dpi.

n Άρθρο 5ο: Τρόπος παράδοσης - Πληροφορίες
Ο φάκελος συμμετοχής κάθε υποψηφίου (μεμο-
νωμένου, γραφείου  ή ομάδας)  θα αποσταλεί ή θα 
κατατεθεί στη διεύθυνση: 
ΤΕΕ/ΤΚΜ, Μ. Αλεξάνδρου 49, 54643 Θεσσαλο-
νίκη, Τμήμα Επιστημονικών και  Αναπτυξιακών 
Θεμάτων, Υπόψη: κ. Α. Τσιπούρα, με την ένδειξη 

‘ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΝΕΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ’
Στο φάκελο θα αναγράφεται ο συμμετέχων μελε-
τητής ή ο εκπρόσωπος της ομάδας η του γραφεί-
ου και τα στοιχεία επικοινωνίας του. 

n Άρθρο 6ο: Επιλογή συμμετεχόντων 
Η πρόσκληση είναι ανοιχτή για όλους τους ενδι-
αφερόμενους. Η υποβολή υποψηφιοτήτων αρ-
χίζει από τη δημοσίευση της παρούσης και πε-
ραιώνεται τον Οκτώβριο του 2012. Οι διαλέξεις 
θα πραγματοποιηθούν στο διάστημα Σεπτέμβρι-
ος 2011 – Μάρτιος 2013.  Η επιλογή θα γίνει με 
βάση τα κριτήρια που αναφέρονται στο άρθρο 2. 
Η ΜΕΑΘ μετά από συγκέντρωση ικανοποιητικού 
αριθμού συμμετοχών, θα ανακοινώνει το  πρό-
γραμμα διαλέξεων – παρουσιάσεων, ανάλογα με 
τη θεματολογία και τον αριθμό των συμμετοχών. 
Η διαδικασία αυτή θα επαναλαμβάνεται ανά τακτά 
χρονικά διαστήματα. Η σειρά των παρουσιάσεων 
θα οριστεί από την κριτική επιτροπή. 
 
n Άρθρο 7ο: Δημοσίευση προκήρυξης & επιλο-
γής υποψηφιοτήτων
1.  Η πρόσκληση θα δημοσιευθεί στο Ενημερω-
τικό Δελτίο του ΤΕΕ. Επίσης θα αναρτηθεί στην 
ιστοσελίδα και  στο ‘Τεχνογράφημα’ του ΤΕΕ/
ΤΚΜ. 
2. Ανακοίνωση του ΤΕΕ ΤΚΜ με το πρόγραμμα των 
διαλέξεων και με τα ονόματα των συμμετεχόντων 
σε κάθε διάλεξη που θα πραγματοποιείται στο 
κτίριο του ΤΕΕ ΤΚΜ, θα  σταλούν για δημοσίευση  
στον ημερήσιο Τύπο μία (1) φορά, στο Ενημερω-
τικό Δελτίο του ΤΕΕ, και στην ιστοσελίδα και  στο 
‘Τεχνογράφημα’ του ΤΕΕ/ΤΚΜ. 

Πληροφορίες:
1. Αντώνης Τσιπούρας: Τηλ.: 2310-883122,  Fax: 
2310-883111,  e-mail: tonytsip@central.tee.gr 
2. Τόνια Μαυρουδή, Μέλος ΜΕΑΘ, Τηλ.: 
6942715122, e-mail: tonia.mayroudi@mail.com 
n

 

ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
 Δηλώσεις μέχρι 9 Σεπτεμβρίου

Το ΤΕΕ/ΤΚΜ απευθύνεται σε νέους αρχιτέκτονες, 
που ασχολούνται με γραφιστικά, να δηλώσουν 
το ενδιαφέρον τους για 6μηνη συνεργασία με το 
Τμήμα, για τις παρακάτω εργασίες:

• Σχεδιασμός, επιμέλεια και φροντίδα για εκτύ-
πωση αφισών εκδηλώσεων και σεμιναρίων
• Σχεδιασμός, επιμέλεια και φροντίδα για εκτύ-
πωση προσκλήσεων και προγραμμάτων εκδηλώ-
σεων και σεμιναρίων
• Προσαρμογές αφισών για καταχώρηση σε έντυ-
πη επικοινωνία
• Επιμέλεια και σχεδιασμός εξωφύλλων CD εκ-
δηλώσεων
• Σχεδιασμός εξωφύλλων Τεχνογραφήματος
• Σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να ζητηθεί και 
σχεδιασμός και επιμέλεια εκδόσεων πρακτικών 
ημερίδων, πανώ, φακέλων και καρτών

Η ποσότητα των παραπάνω εργασιών υπολογίζε-
ται περίπου σε προγράμματα και αφίσες 50 εκδη-
λώσεων και σε 22 τεύχη του Τεχνογραφήματος το 
χρόνο (περίπου τα μισά για εξάμηνο).
Οι δηλώσεις ενδιαφέροντος θα συνοδεύονται με 
το κόστος των εργασιών (συν ΦΠΑ) και πρέπει να 
κατατεθούν μέχρι την 9η Σεπτεμβρίου του 2011.
Πληροφορίες: Χρύσα Λασκαρίδου, τηλ. 2310883124, 
e-mail: laskarid@central.tee.gr και Έλσα Φωκά, 
την 2310883125, e-mail: fokaels@central.tee.gr, 
fax 2310883110.  n
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ΤΕΥΧΟΣ

 ΑΛΛΟΙ 580 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 
ΕΠΙΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ 
ΣΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
 

Με αμείωτο ενδιαφέρον από πλευράς των μηχανι-
κών συνεχίστηκαν στο διάστημα Μαρτίου-Ιουλίου 
2011 τα σενάρια μικρής διάρκειας του ΤΕΕ/ΤΚΜ, 
σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική, τα οποία κάλυψαν 
μια σειρά από εξαιρετικά επίκαιρα θέματα, όπως 
οι Ευρωκώδικες, τα φωτοβολταϊκά στη στέγη, οι 
ενεργειακές επιθεωρήσεις στη βιομηχανία κτλ. 
Στόχος του ΤΕΕ/ΤΚΜ είναι το πρόγραμμα επι-
μόρφωσης των μηχανικών να συνεχιστεί, με 
αναβάθμιση των σεμιναρίων και εμπλουτισμό 
της θεματολογίας τους. Εν αναμονή των νεότε-
ρων, τα σεμινάρια που πραγματοποιήθηκαν στο 
προαναφερθέν διάστημα κάλυψαν την εξής θε-
ματολογία: 
• «Φωτοβολταϊκά στη στέγη» (15-17/3/11 και 
23-25/3/11) και εισηγητές τους Σ. Μυλωνά (ΠΜ), Ε. 
Τσοτσόλη (ΗΜ), και Μ. Φουντούλη (Οικονομολόγο)
•«Ευρωκώδικες 1 και 7» (30-31/5/11) σε συνερ-
γασία με το σύλλογο Πολιτικών Μηχανικών Θεσ-
σαλονίκης και εισηγητές τους Χ. Αναγνωστόπουλο 
(ΠΜ), Δ. Πιτιλάκη (ΠΜ), Κ. Γεωργιάδη (ΠΜ), Α. 
Αναστασιάδη (ΠΜ).
•«Διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων στη 
Βιομηχανία» (14-17/6/11) και εισηγητές τους Γ. 
Σιβένα (ΜΜ), Δ. Κουσκουρίδη (ΗΜ), και Α. Φρα-
γκίδου (ΗΜ).
•«Σύνταξη πράξεων τακτοποίησης και αναλογι-
σμού και σύνταξη διορθωτικών πράξεων εφαρμο-
γής» (20-24/6/11) και εισηγητές τους Ε. Φαρμάκη 
(ΑΤΜ), και Κ. Νικολοπούλου-Χατζηρόδου.
•«Σύνταξη πράξεων τακτοποίησης και αναλογι-
σμού» στον Πολύγυρο Χαλκιδικής (6-7/7/11) και 
εισηγητές τους Ε. Φαρμάκη (ΑΤΜ), και Κ. Νικολο-
πούλου-Χατζηρόδου.
Περίπου 580 μηχανικοί παρακολούθησαν ανελλι-
πώς τα σεμινάρια.
Το ενδιαφέρον των συναδέλφων, και αυτή τη 
φορά, αποδείχθηκε μεγάλο και στους συμμετέ-
χοντες δόθηκε όλο το υλικό των σεμιναρίων σε 
ψηφιακή μορφή.
Έχουν δε εκδοθεί τα σχετικά πιστοποιητικά των 
συναδέλφων που παρακολούθησαν ανελλιπώς 
τα σεμινάρια, τα οποία μπορούν να παραλαμβά-
νουν από το ΤΕΘ (1ος όροφος των γραφείων του 
ΤΕΕ/ΤΚΜ) και από τη Νομαρχιακή Επιτροπή 
Χαλκιδικής ( οικοδομή Αθωνικής, 2ος όροφος) 
αντίστοιχα.
Το πρόγραμμα επιμόρφωσης του Τμήματος προ-
βλέπεται να συνεχιστεί και θα υπάρξει σχετική 
ανακοίνωση στο «Τεχνογράφημα», καθώς και 
στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ/ΤΚΜ (www.tkm.tee.
gr). 
Πρόθεση του ΤΕΕ/ΤΚΜ είναι να αναβαθμισθεί η 
ποιότητα των σεμιναρίων και να εμπλουτισθεί το 
θεματολόγιο. Για το σκοπό αυτό οι συμμετέχοντες 
καλούνται την τελευταία ημέρα του κάθε σεμινα-
ρίου να υποβάλλουν γραπτώς τις προτάσεις τους, 
σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής των σεμιναρί-
ων και τις κατευθύνσεις που τυχόν χρήζουν πε-
ραιτέρω ανάπτυξης. 
Η επεξεργασία των σχετικών ερωτηματολογίων 
θα δώσει πιστεύουμε και νέες ιδέες για τη βελτί-
ωση και αναβάθμιση της παρεχόμενης επαγγελ-
ματικής κατάρτισης.  n

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ: 
ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑ 
ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΒΗΜΑ 

Ημερίδα, 16 Σεπτεμβρίου

Το πρώτο βήμα για την ηλεκτρονική συνταγογρά-
φηση στην Ελλάδα έχει ήδη γίνει. Ποιες είναι οι 
προοπτικές από εδώ και πέρα; Απαντήσεις σε 
αυτό το ερώτημα θα επιχειρήσει να δώσει η ημε-
ρίδα με τίτλο «Ηλεκτρονική συνταγογράφηση και 
ηλεκτρονικός φάκελος ασθενούς: προοπτικές 
μετά το πρώτο βήμα», που διοργανώνει το ΤΕΕ/
ΤΚΜ, στις 10 το πρωί της 16ης Σεπτεμβρίου, στο 
αμφιθέατρο του κτηρίου του.
Η εκδήλωση έχει ως στόχο να παρουσιάσει το 
υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο για την ηλεκτρονι-
κή συνταγογράφηση και τον ηλεκτρονικό φάκελο 
ασθενούς, να ενημερώσει τους εμπλεκόμενους 
φορείς, τους μηχανικούς και το ευρύ κοινό για τα 
αποτελέσματα της πιλοτικής εφαρμογής και να 
παρουσιάσει τις τρέχουσες εξελίξεις και προο-
πτικές, καθώς και την ευρωπαϊκή εμπειρία σχε-
τικά με αυτό το θέμα.
Πληροφορίες: Αντώνης Τσιπούρας, τηλ. 2310883122, 
fax 2310883110, e-mail: tonytsip@central.tee.gr n

 

ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ ΟΡΙΟ 8.000€ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ 
Η ΝΕΑ ΚΛΙΜΑΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
 

Αφορολόγητο όριο 8.000€ προβλέπει η νέα 
κλίμακα φορολογίας εισοδήματος, με βάση την 
οποία θα φορολογηθούν τα φετινά εισοδήματα, 
όπως προβλέπεται από τον εφαρμοστικό νόμο. 
Από το τμήμα του εισοδήματος από 8.000€ έως 
12.000€ επιβάλλεται συντελεστής 10%. Για τους 
νέους ηλικίας έως και τριάντα ετών, για τους συ-
νταξιούχους άνω των εξήντα πέντε ετών και τα 
άτομα με ειδικές ανάγκες, το αφορολόγητο ποσό 
παραμένει στα 12.000 €.
Αναλυτικά οι νέοι φορολογικοί συντελεστές και ο 
φόρος που αναλογεί παρουσίαζονται στον πίνακα:
Παράλληλα, ετήσιο τέλος επιτηδεύματος επιβάλ-
λεται σε επιτηδευματίες και όσους ασκούν ελευ-
θέριο επάγγελμα, εφόσον τηρούν βιβλία B’ ή Γ’ 
κατηγορίας του K.B.Σ. Tο τέλος κυμαίνεται από 
400 έως 500€, ανάλογα με τον πληθυσμό της πε-
ριοχής που δραστηριοποιείται ο επιτηδευματίας.
Α) Για τις επιχειρήσεις ή ελεύθερους επαγγελ-
ματίες που έχουν την έδρα τους σε τουριστικούς 
τόπου και σε πόλεις ή χωριά με πληθυσμό έως 
200 κατοίκους, σε 400€ ετησίως,
Β) Για επιχειρήσεις ή ελεύθερους επαγγελματίες 
που έχουν την έδρα τους σε πόλεις με πληθυσμό 
πάνω από 200.000 κατοίκους, σε 500€ ετησίως,
Η περιοχή του νομού Αττικής λογίζεται ως μια 
πόλη, καθώς και το Πολεοδομικό Συγκρότημα 
Θεσσαλονίκης.
Στις περιπτώσεις λειτουργίας υποκαταστημάτων, 
επιβάλλεται επιπλέον τέλος 300€ για κάθε υπο-
κατάστημα.
Σε περίπτωση διακοπής δραστηριότητας μέσα 
στη χρήση, το τέλος επιτηδεύματος περιορίζεται 
ανάλογα με τους μήνες λειτουργίας της επιχεί-
ρησης ή της άσκησης του επαγγέλματος. Εξαι-
ρούνται από τις υποχρεώσεις καταβολής του 
τέλους, εκτός εάν πρόκειται για τουριστικούς 
τόπους, οι εμπορικές επιχειρήσεις και ελεύθε-
ροι επαγγελματίες που ασκούν τη δραστηριότητά 
τους σε χωριά με πληθυσμό έως πεντακόσιους 
κατοίκους και σε νησιά κάτω από τρεις χιλιάδες 
εκατό κατοίκους.
Επίσης εξαιρούνται ατομικές επιχειρήσεις και 
ελεύθεροι επαγγελματίες για τα πρώτα πέντε έτη 
άσκησης της δραστηριότητάς τους, από την πρώ-
τη έναρξη εργασιών, καθώς και οι περιπτώσεις 
ατομικών επιχειρήσεων εφόσον για τον επιτη-
δευματία υπολείπονται τρία έτη από το έτος της 
συνταξιοδότησής του. Ως έτος συνταξιοδότησης 
νοείται το 65ο έτος της ηλικίας. n

Κλιμάκιο 
εισοδήματος (€) 

Φορολογικός 
συντελεστής % Φόρος κλιμακίου 

Σύνολο εισοδή-
ματος/σύνολο 
φόρου

Φόρος κλιμακίου 
(€)

8.000 0 0 8.000 0

4.000 10 400 12.000 400

4.000 18 720 16.000 1.120

6.000 24 1.440 22.000 2.560

4.000 26 1.040 26.000 3.600

6.000 32 2.880 40.000 8.400

8.000 36 2.880 40.000 8.400

20.000 38 7.600 60.000 16.000

40.000 40 16.000 100.000 32.000

40.000 και άνω 45 - - -
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ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  με τίτλο «Δά-
μασις του βλέμματος», ένα εγχείρημα μεταξύ 
τέχνης, φιλοσοφίας και ψυχανάλυσης, (Ειρή-
νη Αθανασάκη, Χάιντς Γκάπμαιρ Gappmayr, 
Ντοροτέ Γκολτς, Βάλι Έξπορτ, Άκελαϊ Σελ, 
Κατρίν Κάιζερ, Μπριγκίτε Μάλκνεχτ, Ούλα 
φον Μπράντενμπουργκ, Ίνγκο Νούσμπαουμερ, 
Πρίντσγκάου/Πόντγκορσεκ, Άνγκελα Σβάνκ, 
Ρουθ Σνελ, Κρίστιαν Σραίντερ, Έστερ Στόκερ), 
15 Ιουνίου -  2 Σεπτεμβρίου 2011, Μορφωτικό 
Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, με την υποστήριξη 
του Αυστριακού Υπουργείου Παιδείας, Τέχνης 
και Πολιτισμού και του Ινστιτούτου Γκαίτε Θεσ-
σαλονίκης, Πολιτιστικό Κέντρο Θεσσαλονίκης 
του ΜΙΕΤ (Βίλα Καπαντζή, Βασ. Όλγας 108), 
Θεσσαλονίκη.

ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ με τίτλο «Έλληνες Εβραίοι αθλητές και 
αθλήτριες. Η συμβολή της Θεσσαλονίκης», έως τον Αύγουστο 2011, 
Εβραϊκό Μουσείο Θεσσαλονίκης (Αγίου Μηνά 13) Θεσσαλονίκη.

ΕΚΘΕΣΗ του Jan Fabre (Antwerp, 1958), με 
τίτλο “PIETAS”, 1 Ιουνίου - 16 Οκτωβρίου 2011, 
ενταγμένη στην 54η Μπιενάλε της Βενετίας, 
Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (ΚΜΣΤ) 
στη Θεσσαλονίκη, Μουσείο Μοντέρνας και 
Σύγχρονης Τέχνης στο Μπέργκαμο (GAMeC) 
και το Kunsthistorisches Museum στη Βιέννη, 
“Nuova Scuola Grande di Santa Maria della 
Misericordia, Βενετία.

 

ΕΚΘΕΣΗ έργων της Clara Fantini και του 
Stefano Tinto, μια πρωτοβουλία του ιταλικού 
περιπτέρου στην 54η Μπιενάλε της Βενετίας, 
4 Ιουνίου – 27 Νοεμβρίου 2011, Ιταλικό Μορ-
φωτικό Ινστιτούτο (Φλέμινγκ 1, αίθουσα Σαβί-
νιο), Θεσσαλονίκη.

ΕΠΑΝΕΚΘΕΣΗ της συλλογής και του αρχεί-
ου Κωστάκη, 4 Ιουνίου – 28 Αυγούστου 2011, 
Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Μονή 
Λαζαριστών (Κολοκοτρώνη 25-27, Σταυρούπο-
λη), Θεσσαλονίκη.

ΕΚΘΕΣΗ με τίτλο «Ανησυχητικές Μούσες», 23 
Ιουνίου – 4 Αυγούστου 2011, Κρατικό Μουσείο 
Σύγχρονης Τέχνης, Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης 
Θεσσαλονίκης (Αποθήκη Β1, Λιμάνι), Θεσσα-
λονίκη.

ΣΥΝΑΥΛΙΑ του 
Θανάση Παπα-
κωνσταντίνου, 
12 Αυγούστου 
2011, Παραλία 
Αγίου Ιωάννη, 
Νικήτη, Χαλκι-
δική.

ΣΥΝΑΥΛΙΑ του Βασίλη Παπακωνσταντίνου, 
με τίτλο «Το παιχνίδι παίζεται… Σε όλη την 
Ελλάδα…», μαζί του και η Τάνια Κικίδη, 13 
Αυγούστου 2011, Παραλία Μεγάλη Παναγιά, 
Χαλκιδική.

3η ΜΠΙΕΝΑΛΕ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, με τίτλο «Παλιές Διασταυρώσεις-Make 
it new», 18 Σεπτεμβρίου – 18 Δεκεμβρίου 2011, (το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει εκθέσεις που θα 
αναπτύσσονται κυρίως στους χώρους των πέντε Μουσείων, αλλά και σε μη εκθεσιακούς χώρους 
και θα διακρίνεται σε Κεντρικό και Παράλληλο Πρόγραμμα), Θεσσαλονίκη.
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ

ΗΜΕΡΙΔΑ με τίτλο 
«Ηλεκτρονική συντα-
γογράφηση και ηλε-
κτρονικός φάκελος 
ασθενούς: προοπτικές 
μετά το πρώτο βήμα», 
16 Σεπτεμβρίου 2011, 
ΤΕΕ/ΤΚΜ, αμφιθέατρο 
ΤΕΕ/ΤΚΜ (Μ. Αλεξάν-
δρου 49), Θεσσαλο-
νίκη. 

ΔΙΑΛΕΞΗ του Σταμά-
τη Κουκόπουλου, στο 
πλαίσιο του κύκλου 
διαλέξεων, «Αρχιτέ-
κτονες της Θεσσαλο-
νίκης», 22 Σεπτεμβρί-
ου 2011, αμφιθέατρο 
ΤΕΕ/ΤΚΜ (Μ. Αλεξάν-
δρου 49), Θεσσαλο-
νίκη. 

ΕΚΘΕΣΗ «Το δώρο του Διονύσου. Η μυθολο-
γία του κρασιού στην κεντρικήf Ιταλία (Molise) 
και τη βόρεια Ελλάδα (Μακεδονία)», 13 Ιου-
λίου – 30 Σεπτεμβρίου 2012,  Αρχαιολογικό 
Μουσείο Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία του 
Ελληνικού Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρι-
σμού με το Ιταλικό Υπουργείο Πολιτισμού και 
συγκεκριμένα με την Εφορεία Αρχαιοτήτων 
του Molise, την Περιφέρεια του Molise και το 
Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης, 
ΑΜΘ (αίθουσα «Μανόλης Ανδρόνικος»), Θεσ-
σαλονίκη.

ΕΚΘΕΣΗ «Χτίζοντας την επανάσταση: Αρχι-
τεκτονική και Τέχνη στη Ρωσία 1915-1935», 
25 Μαΐου - 18 Σεπτεμβρίου 2011, Κρατικό 
Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης σε συνεργασία με 
την Royal Academy of Arts του Λονδίνου, La 
Caixa Forum, Μαδρίτη.

ΦΕΣΤΙΒΑΛ Αθηνών και 
Επιδαύρου, με τίτλο «Πολι-
τισμός ενάντια στη φύση», 
1 Ιουνίου – 31 Αυγούστου 
2011, Αθήνα – Επίδαυρος.

ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ με τίτλο «Marc 
HELD: ο φωτογράφος, ο αρχιτέκτων, ο 
designer», αφιερωμένη στο Γάλλο Marc 
HELD, Καλοκαίρι 2011 (εγκαίνια 29 Ιουνίου), 
Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης (Λεωφ. 
Στρατού 2Α), Θεσσαλονίκη.

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

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ με τίτλο «Τα εκατό 
χρόνια των ανασκαφών της Γαλλικής Σχολής 
Αθηνών στη Θάσο», 9 Μαΐου – 9 Αυγούστου 
2011, Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, 
σε συνεργασία με την ΙΗ’ Εφορεία Προϊστο-
ρικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Καβάλας 
και την υποστήριξη του Γαλλικού Ινστιτούτου 
Θεσσαλονίκης, Αρχαιολογικό Μουσείο, Θεσ-
σαλονίκη.

ΕΚΘΕΣΗ με τίτλο «Συλλογή Θεσσαλονικέων Καλλιτεχνών-3 Γενιές», μέ-
ρος της μόνιμης συλλογής της Δημοτικής Πινακοθήκης Θεσσαλονίκης, 
1 Αυγούστου - 5 Σεπτεμβρίου 2011, Κάζα Μπιάνκα, Θεσσαλονίκη.

ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ, με 
αυθεντικά έργα & μεταξοτυπίες, με τίτλο 
“Summer Time”, (συμμετέχουν: Μαρία 
Αναστασίου, Χρύσα Βέργη, Όλγα Βερυ-
κάκη, Ειρήνη Γκόνου, Τάνια Δημητρα-
κοπούλου, Ανδρέας Ζυμβραγός, Ειρήνη 
Κανά, Ιωάννα Καφίδα, Δημήτρης Κού-
κος, Σπύρος Κουρσάρης, Κυριακή, Στέλ-
λα Μελετοπούλου, Ραφαήλ Μπάικας, 
Τιμόθεος Μπατινάκης, Άννα Μπίλλυ, 
Ανδρέας Νικολάου, Ιωάννης Ξενάκης, 
Μίλτος Παντελιάς, Κώστας Παππάς, Βα-
σίλης Σπεράντζας, Γιώργος Σταθόπου-
λος), καλοκαίρι  2011, αίθουσα τέχνης 
ATRION (Τσιμισκή 94), Θεσσαλονίκη.

1Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ με τίτλο: «Δημόσιος χώρος…αναζητείται», 20 – 22 Οκτω-
βρίου 2011, ΤΕΕ/ΤΚΜ, σε συνεργασία με ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ, Σχολή Αρχιτε-
κτόνων του ΕΜΠ και Τμήματα Αρχιτεκτόνων των Πολυτεχνικών Σχολών 
των Πανεπιστημίων: Αριστοτέλειου, Πατρών, Θεσσαλίας, Δημοκρίτειου 
και Πολυτεχνείου Κρήτης, Θεσσαλονίκη (www.publicspace.gr).  
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Αποσπασματική και πολλές φορές εκτός προδιαγραφών, είναι -πλην φω-
τεινών εξαιρέσεων- η υλοποίηση του στόχου της προσβασιμότητας από 
τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) πρώτου βαθμού της Ελλά-
δας. Η ανεπάρκεια αυτή δυστυχώς επηρεάζει τη γενικότερη εφαρμογή της 
προσβασιμότητας στη χώρα, καθώς οι ΟΤΑ είναι οι οργανικές μονάδες που 
έχουν την αρμοδιότητα του σχεδιασμού και της υλοποίησης των απαιτούμε-
νων υποδομών σε ένα πλήθος κτιρίων ( υπηρεσίες εξυπηρέτησης κοινού, 
σχολικά κτίρια, παιδικοί σταθμοί, αθλητικές εγκαταστάσεις κτλ.) και ανοι-
κτών κοινοχρήστων χώρων.
Οι λόγοι για τους οποίους συμβαίνει αυτό είναι, μεταξύ άλλων, το γεγονός 
ότι δεν υπάρχει πρόβλεψη για σταθερή ετήσια χρηματοδότηση από την 
πολιτεία, αλλά και οι ελλείψεις στο νομοθετικό πλαίσιο μελετών και κα-
τασκευών.
Την ίδια στιγμή, φαίνεται πως υπάρχει ελλιπής κατανόηση εκ μέρους των 
τοπικών αρχών, αλλά και εκ μέρους των μελετητών και των κατασκευαστών 
δημοσίων έργων, όσων αφορούν στη σχετική νομοθεσία, τις προδιαγραφές 
και τις οδηγίες σχεδιασμού, αλλά και ως προς τη γενικότερη προσέγγιση 
«Σχεδιάζοντας για Όλους».
Τα παραπάνω προσδιορίζουν την υπάρχουσα κατάσταση, όπως συνοπτικά 
περιγράφεται  στα συμπεράσματα της ημερίδας με θέμα: «Προσβασιμότη-
τα δημοσίων χώρων και κτιρίων: το νομοθετικό πλαίσιο και η εφαρμογή 
του από την τοπική αυτοδιοίκηση», που διοργάνωσε το ΤΕΕ/ΤΚΜ  στις 21 
Ιουνίου.  
Ακολουθούν οι προτάσεις, όπως διαμορφώθηκαν από τις εισηγήσεις εκ-
προσώπων των πλέον αρμόδιων φορέων και ειδικών επιστημόνων και τον 

πλούσιο προβληματισμό που αναπτύχθηκε στην εκδήλωση. Οι προτάσεις 
αυτές κωδικοποιήθηκαν από την Οργανωτική Επιτροπή, σε σχέση με  τους 
φορείς στους οποίους απευθύνονται και οι οποίοι έχουν τον κύριο λόγο στο 
σχεδιασμό και την εφαρμογή των αρχών της προσβασιμότητας.
Στο έγγραφο, που διαβιβάζει τα συμπεράσματα και τις προτάσεις προς 
όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, επισημαίνεται η πάγια αρχή του ΤΕΕ 
ότι:  η προσβασιμότητα του δομημένου περιβάλλοντος  δεν είναι απλώς μια 
υποχρέωση απέναντι στα Άτομα με Αναπηρία, αλλά ο μοναδικός τρόπος για 
να αποκτήσουμε πόλεις ελκυστικές και αξιοβίωτες για όλους.
Επίσης τονίζεται η ανάγκη να εξασφαλιστούν και σε αυτή την περίπτωση, οι 
βασικοί παράγοντες ορθολογικού σχεδιασμού, δηλαδή:
- Σύγχρονο, σαφές και επαρκές θεσμικό πλαίσιο.
- Κατάλληλη στελέχωση των σχετικών φορέων. Επιστημονική κατάρτιση, δι-
αρκής ενημέρωση και σε βάθος συνειδητοποίηση όλων των εμπλεκόμενων 
με τον σχεδιασμό των δημόσιων κτιρίων και χώρων.
- Αποτελεσματικό σύστημα ελέγχου, διαρκής παρακολούθηση των αποτελε-
σμάτων και ανάλογη προσαρμογή του συστήματος. 
Τέλος ζητείται από τους παραλήπτες να προβούν στις αναγκαίες δράσεις για 
να προσεγγιστεί ο στόχος του φιλικού προς όλους δομημένου περιβάλλο-
ντος.
Το πλήρες κείμενο των συμπερασμάτων έχει ως εξής:

1. Το ζητούμενο
Η προσβασιμότητα είναι μια σχέση μεταξύ των δυνατοτήτων του ατόμου 
και των απαιτήσεων που θέτει το περιβάλλον του. Κατά συνέπεια δεν εί-

ναι η αναπηρία καθαυτή αλλά κυρίως ο τρόπος με τον οποίο σχεδιάζουμε 
το δομημένο περιβάλλον, ο οποίος καθορίζει την κίνηση με αυτονομία και 
ασφάλεια και την ισότιμη συμμετοχή όλων μας σε όλες τις δραστηριότητες 
της ζωής.
Σχεδιάζοντας για όλους, δηλαδή λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα Άτομα με Αναπη-
ρία (ΑμεΑ) κατά το σχεδιασμό, τα οποία αποτελούν το 10-12% του πληθυ-
σμού, καλύπτουμε τις ανάγκες των εμποδιζομένων ατόμων (π.χ. παιδιά κάτω 
των 5 ετών, ηλικιωμένοι, έγκυες, χρήστες βρεφικού αμαξιδίου ή καλαθιού 
«νοικοκυράς», ταξιδιώτες με αποσκευές κ.ά.), τα οποία αποτελούν το 50% 
του πληθυσμού. Ουσιαστικά, εξυπηρετείται το 100% του πληθυσμού εφόσον 
όλοι μας θα αντιμετωπίσουμε κάποια πρόσκαιρη, αν όχι μόνιμη, αναπηρία, 
θα γίνουμε γονείς, θα χρησιμοποιήσουμε καροτσάκια ως καταναλωτές ή 
αποσκευές ως ταξιδιώτες κ.ο.κ.
Ιδιαίτερα σημαντικά, είναι και τα οικονομικά οφέλη τα οποία προκύπτουν 
από την υιοθέτηση της προσέγγισης «Σχεδιάζοντας για Όλους», όπως:
- Αύξηση του ΑΕΠ: μέσω της απρόσκοπτης και ενεργούς συμμετοχής των 
εμποδιζομένων ατόμων στην παραγωγική διαδικασία και την κατανάλωση.
- Γεωμετρική αύξηση του τουρισμού: ευκαιρία ιδιαίτερα σημαντική για την 
Ελλάδα (δεν είναι τυχαίο ότι η ΕΣΑμεΑ έχει εκδώσει «Οδηγό Προσβάσιμων 
Τουριστικών Υποδομών»).

2. Τα δεδομένα
Για την προσβασιμότητα κτιρίων και κοινοχρήστων χώρων των οικισμών που 
προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών, το κράτος έχει θεσπίσει σημα-
ντική νομοθεσία και οδηγίες σχεδιασμού, για νέα και προς ανακατασκευή 
υφιστάμενα κτίρια και κοινόχρηστους χώρους οικισμών. Παράλληλα, έχει 
συστήσει φορείς με σχετικές αρμοδιότητες στο ΥΠΕΚΑ και στο ΥΠΕΣΑΗΔ, 
έχει νομοθετήσει τη σύσταση υπηρεσιακών μονάδων σε επίπεδο Τμήματος 
ή Γραφείου σε δημόσιες υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ και Ο.Τ.Α. και  έχει σχεδιάσει 
το «Πρόγραμμα Προσβασιμότητας για τους Δήμους».
Η Τοπική Αυτοδιοίκηση Α’ βαθμού είναι αρμόδια για το σχεδιασμό και την 
υλοποίηση προσβάσιμων υποδομών σε ένα πλήθος κτιρίων ( υπηρεσίες 
εξυπηρέτησης κοινού, σχολικά κτίρια, παιδικοί σταθμοί, αθλητικές εγκατα-
στάσεις κτλ.) και ανοικτών κοινοχρήστων χώρων (πεζοδρόμια, πεζόδρομοι, 
πλατείες, πάρκα, παιδικές χαρές κτλ.). Άρα, είναι η αρχή που, κυρίως,  κα-
λείται να υλοποιήσει τη σχετική νομοθεσία και το σχεδιασμό της πολιτείας.
Δυστυχώς, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) Α’ βαθμού, έχουν 
να επιδείξουν λίγα καλά παραδείγματα, πλην φωτεινών εξαιρέσεων. Συ-
νήθως, η προσβασιμότητα υλοποιείται αποσπασματικά και πολλές φορές 
εκτός προδιαγραφών στους χώρους αρμοδιότητας τους.
Η διαμόρφωση της υπάρχουσας κατάστασης οφείλεται κυρίως, στους πα-
ρακάτω λόγους:
• Έως σήμερα, δεν υπάρχει πρόβλεψη για κάποιο σταθερό ετήσιο κονδύλιο 
για δράσεις βελτίωσης της προσβασιμότητας από την πολιτεία. Ταυτόχρονα 
δεν υπήρχε διάθεση από τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού να αναλάβουν πρωτο-
βουλία και να δεσμεύσουν ένα ποσοστό από προγράμματα χρηματοδότησης 
(π.χ. Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΘΗΣΕΑΣ κ.ά.) για τον ίδιο λόγο.
• Υπάρχουν διάφορες ελλείψεις και ασάφειες στο νομοθετικό πλαίσιο πα-
ραγωγής και ελέγχου μελετών και κατασκευών, όπως :
o Διαφοροποιήσεις στις απαιτήσεις για το ίδιο θέμα. Για παράδειγμα,  η 
εφαρμογή των οδηγιών σχεδιασμού «Σχεδιάζοντας για Όλους» δεν είναι 
υποχρεωτική για νέα κτίρια και ανοικτούς κοινόχρηστούς χώρους, για τα 
οποία ισχύει ο Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (ΓΟΚ) του 2000, ενώ είναι 
σε ανακατασκευή των υφισταμένων. Επιπλέον με το ΓΟΚ/2000, βάση του 
οποίου γίνεται ο έλεγχος των μελετών, ισχύουν πολύ λιγότερες προβλέψεις 
για την προσβασιμότητα από ότι στις προγενέστερες χρονικά και σαφώς πιο 
πλήρεις οδηγίες σχεδιασμού.
o Διαφοροποιήσεις στις απαιτήσεις και στη διαδικασία έγκρισης μελετών 
κτιρίων ανάλογα με τη χρήση τους. Εμφανίζονται υποκειμενικές προσεγγί-
σεις στο θέμα της προσβασιμότητας και επιπλέον οι διαδικασίες δεν είναι 
κωδικοποιημένες, με αποτέλεσμα να δημιουργείται σύγχυση στους μελε-
τητές.
o Απουσία διαδικασίας ελέγχου και έγκρισης μελετών για τους ανοικτούς 
κοινόχρηστους χώρους ως προς την προσβασιμότητά τους.
o Έλλειψη εθνικών οδηγιών σχεδιασμού προσβασιμότητας στο φυσικό περι-
βάλλον (π.χ. άλση, παραλίες κτλ.), σε ειδικά κτίρια (π.χ. αμφιθέατρα, διατη-
ρητέα) ή σε άλλα σημεία (π.χ. στάσεις αστικών λεωφορείων, παραδοσιακοί 

www.chairsstairlift.com
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οικισμοί, παιδικές χαρές) κ.ά.
• Φαίνεται πως υπάρχει ελλιπής κατανόηση  εκ μέρους των τοπικών αρχών, 
αλλά και εκ μέρους των μελετητών και των κατασκευαστών δημοσίων έρ-
γων, όσων αφορούν στη σχετική νομοθεσία, τις προδιαγραφές και τις οδηγί-
ες σχεδιασμού, αλλά και ως προς τη γενικότερη προσέγγιση «Σχεδιάζοντας 
για Όλους».
• Όσον αφορά στους ΟΤΑ Α’ βαθμού:
o Φαίνεται πως δεν ήταν ποτέ προτεραιότητα της πλειοψηφίας των δημο-
τικών αρχών να υλοποιήσουν έργα προσβασιμότητας. Κατά κανόνα δεν 
ανταποκρίθηκαν στο σχεδιασμό του κράτους, συστήνοντας μονάδες προ-
σβασιμότητας και υλοποιώντας το «Πρόγραμμα Προσβασιμότητας για τους 
Δήμους 2009-2010» του ΥΠΕΣΑΗΔ.
o Παρουσιάζεται μια γενικότερη αδιαφορία ή/ και άγνοια του θεσμικού πλαι-
σίου ως προς το σχεδιασμό των κοινοχρήστων χώρων που προορίζονται για 
την κίνηση πεζών. Για παράδειγμα,  με σχετικές αποφάσεις δημοτικών συμ-
βουλίων οι οποίες δεν ελέγχονται, ακόμα και σήμερα, πραγματοποιούνται:
- ανακατασκευές πεζοδρομίων, με κύριο αντικείμενο την αντικατάσταση 
πλακών και όχι την απαραίτητη διαπλάτυνσή τους. 
- κατασκευές πεζοδρομίων ανεπαρκούς πλάτους σε νεόδμητες περιοχές, 
όπου ενδέχεται να μην έχει προβλεφθεί από την πολεοδομική μελέτη ούτε 
καν το επαρκές πλάτος οδού, ενώ επιπλέον δίνονται από τις τεχνικές υπη-
ρεσίες λανθασμένες και ελλιπείς οδηγίες προς τους παρόδιους ιδιοκτήτες 
για την κατασκευή τους.
o Ανεξέλεγκτη, επίσης, είναι και η αδειοδότηση για κατάληψη του δημοσίου 
χώρου από τραπεζοκαθίσματα, περίπτερα κ.λπ. 
o Υπάρχει ελλιπής αστυνόμευση ως προς την κατάληψη δημοσίων χώρων 
και σκαφών πεζοδρομίων με αποτέλεσμα ασυνέχειες στην προσβάσιμη 
αλυσίδα μετακίνησης και παραμονής.
o Λόγω της μέχρι σήμερα ελλιπούς οργάνωση των τεχνικών υπηρεσιών πολ-
λών ΟΤΑ Α΄ βαθμού και πολλές φορές της ανάθεσης μελετών κτιρίων και 
ανοικτών κοινοχρήστων χώρων με διαδικασίες που δεν εξασφάλιζαν την 
εμπειρία και τεχνογνωσία των μελετητών, οι παραγόμενες μελέτες ήταν συ-
νήθως ανεπαρκείς και πιο συγκεκριμένα δεν ενσωμάτωναν τη σχετική νο-
μοθεσία για την προσβασιμότητα. Το παραπάνω σε συνδυασμό με την ασά-
φεια για την υποχρέωση ή μη της τήρησης των οδηγιών σχεδιασμού «Σχε-
διάζοντας για όλους» και την απουσία διαδικασίας ελέγχου των μελετών και 
κατασκευών    δημιούργησαν ένα σύνολο υποδομών μη προσβάσιμων. 
o Υπάρχει ασάφεια του νομοθετικού πλαισίου όσον αφορά στις αρμοδι-
ότητες των Τμημάτων ή Γραφείων Προσβασιμότητας ΑμεΑ στους ΟΤΑ  Α’ 
βαθμού, καθώς αυτό προβλέπει γενικά την «προώθηση και παρακολούθη-
ση των πάσης φύσεως ενεργειών…» για την εξασφάλιση της προσβασιμό-
τητας (άρθ. 12, παρ. 10, Ν. 3230/04, ΦΕΚ 44/Α΄/11-02-2004). Σχετικό Π.Δ. 
που εξειδικεύει τις αρμοδιότητες έχει εκδοθεί μόνο για τους ΟΤΑ Β’ βαθμού 
(Π.Δ. 145, ΦΕΚ 158/Α΄/27-07-2006). Αυτή η ασάφεια, επιτρέπει την κακή 
πρακτική, τα Τμήματα ή Γραφεία, εφόσον υπάρχουν, να περιορίζονται σε ένα 
συμβουλευτικό ρόλο, χωρίς να έχουν τη δυνατότητα ουσιαστικού ελέγχου, 
έγκρισης ή απόρριψης μελετών. Ενώ η εφαρμογή του Σχεδίου Καλλικράτης, 
ήταν μια ευκαιρία για τη διασαφήνιση του ρόλου των Γραφείων Προσβασιμό-
τητας ΑμεΑ στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και παρά το γεγονός ότι η λειτουργία 
τους επιβάλλεται από το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο,  δεν προβλέπονται 
καν ως υπηρεσιακές μονάδες στα σχετικά πρότυπα οργανισμών,  ούτε για 
τους ΟΤΑ Α’ βαθμού ούτε για τους ΟΤΑ Β΄ Βαθμού.

3. Οι Προτάσεις
Στη σημερινή κατάσταση και με δεδομένα:
- την υλοποίηση του Προγράμματος Καλλικράτης με τη μεταφορά αρμοδιο-
τήτων στους ΟΤΑ Α’ βαθμού και  την ανασυγκρότηση των υπηρεσιών τους, 
- την οικονομική συγκυρία, 
- την επικείμενη τροποποίηση του ΓΟΚ και αλλαγές στον τρόπο πολεοδομι-
κού ελέγχου και 
- τη συσσωρευμένη εμπειρία των αρμόδιων φορέων, όπως παρουσιάστηκε 
στην ημερίδα, 
κρίνονται απαραίτητες οι παρακάτω ενέργειες ανά αρμόδιο φορέα:

1. Το ΥΠΕΚΑ, θα πρέπει να αναλάβει τα εξής:
o τη σύνταξη οδηγιών σχεδιασμού και τη θέσπιση νομοθεσίας για την προ-
ώθηση της προσβασιμότητας στις υπηρεσίες, στο φυσικό περιβάλλον (π.χ. 
χώροι πρασίνου και φυσικού κάλους, αιγιαλοί και παραλίες, άλση, υδροβιό-

 

ΜΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ… 
‘ΟΥΤΟΠΙΑ’  

 Διάλεξη Σ. Σαλίφογλου

Στον Ου-τόπο όλα είναι ιδανικά: η κοινωνία, το πολιτικό και νομικό σύστη-
μα, οι ίδιοι οι πολίτες, που είναι εκπαιδευμένοι στην «αισθητική». Στις 
σύγχρονες, πραγματικές κοινωνίες, όμως, το έργο του αρχιτέκτονα, που 
γίνεται πράξη, δεν έχει εξασφαλισμένη θετική υποδοχή: η κοινωνία είτε 
θα το ενσωματώσει είτε θα το αποβάλει, σαν παράταιρο, ξένο σώμα. Έτσι, 
η προσωπική διαδρομή του κάθε αρχιτέκτονα αποτυπώνεται ακριβώς στο 
ίχνος που εναποθέτει στο περιβάλλον, είτε αυτό είναι κενό ή πλήρως δια-
μορφωμένο.
Τις παραπάνω σκέψεις διατύπωσε, μεταξύ άλλων η αρχιτέκτων Σούλη Σα-
λίφογλου, κατά τη διάλεξή της, με τίτλο «Μια αρχιτεκτονική… ‘Ουτοπία’», 
που το  ΤΕΕ/ΤΚΜ διοργάνωσε στις 2 Ιουνίου, κατόπιν πρότασης της Μό-
νιμης Επιτροπής Αρχιτεκτονικών Θεμάτων. Η διάλεξη, που αποτέλεσε τη 
συνέχεια των ομιλιών των «αρχιτεκτόνων της Θεσσαλονίκης», που διοργα-
νώνει το ΤΕΕ/ΤΚΜ, ήταν η πρώτη που πραγματοποιήθηκε,  για την περίοδο 
2011-2013.
Στόχος του κύκλου διαλέξεων είναι η προβολή του έργου των αρχιτεκτό-
νων, με προτεραιότητα σε αυτούς που ζουν και εργάζονται στην  Περιφέ-
ρεια της Κεντρικής Μακεδονίας. Εκτός από την παρουσίαση των, υλοποιη-
μένων ή μη, έργων των συναδέλφων, σημαντική είναι και η κατάθεση των 
απόψεων και θέσεών τους, σε ζητήματα άσκησης της αρχιτεκτονικής  για 
την επεξεργασία τους από το ΤΕΕ/ΤΚΜ. 
Για την υλοποίηση αυτού του στόχου, έχει  προταθεί η διερεύνηση και η 
υποβολή αντίστοιχων προτάσεων από τους συλλόγους αρχιτεκτόνων της 
Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας και τις Νομαρχιακές Επιτροπές του ΤΕΕ/ΤΚΜ. 
Περίληψη της διάλεξης ακολουθεί:
«Η προσωπική διαδρομή του κάθε αρχιτέκτονα αποτυπώνεται με το ίχνος 
που εναποθέτει στο κενό η πλήρες διαμορφωμένο περιβάλλον. Η γνώση 
– διδαχή, η εμπειρία, η αντίληψη, η ιδεολογία αποτελούν το εναρκτήριο λά-
κτισμα του κάθε ουτοπικού μοντέλου, που στόχο έχει τον άνθρωπο - χρήστη, 
παρατηρητή.
Στον Ου-τόπο, που διαθέτει το τέλειο κοινωνικό, πολιτικό και νομικό σύ-
στημα, δημιουργείται το αψεγάδιαστο μοντέλο που αναφέρεται στην ιδανική 
κοινωνία, όπου όλοι είναι εκπαιδευμένοι στην  «αισθητική». Το μοντέλο του 
κάθε έργου που δημιουργείται στον ιδανικό τόπο, χωρίς θεσμικές και οικο-
νομικές παραμέτρους, όπου ο δημιουργός-αρχιτέκτονας κάτω από ιδανικές 
συνθήκες προσπαθώντας να συγκεράσει μορφή, κίνηση, ογκοπλασία, φώς 
με μια μονοκονδυλιά, αποτελεί την ΟΥΤΟΠΙΑ του. 
Το αρχιτεκτονικό έργο όταν περνάει από τη σφαίρα του εικονικού τρισδιά-
στατου μοντέλου στον πραγματικό χώρο, παύει να ανήκει στο δημιουργό του 
και αποδίδεται στην κοινωνία, η οποία  ή θα  κρίνει το παραγόμενο προϊόν 
θετικά, ενσωματώνοντάς το στις φίλα εντυπώσεις  και  μνήμες της,  ή  θα το 
αποβάλλει ως παράταιρο ξένο σώμα.
Η πορεία του καθενός κρίνεται από τα διαχρονικά  προϊόντα του, που πλη-
ρώνουν τα «κενά» και αποτελούν το στίγμα του δημιουργού. Η νομοτέλεια 
του κάθε οικοδομήματος εκφράζεται από την ιδεατή σύλληψη, τη διαχρο-
νικότητα της σύνθεσης, το styling των δομικών στοιχείων, τον προσανατο-
λισμό, τη λειτουργικότητα, την ισορροπία κενού και πλήρους έως και την 
εκάστοτε μόδα του χρώματος. Η εικόνα της ουτοπίας πραγματοποιείται και  
εντάσσεται στο καθημερινό γίγνεσθαι, με ρόλο διαμεσολαβητή μεταξύ αν-
θρωπογενούς και φυσικού περιβάλλοντος, με απώτερο σκοπό τη βελτίωση 
της πραγματικής «ζωής».
Η εικονική παρουσίαση των τρισδιάστατων μοντέλων, μέσα από την προσω-
πική διαδρομή της αρχιτεκτόνισσας, στόχευε στην ενδυνάμωση της εικόνας 
της ουτοπίας, η οποία πραγματοποιείται και εντάσσεται σ’ ένα ήδη βεβαρυμ-
μένο  περιβάλλον. Ο προορισμός είναι το  ατέρμονο ταξίδι, με φάρο την αρ-
χιτεκτονική, μέσω διηθήσεων και εξωγενών παραγόντων, για τη δημιουργία 
του  προσωπικού  ίχνους  που αφήνει το στίγμα της.»  n



12/ 424
ΤΕΥΧΟΣ

AY ΓOY Σ TO Σ  2 0 1 1

ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ 2ΗΣ ΓΕΝΙΑΣ 
ΑΠΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΤΗΓΑΝΕΛΑΙΟ
της Στέλλας Μπεζεργιάννη, ερευνήτριας ΕΚΕΤΑ, προέδρου ΜΕ Ενέργειας ΤΕΕ/ΤΚΜ

Μέχρι σήμερα, το χρησιμοποιημένο τηγανέλαιο ήταν πρόβλημα. Γιατί; 
Με απλά λόγια, αρκεί η απόληψη ενός λίτρου τηγανέλαιου για να μολύνει 
1.000.000 λίτρα νερού, την ποσότητα, δηλαδή, που χρησιμοποιεί ο μέσος 
άνθρωπος σε 14 χρόνια!
Πλέον, όμως, το τηγανέλαιο μετατρέπεται σε ευκαιρία (περιβαλλοντική και 
επιχειρηματική), καθώς μπορεί να μετατραπεί σε καύσιμο υψηλής προστι-
θέμενης αξίας και συγκεκριμένα σε βιοντίζελ δεύτερης γενιάς. 
Το καύσιμο που παράγεται από τη νέα τεχνολογία, η οποία αναπτύχθηκε 
στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) και 
βραβεύτηκε πρόσφατα, θα δοκιμαστεί στην πράξη στο πλαίσιο συνεργα-
σίας με το δήμο Θεσσαλονίκης. Συγκεκριμένα, το βιοντίζελ με πρώτη ύλη 
το τηγανέλαιο θα χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο σε απορριμματοφόρο του 
δήμου, χωρίς μάλιστα να είναι απαραίτητη μετατροπή του κινητήρα.
Το όλο εγχείρημα, το οποίο εφαρμόζεται πιλοτικά στο ΙΤΧΗΔ/ΕΚΕΤΑ, 
«τρέχει» στο πλαίσιο του έργου Biofuels-2G,που χρηματοδοτείται από το 
κοινοτικό πρόγραμμα Life+. Μέχρι στιγμής, έχουν παραχθεί 1,2 τόνοι βι-
οντίζελ.
Η νέα τεχνολογία παρουσιάζει, πέραν του περιβαλλοντικοόυ της οφέλους 
και μεγάλο επιχειρηματικό ενδιαφέρον, αφενός επειδή η πρώτη ύλη του 
καυσίμου είναι διαθέσιμη σε μεγάλες ποσότητες στα 150.000 σημεία μα-
ζικής εστίασης στην Ελλάδα και, αφετέρου, διότι η συνολικη απόδοση της 
διεργασίας ξεπερνά το 90% κατ΄ όγκο. Η κύρια ερευνήτρια του ΕΚΕΤΑ, 
Στέλλα Μπεζεργιάννη, πρόεδρος της Μόνιμης Επιτροπής Ενέργειας του 
ΤΕΕ/ΤΚΜ, εξηγεί –στο άρθρο της για το «Τεχνογράφημα»- πώς λειτουρ-
γεί. η νέα τεχνολογία, αλλά και ποια είναι τα περιβαλλοντικά και οικονο-
μικά της οφέλη.

n ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΡΟ ΩΣ ΚΑΥΣΙΜΟ, ΕΥΕΛΙΚΤΟ ΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ-ΑΠΟΘΗ-
ΚΕΥΣΗ
Με τα ορυκτά καύσιμα να εξαντλούνται και την τιμή τους να ανεβαίνει, την 
ίδια στιγμή που οι δυσμενείς επιπτώσεις τους στο περιβάλλον είναι ορατές, 
το ενδιαφέρον για νέες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ολοένα και αυξάνει. 
Καθώς τα καύσιμα μεταφορών συμβάλουν με ποσοστό άνω του 30% στις 
συνολικές εκπομπές αερίου του θερμοκηπίου, η εναλλακτική προοπτική 
των βιοκαυσίμων αναδύθηκε έντονη τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο τα πρώτης 
γενιάς βιοκαύσιμα που συνδέθηκαν με την αμφιλεγόμενη διαμάχη «ενέρ-
γεια ή τροφή» περιόρισαν την εξέλιξη τους. 
Τα βιοκαύσιμα 2ης γενιάς, που στηρίζονται αποκλειστικά και μόνο σε υπο-
λειμματικές πρώτες ύλες, αποτελούν μία πρόκληση και μία προοπτική για 
την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων και περιορισμένων 
αποθεμάτων ορυκτών καυσίμων.   
Στο Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Καυσίμων και Υδρογονανθράκων του 
Ινστιτούτου Τεχνικής Χημικών Διεργασιών (ΙΤΧΗΔ) του Εθνικού Κέντρου 
Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) στη Θεσσαλονίκη αναπτύ-

χθηκε μία νέα τεχνολογία παραγωγής βιοντίζελ 2ης γενιάς. Το βιοντίζελ 
αυτό παρουσιάζει αρκετά πλεονεκτήματα έναντι τόσο του βιοντίζελ 1ης 
γενιάς όσο και του συμβατικού ντίζελ ορυκτής προέλευσης. Συγκεκριμένα 
το νέο βιοντίζελ έχει υψηλότερη θερμογόνο δύναμη και υψηλότερο αριθμό 
κετανίου γεγονός που το καθιστά οικονομικότερο ως καύσιμο. Επίσης το 
βιοντίζελ παρουσιάζει αυξημένη οξειδωτική σταθερότητα που δίνει ευελι-
ξία ως προς την μεταφορά και αποθήκευσή του σε αντίθεση με το βιοντίζελ 
1ης γενιάς.

n ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ 100% ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΤΗΓΑΝΕΛΑΙΟΥ ΣΕ ΒΙΟΝΤΙ-
ΖΕΛ
Η νέα τεχνολογία που αναπτύχθηκε στο ΕΚΕΤΑ επιτρέπει την μετατροπή 
100% χρησιμοποιημένου τηγανελαίου σε βιοντίζελ. Το τηγανέλαιο αποτελεί 
μία προβληματική μορφή υπολειμματικής βιομάζας, καθώς η απόληψή της 
επιβαρύνει σημαντικά τον υδροφόρο ορίζοντα. Συγκεκριμένα η απόληψή 
1 λίτρου τηγανελαίου μπορεί να μολύνει 1.000.000 λίτρα νερού, ποσότητα 
που χρησιμοποιεί ένας άνθρωπος σε 14 χρόνια. Η συλλογή του τηγανελαίου 
αποτελεί επομένως ένα περιβαλλοντικό κίνητρο από μόνη της, πόσο μάλλον 
αν αυτή συνδυαστεί και με τη μετατροπή του σε υψηλής προστιθέμενης αξί-
ας καύσιμο όπως ένα υποκατάστατο του ντίζελ κίνησης. 

n ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΝΤΑΣ ΤΑ ΟΞΕΑ ΣΕ ΠΑΡΑΦΙΝΕΣ
Η νέα προτεινόμενη τεχνολογία αποτελεί μία εφαρμογή της καταλυτικής 
υδρογονοεπεξεργασίας για τη μετατροπή υγρής βιομάζας όπως το τηγα-
νέλαιο προς παραγωγή βιοντίζελ. Η τεχνολογία βασίζεται στη μετατροπή 
των οξέων που περιέχονται στο τηγανέλαιο σε παραφίνες, ενώ το οξυγόνο 
απομακρύνεται ως νερό και/ή CO2. Η τεχνολογία έχει αναπτυχθεί ώστε να 
μεγιστοποιεί τις αποδόσεις σε ντίζελ με το μικρότερο δυνατό λειτουργικό 
κόστος. Συγκεκριμένα έχουν διερευνηθεί οι βέλτιστοι καταλύτες καθώς και 
οι βέλτιστες λειτουργικές συνθήκες που εγγυώνται μέγιστη απόδοση χωρίς 
να υποβαθμίζεται η ποιότητα του παραγόμενου βιοντίζελ.

n ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ 
Πέραν του λόγου ότι στηρίζεται σε 100% υπολειμματική βιομάζα, η νέα τε-
χνολογία παρουσιάζει αυξημένο αειφορικό χαρακτήρα καθώς ενσωματώνει 
και τη χρήση υδρογόνου που παράγεται από ηλιακή ενέργεια για την κάλυψη 
ενός μέρους των αναγκών σε υδρογόνο. Στο ΕΚΕΤΑ έχει εγκατασταθεί ένας 
σταθμός φωτοβολταϊκών ισχύος 10kW που μέσω ενός ηλεκτρολύτη θα με-
τατρέπει την ηλιακή ενέργεια σε υδρογόνο. 

n Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ 
Η συγκεκριμένη τεχνολογία παραγωγής ηλιακού υδρογόνου έχει αναπτυ-
χθεί από το Δρ. Σπυρίδωνα Βουτετάκη και το Εργαστήριο Ανάπτυξης Ολο-
κληρωμένων Συστημάτων Διεργασιών και αποτελεί τη δεύτερη πιλοτικής 

Φωτογραφίες του τηγανέλαιο και του νέου βιοντίζελ 2ης γενιάςΗ μονάδα απόσταξης όπου διαχωρίζεται το τελικό προϊόν. 
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Η μονάδα καταλυτικής υδρογονοεπεξεργασίας όπου αναπτύχθηκε η νέα τεχνολογία.Mονάδα φωτοβολταϊκών στο ΕΚΕΤΑ όπου παράγεται το ηλιακό υδρογόνο.

Σχηματική απεικόνηση αντιδράσεων μετατροπής οξέων τηγανελαίου σε παραφίνες που συνιστούν το νέο βιο-
ντίζελ 2ης γενιάς 

κλίμακας εφαρμογή.
Επίσης, για την ανάπτυξή της συνέβαλαν σημαντικά τα εξής στελέχη του 
ΕΚΕΤΑ: Αθανάσιος Δημητριάδης (Μηχανολόγος Μηχανικός), Αγγελική Κα-
λογιάννη (Χημικός Μηχανικός), Νίκη Δρακάκη (Χημικός Μηχανικός), Μάρ-
θα Ουζουνίδου (Χημικός Μηχανικός), καθώς και το  τεχνικό προσωπικό του 
Εργαστηρίου Περιβαλλοντικών Καυσίμων και Υδρογονανθράκων και του 
Εργαστηρίου Ανάπτυξης Ολοκληρωμένων Συστημάτων Διεργασιών του Ιν-
στιτούτου Τεχνικής Χημικών Διεργασιών του ΕΚΕΤΑ

n ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΠΟΥ ΘΑ «ΚΑΙΕΙ» ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ ΜΕ Α’ ΥΛΗ ΤΗΓΑ-
ΝΕΛΑΙΑ 
Η πιλοτική εφαρμογή της νέας τεχνολογίας παραγωγής βιοντίζελ 2ης αυξη-
μένης αειφορικότητας στηρίζεται από το έργο BIOFUELS-2G που χρηματο-
δοτείτε από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE+. Στα πλαίσια του έργου αυτού 
θα παραχθεί μία ποσότητα του νέου βιοντίζελ για την επιδεικτική κίνηση 
ενός απορριμματοφόρου του Δήμου Θεσσαλονίκης. Στα πλαίσια του έργου 
αυτού συμμετέχει το ΕΚΕΤΑ ως συντονιστής φορέας, η αντιδημαρχία κα-
θαριότητας του Δήμου Θεσσαλονίκης που συλλέγει το τηγανέλαιο, το Εργα-
στήριο Εφαρμοσμένης Θερμοδυναμικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης με επικεφαλής τον καθηγητή Ζήση Σαμαρά που ελέγχει το 
νέο βιοντίζελ σε κινητήρες και η Ένωση Εστιατόρων-Ψητοπωλών Θεσσα-
λονίκης που συμπεριέλαβε 23 εστιατόρια της περιοχής της Θεσσαλονίκης 
για τη συλλογή της απαιτούμενης ποσότητας του τηγανελαίου. Αξίζει να ση-
μειωθεί ότι στα πλαίσια του έργου BIOFUELS-2G θα παραχθούν 2 τόνοι του 
νέου βιοντίζελ για να χρησιμοποιηθούν στο απορριμματοφόρου του Δήμου 
Θεσσαλονίκης, χωρίς να απαιτηθεί μετατροπή του κινητήρα του, ενώ μέχρι 
στιγμής έχουν παραχθεί 1,2 τόνοι του νέου βιοντίζελ (www.biofuels2g.gr).
 
n Η ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΝΤΟΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ
Η νέα αυτή τεχνολογία που έχει πρόσφατα λάβει το 2ο βραβείο στο διαγωνι-
σμό Εφαρμοσμένης Έρευνας και Καινοτομίας που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος 
Επιχειρήσεων και Βιομηχανικών (ΣΕΒ) με την Eurobank EFG (http://www.
kainotomeis.gr/) παρουσιάζει έντονο επιχειρηματικό ενδιαφέρον για δύο 
λόγους. Πρώτα απ’ όλα στηρίζεται σε μία πρώτη ύλη η οποία παρουσιάζει 
σημαντική διαθεσιμότητα που σύμφωνα με κάποιες εκτιμήσεις ανέρχεται 
στους 280.000 τόνους ετησίως. Μάλιστα σύμφωνα με τον κ. Παναγιώτη Γκό-
φα, πρόεδρο της Ένωσης Εστιατόρων-Ψητοπωλών Θεσσαλονίκης, στην Ελ-
λάδα σήμερα υπάρχουν γύρω στα 150.000 σημεία μαζικής εστίασης (εστι-
ατόρια, ταβέρνες, φαστ-φουντ κτλ), γεγονός που δείχνει ότι η παραπάνω 
εκτίμηση της διαθέσιμης ποσότητας τηγανελαίου είναι αρκετά συντηρητική. 
Επίσης, η συνολική απόδοση της διεργασίας που ξεπερνά το 90% κατ’ όγκο 
αποτελεί μία ακόμα ελκυστική παράμετρο για τους επενδυτές. n

Απορριματοφόρο του Δ. Θεσσαλονίκης που θα καίει βιοντίζελ με πρώτη ύλη το 
τηγανέλαιο. (www.olathessaloniki.com)



ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΓΙΑΤΡΟΙ ΟΙ ΝΕΟΙ ΓΚΑΣΤΑΡ-
ΜΠΑΪΤΕΡ
Το νέο κύμα Ελλήνων μεταναστών που ευελπι-
στεί να υποδεχθεί στις όχθες της η Γερμανία δε 
μοιάζει με τους ανειδίκευτους Gastarbeiter της 
δεκαετίας του ’60, τουλάχιστον όχι ως προς το 
μορφωτικό επίπεδο. Η μεγαλύτερη οικονομία 
της Ευρώπης αναζητεί επιστήμονες από όλο τον 
κόσμο, τη στιγμή που σημαντικός αριθμός Γερ-
μανών με υψηλά προσόντα εγκαταλείπει τη χώρα. 
«Εχουμε τεράστιες ελλείψεις», είπε στο περιοδι-
κό Spiegel ο Λαρς Φουνκ, στέλεχος της Ενωσης 
Γερμανών Μηχανικών, εκτιμώντας ότι η χώρα 
χρειάζεται 73.000 μηχανικούς όλων των ειδικο-
τήτων. Από την Ελλάδα, οι Γερμανοί αναζητούν 
κυρίως, αλλά όχι αποκλειστικά γιατρούς. «Στην 
Ελλάδα πρόκειται λιγότερο για μηχανικούς και 
περισσότερο για γιατρούς. Υπάρχει ενδιαφέρον 
από την πλευρά των Ελλήνων γιατρών, γιατί στην 
Ελλάδα ο χρόνος αναμονής για την ειδικότητα εί-
ναι μεγάλος. Εδώ μπορούν να ολοκληρώσουν την 
ειδικότητα σε τέσσερα ή πέντε χρόνια και παράλ-
ληλα να εργάζονται σε κλινικές», είπε στην εφη-
μερίδα Die Welt η Μόνικα Φαρνχάγκεν, διευθύ-
ντρια του τμήματος θέσεων εργασίας εξωτερικού 
του γερμανικού Γραφείου Εργασίας. Oι Ελληνες 
γιατροί συνιστούν ήδη τη δεύτερη μεγαλύτερη 
ομάδα ξένων γιατρών στη Γερμανία, μετά τους 
Αυστριακούς. Με τον αέρα που της δίνει η κρίση 
της ευρωπαϊκής περιφέρειας και η άνθηση της 
γερμανικής οικονομίας, η Φαρνχάγκεν θέτει για 
κάθε χώρα της Ευρώπης και ένα στόχο. Από την 
Πορτογαλία θα επιθυμούσε νοσηλευτικό προσω-
πικό, από τη Βουλγαρία και την Κροατία μηχανι-
κούς, γιατρούς και νοσηλευτές, από την Πολωνία 
μηχανικούς και τεχνικό προσωπικό, ενώ από την 
Ισπανία μηχανικούς ηλεκτρονικών υπολογιστών. 
Παράλληλα σχεδιάζει την προσέλκυση επιστημό-
νων και από την Ινδονησία και το Βιετνάμ, όπου 
υπάρχει ισχυρή πολιτική βούληση των κυβερνή-
σεων. Για να διευκολύνει την κατάσταση, στα τέλη 
Ιουνίου η γερμανική κυβέρνηση σταμάτησε να 
απαιτεί από τους εκτός Ε.Ε. επίδοξους μετανά-
στες το δυσεύρετο πιστοποιητικό που απεδείκνυε 
ότι δεν υπάρχει διαθέσιμος Γερμανός ή υπήκοος 
Ε.Ε. για τη θέση εργασίας που επιθυμούν.
(Η  Καθημερινή 19/7/2011)

«ΟΧΙ» ΤΕΕ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΩΝ ΣΤΙΣ ΤΡΙΕΤΕΙΣ 
ΣΠΟΥΔΕΣ
Αντίθετοι με τα πτυχία τριετών σπουδών που προ-
βλέπει ο νέος νόμος-πλαίσιο για τη λειτουργία 
των πανεπιστημίων δηλώνουν οι εκπρόσωποι των 
Πολυτεχνείων και του Τεχνικού Επιμελητηρίου. 
Το προσχέδιο νόμου του υπουργείου Παιδείας 
εξετάστηκε χθες σε συνάντηση του προέδρου 
του ΤΕΕ Χρήστου Σπίρτζη με τους εκπροσώπους 
των πρυτανικών αρχών των Πολυτεχνείων και των 
κοσμητόρων των Πολυτεχνικών Σχολών, οι οποίοι 
υποστήριξαν ότι η δομή των σπουδών που προ-
τείνεται είναι πλέον ξεπερασμένη. Σε κοινή ανα-
κοίνωση τους ΤΕΕ και Πολυτεχνεία τονίζουν ότι 
στην Ελλάδα σήμερα «έχουμε 107.000 διπλωμα-
τούχους μηχανικούς υψηλού επιπέδου σπουδών 
και κατάρτισης. Το γεγονός ότι με το προσχέδιο 

νόμου δίνεται η δυνατότητα να υπάρξουν τριετή 
προγράμματα σπουδών και κατάργηση της δομής 
των υπαρχόντων τμημάτων (δηλαδή, των Τμημά-
των Πολιτικών Μηχανικών, Αρχιτεκτόνων, Μηχα-
νολόγων, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών κ.λπ.) θα έχει 
ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση των σπουδών και 
της ποιότητας άσκησης του επαγγέλματος».
(Τα Νέα 20/7/2011)

ΤΑΧΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ
Στην απλοποίηση των διαδικασιών για την πε-
ριβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δράσεων 
προχωρεί με νομοθετικό πλαίσιο που προωθεί για 
την επόμενη εβδομάδα στη Βουλή το υπουργείο 
Περιβάλλοντος. Το πλαίσιο αυτό θα προβλέπει: 
Απαλλαγή από τη διαδικασία των μελετών περι-
βαλλοντικών επιπτώσεων των έργων και δραστη-
ριοτήτων που έχουν τοπικές μόνο επιπτώσεις στο 
περιβάλλον. Με την υφιστάμενη κατηγοριοποίηση 
έργων και δραστηριοτήτων, η ρύθμιση αυτή συ-
νεπάγεται 13.300 φακέλους ετησίως. Κατάργη-
ση της προμελέτης για την κατάταξη των έργων 
(4.200 φάκελοι ετησίως). Κατάργηση της προ-
μελέτης, η οποία πλέον καθίσταται προαιρετική 
(περίπου 2.800 φάκελοι ετησίως). Επιπρόσθετα: 
Μείωση των έργων και δραστηριοτήτων για τα 
οποία απαιτείται περιβαλλοντική αδειοδότηση. 
Κατάταξη των έργων και δραστηριοτήτων σε κα-
τηγορίες βαρύτητας επιπτώσεων στο περιβάλλον 
σύμφωνα με τα κριτήρια της σχετικής Ευρωπαϊ-
κής Οδηγίας. Για παράδειγμα, ένα ξενοδοχείο 200 
κλινών εντός του σχεδίου πόλης κατατάσσεται 
στην κατηγορία Β και επομένως λαμβάνει πρότυ-
πους περιβαλλοντικούς όρους χωρίς να απαιτεί-
ται διεξαγωγή μελέτης, ενώ αν το ίδιο ξενοδοχείο 
είναι σε εκτός σχεδίου περιοχή, κατατάσσεται 
στην υποκατηγορία Α2 και θα πρέπει να διεξάγει 
μελέτη. Κατάργηση των συνυπογραφών άλλων 
υπουργών. Κατάργηση αλληλοεπικαλυπτόμενων 
αδειοδοτήσεων που αποτελούν γραφειοκρατι-
κά βαρίδια για τις επιχειρήσεις και δημιουργούν 
συνθήκες που ευνοούν κρούσματα διαφθοράς.[…] 
Δυνατότητα αξιολόγησης των μελετών από σώμα 
πιστοποιημένων αξιολογητών (ιδιωτών) επικουρι-
κά των υπηρεσιών, οι οποίοι θα εισηγούνται στις 
αρμόδιες υπηρεσίες το σχέδιο απόφασης έγκρι-
σης περιβαλλοντικών όρων. Θα επιλέγονται με 
σύστημα ηλεκτρονικής κλήρωσης. Το κόστος των 
υπηρεσιών τους καλύπτεται από ειδικό παράβολο 
που πληρώνει ο φορέας του έργου/δραστηριότη-
τας. Διενέργεια ειδικής οικολογικής μελέτης για 
τα έργα και δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα 
σε περιοχές Natura και αυτοψία κατά την αδει-
οδότηση […] Ηλεκτρονική υποβολή της μελέτης 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Αύξηση στα δέκα 
έτη της διάρκειας ισχύος των περιβαλλοντικών 
όρων (θα μπορεί να φθάνει τα 14 έτη υπό προϋ-
ποθέσεις). Συγκρότηση Συμβουλίου Περιβαλλο-
ντικής Αδειοδότησης, το οποίο είναι γνωμοδοτι-
κό όργανο προς τον υπουργό ΠΕΚΑ για έργα που 
αδειοδοτούνται από το υπουργείο στην περίπτωση 
που λείπουν ουσιώδεις γνωμοδοτήσεις ή είναι 
αντικρουόμενες. Η αδειοδότηση των έργων κα-
τηγορίας Α1 που αδειοδοτούνται από το ΥΠΕΚΑ 
θα ολοκληρώνεται σε έξι μήνες (που μπορεί να 
φθάσει τον ένα χρόνο σε περιπτώσεις ιδιαίτερα 
σύνθετων έργων).
(Ημερησία 16//2011)

ΘΕΣΜΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ «ΤΑΥΤΟΤΗ-
ΤΑ» ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
Αν χωρίς να έχετε δει τη διαδρομή, σας ...προ-
σγειώσουν τυχαία σε έναν οικισμό της χώρας, το 
πιθανότερο είναι να μην είστε σε θέση να αναγνω-
ρίσετε, έστω κατά προσέγγιση, σε ποια περιοχή 
βρίσκεστε. Κι αυτό διότι τα ειδικά χαρακτηριστι-
κά της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής, τα οποία 
διαμορφώνουν την «ταυτότητα» κάθε περιοχής, 
έχουν χαθεί από το μεγαλύτερο τμήμα της ελλη-
νικής επικράτειας. Το υπουργείο Περιβάλλοντος 
προκειμένου να προστατεύσει την ιδιαίτερη μορ-

φολογία κάθε τόπου - πριν η κατάσταση γίνει μη 
αναστρέψιμη - υλοποιεί το πρόγραμμα εκπόνησης 
μελετών για τη θεσμοθέτηση μορφολογικών κα-
νόνων για τη δόμηση και την αρχιτεκτονική στους 
μικρούς οικισμούς της χώρας και σε περιοχές 
εκτός σχεδίου. Σε συνέντευξη Τύπου, το μεσημέ-
ρι της Τρίτης, ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλ-
λοντος κ. Ν. Σηφουνάκης, ανέφερε ότι σε κάθε 
περιφερειακή ενότητα (τέως νομό) - πλην της 
Αττικής και του πολεοδομικού συγκροτήματος 
της Θεσσαλονίκης - θα εκπονηθεί μια μελέτη για 
την αναγνώριση της τοπικής αρχιτεκτονικής φυ-
σιογνωμίας και τη θεσμοθέτηση μορφολογικών 
κανόνων δόμησης. «Το πρόγραμμα αφορά συνο-
λικά την ανάθεση 48 μελετών που θα καλύπτουν 
το σύνολο της επικράτειας», είπε ο κ. Σηφουνά-
κης. Το συνολικό κόστος εκπόνησης των μελετών 
εκτιμάται ότι θα ανέρχεται σε 10,9 εκατομμύρια 
ευρώ και θα καλυφθεί από κοινοτικούς πόρους. 
Η προκήρυξη των μελετών αναμένεται εντός του 
Ιουλίου και οι αναθέσεις έως το τέλος του έτους. 
Η παραλαβή των μελετών προβλέπεται ότι θα 
ολοκληρωθεί σε τρία στάδια έως το Δεκέμβριο 
του 2012.
(Το Βήμα 12/7/2011)

«ΠΩΛΕΙΤΑΙ» ΣΤΙΣ ΛΙΓΝΙΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΗΣ 
ΔΕΗ
Σε συμφωνία για το χρονοδιάγραμμα που θα 
ακολουθηθεί σχετικά με την πρόσβαση τρίτων 
στους λιγνίτες, μέσα από την πώληση σταθμών 
της ΔEH, κατέληξαν οι συζητήσεις που είχε χθες 
στις Bρυξέλλες ο υπουργός Περιβάλλοντος Γ. Πα-
πακωνσταντίνου με τους επιτρόπους Eνέργειας 
Γκ. Eτινγκερ και Aνταγωνισμού X. Aλμούνια. Συμ-
φωνήθηκε ότι έως το τέλους Iουλίου η ελληνική 
κυβέρνηση θα καταθέσει τις προτάσεις της για 
επεξεργασία από την Kομισιόν, ώστε έως το τέλος 
Aυγούστου να υπάρξει συνολική λύση, με την πώ-
ληση σταθμών της ΔEH να αποτελεί κομμάτι της 
συμφωνίας.  Aπό ελληνικής πλευράς δόθηκαν 
διαβεβαιώσεις στους κοινοτικούς παράγοντες ότι 
θα πρόκειται για ισορροπημένη πρόταση που θα 
δίνει πρόσβαση, χωρίς διακρίσεις, στους λιγνίτες, 
όπως έχει ήδη δεσμευτεί η Eλλάδα στο πλαίσιο 
του Mνημονίου. Στη συνάντηση με τον κοινοτικό 
επίτροπο εξετάστηκαν ακόμη τα επόμενα βήμα-
τα στην αποκρατικοποίηση της ΔEH, καθώς και 
το νέο ενεργειακό πακέτο που περνά αυτές τις 
μέρες από τη Bουλή. O Γ. Παπακωνσταντίνου συ-
ναντήθηκε ακόμη με τον επίτροπο για την Περι-
φερειακή Πολιτική Γιοχάνες Xαν και τον επίτροπο 
Περιβάλλοντος Γιάνες Ποτότσνικ, και αναφέρθη-
κε στην πρόθεση της κυβέρνησης να προχωρή-
σει πιο γρήγορα στη δημοπράτηση των μεγάλων 
έργων που αφορούν τη διαχείριση των στερεών 
απορριμμάτων στην Aττική, καθώς και στα πολλά 
μικρά έργα που σχετίζονται με τη διαχείριση των 
υδάτων σε όλη τη χώρα. Eιδικότερα για τις χωμα-
τερές ο κ. Παπακωνσταντίνου είπε ότι έως τις 25 
Iουλίου θα κατατεθεί στην Kομισιόν το σχέδιο για 
το κλείσιμό τους, σημειώνοντας ότι έχουν γίνει 
πολύ μεγάλα βήματα για τις 99 χωματερές που 
εξακολουθούν να λειτουργούν.
(Ημερησία 20/7/2011)

ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕΡΙΔΙΟ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 
ΤΩΝ 7 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΕΚΔΙΚΕΙ 
Η ΕΛΛΑΔΑ
Αγώνα δρόμου, προκειμένου να αξιοποιήσει στο 
έπακρο το νέο χρηματοδοτικό πακέτο «μαμούθ» 
της Ευρωπαϊκής Ενωσης για έρευνα και τεχνο-
λογία, ύψους 7 δισ. ευρώ, δεσμεύεται να δώσει 
το οικονομικό επιτελείο. Το νέο χρηματοδοτικό 
μέσο, που αφορά στην προώθηση της καινοτομίας 
μέσω της έρευνας, ανακοίνωσε χθες η επίτροπος 
κυρία Maire Geoghegan-Quinn. Πρόκειται για το 
μεγαλύτερο του είδους στα χρονικά, αφορά έργα 
που θα επιλεγούν προς χρηματοδότηση, μέσα στο 
2011 και το 2012 και εντάσσεται στο 7ο πρόγραμ-
μα πλαίσιο της ΕΕ για την έρευνα. Αναμένεται δε 
να οδηγήσει στη δημιουργία περίπου 174.000 θέ-
σεων απασχόλησης στο άμεσο μέλλον σε πανευ-
ρωπαϊκό επίπεδο και περίπου 450.000 θέσεων με 
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ανάπτυξη του ΑΕΠ κατά σχεδόν 80 δισ. ευρώ την 
επόμενη 15ετία.
(Κέρδος 20/7/2011)

ΚΑΤΑΜΑΡΑΝ ΣΤΟ ΘΕΡΜΑΪΚΟ. ΑΠΟ ΤΟ 2012;

Έξι σύγχρονα ταχύπλοα σκάφη τύπου “Καταμα-
ράν”, διακοσίων θέσεων, τα οποία θα μεταφέρουν 
περί τους 15.000 επιβάτες ημερησίως, με εισι-
τήριο 2 με 2,5 ευρώ, από την πλατεία Ελευθερί-
ας έως την Περαία, με δύο ενδιάμεσες στάσεις, 
δύνανται να δρομολογηθούν για την ανάπτυξη 
βιώσιμης θαλάσσιας αστικής συγκοινωνίας στο 
Θερμαϊκό Κόλπο. Το συμπέρασμα αυτό προκύπτει 
από την πρώτη φάση της μελέτης σκοπιμότητας 
και βιωσιμότητας της θαλάσσιας σύνδεσης του 
κέντρου της Θεσσαλονίκης με τους δήμους Κα-
λαμαριάς και Θερμαϊκού, που διενεργεί η κοι-
νοπραξία “Marnet - Tredit” για λογαριασμό του 
υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. 
Η μελέτη θα ολοκληρωθεί στις αρχές Αυγούστου 
και τον ερχόμενο Σεπτέμβριο αναμένεται να δη-
μοπρατηθεί το έργο. Παράλληλα, είναι σε εξέλιξη 
ο πανελλήνιος αρχιτεκτονικός διαγωνισμός για το 
σχεδιασμό των χώρων υποδοχής των επιβατών 
στις στάσεις, όπου έχουν κληθεί να συμμετάσχουν 
νέοι αρχιτέκτονες έως 40 ετών. Στόχος είναι τα 
καραβάκια να βγούνε στο Θερμαϊκό το 2013 ή στο 
τέλος του 2012, αν και η μελέτη έγινε με υπολογι-
ζόμενα συγκοινωνιακά δεδομένα του 2015. Η με-
λέτη παρουσιάστηκε χθες το πρωί σε ευρεία σύ-
σκεψη, που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θρά-
κης στη Θεσσαλονίκη […]Η μελέτη προέβλεψε 
μια τυπική στάση που περιλαμβάνει την ελάχιστη 
αναγκαία λιμενική υποδομή για την εξυπηρέτηση 
των σκαφών αλλά και μια περιορισμένη επιδομή 
για την εξυπηρέτηση των επιβατών. Πρόκειται για 
μια νησίδα ορθογωνικής κάτοψης, με διαστάσεις 
23 μ. επί 15 μ. από οπλισμένο σκυρόδεμα που 
εδράζεται σε σύστημα προκατασκευασμένων πα-
σάλων, επίσης από οπλισμένο σκυρόδεμα. Η συ-
νολική δαπάνη για την κατασκευή των 4 στάσεων 
υπολογίζεται στα 4,6 εκατ. ευρώ και αναλυτικότε-
ρα η στάση πλατείας Ελευθερίας στο 1,34 εκατ., 
η στάση Ποσειδώνιο 1,48 εκατ. ευρώ, η στάση 
Αρετσούς 350.000 ευρώ και η στάση Περαίας 1,47 
εκατ. ευρώ. Εκτιμάται ότι η κατασκευή των λιμενι-
κών εγκαταστάσεων θα γίνει μέσα στο 2012.
(Μακεδονία 20/7/2011)
 

ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΙΧ 
ΕΦΟΣΟΝ ΕΓΚΡΙΘΟΥΝ ΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΑ
Νέα δεδομένα δημιουργεί στην εγχώρια αγορά 
αυτοκινήτου το παράθυρο που άνοιξε για την πε-
τρελαιοκίνηση στα μεγάλα αστικά κέντρα (Αθήνα 
και Θεσσαλονίκη) ο νέος υπουργός Περιβάλλο-
ντος, Γιώργος Παπακωνσταντίνου, με τις εγχώριες 
αντιπροσωπείες να προσαρμόζουν τώρα τα πλάνα 
τους σε αυτή την προοπτική.  Με την άρση της 
απαγόρευσης, ικανοποιείται ένα από τα βασικά 
αιτήματα των εισαγωγέων αυτοκινήτων, η πετρε-
λαιοκίνηση στα αστικά κέντρα, καθώς σε όλες τις 
ευρωπαϊκές πόλεις δεν υφίσταται αυτός ο περιο-
ρισμός. Η Ελλάδα αποτελεί το μοναδικό κράτος-
μέλος της ΕΕ στο οποίο απαγορεύεται η χρήση 

πετρελαιοκίνητων οχημάτων σε Αθήνα και Θεσσα-
λονίκη, τη στιγμή που 51% των συνολικών ταξινο-
μήσεων στην ΕΕ αφορά πετρελαιοκίνητα αυτοκί-
νητα. Το αντίστοιχο ποσοστό στο Βέλγιο είναι 79%, 
ποσοστό που φέρνει τη χώρα πρώτη στη σχετική 
κατηγορία. Στη Γαλλία και την Πορτογαλία, ποσο-
στά 77% και 69%, αντίστοιχα, των ταξινομήσεων 
αφορούν Ι.Χ. με κινητήρες πετρελαιοκίνησης. 
Στην Ελλάδα, μόλις το 4% αφορά ταξινομήσεις 
πετρελαιοκίνητων αυτοκινήτων. Για την ακρίβεια, 
σύμφωνα με τα στοιχεία του Συνδέσμου Εισαγω-
γέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων (ΣΕΑΑ), έως τις 
31 Δεκεμβρίου του 2010 κυκλοφορούσαν στην 
Ελλάδα 5.267.000 επιβατικά αυτοκίνητα, εκ των 
οποίων 61.000 ήταν πετρελαιοκίνητα και 787.000 
ελαφρά επαγγελματικά αυτοκίνητα, εκ των οποί-
ων τα 365.000 ήταν πετρελαιοκίνητα.  Στην εγχώ-
ρια αγορά, οι αντιπροσωπείες σχεδόν στο σύνολό 
τους προσφέρουν πετρελαιοκίνητα μοντέλα για 
κάθε γούστο και βαλάντιο, αν και εκτιμάται ότι 
με την αύξηση της ζήτησης από τους Έλληνες 
καταναλωτές θα υπάρξουν σύντομα και επιπλέον 
προσφορές. Εστιάζοντας στην τιμή κτήσης ενός 
τέτοιου αυτοκινήτου, ο Έλληνας καταναλωτής θα 
πρέπει να γνωρίζει ότι αυτή είναι περίπου 10% 
ακριβότερη σε σχέση με το αντίστοιχο βενζινοκί-
νητο.  Σε ό,τι αφορά το Value For Money (σχέση 
ποιότητας και τιμής), αυτό θα πρέπει να εξεταστεί 
υπό το πρίσμα της κατανάλωσης και του κόστους 
συντήρησής του, αφού σαφώς η πλάστιγγα γέρνει 
υπέρ του πετρελαιοκίνητου. Οι τιμές για ένα πε-
τρελαιοκίνητο ξεκινούν περίπου από 14.000 ευρώ 
και μπορούν να φτάσουν και τις 53.000 ευρώ για 
ένα πολυτελές αυτοκίνητο, όταν για τα αντίστοιχα 
βενζινοκίνητα οι τιμές κυμαίνονται μεταξύ 12.100 
ευρώ και 41.700 ευρώ.
(Ελεύθερος Τύπος, με πληροφορίες από ΑΠΕ-
ΜΠΕ 22/6/2011)

ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΕΣ ΟΙ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ 
ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗ
Μαθητές σε οκτώ στα δέκα σχολεία στο κέντρο 
και στο δυτικό τμήμα της Θεσσαλονίκης απο-
δίδουν λιγότερο εξαιτίας της ηχορύπανσης, στα 
οποία είναι εκτεθειμένα τα σχολικά κτίρια. Το συ-
μπέρασμα αυτό προκύπτει από έρευνα σε σχολεία 
της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης των Α΄(κέντρο), 
Β΄(Δυτικός τομέας) και Γ΄ (Ανω Πόλη) δημοτι-
κών κοινοτήτων του δήμου Θεσσαλονίκης, τους 
μήνες Μάιο και Ιούνιο.  Την έρευνα εκπόνησε η 
αντιδημαρχία Περιβάλλοντος, Ποιότητας Ζωής 
και Ελεύθερων Χώρων, με θέμα την εκτίμηση της 
επίδρασης του θορύβου στην μαθησιακή διαδι-
κασία.  Πιο συγκεκριμένα διαπιστώθηκε ότι τα 18 
από τα 24 σχολεία (75%), που συμμετείχαν στην 
έρευνα, αντιμετωπίζουν πρόβλημα ηχορύπανσης 
που προέρχεται από το εξωτερικό περιβάλλον.  Η 
κατάσταση των σχολείων ως προς την ηχορρύπαν-
ση είναι «κακή έως απαράδεκτη» στο κέντρο της 
πόλης, «κακή έως πολύ κακή» στην Ανω Πόλη 
και «καλή έως μέτρια» στο δυτικό τομέα. 
(Αγγελιοφόρος, με πηγή από ΑΠΕ-ΜΠΕ, 
19/7/2011)

ΕΚΤΟΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΟΙ ΟΙΚΟΙ ΑΝΟΧΗΣ 
ΕΝΤΟΣ 12ΜΗΝΟΥ
Λύση στο πρόβλημα των οχλήσεων που δημιουρ-
γεί η παρουσία 29 οίκων ανοχής στο Β΄ Δημοτικό 
Διαμέρισμα του Δήμου Θεσσαλονίκης, επιχειρεί 
να δώσει το Δημοτικό Συμβούλιο, με απόφαση 
που έλαβε σήμερα, αποδεχόμενο σχετική εισήγη-
ση της διαπαραταξιακής επιτροπής. Η απόφαση 
προβλέπει την εγκατάστασή τους σε περιοχές μη 
κατοικίας, που χαρακτηρίζονται επίσημα ως βι-
οτεχνικές ή βιομηχανικές από το τρέχον γενικό 
πολεοδομικό σχέδιο. Σε ό,τι αφορά τη διαδικασία 
μετεγκατάστασης των οίκων ανοχής του Β΄ Δημο-
τικού Διαμερίσματος, αυτή θα πρέπει να γίνει σε 
12 μήνες, ενώ, αμέσως μετά, αν διαπιστώνεται 
οποιαδήποτε παρασπονδία, οι άδειες θα ανακα-
λούνται. […] Η απόφαση του Δήμου προβλέπει ότι 

θα μπορούν να χορηγηθούν μέχρι 35 άδειες, ενώ 
αίρεται η προϋπόθεση της απόστασης 50 μέτρων 
μεταξύ των οίκων ανοχής, καθώς η δραστηριότη-
τα αυτή θα χωροθετηθεί σε περιοχές μη κατοικί-
ας. Επιπλέον, απαγορεύεται τα οικήματα αυτά να 
έχουν είσοδο επάνω στο βασικό οδικό δίκτυο και 
προβλέπεται να βρίσκονται σε απόσταση τουλά-
χιστον 200 μέτρων από ναούς, λατρευτικούς χώ-
ρους όλων των θρησκειών και δογμάτων, σχολεία, 
νηπιαγωγεία, φροντιστήρια, παιδικούς σταθμούς, 
ΙΕΚ, νοσηλευτικά ιδρύματα, κέντρα νεότητας, 
αθλητικά κέντρα, οικοτροφεία, βιβλιοθήκες, ευ-
αγή ιδρύματα, πλατείες και παιδικές χαρές. Σε 
ό,τι αφορά τη νέα χωροθέτηση ο αρμόδιος αντι-
δήμαρχος, Ανδρέας Κουράκης, σχολίασε ότι θα 
ήταν αντισυνταγματικό εκ μέρους του Δήμου να 
ορίσει συγκεκριμένες περιοχές, ωστόσο, τόνισε: 
«οι επαΐοντες και όσοι ασχοληθούν με το θέμα, 
ξέρουν ότι με έμμεσο τρόπο προσδιορίζουμε πού 
είναι αυτή η περιοχή. Είναι η δυτική πλευρά της 
Θεσσαλονίκης, μια ευρύτερη, διευρυμένη περιο-
χή».
(Αγγελιοφόρος 18/7/2011)

Η ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΣΤΑ ΓΛΥ-
ΠΤΑ «ΘΗΡΙΑ ΤΗΣ ΑΜΜΟΥ» ΠΟΥ ΠΕΡΠΑΤΟΥΝ!
Μοιάζουν με μηχανές του Λεονάρντο Ντα Βίντσι 

που ξαφνικά ζωντάνεψαν. Τα «κινητικά γλυπτά» 
του Ολλανδού καλλιτέχνη Τέο Γιάνσεν κάνουν πε-
ρίπατο μόνα τους στην παραλία, αντλώντας ενέρ-
γεια από την καλοκαιρινή αύρα. «Τα τείχη ανάμε-
σα στην τέχνη και τη μηχανική υπάρχουν μόνο στο 
μυαλό μας» έχει δηλώσει ο Γιάνσεν, του οποίου 
σκοπός είναι να δημιουργήσει «νέες μορφές 
ζωής» από σωλήνες, μπουκάλια και φύλλα από 
PVC. Τα «θηρία της άμμου», όπως ονομάζει ο ίδι-
ος τα γλυπτά του, μοιάζουν πραγματικά ζωντανά 
καθώς τα πανιά τους αντλούν αιολική ενέργεια και 
τη μεταφέρουν μέσω αρθρώσεων σε σειρές από 
πολυάριθμα πόδια. Διαρκώς εξελισσόμενα εδώ 
και 20 χρόνια, ορισμένα από τα γλυπτά του Γιάν-
σεν μπορούν ακόμα και να αποθηκεύουν ενέργεια 
μέσα σε πλαστικές φιάλες όπου διοχετεύεται 
πεπιεσμένος αέρας. Γίνονται έτσι όλο και πιο 
αυτόνομα στις μοναχικές ζωές τους στους αμμό-
λοφους της Ολλανδίας. […]Ελπίδα του τώρα είναι 
ότι τα παιδιά του θα συνεχίσουν να περιπλανώνται 
στις ακτές όταν ο ίδιος έχει πια πεθάνει.
(Τα Νέα, με πηγή το ΑΠΕ-ΜΠΕ,  11/7/2011)
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Πηγή φωτογραφίας makthes.gr: . Στόχος είναι τα 
καραβάκια να βγούνε στο Θερμαϊκό το 2013 ή στο 
τέλος του 2012, αν και η μελέτη έγινε με υπολογιζό-
μενα συγκοινωνιακά δεδομένα του 2015. Υπολογίζε-
ται ότι θα πρόκειται για έξι σύγχρονα «Καταμαράν», 
που θα μεταφέρουν περί τους 15.000 επιβάτες ημε-
ρησίως, με εισιτήριο 2 με 2,5 ευρώ, από την πλατεία 
Ελευθερίας έως την Περαία, με δύο ενδιάμεσες 
στάσεις.

Πηγή φωτογραφίας philenews.com: Τα «κινητικά 
γλυπτά» του εικονιζόμενου Ολλανδού καλλιτέχνη 
Τέο Γιάνσεν κάνουν περίπατο μόνα τους στην παρα-
λία αντλώντας ενέργεια από την καλοκαιρινή αύρα. 
«Τα τείχη ανάμεσα στην τέχνη και τη μηχανική υπάρ-
χουν μόνο στο μυαλό μας» έχει δηλώσει ο Γιάνσεν,  
που ελπίζει -όπως λέει- ότι τα γλυπτά του θα συνε-
χίσουν να περιπλανώνται στις ακτές όταν ο ίδιος έχει 
πια πεθάνει.
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n ΕΜΔΥΔΑΣ ΚΜ: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
Από την Παρασκευή 1/7/11 μεταφέρθηκαν οι αρ-
μοδιότητες των Τεχνικών Υπηρεσιών της πρώην 
κρατικής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
(ΔΔΕ,ΔΕΣΕ,ΔΕΚΕ) και της ΔΙΣΑ, που για το α’ 
εξάμηνο του 2011 ανήκαν στην Αποκεντρωμένη 
Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης) στην αιρετή Πε-
ριφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, σύμφωνα με 
τον Ν.3582/10, πρόγραμμα «Καλλικράτης» και με 
την υπ’ αριθμ. 2008/1-7-11 Απόφασή σας έγινε η 
τοποθέτηση των υπαλλήλων τους σε υπηρεσίες 
της Περιφέρειας.
Η όλη όμως διαδικασία με την οποία έγινε η το-
ποθέτηση των υπαλλήλων στη Δ/νση Τεχνικών 
Έργων και στη Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμμα-
τισμού της αιρετής Περιφέρειας ή η μετακίνησή 
τους σε άλλες Υπηρεσίες με εντελώς διαφορετικό 
αντικείμενο, προκαλεί τουλάχιστον ερωτηματικά 
για τα κριτήρια που χρησιμοποιήθηκαν, καθώς 
είναι βέβαιο ότι δε λήφθηκαν υπόψη το γνωστι-
κό αντικείμενο, η εμπειρία, τα χρόνια υπηρεσίας 
και τα τυπικά προσόντα του κάθε υπαλλήλου. Και 
αυτά όταν οι εγκύκλιοι 34 & 35 του Υπουργείου 
Εσωτερικών συνιστούσαν την τοποθέτηση του 
εξειδικευμένου στελεχικού δυναμικού  στις αρ-
μόδιες Δ/νσεις με συναφείς αρμοδιότητες και ότι 
«η εύρυθμη και ταχεία πρόοδος των έργων εξυ-
πηρετείται από τον ορισμό του ίδιου επιβλέποντα 
στα έργα μέχρι την ολοκλήρωσή τους». Συγκε-
κριμένα:
§ Από τη ΔΕΣΕ: Το 60% των μηχανικών υπαλ-
λήλων της, ο Δ/ντής και το σύνολο των προϊστα-
μένων της, μετακινήθηκε σε άλλες υπηρεσίες, 
αφήνοντας κενό στη συντήρηση του εθνικού οδι-
κού της Κεντρικής Μακεδονίας, μήκους περίπου 
1600 km.
§ Από τη ΔΕΚΕ: Αποδυναμώθηκαν ή διαλύθηκαν 
ολοσχερώς ομάδες επίβλεψης των σημαντι-
κότερων έργων του ΕΣΠΑ με άγνωστες ακόμη 
συνέπειες για την πορεία των τόσο σημαντικών 
συγχρηματοδοτούμενων έργων. Συνάδελφοι μη-
χανικοί, υπάλληλοι και ένας προϊστάμενος μέχρι 
την προηγούμενη μέρα, με εμπειρία χρόνων στην 
εκτέλεση κυρίως έργων οδοποιίας απομακρύνο-
νται. 
§ Από τη ΔΔΕ: Απομακρύνεται ο μέχρι την προη-
γούμενη μέρα Δ/ντής καθώς και συνάδελφος μη-
χανικός, πρώην προϊστάμενος με χρόνια εμπει-
ρίας στις μελέτες και εξειδίκευση στις ειδικές 
κατασκευές, λίγο πριν τη συνταξιοδότηση του με-
τακινείται σε εντελώς άσχετο αντικείμενο, ακόμη 
και για το επιστημονικό και γνωστικό του πεδίο.
§ Στη σημαντικότερη για την υλοποίηση υποδο-
μών στην Περιφέρεια, Δ/νση Τεχνικών Έργων της 
σημερινής ΠΚΜ, μετά την απομάκρυνση όλων των 
έμπειρων συναδέλφων Ηλεκτρολόγων-Μηχανο-
λόγων Μηχανικών, έμεινε ΕΝΑΣ Μηχανολόγος 
Μηχανικός από την πρώην ΔΕΣΕ, που είναι πρα-
κτικά αδύνατο να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις 
των ηλεκτρομηχανολογικών έργων που εκτελού-
νται σε περιφερειακό επίπεδο.

§ Από τη ΔΙΣΑ: το 72% των υπηρετούντων σ’ αυ-
τήν υπαλλήλων τοποθετήθηκε σε άσχετες υπη-
ρεσίες, με αποτέλεσμα να είναι απορίας άξιο για 
το πώς θα διεκπεραιωθεί το ιδιαίτερα σοβαρό 
αντικείμενό της (δικαιούχος δράσεων ΕΣΠΑ και 
ΕΦΔ κρατικών ενισχύσεων σε ιδιωτικές επεν-
δύσεις). Παράλληλα η αιρετή Περιφέρεια είχε 
φροντίσει και τοποθετήσει από 1.1.2011 το σύ-
νολο των προϊσταμένων στη διάδοχη υπηρεσία 
Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού (Δ/ντή & 
Τμηματάρχες), με ότι αυτό συνεπάγεται σε προ-
σωπικό επίπεδο για τους ήδη προϊσταμένους της 
ΔΙΣΑ και την ομαλή συνέχεια λειτουργίας της νέας 
υπηρεσίας.
Η ΕΜΔΥΔΑΣ ΚΜ, μεταξύ άλλων φορέων, έγκαιρα 
είχε επισημάνει τα προβλήματα και τις αδυναμί-
ες λειτουργίας που θα προέκυπταν από την εφαρ-
μογή του «Καλλικράτη» στις Τεχνικές Υπηρεσίες 
της Περιφέρειας. Γι’ αυτό άλλωστε και από τον 
Οκτώβριο του 2010 είχε καταθέσει τις προτάσεις 
της για την αλλαγή του εξωπραγματικού οργα-
νογράμματος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της 
Περιφέρειας, προκειμένου να μπορέσουν οι Υπη-
ρεσίες να λειτουργήσουν.
• Θεωρούμε τραγική τη χρονική συγκυρία που 
επέλεξε η Κυβέρνηση να προχωρήσει στην 
εφαρμογή του Καλλικράτη στις Περιφέρειες. Οι 
Υπηρεσίες που ασχολούνται με το ΕΣΠΑ, όπως οι 
Τεχνικές Υπηρεσίες της πρώην κρατικής ΠΚΜ 
και η ΔΙΣΑ, που το έργο τους μόνο θετικό μπορεί 
να κριθεί για την Περιφέρεια αλλά και τη χώρα,  
έπρεπε, εν μέσω της κρίσης που ταλαιπωρεί τη 
χώρα, να διευκολυνθούν στο έργο τους και να 
στηριχθούν. 
• Θεωρούμε εξίσου τραγική την επιλογή της αι-
ρετής διοίκησης της ΠΚΜ, χωρίς αξιολόγηση και 
διάλογο για τους στόχους, το αντικείμενο και το 
αναγκαίο προσωπικό, να προχωρήσει σε αυθαί-
ρετες επιλογές και στοχευμένες μετακινήσεις 
συναδέλφων.
• Μας είναι αδύνατον να κατανοήσουμε πως αντί 
αυτών, προστίθενται εμπόδια στην εκτέλεση των 
έργων και κατά συνέπεια στην απορρόφηση κον-
δυλίων από το ΕΣΠΑ. Εμπόδια  λειτουργικά με 
τη διάλυση των υπηρεσιών που  εκτελούν τα έργα 
αλλά και θεσμικά από τους εσωτερικούς οργανι-
σμούς που προκρίθηκαν ως πρότυπα.
Κύριε Περιφερειάρχη,
μετά τα παραπάνω ζητάμε άμεσα συνάντηση μαζί 
σας προκειμένου να βρεθεί λύση για την αποκα-
τάσταση της λειτουργίας των Τεχνικών Υπηρεσι-
ών και της Δ/νσης  Αναπτυξιακού Προγραμματι-
σμού της Περιφέρειας και την, όσο το δυνατόν, 
ομαλή συνέχιση του έργου τους.

n Δ.Κ.Μ./ΤΚΜ: ΑΡΧΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ – ΠΑΡΑ-
ΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ  ΤΟΥ Σ/Ν ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΤΡΟΠΟ ΕΚ-
ΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
Η Δ.Κ.Μ. στο πλαίσιο των αρχών της (§1.2 Αρχές), 
όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στο καταστατι-
κό λειτουργίας της, πιστεύει ’’…… στην αξιοκρατία 
σε επιστημονικό, επαγγελματικό και κοινωνικό 
επίπεδο και στην ελεύθερη οικονομία.’’  Χαιρετί-
ζει κάθε νομοθετική παρέμβαση, που σκοπό έχει 
να προωθήσει και να αναδείξει τις παραπάνω αρ-
χές μέσα από την αναδιοργάνωση των δημοσίων 
υπηρεσιών, την καταπολέμηση της γραφειοκρα-
τίας, τον  εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης 
και την αναμόρφωση του νομοθετικού πλαισίου. 
Η προσπάθεια αυτή δεν πρέπει να άγεται από την 
κοινωνική πίεση και την παρούσα οικονομική 
συγκυρία. Ο σχεδιασμός τέτοιων εγχειρημάτων, 
ώστε να καταστούν εφαρμόσιμα και ρεαλιστικά, 
οφείλει να αναγνωρίζει τα πραγματικά δεδομέ-
να που επικρατούν. Στόχος των νομοθετημάτων 

πρέπει να είναι η απαγκίστρωση από παθογένει-
ες του παρελθόντος,  μέσω ενός νέου βιώσιμου 
πλαισίου που, αναδεικνύει τη δημιουργικότητα 
και την αξιοκρατία, επιβραβεύει την ελεύθε-
ρη έκφραση, ελαχιστοποιεί την παρέμβαση του 
κράτους, αλλά παράλληλα διασφαλίζει το συμ-
φέρον της πολιτείας και των πολιτών. 
 Ο σχεδιασμός αυτός μπορεί να επιτευχθεί στο 
ακέραιο, στη βάση του διαλόγου, της αναγνώρι-
σης των συνθηκών που επικρατούν στη διοίκηση, 
της διερεύνησης των δυνατοτήτων προσαρμογής 
των εμπλεκομένων στις νέες απαιτήσεις λειτουρ-
γίας, και, τέλος, στις  παράλληλες  νομοθετικές 
παρεμβάσεις για την ενεργοποίηση των αλλαγών. 
Κάθε προσπάθεια που αγνοεί το πλαίσιο αυτό εί-
ναι καταδικασμένη να αποτύχει, με συνέπεια να 
δημιουργηθούν επιπρόσθετα προβλήματα από 
αυτά που επιχειρεί να λύσει.
Στο παρόν ν/σ  επιχειρείται ριζική αλλαγή στον 
τρόπο έκδοσης οικοδομικών αδειών και ελέγ-
χου των κατασκευών. Η αλλαγή αυτή είναι απαί-
τηση του Τεχνικού Κόσμου εδώ και χρόνια, αλλά 
η πολιτεία κώφευε. Σήμερα με τις επιταγές της 
«Τρόικας» για μικρότερο κράτος, απλοποίηση δι-
αδικασιών αδειοδοτήσεων, κατάργηση ελαχίστων 
αμοιβών και άνοιγμα κλειστών επαγγελμάτων, η 
πολιτεία επιχειρεί να θεσμοθετήσει,  με ένα πολύ 
συνεπτυγμένο κείμενο, διαδικασίες που θα κα-
θορίσουν την πορεία ανάπτυξης της χώρας και τη 
δυνατότητα απασχόλησης των χιλιάδων μηχανι-
κών του κλάδου.
 Δεν είναι δυνατόν να σχεδιάζονται νέες νομο-
θετικές παρεμβάσεις, οι οποίες έχουν προαπαι-
τούμενο τη διαφορετική δομή και λειτουργία της 
δημόσιας διοίκησης, τη ψηφιακή σύγκλιση ,την 
ηλεκτρονική διακυβέρνηση και ταυτόχρονα να 
αγνοείται η πραγματικότητα που επικρατεί ως 
προς τις λειτουργίες αυτές.
Από την ανάγνωση του Σ/Ν προκύπτει σειρά θε-
μάτων, που παραπέμπονται σε μεταγενέστερες 
υπουργικές αποφάσεις. Τα θέματα αυτά όμως 
πρέπει να θεσμοθετηθούν στο παρόν νομοσχέδιο, 
ώστε να υπάρξει εύρυθμη λειτουργία και μετά-
βαση στο νέο τρόπο έκδοσης αδειών και ελέγχου 
κατασκευών. 
Η πρόσφατη εμπειρία, τόσο με το Ν3843/2010, 
όσο και με το ΠΔ100/2010 και τις αλλεπάλληλες 
διευκρινιστικές εγκυκλίους και τροποποιήσεις, 
αναδεικνύει  την προχειρότητα με την οποία χει-
ρίζεται η πολιτεία τις κρίσιμες, για την οικονομική 
ανάπτυξη της χώρας, νομοθετικές πρωτοβουλίες. 
Δεν υπάρχει όμως πλέον η πολυτέλεια των πει-
ραματισμών, ούτε η δυνατότητα καθυστέρησης 
οποιωνδήποτε επενδύσεων.
Η Δ.Κ.Μ./Τ.Κ.Μ., αφού επεξεργάσθηκε το κείμε-
νο του σχεδίου Νόμου, προτείνει μια σειρά πα-
ρεμβάσεων με προτάσεις κατά άρθρο, τόσο για τη 
βελτίωση ή  την τροποποίησή του, όσο επίσης και 
για την κατάργηση σημείων του Νόμου.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ - ΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: Έκδοση αδειών δόμησης
• Άρθρο 2, Υπηρεσίες δόμησης 
Αρμόδια όργανα για τη χορήγηση της έγκρισης 
δόμησης και της άδειας δόμησης είναι οι Υπηρε-
σίες Δόμησης (Υ.ΔΟΜ.) των Δήμων. 
Δε διευκρινίζεται η δομή των νέων υπηρεσιών με 
τους ελάχιστα απαραίτητους υπαλλήλους για την 
εύρυθμη λειτουργία τους. Είναι αντιληπτό πως 
απαιτείται σοβαρή γραμματειακή υποστήριξη 
και έμπειροι μηχανικοί, οι οποίοι θα μπορούν να 
ανταποκριθούν στο μοναδικό έλεγχο που απαιτεί-
ται κατά την έγκριση Δόμησης.

• Άρθρο 3, § 5 
5. Με απόφαση των αρμοδίων Υπουργών και του 
Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. καθορίζονται:
β) ο τρόπος διαδικτυακής συνεργασίας μεταξύ των 
δημοσίων υπηρεσιών που χορηγούν εγκρίσεις και 
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η αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών από 
τις δημόσιες αρχές
 γ) οι τεχνικές προδιαγραφές των στοιχείων και 
δικαιολογητικών που υποβάλλονται σε ηλεκτρονι-
κή μορφή σύμφωνα με την παρ. 3. 
Υπάρχει ελλιπής υλικοτεχνική υποδομή για την 
υποστήριξη των συγκεκριμένων υπηρεσιών. Πρέ-
πει να καθοριστεί ένα χρονικό όριο, εντός του 
οποίου πρέπει να γίνουν οι προσαρμογές, ώστε 
να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία του νέου 
τρόπου έκδοσης αδειών. Πρέπει να ορισθεί χρο-
νοδιάγραμμα ενεργειών με το οποίο θα διασφα-
λισθούν οι απαραίτητες υποδομές των Υπηρεσιών 
Δόμησης.

• Άρθρο 3, § 5α 
α) η λειτουργία διαδραστικής διαδικτυακής πύλης 
ενημέρωσης και πληροφόρησης σχετικά με την 
Πολεοδομική Νομοθεσία.
Είναι απαραίτητο να κωδικοποιηθεί η πολεοδομι-
κή νομοθεσία, δεδομένου ότι την ευθύνη αναλαμ-
βάνει εξολοκλήρου ο ελεύθερος επαγγελματίας 
μηχανικός. Πρέπει από πλευράς πολιτείας να κω-
δικοποιηθούν όλες οι εγκύκλιοι, οι ερμηνευτικές 
διατάξεις , οι αποφάσεις, κ.α., ώστε να εξαλει-
φθούν οι ασάφειες και οι παρερμηνείες.

• Άρθρο 4, Ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητι-
κών και στοιχείων 

• Άρθρο 4, § 1. Με απόφαση των αρμοδίων 
Υπουργών και του Υπουργού Π.Ε.Κ.Α., έπειτα από 
εισήγηση του Τ.Ε.Ε., καθορίζεται:
α) η κατάργηση της υποχρέωσης έντυπης υπο-
βολής και η αποκλειστικά ηλεκτρονική υποβολή 
των στοιχείων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 3
Ο Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας (Ν. 2690/99), 
στο αρ. 10, παρ. 2, λέει ότι : 
«2. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί, μέσα στην προβλε-
πόμενη προθεσμία, να υποβάλει την αίτησή του ή 
άλλο έγγραφο με μηχανικό μέσο εφόσον το μέσο 
τούτο αφήνει αποτύπωμα που καθιστά αναμφίβο-
λη την αναγνώριση του μηχανήματος αποστολής 
και παραλαβής, καθώς και της ημερομηνίας και 
ώρας αποστολής και παραλαβής Στη συνέχεια 
όμως οφείλει να υποβάλει, σύμφωνα με τα ορι-
ζόμενα στα άρθρα 3 και 11, το αργότερο μέσα σε 
πέντε (5) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας, 
έγγραφο, που φέρει την ιδιόχειρη υπογραφή του 
και έχει όμοιο περιεχόμενο με αυτό το οποίο πα-
ρέλαβε, με το μηχανικό μέσο, η υπηρεσία. 
3. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει το έγ-
γραφό του με αποστολή συστημένης επιστολής 
εφόσον δεν το αποκλείουν οι σχετικές ειδικές δι-
ατάξεις. Στις περιπτώσεις αυτές, ως ημερομηνία 
υποβολής θεωρείται εκείνη της κατάθεσης της 
επιστολής στην ταχυδρομική υπηρεσία.»
Υπάρχουν αγκυλώσεις στο Νομικό και Θεσμικό 
πλαίσιο των Φορέων. ΔΕΝ μπορεί να εφαρμοστεί 
η αποκλειστική υποβολή με ηλεκτρονικό τρόπο, 
εφόσον ΔΕΝ αλλάξει το πλαίσιο της Διοίκησης.
Ήδη με το Ν. 2672/ 1998 (ΦΕΚ 290 τ. Α’) θεσμοθε-
τήθηκε από 1ης Μαρτίου του 1999 η ηλεκτρονική 
επικοινωνία στο δημόσιο τομέα, προκειμένου να 
επιτευχθεί ταχύτητα και αποτελεσματικότητα στην 
επικοινωνία, να αξιοποιηθούν οι νέες τεχνολογίες 
και να μειωθεί το κόστος. Η ηλεκτρονική αυτή 
επικοινωνία αφορά τη διακίνηση των εγγράφων 
με ηλεκτρονικά μέσα (τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρο-
νικό ταχυδρομείο) είτε ανάμεσα στις υπηρεσίες 
είτε ανάμεσα σε υπηρεσίες και πολίτες.

•  Άρθρο 4, § 2
Με την έκδοση της ανωτέρω απόφασης, ισχύουν 
τα ακόλουθα:
α) κάθε είδους επικοινωνία, συναλλαγή ή υπο-
βολή στοιχείων μεταξύ δημοσίων αρχών και 
πολιτών για την έκδοση, ανανέωση και ανάκληση 
έγκρισης δόμησης και άδειας δόμησης εκτελεί-

ται αποκλειστικά ηλεκτρονικά
β) η διεκπεραίωση των διαδικασιών έκδοσης, 
ανανέωσης και ανάκλησης έγκρισης δόμησης και 
άδειας δόμησης των άρθρων 5, 6 και 7 εκτελείται 
αποκλειστικά ηλεκτρονικά και με τεχνικά μέσα 
που προσφέρουν ιχνηλασιμότητα και διαφάνεια 
σε κάθε πολίτη. Κάθε εγκριτικό στάδιο και ενδι-
άμεσο βήμα, απόφαση ή στάδιο δημοσιεύονται 
αμελλητί στο Διαδίκτυο.
Στα πλαίσια της «Ηλεκτρονικής διακυβέρνησης» 
και του επιπέδου 5 (απαντήσεις σε αιτήματα 
«ταυτοποιημένων» και «πιστοποιημένων» πολι-
τών), θα πρέπει να αναδιοργανωθεί το Νομικό & 
Θεσμικό πλαίσιο.
Πρέπει οι Υπηρεσίες να αποκτήσουν εργαλεία 
ηλεκτρονικής παρακολούθησης, αρχειοθέτησης 
και διακίνησης είτε εσωτερικά της Υπηρεσίας 
είτε διαδικτυακά προς τους πολίτες, στοιχείο 
που για τα Ελληνικά δεδομένα είναι προς το πα-
ρόν ανεδαφικό.
Σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 6 του Ν. 2672/98 
και με  το άρθρο 10 παρ. 6 του Ν. 3230/2004 
(ΦΕΚ 44 τ. Α’), και του Κανονισμού Επικοινωνίας 
Δημοσίων Υπηρεσιών, ανάμεσα στα έγγραφα που 
εξαιρούνται  από τη διακίνηση με ηλεκτρ. Ταχυ-
δρομείο, είναι,
Έγγραφα που εξαιρούνται από τη διακίνηση με 
τηλεομοιοτυπία και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο  
(άρθρο 14 § 6 Ν. 2672/98),
• Τα απόρρητα έγγραφα καθώς και εκείνα για 
τα οποία απαγορεύεται η χορήγηση αντιγράφων 
από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. (Ν. 
1599/1986 άρθρο 16, όπως αντικαταστάθηκε με 
το άρθρο 5 του Ν. 2690/1999)
• Τα έγγραφα που περιέχουν ευαίσθητα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα (άρθρο 2 Ν. 2472/1997)  
σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθε-
σίας για την προστασία ατόμων από την επεξεργα-
σία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
• Τα έγγραφα για τα οποία προβλέπεται από τις 
κείμενες διατάξεις η υποβολή τους σε πρωτότυ-
πα ή επικυρωμένα αντίγραφα, καθώς και έγγρα-
φα που χρησιμοποιούνται ως δικαιολογητικά για 
εξόφληση τίτλων πληρωμής
• Τα πάσης φύσεως αποδεικτικά είσπραξης 
• Άλλες  κατηγορίες εγγράφων μπορούν να εξαι-
ρούνται  με αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών 
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του 
αρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού που έχουν 
δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 
εντός αποκλειστικής προθεσμίας τεσσάρων μηνών 
από τη δημοσίευση του Ν. 2672/28-12-1998, εφό-
σον ειδικοί λόγοι επέβαλαν την εξαίρεση αυτή.

• Άρθρο 4, § 3
Τα αναγκαία κοινά χαρτογραφικά υπόβαθρα και 
κάθε άλλο είδος γεωχωρικών δεδομένων που 
απαιτούνται για την εξασφάλιση της ομοιογένειας 
και ποιότητας των στοιχείων και δικαιολογητικών 
των παρ. 1 και 2 του άρθρου 3, προσφέρονται από 
τον ΟΚΧΕ, έπειτα από απόφαση του Υπ. ΠΕΚΑ.
Έπειτα από την ψήφιση του Ν. 3882/2010 περί 
της Ε.Υ.Γε.Π και της υποχρεωτικής σύστασης των 
ΚΟΣΕ (Κομβικών Σημείων Επαφής – το σημείο 
επαφής του Φορέα με τον ΟΚΧΕ), όλοι οι Φορείς, 
θεωρητικά, υποχρεούνται στη συλλογή και δημι-
ουργία μίας ενιαίας χαρτογραφικής υποδομής, 
μέσω ενός geoportal, κάτι που είναι δύσκολο 
να εφαρμοστεί, διότι οι περισσότεροι φορείς της 
Δημόσιας Διοίκησης δε διαθέτουν τα δεδομέ-
να τους προς αξιοποίηση σε άλλους φορείς της 
Δημόσιας Διοίκησης. Το γεγονός αυτό οφείλεται 
σε έλλειψη πληροφόρησης (απουσιάζουν δομές 
πληροφόρησης και συνεργασίας), σε κακές πρα-
κτικές διαμοιρασμού δεδομένων (έλλειψη πολιτι-
κής για τη διάθεση των δεδομένων, κάθε φορέας 

θεωρεί τα γεωδεδομένα που διαθέτει ιδιοκτησία 
του), καθώς και σε θεσμικές αποκλίσεις (φορείς 
της Δημόσιας Διοίκησης που παράνομα αρνούνται 
να διαθέσουν τα γεωδεδομένα τους), με αποτέλε-
σμα σημαντικές επικαλύψεις και σπατάλη δημό-
σιων πόρων. Οι περισσότεροι φορείς της Δημό-
σιας Διοίκησης δε διαθέτουν τα δεδομένα τους 
προς αξιοποίηση από τους πολίτες, επιχειρήσεις, 
Α.Ε.Ι.. Ακόμη και η απλή πληροφόρηση των πολι-
τών μέσω διαδραστικών χαρτών στο Διαδίκτυο για 
καθημερινά θέματα (π.χ. οδικό δίκτυο, θέσεις δη-
μόσιων υπηρεσιών, φυσικά φαινόμενα), ενώ είναι 
τεχνικά και θεσμικά δυνατή, απουσιάζει. 

• Άρθρο 6, § 7 
Σε περίπτωση αποχής του επιβλέποντα μηχανικού 
χωρίς την παραπάνω δήλωση, η Υ.ΔΟΜ. μετά από 
αίτηση του ενδιαφερόμενου, δύναται να προχω-
ρήσει στην αντικατάστασή του, ύστερα από έλεγχο 
που διενεργείται από Ελεγκτή Δόμησης για την 
πιστοποίηση του σταδίου των εργασιών και κατα-
βολής της νόμιμης αμοιβής που θα υπολογιστεί 
από το Τ.Ε.Ε.
Να τεθεί ένα χρονικό όριο για το πότε ορίζεται ότι 
ο μηχανικός απέχει από τα καθήκοντα του

• Άρθρο 6, § 10 
Σε όλες τις περιπτώσεις αναθεώρησης ή ενη-
μέρωσης της άδειας δόμησης, ενημερώνεται το 
Ηλεκτρονικό Μητρώο του Έργου (Η.Μ.Ε), και η 
Ταυτότητα κτιρίου.

θεωρείται ως ήδη υλοποιημένο το Ηλεκτρονικό 
αρχείο και η ταυτότητα κτιρίου που έχει θεσμο-
θετηθεί με το Ν3843/2010 (κεφ.Β), ωστόσο δεν 
έχουν εκδοθεί τα απαραίτητα προεδρικά διατάγ-
ματα για την ενεργοποίησή του.

• Άρθρο 7, § 5 
  Ο αριθμός των ελέγχων καθορίζεται ανάλογα με 
το είδος των εργασιών που προβλέπονται  από την 
άδεια δόμησης. Σε κάθε περίπτωση γίνεται του-
λάχιστον ένας έλεγχος μετά την ολοκλήρωση των 
εργασιών.
Με απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ καθορίζεται 
ο αριθμός των ελέγχων ανά κατηγορία και είδος 
έργου, η διενέργεια των ελέγχων ανά ειδικότητα 
Μηχανικού και έργο, καθώς και κάθε σχετικό 
θέμα για την εφαρμογή του παρόντος. 
Πρέπει να καθοριστούν άμεσα και ξεκάθαρα οι 
κατασκευαστικές φάσεις των ελέγχων  και ο ελά-
χιστος αριθμός ελέγχων ανά μέγεθος κτιρίου και 
είδος κτιρίου. Πριν την έκδοση υπουργικής από-
φασης να υπάρξει γνωμοδότηση του ΤΕΕ.

• Άρθρο 8, § 1
Στο Υ.Π.Ε.Κ.Α. τηρείται αρχείο δημόσιας πρό-
σβασης, που ενημερώνεται από το Τ.Ε.Ε., με τα 
στοιχεία των Μηχανικών. Αυτό περιλαμβάνει τα 
επαγγελματικά προσόντα μηχανικού, τον τίτλο 
σπουδών, την ειδικότητα, την άδεια άσκησης και 
τα ειδικά επαγγελματικά δικαιώματα. 
Απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση Άδειας 
Δόμησης αποτελεί το Μητρώο Μελετητών που 
πρέπει να καταρτίσει το ΤΕΕ, λαμβάνοντας υπόψη 
τα προσόντα, τον τίτλο σπουδών ,την ειδικότητα 
,την άδεια άσκησης επαγγέλματος και τα Ειδικά 
Επαγγελματικά Δικαιώματα. Είναι γνωστό πως η 
σύνταξη αυτού του μητρώου και η συζήτηση για 
το διευρυμένο ΤΕΕ απασχολούν αρκετό διάστημα 
τα Όργανα και τη Διοίκηση του. Είναι ανορθόδοξο 
να πιεστεί το ΤΕΕ για την άμεση κατάρτιση αυτού 
του Μητρώου, ώστε να μπορούν να εργαστούν τα 
σημερινά του μέλη, τα οποία εκ του νόμου έχουν 
το δικαίωμα αυτό.
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• Άρθρο 9 
Δε γίνεται αναφορά  για μεταβατικό στάδιο από 
την προηγούμενη κατάσταση στη νέα. Δεδομένου 
ότι υπάρχουν, σοβαρές ελλείψεις σε υλικοτεχνική 
υποδομή , αναγκαιότητα προσαρμογής της ισχύ-
ουσας νομοθεσίας, απουσία Μητρώου Μελετη-
τών από πλευράς ΤΕΕ, κρίνεται απαραίτητο να 
οριοθετηθεί ένα εύλογο μεταβατικό στάδιο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: Ελεγκτές Δόμησης

• Άρθρο 12, § 2 
Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τα προαναφερ-
θέντα προσόντα υποχρεούνται να παρακολουθή-
σουν εξειδικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα σε 
θέματα σχεδιασμού, οικοδομικής και κατασκευ-
ής κτιρίων, ελέγχων κατασκευών και Η/Μ εγκα-
ταστάσεων, εγκεκριμένο από το ΥΠΕΚΑ και να το 
ολοκληρώσουν επιτυχώς, μετά από εξετάσεις.
Είναι άστοχο να ζητείται από τους  μηχανικούς να 
παρακολουθήσουν σεμινάρια , ώστε να πιστοποι-
ηθούν ως Ελεγκτές Δόμησης, δεδομένου ότι αυτό 
αποτελεί το επιστημονικό τους αντικείμενο. Προ-
τείνεται η αφαίρεση του σχετικού εδαφίου. 
 
• Άρθρο 13 
Η άδεια ελεγκτή δόμησης ισχύει για τέσσερα (4) 
έτη από την έκδοσή της.

• Το χρονικό διάστημα ισχύος της άδειας είναι μι-
κρό, ενώ δεν αναφέρεται πως θα ανανεώνεται. Θα 
πρέπει να γίνει καθορισμός της  αμοιβής του ελε-
γκτή και ποιος είναι υπόχρεος για την καταβολή. 

• Άρθρο 14 
Το Μητρώο Ελεγκτών Δόμησης καταρτίζεται και 
τηρείται από την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών 
Δόμησης του άρθρου 16 του παρόντος, με τη μορ-
φή ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων, όπου εγγρά-
φονται με αύξοντα Αριθμό Μητρώου οι Ελεγκτές 
Δόμησης στους οποίους χορηγείται η Άδεια Ελε-
γκτή Δόμησης. Η κατάρτιση του Μητρώου γίνεται 
ανά αποκεντρωμένη διοίκηση και ανά κλάδο ειδι-
κότητας του Μηχανικού.
Δεν καθορίζονται τα κριτήρια για τους ελεγκτές 
δόμησης ,πώς θα επιλέγονται , τι θα γίνεται εάν 
υπάρχει αδικαιολόγητη καθυστέρηση στο έργο 
τους  ,ποια τα διοικητικά όρια ευθύνης τους, πόσο 
γρήγορα θα ενημερώνουν οι επιθεωρητές το ηλε-
κτρονικό αρχείο. Πρέπει να καθοριστεί επίσης 
πώς θα τηρείται ισορροπία στις αναθέσεις ελέγ-
χων, ώστε να μη δημιουργούνται στρεβλώσεις και 
αδικίες στους συναδέλφους.

• Άρθρο 15 
Δεν αναφέρονται ρητά οι ευθύνες και οι υποχρε-
ώσεις των Ελεγκτών Δόμησης. Δε διευκρινίζεται 
η διαδικασία που θα ακολουθείται σε περίπτωση 
αντικρουόμενων γνωματεύσεων των ελεγκτών. 
Επίσης πρέπει να διευκρινιστεί πώς κατανέμονται 
και αλληλεπιδρούν οι ρόλοι μεταξύ Ελεγκτή Δό-
μησης και Ενεργειακού Επιθεωρητή.

• Άρθρο 15, § 3β, γ 
β. Αντίγραφο της πράξης της Υ.ΔΟΜ., στην οποία 
επισυνάπτεται το πόρισμα του Ελεγκτή Δόμησης, 
αποστέλλεται στον κύριο του έργου και τον Επι-
βλέποντα Μηχανικό και στην αρμόδια αστυνομική 
αρχή, η οποία διακόπτει χωρίς άλλη ειδοποίηση 
τις οικοδομικές εργασίες και παρακολουθεί την 
τήρηση της διακοπής. 
γ. Ο Δήμος της αρμόδιας Υ.ΔΟΜ. υποχρεούται 
να τοιχοκολλήσει την ίδια μέρα την έκθεση στο 
δημοτικό κατάστημα και να τη διατηρήσει για 20 
ημέρες. Η μη τοιχοκόλληση από το Δήμο της έκ-
θεσης δεν εμποδίζει την πρόοδο της περαιτέρω 
διαδικασίας. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι δι-
ατάξεις των άρθρων 392 – 400 Κώδικα Βασικής 
Πολεοδομικής Νομοθεσίας.
Πρέπει να καταργηθούν. Τα αρθρο 392-400 
του ΚΒΠΝ δεν εφαρμόζονται ήδη μετά το ΠΔ 
267/1998, και δεν είναι δυνατόν να τηρούνται πα-
ράλληλες διαδικασίες.

• Άρθρο 15, § 4 
Στην περίπτωση β του άρθρου 11, συντάσσεται από 
τον Ελεγκτή Δόμησης πόρισμα το οποίο αποστέλ-
λεται στην Υ.ΔΟΜ., κατά τα οριζόμενα στην προη-
γούμενη παράγραφο. Οι διατάξεις του Άρθρου 6 
του Κεφαλαίου Α’ εφαρμόζονται αναλόγως.
Σύμφωνα με την παράγραφο αυτή ακολουθείται 
διαφορετική διαδικασία στην περίπτωση καταγ-
γελίας. Δε διευκρινίζεται τι γίνεται σε περίπτωση 
διαφωνίας επιθεωρητή και επιβλέποντος.

• Άρθρο 18, § 2β,γ 
β. αποκλεισμός του Ελεγκτή Δόμησης από τη δι-
ενέργεια ελέγχων για περίοδο από ένα (1) έως και 
τρία (3) έτη και 
γ. οριστική διαγραφή του Ελεγκτή Δόμησης από 
το Μητρώο, ιδίως στην περίπτωση υποτροπής 
μετά από αποκλεισμό.
Να τροποποιηθεί και να προταθεί ο δια βίου απο-
κλεισμός από ελέγχους Δόμησης, Ελεγκτή που 
με αποδεδειγμένο δόλο, παραβίασε τα καθήκοντά  
του 

• Άρθρο 19, § α, γ, δ 
Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέρ-
γειας και Κλιματικής Αλλαγής και κατά περίπτωση 
του αρμόδιου καθ’ ύλην Υπουργού, καθορίζονται: 
α. οι κανόνες και οι αρχές που διέπουν την εκτέ-
λεση του έργου των ελεγκτών δόμησης και η κα-
τανομή στις αποκεντρωμένες διοικήσεις, οι φο-
ρείς και η διάρκεια εκπαίδευσής τους. 
γ. ο τρόπος υπολογισμού των αμοιβών των Ελε-
γκτών Δόμησης σε συνάρτηση με την επιφάνεια, 
το είδος και την κατηγορία της κατασκευής, ο 
χρόνος και η διαδικασία καταβολής τους και κάθε 
σχετική λεπτομέρεια .
δ. κάθε σχετικό θέμα που αφορά τις προϋποθέ-
σεις απόκτησης και διατήρησης της ιδιότητας του 
Ελεγκτή Δόμησης, την αντικατάστασή τους, τον 
έλεγχο της τήρησης των καθηκόντων τους καθώς 
και την άσκηση του πειθαρχικού ελέγχου.

Να διασφαλιστεί η γνωμοδότηση του ΤΕΕ για την 
έκδοση των σχετικών υπουργικών αποφάσεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’: Συμβούλια Αρχιτεκτονικής και 
Συμβούλια Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφι-
σβητήσεων

• Άρθρο 25, § 3 
Κατά των αποφάσεων του Συμβουλίου Αρχιτεκτο-
νικής που αφορούν στις περιπτώσεις της παρα-
γράφου (ε) του άρθρου 21 κάθε ενδιαφερόμενος 
μπορεί να ασκήσει ένσταση εντός προθεσμίας 30 
ημερών. Η ένσταση ασκείται ενώπιον του Συμ-
βουλίου το οποίο διαβιβάζει το σχετικό φάκελο 
στο Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής. 
Πρέπει να είναι δυνατή η υποβολή ένστασης σε 
κάθε περίπτωση του αρθρ-21  και όχι μόνο στην 
περίπτωση ε’ 

• Άρθρο 33, § 2 
2. Η προσφυγή ασκείται εντός 30 ημερών με κα-
τάθεση στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας Δόμησης 
που κοινοποίησε την πράξη. Για το παραδεκτό της 
προσφυγής απαιτείται η καταβολή παράβολου 
ύψους πενήντα (50) ευρώ. Σε περίπτωση αποδο-
χής της προσφυγής το παράβολο επιστρέφεται. 
Τα ποσά των παράβολων αποτελούν πόρο του 
Συμβουλίου και καλύπτουν την αποζημίωση των 
μελών της Επιτροπής.
Προτείνεται η αποσύνδεση του παραβόλου προ-
σφυγής, από την αμοιβή των μελών του Συμβουλί-
ου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων.                           
Από τα ανωτέρω μπορεί οποιοσδήποτε με ασφά-
λεια να εξάγει το συμπέρασμα πως με το παρόν 
Σ/Ν έχει γίνει μια βιαστική προσπάθεια για να 
οδηγηθούμε στη νέα εποχή. Ωστόσο με τα λάθη, 
τις παραλείψεις και τις νομικές εμπλοκές που θα 
προκαλέσει είναι πιθανό να δημιουργήσει περισ-
σότερα προβλήματα από αυτά που επιχειρεί να 
λύσει. 
Στόχος μας είναι η εποικοδομητική κριτική και 
η παραγωγή προτάσεων, που θα βελτιώσουν το 
σχέδιο ενός Νόμου άκρως απαραίτητου στις ση-
μερινές συνθήκες. 
Η Δ.Κ.Μ./ΤΚΜ συναισθανόμενη το ρόλο και την 
ευθύνη της έναντι των συναδέλφων και των πο-
λιτών καταθέτει τις προτάσεις της, με σκοπό τη 
συμβολή της στις ενέργειες του ΤΕΕ και του ΤΕΕ/
ΤΚΜ για τη βελτίωση του Νόμου, και ευελπιστεί 
να υιοθετηθούν, ώστε να αναδειχθούν η διαφά-
νεια, η αξιοκρατία, ο ελεύθερος ανταγωνισμός 
στον τομέα της έκδοσης των αδειών δόμησης και 
του ελέγχου κατασκευών και κατ’ επέκταση στην 
παραγωγή των οικοδομικών έργων. n

ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ
ΠΑΡΑΤΑΞΙΑΚΑ
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ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
 

Διπλή χρησιμότητα, τόσο για τον τελικό καταναλωτή, όσο και για τον μηχανι-
κό, τον κατασκευαστή και γενικότερα τους επαγγελματίες του χώρου, έχει η 
νέα δικτυακή πύλη www.buildnet.gr, που έκανε πρόσφατα το «ντεμπούτο» 
της στο Ιντερνετ.
Το νέο portal προσφέρει έγκυρη, έγκαιρη και σφαιρική ενημέρωση, σε 
θέματα κατασκευών, επισκευών, διακόσμησης και συντήρησης κτηρίων, 
με δύο δυναμικά αναπτυσσόμενους θεματικούς τομείς, του ιδιώτη και του 
επαγγελματία μηχανικού.
Ο τομέας του ιδιώτη αφορά τους απλούς καταναλωτές, οι οποίοι ενδιαφέ-
ρονται να βρουν πληροφορίες που αφορούν θέματα κατασκευής κατοικίας 
(σχετικά με χρηματοδότηση / αγορά ακινήτου / βιοκλιματική κατασκευή / 
διαχείριση / μίσθωση / ανακαίνιση / διακόσμηση).
Ο άλλος τομέας επικεντρώνεται στους μηχανικούς, αρχιτέκτονες, τεχνικές 
εταιρίες, εργολάβους, ηλεκτρολόγους (επαγγελματίες του χώρου) κ.λπ. 
που θέλουν να ενημερωθούν από μια πιο τεχνική άποψη για την κατασκευή 
και την κατοικία.
Στο www.buildnet.gr ο επισκέπτης μπορεί να διαβάσει νέα γύρω από τον 
κλάδο της κατασκευής και της κατοικίας, μέσα από άρθρα και επίκαιρες 
ειδήσεις. Να κατανοήσει με απλούς όρους, εικόνες και σχέδια, “δύσκο-
λες” τεχνικές έννοιες, που αφορούν το κτίριο και να ενημερωθεί για νέες 
τεχνολογίες.  
Στις καινοτομίες του περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, δύο πολύ δυναμικά, 
μοναδικά και πολύ χρήσιμα εργαλεία (hot-points), το “e-κατασκευή” και 
το “κόστος κατασκευής”, με τα οποία ο χρήστης μπορεί να δει αναλυτικά 
όλα τα στάδια της κατασκευής ενός σπιτιού και να υπολογίσει το ακριβές 
κόστος κατασκευής του σε κάθε στάδιο του.
Το www.buildnet.gr έχει σχεδιαστεί με τρόπο φιλικό προς το χρήστη, ώστε 
να δώσει εξαρχής μια σαφή και πλήρη εικόνα για το περιεχόμενο και των 
δύο τομέων του, δηλαδή του ιδιώτη και του μηχανικού.n

 

310 ΕΚΑΤ. ΣΤΗ ΔΕΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΕπ 
ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  

  

Χρηματοδότηση ύψους 310 εκατ. ευρώ, για την ενίσχυση της ενεργειακής 
ασφάλειας και απόδοσης στην Ελλάδα, χορηγεί στη ΔΕΗ η Ευρωπαϊκή Τρά-
πεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ).  Η χρηματοδότηση χορηγείται για επενδύσεις σε 
υπερσύγχρονες και φιλικές προς το περιβάλλον εγκαταστάσεις παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και για την ενίσχυση, επέκταση και βελτίωση 
της απόδοσης των δικτύων μεταφοράς και διανομής ηλεκτρισμού στο σύνο-
λο της χώρας.
Τα σχετικά με τη χρηματοδότηση έγγραφα υπεγράφησαν πρόσφατα, στην 
Αθήνα, από τον αντιπρόεδρο της ΕΤΕπ, Πλούταρχο Σακελλάρη και από τον 
πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της ΔΕΗ, Αρθούρο Ζερβό.
Ο κ.Σακελλάρης δήλωσε:  «Η χρηματοδότηση που υπογράφουμε σήμερα για 
επενδύσεις που συμβάλλουν στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής 
αποτελεί σημαντικό βήμα στην προσπάθεια για την προώθηση αειφόρου 
ανάπτυξης.  Οι χρηματοδοτήσεις της ΕΤΕπ για την ενίσχυση της ενεργεια-
κής ασφάλειας και απόδοσης στην Ελλάδα συνάδουν πλήρως με το «Σχέδιο 
δράσης για την ενεργειακή ασφάλεια και αλληλεγγύη» και με τις προτεραι-
ότητες που έχει καθορίσει το Συμβούλιο ECOFIN.  Χάρη στην καλή συνερ-
γασία μας με την ΔΕΗ, η οποία διαρκεί επί 48 χρόνια, έχουμε προσφέρει 
σημαντική στήριξη σε έργα παραγωγής και μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργει-
ας στην Ελλάδα.
Από την πλευρά του, ο κ.Ζερβός επισήμανε ότι «στο νέο περιβάλλον που 
διαμορφώνεται σήμερα, η ΔΕΗ μεταμορφώνεται δυναμικά σε μια νέα επι-
χείρηση, με πολλαπλούς στόχους: αφενός, τη στήριξη των στρατηγικών επι-
λογών που αφορούν την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού και την αξι-
οπιστία των συστημάτων, και, αφετέρου, τη διατήρηση του ανταγωνιστικού 
της πλεονεκτήματος σε μια απελευθερωμένη αγορά, μέσω ενός εκτεταμέ-
νου προγράμματος περιβαλλοντικών επενδύσεων. Επί 48 χρόνια η Ευρωπα-
ϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ήταν και παραμένει στρατηγικός χρηματοδοτικός 
εταίρος μας. Η συνεργασία αυτή επεκτείνεται σήμερα στην υποστήριξη των 
νέων στρατηγικών προτεραιοτήτων της ΔΕΗ, η οποία προβλέπει τη δημιουρ-
γία νέων θερμοηλεκτρικών σταθμών για την αντικατάσταση πεπαλαιωμένων 
και μη αποδοτικών μονάδων, καθώς και ένα πρόγραμμα επενδύσεων για την 
επέκταση και αναβάθμιση δικτύων».
Από τη χρηματοδότηση της ΕΤΕπ, τα 150 εκατ. ευρώ προορίζονται για τη νέα 
μονάδα ηλεκτροπαραγωγής συνδυασμένου κύκλου με καύσιμο φυσικό αέ-
ριο στη Μεγαλόπολη και τα υπόλοιπα 160 εκατ. για την επέκταση και ενίσχυ-
ση των ελληνικών δικτύων μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, 
σε όλο το φάσμα από την υψηλή τάση των 400kV έως τις χαμηλές τάσεις.
Τα τελευταία χρόνια, οι χρηματοδοτήσεις της ΕΤΕπ για τον ενεργειακό τομέα 
στην Ελλάδα αφορούσαν κυρίως τη διασφάλιση βιώσιμου ενεργειακού εφο-
διασμού, τον περιορισμό των επιπτώσεων στο περιβάλλον και την προαγωγή 
της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Μεταξύ των σημαντικότερων έργων που έχει χρηματοδοτήσει η ΕΤΕπ στον 
τομέα αυτό περιλαμβάνονται: (i) η νέα μονάδα ηλεκτροπαραγωγής συνδυ-
ασμένου κύκλου με καύσιμο φυσικό αέριο στο Αλιβέρι και ο εκσυγχρονι-
σμός του δικτύου της ΔΕΗ με πολυάριθμες επενδύσεις για την ενίσχυση και 
επέκταση των δικτύων μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας στο 
σύνολο της χώρας, (ii) έργα της ΔΕΠΑ που ανήκουν στα διευρωπαϊκά δίκτυα 
προτεραιότητας, και ειδικότερα επενδύσεις στον τερματικό σταθμό υγρο-
ποιημένου φυσικού αερίου στη Ρεβυθούσα, χάρη στις οποίες ενισχύθηκε 
η δυναμικότητα του σταθμού και ενισχύθηκε η ασφάλεια εφοδιασμού, (iii) 
η κατασκευή του αγωγού αερίου υψηλής πίεσης, που θα συνδέει την Κομο-
τηνή με την Αλεξανδρούπολη και με το εθνικό δίκτυο φυσικού αερίου της 
Τουρκίας, και (iv) έργα κατασκευής αιολικών πάρκων, τα οποία προάγουν την 
πολιτική της ΕΕ και της Ελλάδας για την παραγωγή ενέργειας από ανανεώ-
σιμες πηγές και την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. n

ΜΕΙΩΣΤΕ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΣΑΣ, 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΝΤΑΣ 
ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Ένας πανευρωπαϊκός διαγωνισμός για την εξοικονόμηση ενέργειας με δυ-
νατότητα συμμετοχής όλων μας… 
Ένα εργαλείο που επιτρέπει στους πολίτες να υπολογίσουν τα οφέλη από την 
εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στις στέγες… 
Ένας αναλυτικός κατάλογος συμβουλών εξοικονόμησης, καθώς κι ένας 
υπολογιστής ενεργειακού αποτυπώματος για την καθημερινότητά μας… 
Αυτά είναι τα «όπλα» που παρέχει στους πολίτες η νέα εκστρατεία του WWF 
Ελλάς, Eco2nomy, που υλοποιείται με την υποστήριξη και τη συνεργασία 
του ομίλου Eurobank EFG, με στόχο να προτείνει σε κάθε οικογένεια απλές 
καθημερινές λύσεις μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας με σημαντικό 
όφελος για το περιβάλλον και το πορτοφόλι του νοικοκυριού. 
Αιχμή του δόρατος της εκστρατείας αποτελεί το πανευρωπαϊκό Πρωτάθλη-
μα Εξοικονόμησης Ενέργειας (Π.ΕΞ.Ε.), το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο 
του ευρωπαϊκού προγράμματος Intelligent Energy, σε συνεργασία με την 
εταιρία παροχής ενεργειακών υπηρεσιών Helesco. Οι συμμετέχοντες έχουν 
περιθώριο ενός έτους για την εφαρμογή μέτρων στα σπίτια τους (μηδενικού, 
μεσαίου ή υψηλού κόστους), που θα τους βοηθήσουν να μειώσουν τη συνο-
λική κατανάλωση ενέργειας. Στο Π.ΕΞ.Ε μπορούν να συμμετάσχουν όλα τα 
ελληνικά νοικοκυριά και να κερδίσουν πλούσια έπαθλα, αν και το μεγαλύτε-
ρο έπαθλο είναι η ίδια η συμμετοχή, καθώς μέσα από αυτή, θα προκύψουν 
τα σημαντικότερα οφέλη. Το μόνο που απαιτείται είναι η διάθεση για αλλα-
γές στην ενεργειακή μας συμπεριφορά. 
Ενημερωθείτε και πάρτε μέρος στη νέα εκστρατεία του WWF Ελλάς μέσα 
στην ιστοσελίδα www.wwf.gr/economy/ και κάντε πράξη το κεντρικό της 
μήνυμα «Μειώνουμε τα έξοδά μας, προστατεύοντας το περιβάλλον».  n



«Η ελληνική καινοτομία είναι αποδοτικότερη για τις επιχειρήσεις 
και την οικονομία»
n Aλεξάνδρα Γούτα

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Περίπου το 20% των 
συνολικών ετήσιων 

εισροών ερευνητικών 
κονδυλίων στο ΕΚΕΤΑ 

προέρχεται από εταιρείες 
του εξωτερικού. Το 

μεγαλύτερο ενδιαφέρον 
εντοπίζεται στα καύσιμα, 

περιβαλλοντικές και 
ενεργειακές τεχνολογίες, 
και προϊόντα βιοτεχνολο-

γίας τροφίμων.  

Μόνο το 13% των εσόδων 
του ΕΚΕΤΑ προέρχεται 

από τακτική επιχορήγηση 
του κρατικού προϋπολο-

γισμού.

Θέλουμε να δείξουμε 
στις ελληνικές εταιρείες, 
που προτιμούν να αγορά-
ζουν έτοιμη τεχνογνωσία 

από το εξωτερικό, ότι η 
παραγωγή πρωτογενούς 
έρευνας και καινοτομίας 

στην Ελλάδα είναι όχι 
μόνο οικονομικότερη και 
παραγωγικότερη για την 

εθνική οικονομία αλλά 
και περισσόερο παραγω-

γική και πρωτοπόρα.

Στις παρούσες δυσμενέ-
στατες οικονομικές συν-

θήκες η δημιουργία νέων 
ερευνητικών Ινστιτούτων 

είναι ανέφικτη. 

Η ιστορία της Ζώνης 
Καινοτομίας Θεσσα-

λονίκης είναι μια πολύ 
«πονεμένη» ιστορία που 

κόστισε στον Έλληνα 
φορολογούμενο χωρίς να 

αποδώσει τα αναμενό-
μενα. Είναι ενδεικτική 

της αβελτηρίας του 
Ελληνικού δημοσίου

Σε μια εποχή που το ελληνικό δημόσιο στενάζει 
και ψάχνει εναγωνίως τους τρόπους για να μει-
ώσει τις δαπάνες του, υπάρχει ένας φορέας, που 
ενεργοποιεί εξωτερική χρηματοδότηση επτά (7) 
ευρώ για κάθε ένα (1) ευρώ κρατικής τακτικής 
επιχορήγησης, την οποία λαμβάνει…
Ο ίδιος φορέας έχει πείσει μεγάλες εταιρίες του 
εξωτερικού (τις ξένες, γιατί οι ελληνικές …δεν 
τον προτιμούν) να αγοράζουν ελληνική τεχνο-
λογία και καινοτομία, σε τομείς αιχμής όπως τα 
καύσιμα. Ως αποτέλεσμα, περίπου το 20% των 
ετήσιων εισροών ερευνητικών κονδυλίων του 
προέρχεται από το εξωτερικό.
Κάπως έτσι, μέσα σε 10 χρόνια υπέγραψε ούτε 
λίγο ούτε πολύ 800 ερευνητικά συμβόλαια, με 
έσοδα της τάξης των 200 εκατ. ευρώ. 
Δεν είναι ότι δεν επηρεάζεται από την κρίση. 
Επηρεάζεται, αλλά το «παλεύει» κι ας μη στη-
ρίζεται όσο θα έπρεπε από το ελληνικό δημόσιο 
–ούτε οικονομικά, ούτε με δυνατότητες πρόσλη-
ψης ανθρώπινου δυναμικού.
Το ΕΚΕΤΑ, με έδρα τη Θεσσαλονίκη (γιατί περί 
αυτού ο λόγος), αποδεικνύει ότι η καινοτομία 
και η έρευνα μπορούν να αποτελέσουν για την 
Ελλάδα την πολυπόθητη αναπτυξιακή διέξοδο, 
να φέρουν κεφάλαια, επενδύσεις και διεθνή 
αναγνώριση. Αποδεικνύει ότι το ελληνικό δαιμό-
νιο, ναι, τελικά υπάρχει (όπως απέδειξαν και οι 
πρόσφατες διεθνείς βραβεύσεις ερευνητών του 
Κέντρου)!
Πρόσφατα και, παρά το γεγονός ότι η μείωση των 
κονδυλίων του τακτικού προϋπολογισμού φτάνει 
πλέον για το ΕΚΕΤΑ στο 16% ετησίως, ερευνητές 
και εργαζόμενοι άρχισαν να υφίστανται τις μει-
ώσεις μισθών που επιβάλλονται για τους οργα-
νισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Κι αυτό 
στοιχίζει απώλεια κονδυλίων για την ελληνική 
έρευνα…
Ο αντιπρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Ερευνας 
και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), καθηγη-
τής Γιώργος Γιαννόπουλος, εξηγεί στο «Τ» πώς 
το Κέντρο καταφέρνει να βρίσκεται στην πρώτη 
γραμμή, έστω χωρίς τα μέσα που έχουν στη δι-
άθεσή τους αντίστοιχοι φορείς του εξωτερικού, 
αλλά και της ίδιας της Ελλάδας. Επισημαίνει, δε, 
ότι η έρευνα και στη χώρα μας πρέπει να χρημα-
τοδοτείται από τον ιδιωτικό τομέα.

n Το κράτος χρηματοδοτεί το ΕΚΕΤΑ με το ένα 
δέκατο των χρημάτων που λαμβάνει ο «Δημό-
κριτος». Παρόλα αυτά, η δραστηριότητα του εί-

ναι αξιοσημείωτη. Πόσα συμβόλαια έχετε υπο-
γράψει την τελευταία δεκαετία; 
Το ΕΚΕΤΑ έχει ενεργά κάθε χρόνο κατά μέσο 
όρο περίπου 250 ερευνητικά έργα με αντίστοιχα 
Συμβόλαια  (στο σύνολο της 10ετίας υπογράψα-
με περίπου 800 ερευνητικά Συμβόλαια). Στόχος 
μας είναι φυσικά η συνεχής αύξηση του αριθμού 
αυτού πάντα μέσα στα πλαίσια της αριστείας που 
διακρίνει το έργο του ΕΚΕΤΑ όλα αυτά τα χρόνια. 
Ιδιαίτερη έμφαση δίνουμε στη σύναψη ερευνητι-
κών συμβολαίων με τον ιδιωτικό τομέα στη χώρα 
μας. Στον τομέα αυτό θέλουμε να βελτιώσουμε 
τις επιδόσεις μας και να δείξουμε στις Ελληνικές 
εταιρείες (οι οποίες παραδοσιακά προτιμούν να 
αγοράζουν έτοιμη τεχνογνωσία και καινοτομικά 
προϊόντα από το εξωτερικό) ότι η παραγωγή πρω-
τογενούς έρευνας και καινοτομίας στην Ελλάδα 
είναι όχι μόνο οικονομικότερη και παραγωγικότε-
ρη για την εθνική οικονομία αλλά και περισσότερο 
παραγωγική και πρωτοπόρα.

n Συνεχίζει το ΕΚΕΤΑ να δέχεται κρούσεις από 
εταιρίες του εξωτερικού για την αγορά της τε-
χνογνωσίας που αναπτύσσει; 
Σε αντίθεση με την περιορισμένη Ελληνική εται-
ρική συμμετοχή στα ερευνητικά έργα του ΕΚΕ-
ΤΑ – όπως προείπαμε – η αγορά από το ΕΚΕΤΑ 
τεχνογνωσίας και ερευνητικών αποτελεσμάτων 
από εταιρείες του εξωτερικού είναι αρκετά ικα-
νοποιητική. Περίπου το 20% των συνολικών ετή-
σιων εισροών ερευνητικών κονδυλίων στο ΕΚΕΤΑ 
προέρχεται από εταιρείες του εξωτερικού. Το 
μεγαλύτερο ενδιαφέρον εντοπίζεται στα καύσιμα 
(παραγωγή και έλεγχος ποιοτικών καυσίμων), πε-
ριβαλλοντικές και ενεργειακές τεχνολογίες, και 
προϊόντα βιοτεχνολογίας τροφίμων.  

n Ποια είναι τα έσοδα του ΕΚΕΤΑ από ερευνητι-
κά προγράμματα τα τελευταία δέκα χρόνια;
Είναι περίπου 200 εκατομμύρια Ευρώ (192,5 για 
την ακρίβεια). Από αυτά μόνο το 13% περίπου 
(25,288 εκ) προέρχεται από τακτική επιχορήγηση 
του κρατικού προϋπολογισμού. 

n Στη δεκαετία 2000-2009, το ΕΚΕΤΑ «ενερ-
γοποίησε» από εξωτερικές πηγές χρηματοδό-
τησης επιπλέον έσοδα 3 ευρώ για κάθε 1 ευρώ 
τακτικής επιχορήγησης. Διατηρείται αυτή η 
αναλογία; 
Η αναλογία αυτή και όσον αφορά τα κονδύλια «τα-
κτικής» επιχορήγησης δηλαδή από τον τακτικό 
προϋπολογισμό είναι ήδη στο 1 προς 7 περίπου! 
Αν υπολογίσουμε  τα συνολικά κρατικά κονδύλια 
που δίνονται (περιλαμβανομένων δηλαδή και των 
λεγόμενων matching funds – τα οποία όμως υπο-
χρεωτικά πρέπει να καταβάλλονται σαν Ελληνική 
συμμετοχή στα Ευρωπαϊκά προγράμματα που με 

ανταγωνιστικές διαδικασίες κερδίζουμε) το συ-
νολικό ποσό που εισρέει στο ΕΚΕΤΑ από κρατικά 
κονδύλια ανέρχεται μέχρι σήμερα στο 25%πε-
ρίπου των συνολικών του εισροών. Συνεπώς η 
αναλογία 1 προς 3 που αναφέρετε αφορά και τα 
matching funds που κατά τη γνώμη μου δεν πρέ-
πει να περιλαμβάνονται μια που: α) δε δίνονται αν 
δεν έχουμε ανταγωνιστικά έργα από ΕΕ, β) δεν 
δίνονται ποτέ όλα και γ) για το 2010 και 2011 δεν 
έχουν δοθεί καθόλου και είναι αμφίβολο αν θα 
δοθούν λόγω της κρίσης. 

n Πώς έχει επηρεάσει η κρίση τη χρηματοδό-
τησή του;
Γενικά  η παρούσα οικονομική κρίση και η συ-
νεχής μείωση των κονδυλίων του τακτικού προ-
ϋπολογισμού (που φθάνει ήδη στο 16% περίπου 
το χρόνο) αλλάζει την αναλογία προς τα κάτω 
δηλαδή της συνεχώς και χαμηλότερης κρατικής 
συμμετοχής. Με απλά λόγια, το ΕΚΕΤΑ  καθίστα-
ται συνεχώς και περισσότερο ένας οικονομικά 
αυτάρκης και αυτοδύναμος Οργανισμός  που βγά-
ζει σχεδόν το σύνολο των εισοδημάτων του από 
ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα.  Παρόλα 
αυτά υποχρεωνόμαστε να ακολουθούμε όλες τις 
μειώσεις μισθών και εισοδηματικής πολιτικής 
που επιβάλλονται για τους Οργανισμούς του ευρύ-
τερου Δημόσιου τομέα.  

n Πέρυσι είχε προκύψει θέμα με τις περικοπές 
αμοιβών των εργαζομένων και είχε εκφραστεί 
φόβος για απώλειες 700.000 ευρώ ετησίως από 
κοινοτικά προγράμματα, συν φόρων και ασφα-
λιστικών εισφορών. Επαληθεύτηκαν οι φόβοι;
Δυστυχώς επαληθεύτηκαν με την έννοια ότι οι 
περικοπές μισθών που τελικά έγιναν, και στο 
ΕΚΕΤΑ, επέφεραν αντίστοιχες μειώσεις στις πλη-
ρωμές από ΕΕ και άλλους ιδιωτικούς φορείς τους 
οποίους «χρεώνουμε» πλέον λιγότερο για τον 
κάθε ανθρωπομήνα δουλειάς μας. Με επιτυχημέ-
νες αποφάσεις και ενέργειες του ΔΣ του ΕΚΕΤΑ οι 
απώλειες αυτές περιορίστηκαν τελικά σημαντικά 
και δεν έφθασαν το ποσόν που αναφέρετε. 

n Το ΕΚΕΤΑ χρειαζόταν περίπου 200 νέες θέ-
σεις εργασίας για να «πετάει». Υπάρχει θετική 
εξέλιξη σε αυτό το πεδίο; 
Εννοείται εδώ θέσεις τακτικού προσωπικού και 
κυρίως ερευνητών όλων των βαθμίδων. Δυστυ-
χώς δεν υπάρχει καμία θετική εξέλιξη στο θέμα 
αυτό. Η κατάσταση παραμένει η ίδια δεδομένου 
ότι υπάρχει όπως ξέρετε γενικότερο «πάγωμα» 
προσλήψεων τακτικού προσωπικού. 

n Έχουμε κάποια εξέλιξη σε ότι αφορά τις νέες 
εγκαταστάσεις του Κέντρου; 
Έχει προχωρήσει, και πρόκειται να γίνει και η 
προκήρυξη εντός των επόμενων λίγων εβδομά-
δων, η ολοκλήρωση των 2 από τα 3 νέα κτίρια του 
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Γιώργος Γιαννόπουλος 
Aντιπρόεδρος ΕΚΕΤΑ
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ΕΚΕΤΑ δηλαδή η προσθήκη του τελευταίου τους 
ορόφου. Εκκρεμεί (στην ΓΓΕΤ) η έγκριση των με-
λετών για την ολοκλήρωση του 3ου κτιρίου καθώς 
και του κτιρίου του νέου Ινστιτούτου Βιοϊατρικών 
ερευνών. Εκκρεμεί επίσης και η κατασκευή ενός 
νέου κτιρίου Εργαστηρίων για ενεργειακά θέματα 
(του λεγόμενου «Ενεργειακού Διαδρόμου»). 

n Σχεδιάζεται η δημιουργία νέων ινστιτούτων; 
Αν ναι, πόσων, ποιων και πότε;
Στις παρούσες δυσμενέστατες οικονομικές συν-
θήκες η δημιουργία νέων Ινστιτούτων είναι ανέ-
φικτη. Δυστυχώς η προσπάθεια μας φαίνεται ότι 
θα είναι να διατηρήσουμε τα «κεκτημένα» δεδο-
μένου ότι διαφαίνεται έντονη η προσπάθεια από 
πλευράς επιβλέποντος Υπουργείου για κατάργηση 
ή συγχώνευση υπαρχόντων Ινστιτούτων και Κέ-
ντρων. Ήδη το ΕΣΕΤ (Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας 
και Τεχνολογίας) σταμάτησε τη διαδικασία εκλο-
γής Διευθυντού στο νεοσυσταθέν (το 2007) Ινστι-
τούτο μας Βιοϊατρικών και Βιομοριακών Ερευνών 
(ΙΒΒΕ). Μια αδικαιολόγητη απόφαση την οποία 
προσπαθούμε να ερμηνεύσουμε και φυσικά ανα-
τρέψουμε.

n Ο πρώην πρόεδρος του ΣΕΒΕ, Β. Θωμαΐδης 
έχει δηλώσει ότι οι ερευνητές στην Ελλάδα είναι 
καταδικασμένοι είτε να εξάγουν την τεχνολογία 
που παράγουν στο εξωτερικό για να τη δουν να 
περνάει στην παραγωγή είτε να κάθονται και να 
τη βλέπουν να απαξιώνεται, περιμένοντας μά-
ταια ότι ένα ελληνικό εργοστάσιο θα την παρά-
γει. Συμφωνείτε;
Σύμφωνα με όσα είπα στην αρχή, ναι συμφωνώ 
και είναι πραγματικά κρίμα να γίνεται αυτό…

n Υποδομές όπως η Ζώνη Καινοτομίας Θεσσα-
λονίκης μένουν στα χαρτιά, εν αναμονή απλών 
αποφάσεων, που ήταν εύκολο να έχουν ληφθεί 
πριν πολλά χρόνια (όπως για παράδειγμα η χω-
ροθέτηση). Τι στοιχίζει αυτό στην Ελλάδα;
Δεν ξέρω τι στοιχίζει αυτό, αλλά σίγουρα η ιστορία 
της Ζώνης Καινοτομίας Θεσσαλονίκης είναι μια 
πολύ «πονεμένη» ιστορία που κόστισε στον Έλ-
ληνα φορολογούμενο χωρίς να αποδώσει τα ανα-
μενόμενα. Είναι ενδεικτική - κατά τη γνώμη μου 
- της αβελτηρίας του Ελληνικού δημοσίου (και της 
δημόσιας διοίκησης) να υποστηρίξει και ολοκλη-
ρώσει σωστά μια θεσμική καινοτομία που σε άλλα 
κράτη έχει αποδώσει και συνεισφέρει σημαντικά 
στην ανάπτυξη της έρευνας και καινοτομίας. 

n Κατά την άποψή σας, πρέπει να επιτρέπεται 
η χρηματοδότηση των ερευνητικών ινστιτούτων 
των πανεπιστημίων από ιδιώτες; 

Γιατί όχι. Η θέση μου είναι ότι η έρευνα πρέπει 
να είναι κοντά στην παραγωγή ανεξάρτητα από τον 
φορέα που την παράγει. Θα έλεγα ότι η χρημα-

τοδότηση από ιδιωτικές εταιρείες των ερευνητι-
κών Ινστιτούτων - ανεξάρτητα από το φορέα που 
ανήκουν – πρέπει να είναι στόχος και ζητούμενο 
(στις ανεπτυγμένες χώρες της ΕΕ η αναλογία χρη-
ματοδότησης της έρευνας ιδιωτών / κράτους είναι 
στο 75 / 25% ενώ στη χώρα μας είναι το ακριβώς 
αντίθετο …).

n Το νέο αναπτυξιακό μοντέλο της Ελλάδας 
ακόμη αναζητείται. Ποιος πρέπει να είναι ο ρό-
λος φορέων όπως το ΕΚΕΤΑ για την ανάπτυξη 
στο μέλλον;
Ανάπτυξη χωρίς καινοτομία δεν νοείται. Ιδιαίτερα 
για την Ελλάδα όπου το μεγάλο μας πρόβλημα 
είναι η έλλειψη ανταγωνιστικότητας και παρα-
γωγικότητας της οικονομίας μας, η έρευνα και 
καινοτομία είναι η απαραίτητη προϋπόθεση ανά-
κτησης του χαμένου εδάφους. Το ΕΚΕΤΑ – ιδιαί-
τερα τον τελευταίο χρόνο – κάνει μια συστηματική 
προσπάθεια εξωστρέφειας και προσέγγισης των 
Ελληνικών επιχειρήσεων και φορέων παραγωγής 
και ανάπτυξης. Πιστεύουμε ότι πρέπει εμείς – οι 
φορείς έρευνας και καινοτομίας – να δώσουμε 
στους παραγωγικούς φορείς να καταλάβουν τη 
σημασία, χρησιμότητα, και σε τελευταία ανάλυση 
οικονομική ωφελιμότητα, από τη συνεργασία τους 
με Ελληνικούς φορείς έρευνας και καινοτομίας 
και προς αυτή τη κατεύθυνση εργαζόμαστε συ-
στατικά.  

n Το ΕΚΕΤΑ έχει ήδη υπογράψει πρωτόκολλο 
συνεργασίας με τον ΣΕΒΕ. Υπάρχουν περιθώρια 
στενότερης συνεργασίας με το ΤΕΕ/ΤΚΜ;
Βεβαίως και υπάρχουν. Το ΤΕΕ ως φορέας εκ-
προσώπησης των μηχανικών και τεχνικός Σύμ-
βουλος του κράτους πρέπει να είναι φύσει και θέ-
σει σύμμαχος και συμπαραστάτης του ΕΚΕΤΑ για 
την προώθηση  των παραπάνω στόχων και ενερ-
γειών όσον αφορά την έρευνα και καινοτομία στην 
Ελλάδα.  Αντίστοιχα το ΕΚΕΤΑ, ως εργοδότης με-
γάλου αριθμού μηχανικών και παραγωγός καινο-
τόμων προϊόντων σε πολλά πεδία εφαρμογών του 
μηχανικού  πρέπει να είναι σε συνεχή επαφή και 
συνεργασία με το ΤΕΕ για την διάδοση των αποτε-
λεσμάτων αυτών στους μηχανικούς, τη βελτίωση 
της σχέσης ως εργοδότη με το προσωπικό του,  
αλλά κυρίως την κοινή προσπάθεια για προώθη-
ση της επιστημονικής και συστημικής αντιμετώ-
πισης των προβλημάτων ανάπτυξης, Σχεδιασμού, 
και υποστήριξης του κράτους και των φορέων 
τοπικής αυτοδιοίκησης στην παραγωγή πολιτικής 
και ορθολογικής λήψης μέτρων. Πάνω σε αυτές 
τις βάσεις νομίζω ότι θα ήταν χρήσιμη και παρα-
γωγική μια στενότερη συνεργασία μεταξύ ΕΚΕΤΑ 
και ΤΕΕ/ΤΚΜ. n

 

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ 
ΕΚΔΟΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΟΠΟΙΪΑ 
Βιβλιοπαρουσίαση

Τις πολύ σημαντικές αλλαγές και προόδους, που 
σημειώθηκαν στην Ελλάδα στον τομέα της οδο-
ποιίας μετά το 2002, αντανακλά η τρίτη, πλήρως 
επικαιροποιημένη έκδοση του βιβλίου “ΟΔΟ-
ΠΟΙΪΑ: Οδοστρώματα-Υλικά-Έλεγχος ποιότητας”, 
του Αθανάσιου Νικολαΐδη, καθηγητή του ΑΠΘ.  
Παράλληλα, η επικαιροποιημένη έκδοση λαμβά-
νει υπόψη τα νέα ευρωπαϊκά πρότυπα, που ολο-
κληρώθηκαν και τέθηκαν σε εφαρμογή τα τελευ-
ταία χρόνια, ενώ συμπεριλαμβάνει και τις αναθε-
ωρήσεις των σχετικών αμερικανικών προτύπων.
Το βιβλίο της 3ης έκδοσης αποτελείται από δεκα-
επτά (17) κεφάλαια τα οποία χωρίζονται σε τρεις 
ευρύτερες ενότητες: Οδοστρώματα, Υλικά και 
Έλεγχος ποιότητας.
Η πρώτη ενότητα πραγματεύεται το έδαφος, από 
τη σκοπιά του μηχανικού οδοποιίας, τη διαστασιο-
λόγηση, τη συντήρηση, την αξιολόγηση, τη διαχεί-
ριση και την ανακύκλωση των εύκαμπτων και των 
δύσκαμπτων οδοστρωμάτων. 
Η δεύτερη ενότητα καλύπτει τα αδρανή υλικά, τα 
ασφαλτικά υλικά και τα θερμά και ψυχρά ασφαλ-
τομίγματα. 
Στην τρίτη ενότητα περιγράφονται οι έλεγχοι ποι-
ότητας των ασφαλτικών συνδετικών υλικών, των 
αδρανών υλικών και των ασφαλτικών μιγμάτων, 
καθώς και η διαδικασία ποιοτικού ελέγχου παρα-
γωγής και αποδοχής των ασφαλτικών μιγμάτων. 
Το βιβλίο, ISBN 978-960-91849-5-3, διαστάσεων 
17cmx24cm με σκληρό εξώφυλλο, έχει συνολι-
κά 1.054 σελίδες και περιέχει 227 σχήματα, 59 
ασπρόμαυρες φωτογραφίες, 179 πίνακες και 854 
βιβλιογραφικές αναφορές. 
Απευθύνεται σε όλους όσοι ασχολούνται με την 
οδοποιία: μελετητές, κατασκευαστές, εργαστηρι-
ακούς, ερευνητές και φοιτητές που επέλεξαν την 
οδοποιία ως εξειδίκευσή τους.
Το βιβλίο διατίθεται πανελλαδικά στην τιμή των 
ογδόντα ευρώ (80,00€) από τα βιβλιοπωλεία 
Παπασωτηρίου και επιπροσθέτως -για τη Θεσ-
σαλονίκη- και από το βιβλιοπωλείο Ανικούλα & 
Αλεξίκος. 
Για περισσότερες πληροφορίες, όπως και για την 
προμήθεια του βιβλίου απευθείας από το συγ-
γραφέα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευ-
θύνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: athfnik@
otenet.gr. n
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Η ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΤΑ ΑμεΑ

 

τοποι κτλ.) και την επέκτασή τους και για άλλες μορφές αναπηρίας, όπως για 
παράδειγμα οι νοητικές κ.ά.,
o την ένταξη των παραπάνω οδηγιών σχεδιασμού καθώς επίσης και του σχε-
τικού υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου (Απ. ΥΠΕΧΩΔΕ αρ. οικ. 52487/16-
11-2001, ΦΕΚ 18/Β΄/15-01-2002, Απ. ΥΠΕΚΑ αρ. οικ. 52907/28-12-2009, 
ΦΕΚ 2621/Β΄/31-12-2009) στις υφιστάμενες οδηγίες σχεδιασμού «Σχεδιά-
ζοντας για Όλους», για τις οποίες θα πρέπει να προβλεφθεί άμεσα:
- μία διαδικασία απρόσκοπτης επικαιροποίησής τους, και 
- η ένταξή τους στο ΓΟΚ και στον Κτιριοδομικό Κανονισμό, με τη μορφή πλέ-
ον προδιαγραφών,
με άλλα λόγια προτείνεται η κωδικοποίηση των σχετικών οδηγιών και της 
νομοθεσίας,
o τη δημιουργία και ενημέρωση μιας τράπεζας πληροφοριών και τεκμηρίω-
σης σχετικά με τη νομοθεσία, τις προδιαγραφές και τις οδηγίες σχεδιασμού 
που αφορούν στην προσβασιμότητα,
o την καθιέρωση σύνταξης μελέτης προσβασιμότητας για την έκδοση οικο-
δομικής άδειας, η οποία θα περιλαμβάνει συγκεκριμένες απαιτήσεις του 
νέου ΓΟΚ και του Κτιριοδομικού Κανονισμού για τα κτίρια (ανάλογα με τον 
τύπο και τη χρήση τους),
o παράλληλα, η παραπάνω διαδικασία σύνταξης μελέτης προσβασιμότητας 
και ο έλεγχός της από τα αρμόδια όργανα, θα πρέπει να γίνεται και για τους 
ανοικτούς κοινόχρηστους χώρους των οικισμών, οι οποίοι προορίζονται για 
την κυκλοφορία πεζών, και
o τέλος, θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα για την κατάλληλη εκπαίδευση των 
στελεχών του δημοσίου τομέα, τα οποία θα αναλάβουν το έργο των σχετικών 
ελέγχων.

2. Το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ-
νησης (πρώην ΥΠΕΣΑΗΔ)  θα πρέπει να μεριμνήσει ώστε:
o οι ΟΤΑ Β’ βαθμού να συστήσουν υπηρεσιακές μονάδες σε επίπεδο 
Τμήματος ή Γραφείου, όπως προβλέπεται από το Ν. 3230/04 και το Π.Δ. 
145/04.07.2006.
o οι ΟΤΑ Α΄ βαθμού και τα ΝΠΔΔ να συστήσουν υπηρεσιακές μονάδες, σε 
επίπεδο Τμήματος ή Γραφείου, όπως προβλέπεται (Ν. 3230/04), με την έκ-
δοση σχετικού  Π.Δ. όπου θα διασαφηνίζεται, η στελέχωση αυτών των μονά-
δων από μηχανικούς, η υπαγωγή τους στο σχετικό οργανισμό και οι αρμοδι-
ότητες τους ως εξής:
- Η καταγραφή των υφιστάμενων προβλημάτων προσβασιμότητας και υφι-
στάμενων διευκολύνσεων για τα Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ) στους χώρους 
λειτουργίας τους.
- Η εισήγηση για τη λήψη αναγκαίων διοικητικών μέτρων για τη βελτίωση 
της προσβασιμότητας.
- Ο έλεγχος και η έγκριση των νέων μελετών ως προς τις προδιαγραφές 
προσβασιμότητας, ο έλεγχος των κατασκευών κατά τη διάρκεια εκτέλεσης 
των έργων και κατά το στάδιο της παραλαβής.
- Η παρακολούθηση των εξελίξεων της τεχνολογίας και της νομοθεσίας.
- Η σχετική υποστήριξη των εποπτευόμενων και συνεποπτευόμενων φορέ-
ων.
- Η ανταλλαγή σχετικών πληροφοριών, στοιχείων και τεχνογνωσίας με αρ-
μόδιους φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού.
- Η διοργάνωση ημερίδων, αποστολή ενημερωτικών εντύπων κ.ά.,
o να προωθηθεί μια οριζόντια οργάνωση των Αυτοτελών Γραφείων Προσβα-
σιμότητας ΑμεΑ – ανάγκη η οποία προκύπτει από τα παραπάνω -, μέσω της 
ανάπτυξης π.χ. ενός διαδικτυακού forum, στο οποίο θα μπορούσαν να συ-
γκεντρωθούν οι προδιαγραφές, οι οδηγίες σχεδιασμού, το υφιστάμενο νομο-
θετικό πλαίσιο, καλές πρακτικές, αλλά και να τίθενται πρακτικά προβλήματα 
από κάθε Γραφείο για να δίνονται λύσεις. Αυτή η διαδραστική διαδικασία 
μπορεί να αποτελεί ταυτόχρονα και το πλαίσιο της απαραίτητης  διαβούλευ-
σης για τη σύνταξη νέων ή την ανανέωση των υφιστάμενων προδιαγραφών, 
με τη συμμετοχή των αρμοδίων Υπουργείων, και
o να εξασφαλιστεί η  χρηματοδότηση έργων βελτίωσης της προσβασιμό-
τητας σε κτίρια και ανοικτούς κοινόχρηστους χώρους, η οποία, δεδομένης 
της τρέχουσας οικονομικής συγκυρίας, θα μπορούσε να γίνει με τη δέσμευ-
ση συγκεκριμένου ποσοστού (π.χ. 3-5%) από το ετήσιο ΠΔΕ κάθε ΟΤΑ και 
ΝΠΔΔ, έως ότου επιτύχουν ένα συγκεκριμένο βαθμό προσβασιμότητας όλων 

των κτιρίων και των ανοικτών κοινόχρηστων χώρων τους.
3.  Οι ΟΤΑ Β’ βαθμού να συστήσουν υπηρεσιακές μονάδες σε επίπεδο 
Τμήματος ή    Γραφείου, όπως προβλέπεται από το Ν. 3230/04 και το Π.Δ. 
145/04.07.2006.
4. Οι ΟΤΑ Α’ βαθμού και τα ΝΠΔΔ, δεν θα πρέπει να επαναπαυθούν αναμέ-
νοντας όλα τα παραπάνω από την κεντρική διοίκηση. Αντιθέτως, θα πρέπει 
να αναλάβουν άμεσα πρωτοβουλίες,  θέτοντας ως προτεραιότητα την προ-
σβασιμότητα και συνειδητοποιώντας ότι η όποια βραχυπρόθεσμη οικονο-
μική επιβάρυνση  θα έχει μεσομακροπρόθεσμα, πολλαπλά  οφέλη, οικο-
νομικά, επικοινωνιακά, κοινωνικά κ.ά. Προτείνεται να αναλάβουν τις εξής 
πρωτοβουλίες:
o Ίδρυση (εφόσον δεν υφίσταται) και ένταξη στον οργανισμό τους, Αυτοτε-
λούς Γραφείου Προσβασιμότητας ΑμεΑ, όπως αναφέρεται παραπάνω, ακό-
μα και στην περίπτωση κατά την οποία αυτά δεν θα προβλέπονται στα γενικά 
πρότυπα οργανισμών του Σχεδίου Καλλικράτης.
o Ένταξη, σε κάθε νέα προκήρυξη μελέτης, της διάστασης της προσβα-
σιμότητας, με ρητή αναφορά στις οδηγίες σχεδιασμού «Σχεδιάζοντας για 
Όλους».
o Χάραξη  στρατηγικής αντιμετώπισης των προβλημάτων προσβασιμότητας 
της υφιστάμενης υποδομής κτιρίων και ανοικτών κοινόχρηστων χώρων, είτε 
με τα διαθέσιμα εργαλεία (π.χ. το επικείμενο «Πρόγραμμα Προσβασιμότη-
τας» του ΥΠ.Δ. Μεταρρύθμισης.& Ηλ. Διακυβέρνησης ή/και το Σχέδιο Προ-
σβασιμότητας «ΙΑΣΩΝ» της ΕΣΑμεΑ), είτε με μια πιο ολοκληρωμένη προ-
σέγγιση όπως η ανάπτυξη ενός προτύπου αξιολόγησης και συνεχούς βελ-
τίωσης προσβασιμότητας εμποδιζομένων ατόμων η οποία  θα προσβλέπει 
στη  συνολική ενεργοποίηση των ΟΤΑ Α’ βαθμού, με στόχο μια διαδικασία 
συνεχούς αυτοβελτίωσης, που θα αξιολογείται ανά τακτά χρονικά διαστήμα-
τα, βάσει ποσοτικών και ποιοτικών δεικτών. Το πρότυπο περιλαμβάνει μια 
σειρά διαδικασιών μεταξύ των οποίων μία αναλυτική μεθοδολογία μέσω 
της οποίας η πόλη θα αναγνωρίζει τα υφιστάμενα εμπόδια με τη χρήση 
λιστών ελέγχου του προσφερομένου επιπέδου προσβασιμότητας ανοιχτών 
κοινοχρήστων χώρων και διαδρομών, δημόσιων κτιρίων, μέσων μαζικής 
μεταφοράς και πολιτικών. Σύμφωνα με το πρότυπο γίνεται αναγνώριση των 
εμπλεκόμενων φορέων και  προτείνεται συμβουλευτική επιτροπή προσβα-
σιμότητας στην οποία συμμετέχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς. Προτείνει 
ουσιαστικά την μετεξέλιξή των «γραφείων προσβασιμότητας» σε έναν ανε-
ξάρτητο συμβουλευτικό και ελεγκτικό φορέα εντός των ΟΤΑ Α’ βαθμού. Μια 
τέτοια προσέγγιση έχει αναπτυχθεί σε σχετική διδακτορική διατριβή που 
παρουσιάστηκε στην ημερίδα. 

Τέλος σημαντικός παράγων είναι η εκπαίδευση, επιμόρφωση και ενημέ-
ρωση όλων όσων εμπλέκονται στο σχεδιασμό και την υλοποίηση των δη-
μοσίων κτιρίων και κοινοχρήστων χώρων που προορίζονται για την κίνηση 
πεζών.  
Το αντικείμενο της προσβασιμότητας άπτεται του συνόλου της επιστήμης 
του μηχανικού αλλά και του αντικειμένου πολλών άλλων επιστημονικών ει-
δικοτήτων. 
Προς αυτή την κατεύθυνση χρειάζεται η ενεργοποίηση των επιστημονικών 
ιδρυμάτων και των φορέων επιμόρφωσης, με κατάλληλα προγράμματα και 
διαδικασίες για να υπάρξει ουσιαστική προσέγγιση της φιλοσοφίας του 
«Σχεδιασμού για όλους»,  ώστε να μην γίνεται μηχανιστική εφαρμογή κανό-
νων και προτύπων αλλά ουσιαστική μελέτη. 
(Υπενθυμίζεται ότι όλες οι εισηγήσεις δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του 
Τμήματος, www.tkm.tee.gr,  Εκδηλώσεις) .  n

Συνέχεια από τη σελίδα 11
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Αρχιτέκτων από τεχνική εταιρεία 
CONVARTIS Α.Ε. για μελέτη και επίβλεψη 
κατασκευών. Γνώση AutoCAD ή ArchiCAD 
και προγράμματος φωτορεαλισμού. Βιο-
γραφικό Fax 2310 423783, email: tiason@
convartis.gr.
Αρχιτεκτόνισσα από τεχνικό γραφείο  
στην Καλαμαριά. Γνώση AutoCAD, 
ArchiCAD, 3d Studio Max, ή άλλο φωτο-
ρεαλιστικό πρόγραμμα. Τηλ 2310 422372, 
Fax 2310 422390, 694 5976657, email: 
nikpliatsios@gmail.com. 
Αρχιτέκτων από εταιρεία συμβούλων. 
4ετής εμπειρία στο δημόσιο και ιδιω-
τικό τομέα. Γνώση Η/Υ(Ms Office). Βι-
ογραφικό Fax 2310 554840, Τηλ 23310 
25136, email: infoplan@infoplan.gr, 
thessaloniki@infoplan.gr. 
Ηλεκτρολόγος από τεχνικό γραφείο 
για εσωτερικός συνεργάτης. Τηλ. 2310 
254437, 2310 279100, email: tech.
grafeio@gmail.com. 
Ηλεκτρολόγος από εταιρεία με έδρα τη 
Θεσσαλονίκη και αντικείμενο ενασχό-
λησης τη διαχείριση - εξοικονόμηση 
ηλεκτρικής ενέργειας και φωτοβολταϊκα 
συστήματα. Εμπειρία στις μελέτες – κα-
τασκευή φωτοβολταϊκών συστημάτων.  
Βιογραφικό Fax 2310 676427, email: 
info@seman.gr. 
Ηλεκτρολόγος με πτυχίο τηλεπικοινωνι-
ακής κατεύθυνσης, από εταιρεία Μηχα-
νική Κατασκευαστική Α.Ε.. Ηλικία έως 
30 ετών, για εργασία πεδίου στην Αθήνα. 
Τηλ / Fax 2310 441690, διεύθυνση Μη-
χανική Κατασκευαστική Α.Ε.. Θεμιστο-
κλή Σοφούλη 88 Τ.Κ. 55131, Καλαμαριά 
Θεσσαλονίκη, email: info@mihaniki.gr. 
Μηχανικός στην ΒΙ.ΠΕ Σίνδου. Εμπειρία 
σε φωτοβολταϊκά για την προετοιμασία 
προσφορών και κατάθεση φακέλου. 
Τηλ 2311 990501, 2311 990516, email: 
t.martou@edil.gr. 
Μηχανικός από εταιρεία ΤΕΜΠΑ Α.Ε., 
με έδρα τη Θεσσαλονίκη, που δραστη-
ριοποιείται στο χώρο των συστημάτων 
θέρμανσης και ψύξης ως Μηχανικός 
Πωλήσεων. Ηλικία έως 35 ετών, με 
3ετή εμπειρία τεχνικών πωλήσεων. Γνώ-
ση Η/Υ, Αγγλικών. Βιογραφικό email: 
dkonstantopoulou@tempa.gr. 
Μηχανικός Προγραμματιστής νέα από 
εταιρεία κατασκευής εφαρμογών διαδι-
κτύου. Γνώση php css. Επιθυμητή μικρή 
εμπειρία. Βιογραφικό Τηλ 698 0476366. 
Μηχανικός Προγραμματιστής από εται-
ρεία κατασκευής ιστοσελίδων e - shops. 
Γνώση σε php. Βιογραφικό Τηλ 2311 
241122, email: jobs@exnet.gr. 
Μηχανολόγος, για Ομάδα Εργασίας. 
Γνώση νομοθεσίας για Α.ΜΕ.Α, για ανελ-
κυστήρες και για αναβατόρια,  . Τηλ 697 
6800825. 
Μηχανολόγος από γερμανική εταιρεία 
στην περιοχή  Mannheim. Γνώση Αγγλι-
κών, ή Γερμανικών, ProE ή Catia V5, Τηλ 
697 6514892.
Μηχανολόγος νέος από Ε.Ξ.Υ.Π.Π. ως 
υπεύθυνος Τεχνικός Ασφαλείας σε επι-
χειρήσεις. στην ευρύτερη περιοχή της 
Θεσσαλονίκης. Βιογραφικό Fax 2310 
952570, email: pantazis16@yahoo.com. 
Μηχανολόγος από εταιρεία συμβούλων. 
4ετής εμπειρία στο δημόσιο και ιδιω-
τικό τομέα. Γνώση Η/Υ(Ms Office). Βι-
ογραφικό Fax 2310 554840, Τηλ 23310 
25136, email: infoplan@infoplan.gr, 
thessaloniki@infoplan.gr. 

Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος από τε-
χνική εταιρεία με έδρα τη Θεσσαλονίκη. 
Εργοταξιακή εμπειρία για εργασία εντός 
και εκτός Ν. Θεσσαλονίκης. Fax 2310 
428680,  email: info@diastasicon.gr. 
Πολιτικός Μηχανικός από τεχνικό γρα-
φείο για εσωτερικός συνεργάτης. Τηλ. 
2310 254437, 2310 279100, email: tech.
grafeio@gmail.com. 
Πολιτικός Μηχανικός στην Κρήτη, 
Ρόδο, Κω, Χίο, και Σάμο ως αντιπρό-
σωποι εταιρείας ξύλινων κατασκευών 
. Βιογραφικό Fax 2310 795167, email: 
info@euroco.gr. 
Πολιτικός Μηχανικός από τεχνική 
εταιρεία με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Ερ-
γοταξιακή εμπειρία για εργασία εντός 
και εκτός Ν. Θεσσαλονίκης. Fax 2310 
428680, email: info@diastasicon.gr. 
Πολιτικός Μηχανικός από τεχνική εται-
ρεία. 3 έτη εμπειρία στον τομέα των κα-
τασκευών και δυνατότητα μετακίνησης 
εκτός Θεσσαλονίκης. Γνώση Αγγλικών 
επιθυμητή. Τηλ. 2310 445367, Fax 2310 
445507, email: aris_ko2@otenet.gr.  
Πολιτικός Μηχανικός από εταιρεία συμ-
βούλων. 4ετής εμπειρία στο δημόσιο και 
ιδιωτικό τομέα. Γνώση Γ.Ο.Κ., Η/Υ(Ms 
Office), στατικών, νομοθεσίας, έκδοση 
οικοδομικών αδειών. Βιογραφικό Fax 
2310 554840, Τηλ 23310 25136, email: 
infoplan@infoplan.gr, thessaloniki@
infoplan.gr. 
Senior Cost Estimator based in Rot-
terdam, the Netherlands .Code: GRC 
/ 4799. Job Description: The cost esti-
mator independently prepares an ac-
curate cost budget and initial formula-
tion of the technical qualifications and 
compilation of the tender submission 
documents based on the specifications 
and work drawings made available by 
the client. Qualifications: Bachelor’s 
degree in Mechanics or Shipbuilding. • 
Used to working in teams, with a serv-
ice providing and flexible attitude. • Ex-
perience in ship building (maintenance 
or repair). • Knowledge of estimating 
and cost structures. • Knowledge of 
computer programme. • Preferred age 
40-50 Skills: Highly motivated person 
with excellent communication skills. 
Ability to work under pressure with 
flexibility. 
Product Manager based in Netherlands. 
Code: GRC / 4801. Job Description:  As 
Product Manager you are responsible 
for the set up and execution of the 
sales plan, the product portfolio and 
the plan for market approach. Your 
goal is to achieve the sales targets 
and to maximize the profitable sales. 
Together with the Senior Process 
Engineer Tool you will investigate the 
demands of (potential) customers 
and which technical developments 
can offer future success. The decision 
making process at the clients is 
complex due to the fact that several 
positions with different requirements 
are involved in the buying process. Your 
focus is on building a strong customer 
relationship and on trying to influence 
the progress of the decision making 
process at which you will be supported 
by the management and technical 
specialists. You will report to the Chief 
Customer Officer. Qualifications: at 
least a bachelor level in engineering 
or equivalent, preferably within the tool 
industry. Your sales experience and 

market knowledge enable you to define 
strategic direction by anticipating, 
understanding and addressing the 
changing requirements of customers 
and markets. You master the English 
language and are willing to travel 
worldwide. • Skills: An entrepreneur 
who is energetic, customer-oriented, 
creative, independent, a team player, 
hands-on and persuasive.
Researcher Sensor Systems in Eind-
hoven in Netherlands. Code: GRC / 
4797. Job Description:  The activities 
of the sensor team range from elec-
trochemical, metal oxide, GaN and 
MEMS based transducers. Using our 
interdependent competencies and ag-
ile teams, imec-nl has systematically 
broadened the range of applications 
fields of these sensor systems into a 
myriad of diverse scenarios such as 
Smart Buildings, Body Area Networks 
and Smart Packaging. Take active part 
in the development of imec-nl ’s vi-
sion in sensors; •Translate this vision 
into research activities that progress 
the state of the art, making use of 
the existing high-level infrastructure 
available to the R&D centre; •He / 
She will work closely with other team 
members and our external partners 
and collaborators within the program 
to deliver results on time and in line 
with the roadmap; the job involves a 
close collaboration with members of 
other groups including the Ultra-Low 
Power IC Design team.  Qualifications: 
•PhD degree in physics or electrical / 
mechanical engineering or equivalent 
through experience •Technical compe-
tences: Advanced knowledge in electri-
cal devices and (nano)microsensors. 
Knowledge of solid state physics. 
Knowledge of semiconductor devices 
and microelectronics. Experience in 
clean-room operations and device in-
tegration with standard (CMOS-com-
patible) technology is desirable. Expe-
rience on (Oxide) Materials behavior 
and characterization is considered a 
plus •Ability to work on projects both in 
an independent fashion and in a team 
environment and able to conclude it (as 
evidenced by a record of achievements 
such as publications, partnerships, pat-
ents etc.). •Good communication skills 
in English. Skills: Innovative, bright and 
talented (Sr) Researcher, eager to join 
the sensors team and take it to an in-
ternational level of expertise.

If you find yourself suitable for any of the 
above vacancies, please contact with 
Mrs Anna Agelidou from Manpower at 
2310 230 240 

 

Αρχιτέκτων Γνώση AutoCAD 2D, 3D για 
συνεργασία σε αρχιτεκτονικό γραφείο 
,εταιρεία. Τηλ 690 8720544. 
Αρχιτέκτων με πτυχίο ΜΕΚ B’ οικοδομι-
κά και Α’ πρασίνου, για  στελέχωση εται-
ρείας. Τηλ 2310 402960, 697 7587578. 
Αρχιτέκτων με μελετητικό πτυχίο Γ’ τά-
ξης στην κατηγορία 6 και Β’ τάξης στην 
κατηγορία 7, για στελέχωση μελετητι-
κής εταιρείας. Τηλ 697 7466374, email: 
mmadim@otenet.gr. 

Α. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Αρχιτέκτων μέλος ΤΕΕ 2010, με εξει-
δικευμένες γνώσεις βιοκλιματικού 
σχεδιασμού και οικολογικής δόμησης 
κτηρίων και οικιστικών συνόλων, ευχέ-
ρεια στην κατασκευή μακέτας, εκπλη-
ρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις,  
μεταφορικό μέσο, για εργασία στη 
Θεσσαλονίκη . Τηλ 697 3573477, email: 
ifournaris@teemail.gr. 
Ηλεκτρολόγος, μέλος ΤΕΕ 2007, μελέ-
τη υποσταθμών μέσης τάσης, ισχυρών 
ρευμάτων, φωτοβολταϊκών σταθμών, 
για συνεργασία στην ευρύτερη περιοχή 
της Θεσσαλονίκης. Τηλ. 697 9017414, 
athanasios.30@gmail.com. 
Ηλεκτρολόγος μέλος ΤΕΕ 2005, 5έτη 
προϋπηρεσία σε τεχνικές εταιρείες. 
Γνώση μελετών φυσικού αερίου, ΜΕΚ 
Α’, Αγγλικών, Η/Υ(MS Office), AutoCAD, 
4Μ, για εργασία ή για συνεργασία 
στην περιοχή Θεσσαλονίκης. Τηλ. 697 
7386856. 
Ηλεκτρολόγος με 10 έτη εμπειρία 
σε μελέτες  - επιβλέψεις Η/Μ έργων. 
Γνώση Η/Υ(Ms Office), AutoCAD, 4Μ, 
ΜΕΚ Α’ Η/Μ-υδραυλικά υπό πίεση-βι-
ομηχανικά-ενεργειακά),  για εργασία  ή 
εξωτερική συνεργασία με εταιρία, βιο-
μηχανία στο Κιλκίς ή Θεσσαλονίκη. Τηλ 
694 5951245. 
Μηχανολόγος για στελέχωση εται-
ρείας με ΜΕΚ Α’ ηλεκτρομηχαλογικά, 
υδραυλικά υπό πίεση, βιομηχανικά - 
ενεργειακά. Τηλ 693 6393229, e-mail: 
dkoptsis@teemail.gr. 
Πολιτικός Μηχανικός με πτυχίο ΜΕΚ 
Α’ σε οδοποιία, οικοδομικά, υδραυλικά, 
βιομηχανικά – ενεργειακά, λιμενικά, για 
στελέχωση. Τηλ 694 4455963, email: 
dmagatsas@teemail.gr. 
Πολιτικός Μηχανικός στη Θεσσαλονίκη 
με εμπειρία και γνώση φωτορεαλιστικών 
τρισδιάστατα σχέδια εξωτερικών και 
εσωτερικών χώρων. Γνώση ArchiCAD, 
Artlantis Studio, για συνεργασία και 
μέσω διαδικτύου. Τηλ. 697 9190779. 
Πολιτικός Μηχανικός με 12ετή εμπει-
ρία σε στατικές μελέτες δημοσίων έρ-
γων και ιδιωτικών έργων (οικοδομικά, 
γέφυρες, προένταση, σύμμεικτα, φέ-
ρουσα τοιχοποιία) και μελετητικό Β’ τά-
ξης  στην κατηγορία 8, για συνεργασία. 
ή κατ’ αποκοπή εκπόνηση μελετών. Τηλ 
697 6765233.
Πολιτικός Μηχανικός μέλος ΤΕΕ 2007, 
με μεταπτυχιακό στις Επισκευές και 
Τεχνολογία Σκυροδέματος, εμπειρία 
στη διαχείριση δημοσίων έργων (ΑΠΕ, 
επιμετρήσεις, λογαριασμοί κλπ) και 
στην έκδοση οικοδομικών αδειών. Γνώ-
ση Αγγλικών, Η/Υ(Ms Office), AutoCAD, 
4Μ - IDEA, 3DR. STRAD, άδεια οδη-
γήσεως, για εργασία σε τεχνικό γρα-
φείο  ή εταιρεία στη Θεσσαλονίκη. Τηλ 
694 4615780, email: fidanieleftheria@
gmail.com. 
Πολιτικός Μηχανικός δομοστατικός, 
μέλος ΤΕΕ 2005, εμπειρία στην εκπό-
νηση μελετών για την έκδοση οικοδο-
μικών αδειών, με 3ετή εμπειρία  στη 
διαχείριση δημοσίων έργων, σύνταξη 
τευχών δημοπράτησης, προμετρήσεων 
και επιμετρήσεων, λογαριασμών. Γνώ-
ση  Αγγλικών, Ιταλικών, Γερμανικών, 
Η/Υ(Ms Office), AutoCAD, FESPA, για 
εργασία σε μελετητικά, τεχνικά γραφεία 
ή κατασκευαστικές εταιρείες, εντός και 
εκτός Θεσσαλονίκης. Τηλ. 697 7060093, 
email: maligkmera@gmail.com.

Β. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
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ΤΕΥΧΟΣΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

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

 03
n Ναι! (...μεν, αλλά...)

 04
n  Δημοσιοποίηση 

αποφάσεων του 
Πειθαρχικού

 05
n  Συνάντηση της ΔΕ με 

τον Αντιπεριφερειάρχη 
Θεσσαλονίκης

 06
n  Διαλέξεις νέων 

αρχιτεκτόνων
n  Ανάθεση γραφιστικών 

εργασιών

 07
n  Άλλοι 580 μηχανικοί 

επιμορφώθηκαν  
στα σεμινάρια

 14
n  Με μια ματιά

 16
n  Συλλογικά-Παραταξιακά

 19
n  Δικτυακή πύλη 

αποκλειστικά για τις 
κατασκευές

n  Μειώστε τα έξοδά σας, 
προστατεύοντας το 
περιβάλλον

n  310 εκατ. στη ΔΕΗ από την 
ΕΤΕπ για το περιβάλλον

 20
n  Γιώργος Γιαννόπουλος 

«Η ελληνική καινοτομία είναι 
αποδοτικότερη για τις επιχειρήσεις 
και την οικονομία»

 23
n  Ζητείται

n  Αφορολόγητο όριο 8.000 € 
προβλέπει η νέα κλίμακα 
φορολογίας εισοδήματος

n  Ηλεκτρονική 
συνταγογράφηση: 
Προοπτικές μετά το πρώτο 
βήμα

 08
n  Ενδιαφέρουν

 10
n  Η προσβασιμότητα δεν 

αφορά μόνο τα ΑμεΑ

 11
n  Μία αρχιτεκτονική... 

«ουτοπία»

 12-13
n  Βοντίζελ 2ης γενιάς 

από χρησιμοποιημένο 
τηγανέλαιο


