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AP. AΔEIAΣ 157/92, K.T.Θ. TIMH 0.01 E

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 22

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

* Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ 23%

Δεν περιλαµβάνονται η ένθεση στο τεύχος
και
εξτρά ταχυδροµικά
έξοδαστο τεύχος
Δεν τα
περιλαµβάνονται
η ένθεση
και τα εξτρά ταχυδροµικά έξοδα
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EDITORIAL
Kάν’ το όπως ο Λέτο...
Ο Ζεσουάλδο Φερέιρα πέρασε μεγάλο μέρος του 2011 προβληματισμένος. Ο
εκνευρισμός του κορυφώθηκε μοιραία γύρω στον Αύγουστο, μετά τη συντριπτική
ήττα του «Παναθηναϊκού» στο Τελ Αβίβ από τη Μακάμπι.
Οι παροικούντες την Παιανία είχαν τότε σχολιάσει ότι Πορτογάλος τεχνικός «τα
είχε βάλει» αφενός με την έλλειψη αυτοπεποίθησης του Κατσουράνη και αφετέρου
–και κυρίως- με τον ατομισμό του ταλαντούχου, αλλά εγωιστή Σεμπάστιαν Λέτο.
Οι αθλητικές εφημερίδες είχαν γράψει ότι βασικός στόχος του Φερέιρα ήταν να
χαλιναγωγήσει τον ατομισμό του 24χρονου Αργεντίνου στο γήπεδο.
Κατά γενική ομολογία, φαίνεται ότι τα κατάφερε. Ο ατομιστής και «μοναχοφάης»
Λέτο σταδιακά μεταμορφώθηκε και πλέον εμφανίζεται πιο συνεργάσιμος, κάτι που
έχει θετικό αντίκτυπο στην ομάδα συνολικά.
Πώς έγινε το θαύμα; Απαιτήθηκε ένας σωστός προπονητής-ηγέτης και η συνειδητοποίηση, από πλευράς του πιτσιρικά παίκτη, ότι όσο καλός κι αν είσαι με τη
μπάλα στα πόδια σου, όσο δεξιοτέχνης στην ντρίπλα και ευθύβολος απέναντι στην
εστία κι αν αποδεικνύεσαι, δεν μπορείς σε καμία περίπτωση να «βγάλεις» μόνος
σου ένα παιχνίδι. Χρειάζεσαι την ομάδα και την ικανότητα να λειτουργείς όχι απλά
μέσα σε αυτήν, αλλά ΜΑΖΙ της.
Μπορεί ο Λέτο να είναι Αργεντίνος, αλλά σε ό,τι αφορά τον ατομισμό, φαίνεται
ότι μοιράζεται το DNA των Ελλήνων. Οι Ελληνες είμαστε ατομιστές και συνήθως
θέλουμε να πεθάνει η κατσίκα του γείτονα, αντί να αποκτήσουμε τη δική μας, για
λόγους που περιέγραψε πολύ καλά ο Αρίστος Δοξιάδης, στο γνωστό πλέον άρθρο
του, με τίτλο «Νοικοκυραίοι, Ραντιέρηδες και Καιροσκόποι».
Υπενθυμίζουμε: «οι Έλληνες φέρονται πιο καιροσκοπικά από τους Σουηδούς ή και
τους Γάλλους. Η διαφορετική συμπεριφορά δεν έχει μια μόνο αιτία. Υπάρχει πολιτισμική διαφορά νοοτροπίας. Παράλληλα η δομή των κινήτρων και των κυρώσεων
συγκριτικά ευνοεί την αρπαχτή. Τα δύο επίπεδα (νοοτροπία - δομή) αλληλεπιδρούν
μέσα από την ανοχή (δεν σε καταγγέλλω που φοροδιαφεύγεις) και τη δυσπιστία
(σε ρίχνω, γιατί φοβάμαι ότι θα με ρίξεις). Πού οφείλεται η πολιτισμική διαφορά
στην έφεση για συνεργασία, και πόσο βαθιά είναι; Σε τέτοια ερωτήματα η συστηματική έρευνα και θεωρία διεθνώς τώρα ξεκινάει, ουσιαστικά τα τελευταία είκοσι
χρόνια. Για την Ελλάδα η πιο ενδιαφέρουσα αφήγηση είναι του Στέλιου Ράμφου,
για την “άπρακτη εξατομίκευση”. Η ανθρωπολογία του προσώπου διαμορφώθηκε
διαφορετικά σε εμάς από ό,τι στη Δύση. Εκεί ‘’σκοπός του ατόμου είναι η εντός
του ανακεφαλαίωση, ει δυνατόν, της συνολικής κοινωνικής και πνευματικής εξελίξεως – η εν ευαισθησία καθολικότης του ως ανθρώπου’’. Ο δυτικός άνθρωπος
έχει εσωτερικεύσει τους κανόνες της κοινωνίας – τους έχει εξατομικεύσει. Στους
Έλληνες, όταν διασπάστηκαν οι συλλογικές δομές του μεσαίωνα, μείναμε στον
ατομισμό χωρίς την εξατομίκευση».
Αν άλλαξε ακόμη και ο Λέτο με το εκρηκτικό ταμπεραμέντο, που κάνει το γήπεδο
να φαίνεται «στενό», σίγουρα μπορούμε να αλλάξουμε όλοι. Οι καιροί απαιτούν συνεργασία, συλλογικότητα και υπέρβαση του ατομισμού. Απαιτούν κοινούς αγώνες
και συσπείρωση για το καλύτερο, απαιτούν ξεκαθάρισμα των στόχων που πρέπει να
κυνηγήσουμε με όλες μας τις δυνάμεις, χωρίς μικρότητες.
Η προτροπή μας δεν αφορά μόνο εμάς τους μηχανικούς, που όμως είπαμε και στα
προηγούμενα editorial του «Τ» πρέπει να διεκδικήσουμε τα δικαιώματά μας σαν
μια γροθιά και να προασπίσουμε τη δεοντολογία και την ηθική στον κλάδο μας,
με το νου μας στις επόμενες γενιές. Αφορά όλους τους Ελληνες: Κάντε το όπως
ο Λέτο…n

Νομική Υπηρεσία 2310 883109
Τμήμα Βιβλιοθήκης & Πληροφόρησης
Τράπεζα Πληροφοριών 2310 883186
Δανεισμός 2310 883187

* Ξέρουμε ότι είναι άλλος Αργεντίνος αλλά είναι ο καλύτερος.

ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΤΕΕ/TKM

TEXNIKO ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ NΠΔΔ
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«ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ
ΤΟΥ ΤΣΜΕΔΕ»
Συμβολική κατάληψη στις 17/1
Την Τρίτη 17 Ιανουαρίου, στις 12.30 το μεσημέρι, οι μηχανικοί της Κ. Μακεδονίας προχωρούμε σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας και συμβολική κατάληψη των γραφείων του ΤΣΜΕΔΕ,
γιατί πραγματικά δεν πάει άλλο με τις κυβερνητικές επιλογές για το ασφαλιστικό μας ταμείο και το επάγγελμά μας.
Δυστυχώς, για ακόμη μια φορά, η κυβέρνηση
νομοθετεί πρόχειρα και επιφανειακά, χωρίς
αναλογιστικές μελέτες και χωρίς να γνωρίζει
το χρόνο βιωσιμότητας που θα κερδίσει το
ασφαλιστικό σύστημα.
Δυστυχώς, για ακόμη μια φορά, η κυβέρνηση
νομοθετεί αγνοώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ασφαλιστικού φορέα των μηχανικών
και επιβάλλει νέες παράλογες αυξήσεις στις
εισφορές.
Δυστυχώς, για ακόμη μια φορά, η πολιτεία
οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στην πλήρη
αποδόμηση του πλέον υγιούς και βιώσιμου ταμείου, με τους καλύτερους ποιοτικούς δείκτες.
Οι Μηχανικοί της Κεντρικής Μακεδονίας,
μαζί με τους συναδέλφους μας από όλη την
Ελλάδα, είμαστε αποφασισμένοι να αντιταχθούμε:
• Στην επιχειρούμενη αποψίλωση των αποθεματικών του Ταμείου μας.
Σε συνέχεια των δραματικών οικονομικών
εξελίξεων της ευρωζώνης και της απόφασης για το εθελοντικό «κούρεμα» του ελληνικού δημοσίου χρέους κατά 50%, καθώς και
των δημοσιευμάτων του τύπου για αντίστοιχο
«κούρεμα» των αποθεματικών των ασφαλιστικών ταμείων που είναι κατατεθειμένα στην
Τράπεζα της Ελλάδας, το ΤΕΕ, κατέθεσε αίτημα για κατεπείγουσα ποινική διερεύνηση της
διαχείρισης των αποθεματικών του ΕΤΑΑ.
Πρέπει να τονιστεί ότι:
-Το συνολικό αναλογιστικό έλλειμμα της κοινωνικής ασφάλισης στην Ελλάδα υπολογίζεται
περίπου στα 500 δισ. ευρώ, ενώ στην Τράπεζα
της Ελλάδας υπάρχουν μόνο τα 23 δισ. €, από
τα οποία τα 5,5 δισ. € είναι του ΕΤΑΑ.
-Η ετήσια κρατική επιχορήγηση για την κοινωνική ασφάλιση, που καταβάλλεται σε όλα τα
ασφαλιστικά ταμεία εκτός του ΕΤΑΑ, ανέρχεται στα 14 δισ. €, ποσό δηλαδή αντίστοιχο με
το σχεδιαζόμενο κούρεμα.
-Tο ΕΤΑΑ και ιδιαίτερα το ΤΣΜΕΔΕ, δεν αντιμετωπίζει ταμειακά προβλήματα, είναι πλεονασματικό - ήδη στο 9μηνο του 2011 έχει
πλεόνασμα πλέον των 140 εκ. € και δεν επιχορηγήθηκε ποτέ από την πολιτεία, η οποία
μάλιστα του οφείλει από την τριμερή χρηματοδότηση ποσό 400 εκ. €.
Γίνεται προφανές ότι οποιοδήποτε «επέμβαση» στα αποθεματικά του Ταμείου μας,
που δεν λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητές
του (ασφάλιση ιδιότητας, έκδοση εγγυητικών
επιστολών, πληρωμή βασικής σύνταξης) και
απειλεί τη βιωσιμότητά του, είναι αδιανόητο
να γίνει αποδεκτή.
• Στις απαράδεκτες αυξήσεις των ασφαλιστικών μας εισφορών
Οι μηχανικοί κατατασσόμαστε υποχρεωτικά
σε 14 ασφαλιστικές κατηγορίες. Οι εισφορές

για την τελευταία κατηγορία αυξάνονται μέχρι
και κατά 239% (!) σε βάθος χρόνου (στοιχεία
του Αναλογιστικού Παρατηρητηρίου ΤΣΜΕΔΕ
του ΤΕΕ).
Οι μετά την 1.1.93 ασφαλισμένοι που έχουν
συμπληρώσει τουλάχιστον τρία έτη ασφάλισης
κατατάσσονται υποχρεωτικά στην 2η ασφαλιστική κατηγορία (αύξηση εισφορών 26%
για την 1η τριετία), ενώ η αντίστοιχη αύξηση
για τους «παλιούς ασφαλισμένους» (μέχρι
31.12.1992) ανέρχεται σε ποσοστό 15%.
Επιπρόσθετα, η νομοθετική ρύθμιση θα δημιουργήσει σοβαρό μακροπρόθεσμο πρόβλημα
βιωσιμότητας στο ταμείο, αφού παράγει αρνητικά αναλογιστικά ισοζύγια για τους νεοεισερχόμενους, αλλά και για τους ασφαλισμένους μετά την 1.1.1993, καθώς μεγαλώνουν
οι παροχές με το ανέβασμα στις ασφαλιστικές
κατηγορίες, αλλά δεν αναπληρώνονται, ακόμη
και από τις δυσβάστακτες εισφορές.
Αξίζει να σημειωθεί ότι, μετά τους δύο ασφαλιστικούς νόμους (3863 και 3865) το 2010, ψηφίστηκαν άλλα πέντε (5) νέα πολυνομοσχέδια,
η συνταγματικότητα των οποίων αμφισβητείται. Τα πολυνομοσχέδια αυτά επεμβαίνουν σε
διατάξεις και διαδικασίες, που είχαν θεσμοθετηθεί με τους παραπάνω νόμους μόλις
το προηγούμενο έτος!
Οι προαναφερθείσες δυσμενείς αλλαγές που
κομίζουν αυτά, σε ό,τι αφορά τις εισφορές,
εμπεριέχονται στις εξής διατάξεις:
1.Νόμος 3986/2011: «Επείγοντα Μέτρα
Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012−2015, 1η Ιουλίου 2011». Φέρνει τις παράλογες αυξήσεις
των ασφαλιστικών εισφορών χωρίς προηγούμενη αναλογιστική μελέτη, και χωρίς καμία μα
καμία απαίτηση κάλυψης ταμειακών αναγκών
του ταμείου.
2.Νόμος 3996 / 2011 «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας,
ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης
και άλλες διατάξεις», 5η Αυγούστου 2011:
Αναγνωρίζεται στους εργοδότες το δικαίωμα,
όχι μόνο να προσλαμβάνουν μηχανικούς με
μισθό χαμηλότερα των 700€ / μήνα, αλλά και
η διαφορά των εισφορών να καταβάλλεται από
τους ίδιους τους μισθωτούς συναδέλφους.
3.Νόμος 4019 / 2011, «Κοινωνική Οικονομία
και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές
διατάξεις», 30η Σεπτεμβρίου 2011. Σύμφωνα
με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 20 του
νόμου, οι προβλεπόμενες αυξημένες εισφορές
των ελεύθερων επαγγελματιών μηχανικών του
νόμου 3986/2011, θα έχουν αναδρομική ισχύ
από 1.7.2011, ανεξαρτήτως της πρόβλεψης του
αρχικού νόμου που τις επιβάλλει από 1.1.2012!
4.Νόμος 4024/2011, «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολόγιο,
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις
εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου
δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015»,
27η Οκτωβρίου 2011, Σύμφωνα με την παρ.8
του άρθρου 2 του νόμου, η προβλεπόμενη εισφορά των ασφαλισμένων του ΕΤΑΑ αποδίδεται στον ΟΑΕΔ έως 31.12.2011, ανεξαρτήτως
εάν αυτά τα ποσά έχουν εισπραχθεί μέχρι την

ημερομηνία αυτή από το φορέα. Η εισφορά δε,
αυτή δεν έχει καμιά ανταποδοτικότητα για τους
άνεργους μηχανικούς.
Και ακόμα
• Στις προτάσεις για κατάργηση των νόμιμων
αμοιβών
• Στην προώθηση της εργασιακής ζούγκλας
εις βάρος της ασφάλειας των Ελλήνων πολιτών και των εσόδων της Ελλάδας.
• Στην εχθρική αντιμετώπιση από το κράτος
των Διπλωματούχων Μηχανικών, την απαξίωση και υποτίμηση συνολικά των Ελλήνων Επιστημόνων, του σημαντικότερου αναπτυξιακού
πλεονεκτήματος της χώρας.
• Στην παντελή απουσία δυναμικών αναπτυξιακών πρωτοβουλιών και μεσοπρόθεσμων
μέτρων, την αδικαιολόγητη καθυστέρηση του
ΕΣΠΑ , τη μείωση του τεχνικού αντικειμένου και
την ανυπαρξία προγραμματισμού νέων έργων
• Στη διάλυση της Δημόσιας Διοίκησης και των
Τεχνικών Υπηρεσιών
• Στην ισοπέδωση των Διπλωματούχων Μηχανικών και στην κατάργηση κάθε έννοιας αξιοκρατίας με το μισθολόγιο και βαθμολόγιο του
Δημοσίου.
n ΟΙ Χ.ΣΠΙΡΤΖΗΣ ΚΑΙ Σ.ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΣΤΗ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Στο μεταξύ, στις 27 Ιανουαρίου θα πραγματοποιηθεί στο αμφιθέατρο του ΤΕΕ/ΤΚΜ, παρουσία του προέδρου του ΤΕΕ, Χρήστου Σπίρτζη
και του αντιπροέδρου, Σωκράτη Αλεξιάδη,
ενημερωτική ανοιχτή συνάντηση/ συνεδρίαση
για την περαιτέρω πορεία των κινητοποιήσεων και την ανταλλαγή απόψεων. Η συνεδρίαση
αναμένεται να ξεκινήσει στις έξι το απόγευμα.
Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί ενόψει της
πανελλαδικής παντεχνικής συγκέντρωσης και
των κινητοποιήσεων, που έχουν προγραμματιστεί για τις 3 Φεβρουαρίου, στην Αθήνα.
n ΣΥΣΚΕΨΗ ΤΕΕ/ΤΚΜ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
Στη διάρκεια σύσκεψης του ΤΕΕ/ΤΚΜ και των
συλλόγων των μηχανικών που έγινε την Τετάρτη, 11 Ιανουαρίου, αποφασίστηκε η μορφή που θα λάβουν οι πρώτες κινητοποιήσεις,
ενώ επιβεβαιώθηκε η αποφασιστικότητα των
συλλογικών οργάνων να αντιδράσουν δυναμικά
απέναντι στα διαρκή πλήγματα που δέχεται ο
κλάδος
Στη σύσκεψη μετείχαν οι: Γιάννης Τσιωνάς
(ΕΜΔΥΔΑΣ), Γιώργιος Μπάκης (Σύλλογος Ελλήνων Μηχανικών Πολεοδομίας, Χωροταξίας
& Περιφερειακής Ανάπτυξης), Τέλης Τοκατκλίδης (ΣΜΕΔΕΚΕΜ), Τάνια Κερκίρη (ΣΜΗΥΠΒΕ), Γιώργος Χατζηνάσιος (ΣΠΕΔΕΘ-ΚΜ),
Γιώργος Τσακούμης (Σύλλογος Διπλωματούχων Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών),
Αθανάσιος Κολότσιος (ΣΜΗΒΕ), ‘Εβελυν
Παπαδοπούλου (Σύλλογος Αρχιτεκτόνων) και
Ηλίας Περτζινίδης (Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών).
Από πλευράς ΤΕΕ/ΤΚΜ έλαβαν μέρος ο πρόεδρος της διοικούσας επιτροπής. Τάσος Κονακλίδης, η αντιπρόεδρος, Αννα Μίχου, ο γενικός γραμματέας, Παναγιώτης Αντιβαλίδης και
το μέλος της ΔΕ και υπεύθυνος των επαγγελματικών θεμάτων, Δημήτρης Μήτρου.n
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EKΔHΛΩΣH ΓIA TIΣ ΠΛHMMYPEΣ,
KAΘΩΣ O KINΔYNOΣ ΠAPAMENEI
Σοβαρός παραμένει ο κίνδυνος πλημμυρών
στο πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης,
ενώ σημαντικές είναι και οι καθυστερήσεις
που
εξακολουθούν
να
διαπιστώνονται
στην υλοποίηση έργων αντιπλημμυρικής
προστασίας, οκτώ, πλεόν, χρόνια μετά την
έναρξη του σχετικού master plan.
Όπως είχε επισημάνει το ΤΕΕ/ΤΚΜ, στο
πλαίσιο ημερίδας που είχε διοργανώσει
το 2010, οι καθυστερήσεις υφίστανται είτε
λόγω έλλειψης ώριμων μελετών είτε εξαιτίας
μη χρηματοδότησης έργων, τη στιγμή που
τα γνωστά ρέματα έχουν διευθετηθεί με
ακατάλληλο τρόπο, ενώ και οι ανοιχτές κοίτες
έχουν είτε μπαζωθεί και επιχωματωθεί
είτε μετατραπεί σε «γειτονιές» αυθαιρέτων.
Σε εκείνη την εκδήλωση, ο πρόεδρος του ΤΕΕ/
ΤΚΜ. Τάσος Κονακλίδης, είχε επισημάνει την
ανάγκη να υλοποιηθούν έργα αντιπλημμυρικής
προστασίας της Θεσσαλονίκης και διαχείρισης
ομβρίων «εδώ και τώρα».
Με δεδομένη την πλήρη στασιμότητα στο
θέμα, το ΤΕΕ/ΤΚΜ το επαναφέρει στο
προσκήνιο, διοργανώνοντας νέα εκδήλωση
με τίτλο «Αντιπλημμυρικός Σχεδιασμός και
Προστασία της Μητροπολιτικής Ενότητας
Θεσσαλονίκης», στις 16 Ιανουαρίου, στο
αμφιθέατρό του (Μ.Αλεξάνδρου 49).
Σκοπός της ημερίδας είναι ενημέρωση του
τεχνικού κόσμου αλλά και των πολιτών,
σχετικά με την αντιμετώπιση του κινδύνου
από πλημμυρικά φαινόμενα. Συγκεκριμένα
θα παρουσιαστούν η Οδηγία 60/2007,
ζητήματα που αφορούν τα υδατορέματα της
Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης,
καθώς και θέματα που έχουν σχέση με την
υδρολογία της περιοχής αλλά και με τις
επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Θα
παρουσιαστεί, τέλος, η διεθνής εμπειρία
σχετικά με τα παραπάνω θέματα καθώς και ο
προγραμματισμός των αντίστοιχων υπηρεσιών
(ΕΥΑΘ, ΕΥΔΕ ΥΑΕΛΜΠΘ.). Το τελικό πρόγραμμα
της εκδήλωσης ακολουθεί:
n ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ
18:00 - 18:15 Προσέλευση - καφές
Προεδρείο: Λεκίδης Βασίλειος, Πρέντζας
Σωτήριος, Σαμαράς Γρηγόριος
18:15 - 18:45
Χαιρετισμός Προέδρου ΤΕΕ/ΤΚΜ
Χαιρετισμός του Υφυπουργού ΥΠΟΜΕΔΙ,
Γιάννη Μαγκριώτη
Χαιρετισμοί εκπροσωπων φορέων
18:45 - 19:05
Πορεία Yλοποίησης της Οδηγίας 60/2007 στην
Κ. Μακεδονία - Προκύπτουσες Eνέργειες
Μπαλαφούτας Γεώργιος - Ομότιμος
Καθηγητής Α.Π.Θ.
19:05 - 19:25
Υδατορέματα της Mητροπολιτικής Eνότητας
Θεσσαλονίκης
Τζιμόπουλος Χρήστος - Ομότιμος Καθηγητής.
Α.Π.Θ.
19:25 - 19:45
Υδρολογία και Κλιματική Αλλαγή.
Η περίπτωση της Θεσσαλονίκης
Βαφειάδης Μάριος - Αναπληρωτής
Καθηγητής Α.Π.Θ.

19:45 - 20:00 Διάλειμμα - καφές
Προεδρείο: Βραγγάλας Βασίλειος, Σαμαράς
Γρηγόριος, Μάλλιος Ζήσης
20:00 - 20:20
Σχέδιο Διαχείρισης Πλημμυρών - Διεθνής
Εμπειρία
Καραγιαννίδης Ελευθέριος - Δρ. Χημικός
Μηχανικός
20:20 - 20:40
Δίκτυα Αποχέτευσης Πόλης Θεσσαλονίκης
Λεγμπέλος Παντελής - Δ/ντής Δικτύου

Αποχέτευσης ΕΥΑΘ
20:40 - 21:00
Προγραμματισμός Αντιπλημμυρικών Περιβαλλοντικών Έργων Μητροπολιτικής
Ενότητας Θεσσαλονίκης
Τηλιγάδας Χρήστος - Αγρονόμος Τοπογράφος
Μηχανικός
Αλεξίου Αθανάσιος - Διπλ. Πολιτικός
Μηχανικός ΕΥΔΕ ΥΑΕΛΜΠΘ
21:00 - 21:30
Θεματικές παρεμβάσεις - συζήτηση n
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ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ
ΚΑΙ ΟΙ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΑΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
Η Ελλάδα δεν είναι ούτε η πρώτη ούτε η τελευταία ευρωπαϊκή χώρα που επιχείρησε αλλαγές στο ασφαλιστικό. Είναι, απλώς, η χώρα
που προχώρησε στις πιο πρόχειρες και πιο
επιφανειακές αλλαγές, χωρίς έρευνα, χωρίς
προτάσεις που να εξοικονομούν πόρους στο
σύστημα κοινωνικής ασφάλισης και το σπουδαιότερο, χωρίς αναλογιστικές μελέτες για τη
βιωσιμότητά των «μορφωμάτων» που θεσμοθετούνται.
Είμαστε δηλαδή, η μόνη ευρωπαϊκή χώρα που
νομοθετεί, χωρίς να ξέρει καν, αν θα υπάρξουν οφέλη, και πόσο χρόνο βιωσιμότητας
κερδίζει το ασφαλιστικό της σύστημα.
Έχουμε επισημάνει κουραστικά, διαχρονικά
και προς κάθε κατεύθυνση, ότι η λύση του
ασφαλιστικού μας συστήματος είναι αλληλένδετη με την οικονομική ανάπτυξη και τις
διαρθρωτικές αλλαγές που απαιτούνται στην
ελληνική οικονομία, και άμεσα συνδυασμένη
με την εργασία σε σωστές και δίκαιες προϋποθέσεις.
O φαύλος κύκλος των συνεχών εισπρακτικών
μέτρων που φουντώνουν την ύφεση και την
ανεργία έχει άμεσο αντίκτυπο στο ασφαλιστικό
σύστημα. Οι «αρμόδιοι» ανακαλύπτουν έκπληκτοι ότι το πάγωμα της οικονομίας κοστίζει
πολύ περισσότερο στα Ταμεία, σε σχέση με
όσα εξοικονομούν, λόγω των οδυνηρών περικοπών στις συντάξεις.
Μόλις τον περασμένο Δεκέμβριο ο κ. Κουτρουμάνης «κατάλαβε», ότι το πρόσθετο ταμειακό
έλλειμμα από τα έσοδα των εισφορών, λόγω

Από τις κινητοποιήσεις τον Ιανουάριο του 2008

Από τις κινητοποιήσεις τον Ιανουάριο του 2011

της εκτίναξης της ανεργίας στο 18% και την
αύξηση του αριθμού των συνταξιούχων, ανέρχεται στα 4,5 δις € (δύο φορές το «χαράτσι»
της ΔΕΗ), ενώ θα απαιτηθεί επιπλέον αύξηση
της ετήσιας επιχορήγησης των ασφαλιστικών
ταμείων κατά 1,5 δις € το 2012.
Έτσι, το κράτος, υπηρετώντας αυτήν την αντίφαση και την αδικία, άλλους φορείς τούς
επιδοτεί με τεράστια ποσά από τον κρατικό
προϋπολογισμό, στηρίζοντας ταυτόχρονα και
υψηλές παροχές, και άλλους τους εμποδίζει
να προσαρμόσουν, με τις δικές τους δυνάμεις,
τις δικές τους παροχές στο επίπεδο των επιχορηγουμένων.
Δυστυχώς, και για μία ακόμη φορά, η κυβέρνηση αγνοεί τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
του ασφαλιστικού μας φορέα και επιβάλλει
νέες παράλογες αυξήσεις των ασφαλιστικών
μας εισφορών, συνδυασμένες με «κούρεμα»
των αποθεματικών του ΕΤΑΑ - ΤΣΜΕΔΕ, που
οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια στην πλήρη
αποδόμηση του πλέον υγιούς και βιώσιμου ταμείου με τους καλύτερους ποιοτικούς δείκτες.
1. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ
Σε συνέχεια των δραματικών οικονομικών
εξελίξεων της ευρωζώνης και της απόφασης για το εθελοντικό «κούρεμα» του ελληνικού δημοσίου χρέους κατά 50%, σε συνδυασμό με τα δημοσιεύματα του τύπου για
αντίστοιχο «κούρεμα» των αποθεματικών των
ασφαλιστικών ταμείων που είναι κατατεθειμένα στην Τράπεζα της Ελλάδας, το ΤΕΕ δια του
Προέδρου του, Χρήστου Σπίρτζη, κατέθεσε
την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου αίτημα για κατεπείγουσα ποινική διερεύνηση της διαχείρισης των αποθεματικών του Ενιαίου Ταμείου
Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (ΕΤΑΑ), σε συνεργασία με το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών,
την Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία, τον
Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, το Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Εφετών Αθηνών - Πειραιώς,
Αιγαίου και Δωδεκανήσου και την Ομοσπονδία
Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδος.
Πρέπει εδώ να τονίσουμε, ότι όσο και εάν
ακούγεται παράδοξο, οι δηλώσεις των αρμόδιων υπουργών Οικονομικών κ. Ε. Βενιζέλου
και Εργασίας - Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Γ.
Κουτρουμάνη, ότι το «κούρεμα» των αποθεματικών των ασφαλιστικών ταμείων ύψους
- περίπου 23 δις € κατά 50% - δηλαδή κατά 14
δις €, δεν θα προκαλέσει ουσιαστικά προβλήματα στις πληρωμές των συντάξεων και των
ασφαλιστικών παροχών γενικότερα είναι ειλικρινείς και απεικονίζουν την πραγματική οικονομική κατάσταση όλων των ταμείων - εκτός
βέβαια από το δικό μας - γιατί:
• Το συνολικό αναλογιστικό έλλειμμα της κοινωνικής ασφάλισης στην Ελλάδα υπολογίζεται
περίπου στα 500 δις €, ενώ όπως αναφέρθηκε

και προηγουμένως στην Τράπεζα της Ελλάδας
υπάρχουν μόνο τα 23 δις €, από τα οποία τα 5,5
δις € είναι του ΕΤΑΑ, και το οποίο πρακτικά
παρουσιάζει το χαμηλότερο αναλογιστικό έλλειμμα.
• Η ετήσια κρατική επιχορήγηση για την κοινωνική ασφάλιση, που καταβάλλεται σε όλα τα
ασφαλιστικά ταμεία εκτός του ΕΤΑΑ, ανέρχεται στα 14 δις €, ποσό δηλαδή αντίστοιχο με το
σχεδιαζόμενο κούρεμα.
Αντίθετα, το ΕΤΑΑ και ιδιαίτερα το ΤΣΜΕΔΕ,
όχι μόνο δεν αντιμετωπίζει ταμειακά προβλήματα, αλλά αντιθέτως είναι πλεονασματικό.
Ήδη στο 9μηνο του 2011 έχει πλεόνασμα πλέον των 140 εκ. €, ενώ το 2010 άγγιξε περίπου
τα 200 εκ. €. Δεν επιχορηγήθηκε ποτέ από
την πολιτεία, η οποία του οφείλει από την
τριμερή χρηματοδότηση ποσό πλέον των 400
εκ. €, και τα αποθεματικά προέρχονται αποκλειστικά από τις εισφορές των μετόχων του
Ταμείου.
Γίνεται προφανές λοιπόν σε όλους μας, ότι
οποιοδήποτε «επέμβαση» στα αποθεματικά
του Ταμείου μας, που δεν λαμβάνει υπόψη τις
ιδιαιτερότητές του (ασφάλιση ιδιότητας, έκδοση εγγυητικών επιστολών, πληρωμή βασικής
σύνταξης), και απειλεί τη βιωσιμότητά του,
είναι αδιανόητο να γίνει αποδεκτή.
2. ΟΙ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΝΕΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
Το 2010, δύο χρόνια μετά την εμπειρία του
μορφώματος του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα
Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.) που μας επιβαρύνει με ετήσιο λειτουργικό κόστος που ξεπερνά
το ένα εκατομμύριο ευρώ - η τότε κυβέρνηση
του ΠΑΣΟΚ ομολόγησε την κατάρρευση της
κοινωνικής ασφάλισης στην Ελλάδα. Eπίσης
ψήφισε δύο νέους ασφαλιστικούς νόμους, τον
3863 και 3865, που θεσμοθετούν δύο μορφές
συντάξεων, τη βασική (με κρατική εγγύηση και
χρηματοοικονομικά κριτήρια για την απόδοσή
της) και την αναλογική που συνδέεται αποκλειστικά με τις εισφορές των ασφαλισμένων και
τις οικονομικές δυνατότητες των ταμείων στο
χρόνο απόδοσή τους. Παράλληλα, θεσμοθετούν την ενιαία διαχείριση των αποθεματικών
των ασφαλιστικών φορέων και τη δυνατότητα
τού μεταξύ τους δανεισμού.
Δυστυχώς, δεν χρειάστηκε να περάσει ούτε
ένας χρόνος, και η κυβέρνηση, μετά τους δύο
ασφαλιστικούς νόμους (3863 και 3865 / 2010),
ήδη μέχρι σήμερα έχει ψηφίσει 5 νέα πολυνομοσχέδια, των οποίων αμφισβητείται η συνταγματικότητα, που επεμβαίνουν σε διατάξεις και διαδικασίες που είχαν νομοθετηθεί
μόλις το περασμένο έτος.
Οι κυριότερες και δυσμενέστερες για τους
μηχανικούς διατάξεις, με τη χρονολογική σειρά που ψηφίστηκαν είναι:
i) Νόμος 3863 / 2010 Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις ερ-
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γασιακές σχέσεις, 15η Ιουλίου 2010
α. Κατάργηση της τριμερούς χρηματοδότησης
για τους ασφαλισμένους μετά την
1.1.1993 (γενική ρύθμιση, ήδη μέχρι σήμερα η
πολιτεία οφείλει στο ΤΣΜΕΔΕ περίπου
400.000.000€)
β. Πληρωμή της βασικής σύνταξης των 360€
από τα αποθεματικά του ΤΣΜΕΔΕ, και όχι με
κρατική επιχορήγηση, όπως προβλέπεται για
όλα τα άλλα ταμεία, εκτός του ταμείου των Μέσων Επικοινωνίας, το οποίο όμως διατήρησε
τον κοινωνικό πόρο του «αγγελιοσήμου».
γ. Κοινή διαχείριση των αποθεματικών όλων
των ασφαλιστικών φορέων με δυνατότητα δανεισμού μεταξύ των ταμείων (από τα εύρωστα
στα ελλειμματικά).
δ. Πρόσθετη ασφάλιση στον ΟΑΕΕ για τους
«παλιούς» ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ (μέχρι
και 31.12.1992) που ασκούν την εμπορική ιδιότητα, και δεν είναι συναφής με το επάγγελμα
του μηχανικού.

θα έχουν αναδρομική ισχύ από 1.7.2011, ανεξαρτήτως της πρόβλεψης του αρχικού νόμου
που τις επιβάλλει από 1.1.2012 !!!
v) Νόμος 4024 / 2011 Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής
του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015), 27η Οκτωβρίου
2011
Σύμφωνα με την παρ.8 του άρθρου 2 του νόμου, η προβλεπόμενη εισφορά των ασφαλισμένων του ΕΤΑΑ αποδίδεται στον ΟΑΕΔ έως
31.12.2011, ανεξαρτήτως εάν αυτά τα ποσά
έχουν εισπραχθεί μέχρι την ημερομηνία αυτή
από το φορέα. Η εισφορά δε αυτή δεν έχει
καμιά ανταποδοτικότητα για τους άνεργους
μηχανικούς.

έκδοση των σημειωμάτων των πληρωμών των
εισφορών των ασφαλισμένων μας.
Παράλληλα, και μετά τα παραπάνω, επιβάλλεται η ρητή δέσμευση της διοίκησης του Ταμείου στις εξής κατευθύνσεις - δράσεις:
α. να προχωρήσει στην έκδοση των σημειωμάτων πληρωμής των εισφορών με βάση τις
ισχύουσες εισφορές που αντιστοιχούν στην
1η ασφαλιστική κατηγορία.
β. από κοινού με τη διοίκηση του ΤΕΕ να προσφύγουμε δικαστικά για το ύψος των εισφορών, γιατί:
Η αύξηση των εισφορών προκαλεί πρόσκαιρη
αύξηση εσόδων στο ΤΑΜΕΙΟ η οποία (αύξηση
εσόδων) ΔΕΝ απαιτείται γιατί το ΤΑΜΕΙΟ δεν
έχει πρόβλημα χρηματορροών για τουλάχιστον
μια 25ετία από σήμερα, ακόμη και με το σενάριο της κλειστής ομάδας ασφαλισμένων
ατόμων.
Η επικείμενη νομοθετημένη αύξηση θα δημιουργήσει σοβαρό πρόβλημα βιωσιμότητας σε
μακροπρόθεσμη βάση στο ΤΑΜΕΙΟ αφού παράγει αρνητικά αναλογιστικά ισοζύγια για τους
Νεοεισερχόμενους ασφαλισμένους αλλά και
για τους ΝΕΟΥΣ ασφαλισμένους (που ασφαλίστηκαν μετά την 1.1.1993).
Συγκεκριμένα, και προς επιβεβαίωση των παραπάνω, καταγράφουμε ένα παράδειγμα με
το αναλογιστικό ισοζύγιο για την ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ενός ασφαλισμένου ατόμου (ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ), που θα εισέλθει στο
ΤΣΜΕΔΕ την 01.01.2012, όπου αποτυπώνεται
ξεκάθαρα το σοβαρότατο πρόβλημα βιωσιμότητας που θα προκληθεί στο μέλλον με την
παραπάνω μικρή βελτίωση της χρηματορροής του ΤΑΜΕΙΟΥ εξαιτίας του μη
ισορροπημένου αναλογιστικού ισοζυγίου.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
Σήμερα, επιβάλλεται με στοχευμένες ενέργειες και δράσεις (αντίστοιχες με αυτές που
δρομολογήθηκαν για τη διασφάλιση των αποii) Νόμος 3986 / 2011 Επείγοντα Μέτρα Εφαρ- θεματικών μας) να μπλοκάρουμε, όχι μόνο τις
μογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου
συγκεκριμένες αυξήσεις, αλλά και να απαιτήΔημοσιονομικής Στρατηγικής 2012−2015, 1η σουμε την κατάργηση νομοθετικών διατάξεΙουλίου 2011
ων, όπως αυτές που επιτρέπουν σε εργοδότες
Παράλογη αύξηση των εισφορών των ασφα- να προσλαμβάνουν μηχανικούς με μισθό λιλισμένων σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, γότερο των 700€ και τη διαφορά των ασφαλιχωρίς προηγούμενη αναλογιστική μελέτη, και στικών εισφορών να επιβαρύνονται οι ίδιοι οι
χωρίς καμία μα καμία απαίτηση κάλυψης τα- συνάδελφοι.
μειακών αναγκών του ταμείου.
Επισημαίνουμε, ότι για την εφαρμογή των αυΕπισημάνσεις
ξήσεων των εισφορών (παρ. 2, 14 και 15 του
• Στο συγκεκριμένο νόμο (άρθρο 44 παρ. 14 άρθρου 44 του Ν. 3986/2011) απαιτείται η έκκαι 15) οι ασφαλιστικές κατηγορίες είναι 14 δοση υπουργικής απόφασης, μετά από γνώμη
και θεωρητικά – μή του νόμου διαφορετικά του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου και
οριζόμενου – είναι υποχρεωτικές και οι 14.
του Σ.Κ.Α.
• οι νέες εισφορές, οδηγούν, σε βάθος χρό- Επομένως, οι σχετικές εγκύκλιοι που έχουν
νου, σε αύξηση εισφορών σε ποσοστό 93.31% εκδοθεί, δεν αποτελούν ικανή και αναγκαία
για τις 10 πρώτες ασφαλιστικές κατηγορίες, συνθήκη για το ΤΣΜΕΔΕ να προχωρήσει στην
και σε αύξηση 239,46% για την 14η ασφαλιστική κατηγορία (βλέπε τεχνική αναφορά Αναλογιστικού Παρατηρητηρίου ΤΕΕ)
Αναλογιστικό Ισοζύγιο Εισφορών & Παροχών

% επικάλυψης
iii) Νόμος 3996 / 2011 Αναμόρφωση του ΣώΠαρούσα αξία
Παρούσα Αξία
Παροχών από
ματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεΕισφορών
Παροχών
μάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διαΕισφορές
τάξεις, 5η Αυγούστου 2011
ΠΑΛΑΙΟ
Με το συγκεκριμένο νόμο αναγνωρίζεται στους
20.623 €
20.575 €
+ 0,23%
Σύστημα Εισφορών
εργοδότες το δικαίωμα, όχι μόνο να προσλαμβάνουν μηχανικούς με μισθό λιγότερο των
700€ / μήνα, αλλά και η διαφορά των εισφοΝΕΟ (από 1.1.2012)
ρών να καταβάλλεται από τους ίδιους τους μι32.717 €
39.159 €
- 16,45%
Σύστημα Εισφορών
σθωτούς συναδέλφους.
iv) Νόμος 4019 / 2011 Κοινωνική Οικονομία
Συμπερασματικά λοιπόν η σχεδιασμένη νομοθετημένη αύξηση προκαλεί πολύ σοβαρότερα
και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές
και μακροχρόνια προβλήματα σε σχέση με τα ελάχιστα πρόσκαιρα και μη αναγκαία
η
διατάξεις, 30 Σεπτεμβρίου 2011
οφέλη και αυτό θα προβάλουμε και θα αναδείξουμε στη δικαστική προσφυγή.
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 20 του νόμου, που τροποποιεί την περίπτωση β΄ της παρ. 15 και παρ. 17 του άρθρου
44 του νόμου 3986 / 2011, οι προβλεπόμενες
αυξημένες εισφορές των ελεύθερων επαγγελματιών μηχανικών του νόμου 3986/2011,
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ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ Χ.ΣΠΙΡΤΖΗ
ΠΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΑΡΧΗΓΟΥΣ ΚΑΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ
Επιστολές προς τους πολιτικούς αρχηγούς,
αλλά και προς 42 βουλευτές-μέλη του ΤΕΕ,
έστειλε ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου, Χρήστος
Σπίρτζης, εκφράζοντας την αντίθεσή του αφενός
απέναντι στην κυβερνητική αδιαλλαξία και, αφετέρου, απέναντι στις αναιτιολόγητες αυξήσεις
των ασφαλιστικών εισφορών στο ΕΤΑΑ.
Η επιστολή προς τους 42 βουλευτές εστάλη
με αφορμή και τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε μεταξύ του υπουργού Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης, Γ. Κουτρουμάνη, του
προεδρείου της Διοικούσας Επιτροπής του
ΤΕΕ και εκπροσώπων των συνδικαλιστικών
φορέων των Διπλωματούχων Μηχανικών.
«Δυστυχώς, κατά τη συνάντηση επιβεβαιώθηκαν οι ανησυχίες μας τόσο για τις αναιτιολόγητες αυξήσεις των ασφαλιστικών μας εισφορών μας, κυρίως όσων είναι ασφαλισμένοι μετά την 1.1.1993 όσο και για την αβέβαιη
τύχη των αποθεματικών του Ταμείου μας, την
ίδια στιγμή που έχει ψηφισθεί η κατάργηση
της κρατικής εγγύησης του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (ΕΤΑΑ) από
το 2015», υπογραμμίζεται στην επιστολή του
κ.Σπίρτζη προς τους 42.
Οι αυξήσεις των εισφορών, συνεχίζει, υλοποιούνται μέσω της υποχρεωτικής ανά τριετία
αναβάθμισης της ασφαλιστικής κατηγορίας. Η
δυσμενέστερη κατηγορία, που δεν μπορεί να
ανταποκριθεί στην κάλυψη των σημερινών
ασφαλιστικών υποχρεώσεων, είναι οι ασφαλισμένοι μετά την 1.1.1993, για τους οποίους
προβλέπονται αυξήσεις 25% περίπου, αναδρομικά από 1.1.2011 και σε βάθος χρόνου
αυξήσεις 95%.

«Στο αίτημά μας για αιτιολόγηση αυτών των αυξήσεων, δεν πήραμε καμία απάντηση. Στην εκδοχή αύξησης των αναλογικών εισφορών αντί
των παγίων εισφορών από 2% σε 2,5%, ώστε να
εισφέρουν οι Μηχανικοί που έχουν εργασιακό
αντικείμενο, επίσης δεν πήραμε απάντηση. Διευκρινίζουμε ότι οι αναλογιστικές μελέτες αποδεικνύουν ότι ο ασφαλιστικός μας Φορέας δεν
παρουσιάζει κανένα έλλειμμα (επισυνάπτουμε
αναλογιστική μελέτη)», προσθέτει.
Στον αντίποδα, η υποχρεωτική κατάταξη ανά
τριετία σε ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία
αναλογιστικά δείχνει ότι ο ασφαλιστικός Φορέας ζημιώνει, μιας και οι παροχές γίνονται κατά
πολύ μεγαλύτερες και δεν αναπληρώνονται
από τις δυσβάστακτες αυξημένες εισφορές.
«Θεωρώντας ότι η ευαισθησία σας είναι δεδομένη στα θέματα του ασφαλιστικού μας Φορέα,
σε συνάρτηση με την τραγική κατάσταση των
Διπλωματούχων Μηχανικών, παρακαλούμε για
την ανάληψη πρωτοβουλίας, ενημέρωσής σας
από το αρμόδιο Υπουργείο, ώστε να σταματήσει η επιβολή των άδικων και αναιτιολόγητων
αυξήσεων σε άνεργους, ημιαπασχολούμενους
και ετεροαπασχολούμενους Διπλωματούχους
Μηχανικούς», καταλήγει η επιστολή.
Στο μεταξύ, για την πρόθεση των διπλωματούχων μηχανικών να σκληρύνουν και να κλιμακώσουν τη στάση τους απέναντι στην κυβερνητική αδιαλλαξία, ενημέρωσε εγγράφως τους
πολιτικούς αρχηγούς ο κ.Σπίρτζης, ενόψει και
της παντεχνικής κινητοποίησης στις 3 Φεβρουαρίου 2012.
Το πλαίσιο των κινητοποιήσεων που έχει αποφασίσει η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ προ-

βλέπει συντονισμό με την Π.Ο. ΕΜΔΥΔΑΣ, τους
Συλλόγους των Μηχανικών, τους Συλλόγους
Εργοληπτών και Μελετητών και τους εργασιακούς Συλλόγους των Μηχανικών, ώστε να
συνεχιστούν και να επαυξηθούν οι κινητοποιήσεις ανά τη χώρα.
Εξάλλου, ο πρόεδρος του ΤΕΕ έχει τονίσει σε
δημόσιες δηλώσεις του ότι «το ΤΕΕ θεωρεί
ως “αιτία πολέμου” οποιαδήποτε τροποποίηση του νόμου 3919 του περασμένου Μαρτίου
για την απελευθέρωση των επαγγελμάτων»,
ο οποίος σήμερα χαρακτηρίζεται από ορισμένες πλευρές ως αποτυχημένος, αν και δεν έχει
ακόμα επί της ουσίας εφαρμοστεί.
«Κάποιοι καλοθελητές θέλουν να διαλυθεί
το επάγγελμα των επιστημόνων, το επάγγελμα του μηχανικού», δήλωσε ο κ.Σπίρτζης και
πρόσθεσε ότι «πρόκειται για φάρσα. Aν ανοίξει
ξανά η ιστορία της απελευθέρωσης του επαγγέλματος, θα πάμε σε σκληρή αναμέτρηση»,
προειδοποίησε.
Σημειώνεται ότι με τον νόμο 3919 καταργήθηκαν οι ελάχιστες αμοιβές μηχανικών που ίσχυαν στο παρελθόν και η αμοιβή συμφωνείται
ελεύθερα μεταξύ των μερών. Θεσμοθετήθηκε
όμως η νόμιμη αμοιβή, με την οποία καθορίζονται τα κατώτατα όρια της αμοιβής, προκειμένου να υπολογίζονται οι κρατήσεις υπέρ του
Δημοσίου και οι εισφορές υπέρ των Ταμείων
και φορέων. Στην περίπτωση που συμφωνηθεί
μεταξύ ιδιώτη και μηχανικού αμοιβή χαμηλότερη της νόμιμης, ο νόμος δίδει το δικαίωμα
στο ΤΕΕ να παρέμβει και να διερευνήσει θέμα
αθέμιτου ανταγωνισμού.n

NEA ΣEMINAPIA MIKPHΣ ΔIAPKEIAΣ
Στη διοργάνωση τριών σεμιναρίων μικρής διάρκειας προχωρά τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο του
2012 το ΤΕΕ/ΤΚΜ. Τα σεμινάρια, που απευθύνονται κυρίως σε εργαζόμενους συναδέλφους,
θα πραγματοποιηθούν στο αμφιθέατρο του
ΤΕΕ/ΤΚΜ (Μεγάλου Αλεξάνδρου 49), κατά τις
απογευματινές ώρες (17.00- 22.00).
Η διάρκειά τους θα είναι 25 ώρες έκαστο  και
θα γίνουν με την οργανωτική ευθύνη του Τμήματος Επαγγελματικών Θεμάτων.
Οι συνάδελφοι που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν καλούνται  να υποβάλουν αίτηση
συμμετοχής στα γραφεία του ΤΕΕ/ΤΚΜ (Μ.
Αλεξάνδρου 49, 1ος όροφος πρωτόκολλο, ή
στο fax 2310883110, ή στο email protocoltkm@central.tee.gr). Σχετικά με την επιλογή
των συμμετεχόντων θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας όπως θα προκύπτει από το πρωτόκολλο του ΤΕΕ/ΤΚΜ.

Η αίτηση συμμετοχής καθώς και πληροφορίες για τη θεματολογία των σεμιναρίων διατίθενται στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ/ΤΚΜ www.
tkm.tee.gr . Η λίστα των συμμετεχόντων θα
ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του τμήματος το
πρωί της ημέρας έναρξης του κάθε σεμιναρίου (Πληροφορίες: Γραμμένος Οδυσσέας τηλ:
2310883145).
Μετά την ολοκλήρωση των σεμιναρίων θα χορηγηθεί σε όσους τα παρακολουθήσουν ανελλιπώς (επιτρεπόμενη απουσία μέχρι 10% της
διάρκειάς τους) σχετική βεβαίωση παρακολούθησης. Πληροφορίες για το πρόγραμμα και
το αντικείμενο των σεμιναρίων ακολουθούν:

Απευθύνεται σε: Όλες τις ειδικότητες των Μηχανικών
Ημερομηνία: 23-27/1/2012      Ώρες: 25  
Επιστ. υπεύθυνος: Χατζηπαρασκευάς Π. (ΠΜ)
2. Βιοενέργεια και Βιοκαύσιμα
Απευθύνεται σε:  ΜΜ, ΗΜ, ΧΜ      
Ημερομηνία: 30/1-3/2/2012        Ώρες: 25   
Επιστ. υπεύθυνος: Μπεζεργιάννη Σ. (ΧΜ)

3. Πολεοδομικός Σχεδιασμός και Βιώσιμη
Ανάπτυξη: Θεωρία, πολιτικές και πρακτικές
Απευθύνεται σε:  ΜΧΠΠΑ, ΑΜ, ΑΤΜ και σε
άλλες ειδικότητες με ανάλογη επαγγελματική
εμπειρία.
1. Σύνταξη πρωτοκόλλων τιμών μονάδος νέων Ημερομηνία: 6-10/2/2012      Ώρες: 25   
εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.),
Επιστ. υπεύθυνος: Τασοπούλου Α. (ΜΧΠΠΑ) n
Πρωτοκόλλων παραλαβής αφανών εργασιών
(Π.Π.Α.Ε.).
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MEΓAΛH ΠPOKΛHΣH ΓIA THN EΛΛAΔA
H ENEPΓEIAKH «ANOIΞH» ΣTA KTHPIA
Την πεποίθηση ότι η σύνδεση της επιδότησης με την ενεργειακή κλάση μιας κατοικίας
μπορεί, σε επόμενο στάδιο, να αποτελέσει κίνητρο για περαιτέρω βελτιώσεις και αναβάθμιση ενεργειακής κατηγορίας των κτηρίων,
εξέφρασε ο πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ, Τάσος
Κονακλίδης, μιλώντας σε εκδήλωση της Εθνικής Τράπεζας, στις 12 Δεκεμβρίου, με θέμα το
πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ΄οίκον».
Ο ίδιος προανήγγειλε ότι το ΤΕΕ/ΤΚΜ σκοπεύει να μελετήσει ένα ακόμα πιο προωθημένο
βήμα, το τεχνολογικό και θεσμικό πλαίσιο για
την προσέγγιση του κτηρίου μηδενικής κατανάλωσης.
Πρόσθεσε ότι μεγάλη πρόκληση για την Ελλάδα είναι η μεγιστοποίηση των οφελών, που θα
μπορούσαν να προκύψουν από το νέο εργαλείο της βελτίωσης της ενεργειακής συμπεριφοράς των κτηρίων και της εξοικονόμησης
ενέργειας «κατ ΄οίκον».
Τα οφέλη πολλά: μεταξύ αυτών, η συνδρομή της
βελτίωσης της ενεργειακής συμπεριφοράς των
κτιρίων στην ανάπτυξη, στη χειμαζόμενη κατασκευή, στη μείωση του αρνητικού ισοζυγίου
εισαγωγών - εξαγωγών. Ακόμα σημαντικότερη
είναι η συνεισφορά στην εθνική οικονομία,
δεδομένου ότι τα υλικά και ο εξοπλισμός που
εντάσσονται στη δράση «εξοικονομώ κατ’ οίκον» και γενικότερα ό,τι έχει σχέση με τη βελτίωση της ποιότητας των κατασκευών, μπορούν
να παράγονται από εγχώριες μονάδες.
Έτσι ενισχύεται το εγχώριο προϊόν με ντόπια
προστιθέμενη αξία, δημιουργούνται δευτερογενώς επιπλέον θέσεις εργασίας, ενώ αυτή
η εσωτερική κινητικότητα μπορεί σταδιακά να
εξελιχθεί σε εξαγωγική δραστηριότητα.
«Είναι μεγάλη πρόκληση να ενεργήσουμε για
μια φορά σωστά, ορθολογικά, με προσδιορισμένους μετρήσιμους στόχους, , με σύγχρονους θεσμούς, αποτελεσματικά οικονομικά
εργαλεία, με διαρκή έλεγχο –επιμέρους και
συνολικό - της αποδοτικότητας του συστήματος, με διάχυση της πληροφορίας και με
επαρκές και συνειδητοποιημένο επιστημονικό
δυναμικό», σημείωσε ο κ.Κονακλίδης μιλώντας στην εκδήλωση, με θέμα «Πρόγραμμα
Εξοικονόμηση κατ΄οίκον, νέα κατεύθυνση και
ευκαιρίες».
Ο ίδιος επισήμανε ότι για τους μηχανικούς το
στοίχημα είναι διπλό: αφενός να σχεδιάσουν
με «ορθό», άρα «λογικό» τρόπο τα κτίρια του
αύριο ώστε να είναι υγιή, ενεργειακά και περιβαλλοντικά αποδοτικά και αφετέρου (εγχείρημα πολύ πιο απαιτητικό) να αποκαταστήσουν,
στο μέγιστο βαθμό, την ορθή και λογική λειτουργία, στο ήδη υπάρχον κτιριακό απόθεμα.
«Να εξασφαλίσουμε καλές συνθήκες ζωής,
με χαμηλή ενεργειακή κατανάλωση και αντίστοιχο κόστος για όλους και ιδιαίτερα για τους
οικονομικά μη ευνοημένους», σμπλήρωσε..
Για την επιτυχία του εγχειρήματος, βέβαια, κρίσιμος είναι ο ρόλος και ο λόγος του Ενεργειακού επιθεωρητή. «Είχαμε και έχουμε ακόμα
ενστάσεις για το νέο θεσμικό πλαίσιο. Αλλά
κάθε αρχή και δύσκολη. Με καλή θέληση θα
βελτιωθεί όπως βελτιώθηκε και συμπληρώθηκε το πρόγραμμα πριμοδότησης της εξοικονόμησης, όπως θα πω και παρακάτω. Ωστόσο,

ακόμη και το τελειότερο θεσμικό εργαλείο
και το καλύτερο πρόγραμμα και το πληρέστερο σύστημα ελέγχου, δεν αρκούν για να μην
καταλήξει όλη η προσπάθεια σε έναν γραφειοκρατικό σκόπελο, σε πεδίο αθέμιτης συναλλαγής, σε ακόμα μία πίθο σπατάλης κονδυλίων, άνευ αντικρίσματος. Είναι, σε μεγάλο
βαθμό, στο χέρι των ενεργειακών επιθεωρητών για να μη γίνει το ενεργειακό πιστοποιητικό αγορασμένο πασαπόρτι. Είναι εν πολλοίς στο χέρι τους να πετύχει το πρόγραμμα. Η
επιστημονική επάρκεια και η εντιμότητα είναι
οι αναγκαίες συνθήκες. Χρειάζεται όμως και
η έμπνευση και η πίστη σ΄ αυτό που κάνουν για
να προχωρήσει το πράγμα», υπογράμμισε.
Ο κ.Κονακλίδης επισήμανε ακόμη ότι για να
αποδώσουν τα ευκταία αποτελέσματα τέτοια
προγράμματα χρειάζεται η τόλμη του χρηματοπιστωτικού συστήματος να διευκολύνει τις
παραγωγικές δραστηριότητες, εις βάρος της
πεπατημένης της καφετέριας και της εν γένει
παροχής αναψυχής.
Με την ευκαιρία της εκδήλωσης, υπενθύμισε,
εξάλλου, ότι εδώ και μία δεκαετία, η πολιτεία
δανείζεται στην ουσία από τις τεχνικές εταιρείες, δεδομένου ότι εξοφλεί με τεράστιες
καθυστερήσεις ή δεν εξοφλεί εκτελεσμένο
έργο.
Παράλληλα οι υπέρογκες εγγυητικές και η
πολιτική των τραπεζών κλείνει τον κλοιό
γύρω τους και τις οδηγεί μαζικά σε κλείσιμο,
στρεβλώνοντας και τον υγιή ανταγωνισμό. Έτσι
σε λίγα χρόνια, τα παραπάνω, μαζί με τον μηδενισμό του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων - λόγω κρίσης και όχι μόνο- και με την
παράλογη καθυστέρηση του ΕΣΠΑ, κατάφεραν
να διαλύσουν τον καλύτερα οργανωμένο παραγωγικό ιστό της χώρας, με αποδεδειγμένη
εξωστρεφή δραστηριότητα.
«Η Εθνική Τράπεζα, που συνεργάζεται πολλά χρόνια και ποικιλοτρόπως με τον κλάδο
μας, γνωρίζει καλύτερα από εμένα τι χάνει
σε απόλυτα μεγέθη και σε εν δυνάμει κέρδη.
Ιδού λοιπόν πεδίο λαμπρό για νέα μελέτη και
συνεργασία, έστω και υπό τις σημερινές δραματικές συνθήκες», κατέληξε.

FAST FACTS
Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ
-Παρά τη θετική επίδραση της εισαγωγής της
θερμομόνωσης, η κατανάλωση ενέργειας για
την εξυπηρέτηση των κτηρίων στην Ελλάδα
αυξάνεται. Το 1980 τα κτήρια απορροφούσαν
το 22% της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης, το 1995 το 31%, σήμερα απορροφούν
περίπου το 36%.
-Ενδιαφέρον είναι ότι στα νεότερα κτήρια το
89% της ενέργειας καταναλώνεται για τη θέρμανση και τον κλιματισμό, το 7% για το φωτισμό ενώ όλες οι υπόλοιπες ανάγκες απορροφούν συνολικά το 4%. Εάν αυτά τα στοιχεία
είναι ακριβή έχουμε πρόβλημα. Μελετητές,
κατασκευαστές, ελεγκτές, χρήστες. Όλοι.

ENEPΓEIAKO
ΠIΣTOΠOIHTIKO:
ΟΙ 2 ΟΨΕΙΣ
ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ
ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ
Η είδηση προκάλεσε κοινωνικές αντιδράσεις
σε διάφορους τόνους, είτε αυτές αφορούσαν
τις έγγραφες ενστάσεις της ΠΟΜΙΔΑ προς το
ΥΠΕΚΑ είτε τις -μετά κατάρων και δακρύωνκαταγγελίες απλών πολιτών μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες.
Λογικό: σε μια εποχή που «βρέχει» (χαράτσια
και φοροεπιδρομές) ‰πd δικαίους καd ˆδίκους,
η κοινωνική κατακραυγή για την υποχρέωση έκδοσης Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης
(ΠΕΑ) και στις μισθώσεις ήταν αναμενόμενη.
Δεν υπάρχει νόμισμα με μία όψη, όμως. Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Οι αμοιβές
που έχουν καθοριστεί για την έκδοση των ενεργειακών πιστοποιητικών κλιμακώνονται από 1
έως 2,5 ευρώ ανά τετραγωνικό. Αυτό σημαίνει
ότι για ένα ακίνητο 100 τετραγωνικών ο ιδιοκτήτης θα καταβάλει στο μηχανικό 250 ευρώ,
περίπου το μισό ενός μηνιαίου ενοικίου σε μια
αξιοπρεπή περιοχή.
Είναι κατανοητό ότι αυτή η πρόσθετη επιβάρυνση σε μια εποχή μέτρων «βαρέων βαρών»
αυξάνει τον κεφαλόπονο χιλιάδων ιδιοκτητών,
που πλήρωσαν και πληρώνουν λογαριασμούς
ΔΕΗ με τρία ή τέσσερα μηδενικά.
Τ. Κονακλίδης: Το μέτρο αυτό δεν είναι εισπρακτικό.
Πρέπει, ωστόσο, να γίνει αντιληπτό ότι, σε αντίθεση με το χαράτσι που επιβλήθηκε σε όλους
μας μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ, το μέτρο
του ενεργειακού πιστοποιητικού ΔΕΝ είναι εισπρακτικό.
«Το συγκεκριμένο μέτρο δεν κλείνει τρύπες του
προϋπολογισμού κι αυτό πρέπει να το αντιληφθούμε πρώτα από όλα εμείς, οι ίδιοι οι μηχανικοί. Η υποχρέωση έκδοσης ενεργειακών
πιστοποιητικών ισχύει εδώ και χρόνια σε όλες
τις ανεπτυγμένες χώρες με προφανή οφέλη για
το περιβάλλον και την τσέπη του καταναλωτή.
Μπορεί το ενεργειακό πιστοποιητικό να θεωρείται ότι επιβαρύνει τον ιδιοκτήτη, αλλά την
ίδια στιγμή προστατεύει τον ενοικιαστή. Και
αυτό γιατί διασφαλίζει το αυτονόητο δικαίωμά του να γνωρίζει την ενεργειακή ταυτότητα
του ακινήτου που νοικιάζει, ώστε να είναι σε
θέση να υπολογίσει εκ των προτέρων το ύψος
των κοινόχρηστων και των λογαριασμών που
θα πληρώνει και να αποφασίσει αν το ακίνητο
πληροί τις προϋποθέσεις για τη διατήρηση της
υγείας των μελών της οικογένειάς του», δήλωσε στο «Τ» ο πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ, Τάσος
Κονακλίδης. n
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ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ
ΕΚΘΕΣΗ γλυπτικής
του Γιώργου Γυπαράκη, με τίτλο «ΑΓΟΝΗ ΓΡΑΜΜΗ / NON
PROFIT LINE”, 20
Ιανουαρίου – 18 Φεβρουαρίου, Γκαλερί
Ζήνα
Αθανασιάδου
Π.Π.Γερμανού 5, 546
22 Θεσσαλονίκη, τηλ:
2310 275 985
ΕΚΘΕΣΗ φωτογραφίας της Nana Slimba,
με θέμα On the Road,
έως τις 8 Φεβρουαρίου Πολυχώρος Εικόνας Κούνιο, Κομνηνών 24, Λουλουδάδικα, τηλ. 2310 271003
ΕΚΘΕΣΗ του Βασίλη Δημητρού με τίτλο «tRansition», 21
Ιανουαρίου έως 12
Φεβρουαρίου, Γκαλερί Tettix, Διαλέττη
3, 54621, τηλ. 2310
243304
ΕΚΘΕΣΗ φωτογραφίας των Νίκου Βαβδινούδη -Χρήστου
Δημητρίου, με τίτλο
LAND.ESCAPES,
έως 31 Ιανουαρίου, PUNTO ES Bar
Restaurant Φράγκων
2-4 Θεσσαλονίκη.
ΕΚΘΕΣΗ με
τίτλο «Θραύσματα και
σπαράγματα από τη
Φουστάτη»,
Ισλαμική τέχνη από την
Αίγυπτο,
8ος-14ος
αιώνας από τις Συλλογές του Μουσείου
Μπενάκη, έως τις 29
Ιανουαρίου, Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών
(Αγ. Δημητρίου 159Α),
Θεσσαλονίκη

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ με τίτλο «Βυζάντιο και Άραβες» στο
πλαίσιο της πολιτιστικής δράσης του
Υπουργείου Πολιτισμού & Τουρισμού
«Θεσσαλονίκη: Σταυροδρόμι Πολιτισμών»
έως τις 31 Ιανουαρίου, Μουσείο Βυζαντινού
Πολιτισμού,
Λ. Στρατού 2, 54640
Θεσσαλονίκη

ΘΕΑΤΡΙΚΗ
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ «ΝΤΙΜΠΟΥΚ»
του Μπρους Μάγιερς,
από το ομώνυμο έργο
του Σαλόμ Άνσκι, σε
μετάφραση Λουίζας
Μητσάκου, σκηνοθεσία Σωτήρη Χατζάκη
και μουσική Σαββίνας
Γιαννάτου, έως τις 29
Ιανουαρίου, στο στο
ΝΕΟ ΥΠΕΡΩΟ της
ΕΜΣ, Εθνικής Αμύνης
2, 546 21.

ΕΚΘΕΣΗ με τίτλο «Οι
Εβραίοι στη Θεσσαλονίκη.
Ανεξίτηλα
σημάδια στο χώρο»,
μέχρι τις 30 Ιουνίου
2012, Αρχαιολογικό
Μουσείο,
Μανώλη
Ανδρόνικου 6, 54621
Θεσσαλονίκη

ΘΕΑΤΡΙΚΗ
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ «Το Τρίτο
Στεφάνι» του Κώστα
Ταχτσή, σε σκηνοθεσία του Σταμάτη
Φασουλή, έως και 21
Ιανουαρίου, Μέγαρο
Μουσικής, 25ης Μαρτίου 1, 546 45

ΕΚΘΕΣΗ οπτικού αρχειακού υλικού από
τα αρχεία Αμερικής
και Ευρώπης, με τίτλο «Σμύρνη: Η καταστροφή του Κοσμοπολιτισμού» (18801922), 25 Ιανουαρίου
– 26 Φεβρουαρίου.
Μουσείο
Μπενάκη
(Κεντρικό κτίριο Κουμπάρη 1 & Βασ. Σοφίας, τηλ 210 367 1000)

ΘΕΑΤΡΙΚΗ
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ «Ολεάννα»,
του αμερικανού συγγραφέα Ντέιβιντ Μάμετ, από τη θεατρική
ομάδα Passatempo
σε
συμπαραγωγή
με την Πειραματική
Σκηνή της «Τέχνης»,
κάθε Τετάρτη και Πέμπτη έως και τις 26
Ιανουαρίου, θέατρο
ΑΜΑΛΙΑ , Αμαλίας
71, 54640.

ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΑΤΡΙΚΗ
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ «ΑΜΑΝ
ΑΜΗΝ` σε σκηνοθεσία Σταύρου Ξαρχάκου, έως και τις 22
Ιανουαρίου, Βασιλικό Θέατρο, Λ. Νϊκης
121, Θεσσαλονίκη
Παράταση παραστάσεων έως και 18 Ιανουαρίου

ΘΕΑΤΡΙΚΗ
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ «Οι έμποροι των εθνών»,
του
Αλέξανδρου
Παπαδιαμάντη
σε σκηνοθεσία Θοδωρή Αμπαζή και συμπαραγωγή της
Στέγης
Γραμμάτων
& Τεχνών, του ΔΗ.
ΠΕ.ΘΕ. Καβάλας και
ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΑΤΡΙΚΗ της Ομάδας Θεάτρου
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ «ΟΥΤΟ- ΟΠΕRΑ, έως και 12
ΠΙΞ» - Ένα Βότσαλο Φεβρουαρίου, θέαστη Μνήμη- σε κεί- τρο ΑΥΛΑΙΑ, Τσιμισκή
μενα και σκηνοθεσία 137, 54621 ΘεσσαλοΘωμά
Βελισσάρη, νίκη.
έως και 2 Φεβρουαρίου, από το Θέατρο ΘΕΑΤΡΙΚΗ
ΠΑΡΑΤέχνης «Ακτίς Αελί- ΣΤΑΣΗ «Το μαγαζάκι
ου»,
Χριστοπούλου του Τρόμου», έως
12, 54635
και 12 Φεβρουαρίου, Θέατρο Σοφούλη
(Τραπεζούντος 5 &
Σοφούλη), Θεσσαλονίκη.

ΕΚΘΕΣΗ ΧΑΡΑΚΤΙΚΩΝ
«Ο Goya στο Τελλόγλειο», παρουσιάζονται
και οι τέσσερις μεγάλες
σειρές από την Εθνική
Πινακοθήκη - Μουσείο
Αλεξάνδρου Σούτζου
[Καπρίτσια (1799, 80
χαρακτικά), τα Δεινά
του Πολέμου (18101820, 80 χαρακτικά),
η Ταυρομαχία (1816, 33 χαρακτικά) και οι Disparates - Παροιμίες
(1819-1823, 18 χαρακτικά)], 20 Οκτωβρίου 2011 – 29 Ιανουαρίου
2012 Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών (Αγ. Δημητρίου 159Α), Θεσσαλονίκη.
ΕΚΘΕΣΗ Ζωγραφικής του Σταύρου
Παναγιωτάκη, με
τίτλο «ΥΠΝΟΒΑΤΕΣ» έως τις 15
Φεβρουαρίου, χΩρος 18, Χρ. Σμύρνης 18, Θεσσαλονίκη

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
με τίτλο «Έλληνες και
Φοίνικες στα σταυροδρόμια της Μεσογείου», στο πλαίσιο της
πολιτιστικής δράσης
«Θεσσαλονίκη: Σταυροδρόμι Πολιτισμών»,
έως τις 20 Ιουνίου
2012, Αρχαιολογικό
Μουσείο,
Μανώλη
Ανδρονίκου 6, 54621 Θεσσαλονίκη

ΕΚΘΕΣΗ της Λυδίας Δαμπασίνα, με
τίτλο “Party’s overStarts over” ((Το
γλέντι τελείωσε-Το
γλέντι ξαναρχίζει),
13 Ιανουαρίου-11
Μαρτίου 2012, Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης
(Αποθήκη Β1, Λιμάνι) Θεσσαλονίκη.

ΕΚΘΕΣΗ με τίτλο
«Εικόνες από τις
θρακικές ακτές του
Εύξεινου Πόντου»,
26
Νοεμβρίου
2011 - 4 Μαρτίου
2012, στο πλαίσιο
του προγράμματος
συνεργασίας
του
Ευρωπαϊκού Κέντρου Βυζαντινών
και Ματαβυζαντινών Μνημείων, του
Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού με
την Εθνική Πινακοθήκη της Σόφιας,
Μουσείο Βυζαντινού
Πολιτισμού,
Θεσσαλονίκη.

ΕΚΘΕΣΗ «Σύνθεση-ΚατασκευήΠαραγωγή. Ρωσική
Πρωτοπορία
και
Σύγχρονη Τέχνη»,
20
Ιανουαρίου
– 24 Μαρτίου 2012,
Κρατικό Μουσείο
Σύγχρονης Τέχνης,
(Μονή
Λαζαριστών),
Εγκαίνια:
Παρασκευή 20.01,
20:00

ΕΚΘΕΣΗ με τίτλο «Μια
ιστορία από φως, στο
φως», ως τις 11 Ιουνίου
2012, Λαογραφικό και
Εθνολογικό
Μουσείο
Μακεδονίας-Θράκης
και Μουσείο Βυζαντινού
Πολιτισμού, στο πλαίσιο του προγράμματος
του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού
«Θεσσαλονίκη Σταυροδρόμι Πολιτισμών»,
παρουσιάζει την εξέλιξη των φωτιστικών
μέσων από τη βυζαντινή περίοδο (4ος-15ος
αι.) έως τις μέρες μας, σε 4 ενότητες: «Φως
εκ φωτιάς», «Ο φωτισμός στο Βυζάντιο»,
«Θεσσαλονίκη: Σταυροδρόμι Πολιτισμών»
και «Η μεγάλη τομή», Λαογραφικό και
Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας - Θράκης
(Βασ. Όλγας 68), Θεσσαλονίκη).
ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ – ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ του Μιχάλη
Αρφαρά, με τίτλο
«Διακοπές από τη
λογική», 14 Δεκεμβρίου 2011 - 29
Ιανουαρίου 2012,
Πολιτιστικό Κέντρο
Μορφωτικού Ιδρύματος Εθνικής Τραπέζης (ΜΙΕΤ), (Βίλα Καπαντζή – Βασ. Όλγας 108), Θεσσαλονίκη.

ΕΚΘΕΣΗ της Αλεξάνδρας Μαράτη, με τίτλο
«PNOES», η οποία περιλαμβάνει γλυπτά,
ζωγραφική και prints, έως τις 31 Ιανουαρίου, Γκαλερί ΠΑΠΑΤΖΙΚΟΥ, Αγ.Αντωνίου
26, Βέροια – 59100, τηλ. 23310.70325
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ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ «Ορφανά», του
Ντέννις Κέλλυ Ορφανά, σε σκηνοθεσία
Βαγγέλη Θεοδωρόπουλου, από 18 Ιανουαρίου έως και 5 Φεβρουαρίου, Δημοτικό
Θέατρο Καλαμαριάς
«Μελίνα Μερκούρη», Μεταμορφώσεως 79, 551 32 Καλαμαριά
ΜΟΝΙΜΗ ΕΚΘΕΣΗ στο μουσείο του Λευκού Πύργου της
ιστορικής διαδρομής της
πόλης από την ίδρυση της το
315π.Χ.:
- Ισόγειο: χρονολόγιο της
ιστορίας της Θεσσαλονίκης
και ένας ψηφιακός χάρτης
- 1ος όροφος: μεταμορφώσεις της Θεσσαλονίκης ανά τους αιώνες, έως τις αρχές του 20ου
αιώνα και οπτικο-ηχητικό ντοκουμέντο από
την πυρκαγιά του 1917
- 2ος όροφος: τα κυριότερα μνημεία (Ρωμαϊκή
αγορά, Επταπύργιο, βυζαντινοί ναοί, ο Μακεδονικός Αγώνας, το κίνημα των Νεότουρκων,
η απελευθέρωση του 1912 και το κίνημα της
Εθνικής Άμυνας το 1916
- 3ος όροφος: το πολυπολιτισμικό παρελθόν
ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΑΤΡΙΚΗ
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ `P.I.G.S`
Reloaded, από την
ομάδα ΜΠΑΝΤΑ-ρισμένοι, στο πλαίσιο
των
εναλλακτικών
δράσεων του ΚΘΒΕ,
κάθε Κυριακή και Τετάρτη του Ιανουαρίου
2012, στη μουσική σκηνή `Γαία Live`, Δόξης 1 54625, τηλ. 2310 513654
ΕΚΘΕΣΗ μεταξοτυπιών της ομάδας
Sonnenzimmer,
με τίτλο `Space for
Quietness, έως τις
22 Ιανουαρίου, στον
χώρο Original Replica, Λέοντος Σοφού
18,
Θεσσαλονίκη
54625, τηλ. 2310
567336
ΧΟΡΟΣ Rock the
Ballet του Rasta
Thomas, 31 Ιανουαρίου και 1 Φεβρουαρίου, Μέγαρο Μουσικής, 25ης
Μαρτίου 1, 546 45

ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ
ΕΚΘΕΣΗ του Γιώργου
Τσακίρη, έως τις 12
Φεβρουαρίου, Γκαλερί
Λόλα Νικολάου, Τσιμισκή 52, 54623, Kalos
and Klio Showroom,
Τσιμισκή 96, 54622.
της πόλης, μέσα από τις ιστορίες των -διαφόρων εθνικοτήτων- κατοίκων της και στο τζάμι
μιας πόρτας εναλλάσσονται φωτογραφίες από
τις γενέθλιες πατρίδες των προσφύγων που
εγκαταστάθηκαν σε αυτή στις αρχές του 20ου
αιώνα
- 4ος όροφος: οι δρόμοι του εμπορίου, μέσα
από οθόνες αφής και πλούσιο φωτογραφικό
υλικό
- 5ος όροφος: η καλλιτεχνική ιστορία της πόλης
με αρχειακό υλικό από τον τύπο της και οπτικο-ηχητικά ντοκουμέντα από τον πρώτο ραδιοφωνικό σταθμό της Ελλάδας, καθώς και από
την πρώτη πειραματική εκπομπή τηλεόρασης
- 6ος όροφος: αφιερωμένος στις γεύσεις, προβάλλονται, ορισμένα από τα πιο γνωστά πιάτα
της πόλης και ο τρόπος παρασκευής τους και
το πωλητήριο του μουσείου.

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ «Δον Πελιμπλιν και Μπελίσα» του Φρεντερίκο Γκαρσία Λόρκα,
από 21 Ιανουαρίου
έως και 2 Φεβρουαρίου, θέατρο ΟΡΑ,
Αντ. Καμάρα 3,
54621, τηλ. 2310
232799

ΕΚΘΕΣΗ ΥΔΑΤΟΓΡΑΦΙΩΝ του Γιάννη Μιχαηλίδη, με
τίτλο “Υδατογραφίες”, 15 Δεκεμβρίου
2011 - 31 Ιανουαρίου 2012, Βιβλιοπωλείο του Μορφωτικού Ιδρύματος
Εθνικής Τραπέζης
(ΜΙΕΤ), (Τσιμισκή
11), Θεσσαλονίκη.

ΕΚΘΕΣΗ φωτογραφίας του Γιάννη Τζιμπρέ, με τίτλο ΟΙΔΑ
και ΕΙΔΑ εν ΙΝΔΙΑ
και νεπαλ, έως 3
Φεβρουαρίου, στο
καφέ Νίκης 35

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Το «3ο Πανελλήνιο Συνέδριο
Οδοποιίας» διοργανώνει το ΤΕΕ, στις 9
και 10 Φεβρουαρίου, στην Αθήνα. Στόχος του
είναι να παρουσιαστούν οι νεότερες εξελίξεις
στον τομέα της οδοποιίας, σε ό,τι αφορά στην
κατασκευή, ασφάλεια, συντήρηση και διαχείριση των οδικών έργων και να ενημερωθούν
οι μηχανικοί, ιδιαίτερα αυτή την περίοδο που
βρίσκεται σε εξέλιξη η υλοποίηση ενός εκτεταμένου προγράμματος οδοποιίας στη χώρα
μας. Πληροφορίες: www.tee.gr
ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ:
«Παρίσι-Αθήνα 19191939. Το διπλό ταξίδι», όπου γάλλοι και
έλληνες ιστορικοί της
τέχνης, της λογοτεχνίας, της αρχιτεκτονικής, της φωτογραφίας, του θεάτρου,
των διακοσμητικών
τεχνών καθώς και αρχαιολόγοι, μουσικολόγοι και αρχιτέκτονες, θα διερευνήσουν
τις σχέσεις των δύο
χωρών, μέσα από την
καλλιτεχνική παραγωγή και την ευρύτερη πνευματική ζωή,
στις 19 και 20 Ιανουαρίου 2012, στο αμφιθέατρο του Μουσείου
Μπενάκη (κτίριο οδού
Πειραιώς).

ΕΣΠΕΡΙΔΑ με θέμα
«Ο ΡΥΠΑΙΝΩΝ ΠΛΗΡΩΝΕΙ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ
ΖΗΜΙΑ»
του εθελοντικού οργανισμού για το περιβάλλον ECOCITY, 25
Ιανουαρίου και ώρα
17:30,
ξενοδοχείο
PORTO PALACE, 26ης
Οκτωβρίου 65, Θεσσαλονίκη (πληρ. 2310
888891)

ΗΜΕΡΙΔΑ με θέμα
«Διαβούλευση επί
των ληπτέων μέτρων και επί των
κρίσιμων ζητημάτων
διαχείρισης
νερού του ΥΔ Ανατολικής Μακεδονίας» της Ειδικής
Γραμματείας Υδάτων του ΥΠΕΚΑ, 25
Ιανουαρίου, Σέρρες
(πληρ. www.ypeka.
gr)
Μπενάκη, Μουσείο
Μπενάκη (Πειραιώς
138), Αθήνα.

ΕΚΘΕΣΗ αρχιτεκτονικής αφιερωμένη στο
έργο νέων Γάλλων και
Ελλήνων Αρχιτεκτόνων που παρουσιάζει
ένα πανόραμα νέων
αρχιτεκτονικών αφηΕΚΘΕΣΗ βραβευμέ- γήσεων για το Γαλνων αρχιτεκτονικών λικό και το Ελληνικό
μελετών με αντικείμε- αστικό τοπίο από τις
νο το δημόσιο χώρο, αρχές Φεβρουαρίου
«Publicity - Δημόσια και για έναν περίπου
πόλη», 15 Δεκεμβρίου μήνα στο Κτίριο της
2011 – 29 Ιανουαρίου οδού Πειραιώς
2012, ΤΕΕ – Μουσείο

ΕΚΘΕΣΗ βραβευμένων αρχιτεκτονικών μελετών με αντικείμενο
το δημόσιο χώρο, «Publicity - Δημόσια πόλη», 15 Δεκεμβρίου 2011
– 29 Ιανουαρίου 2012, ΤΕΕ – Μουσείο Μπενάκη, Μουσείο Μπενάκη
(Πειραιώς 138), Αθήνα.
ΣΥΝΕΔΡΙΟ:
4ο
Τακτικό
Εθνικό
Συνέδριο Μετρολογίας, 3-4 Φεβρουαρίου 2012,
Σχολή Αγρονόμων
& Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜ.Π., πληρ.
www.metrologia2012.gr
ΕΚΘΕΣΗ
αρχιτεκτονικής του Ζήση
Κοτιώνη με τίτλο
«Πληθοδομές», η
οποία παρουσιάζει
έρευνα του αρχιτέκτονα που θέτει σε
ριζική κριτική το
μοντέλο της ελληνικής πολυκατοικίας
και το μοντέλο του
αστικού κτηρίου κατοικίας από 26 Ιανουαρίου - 19 Φεβρουαρίου
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Η Ε.Υ.ΓΕ.Π.
ΩΣ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΓΕΩ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΩΝ
Του Γιώργου Μουτεβελή, Πρόεδρου ΟΚΧΕ
Στα μέσα Νοεμβρίου ο Οργανισμός Κτηματολογίου και
Χαρτογραφήσεων Ελλάδος είχε την τιμή να φιλοξενηθεί
στη Θεσσαλονίκη και στο αμφιθέατρο του ΤΕΕ/ΤΚΜ,
πραγματοποιώντας ανοιχτή εκδήλωση εισηγήσεων και
ελεύθερης συζήτησης με αντικείμενο τα πρώτα βήματα
υλοποίησης της Εθνικής Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών. Ο Οργανισμός, με τη σειρά του, φιλοξένησε εκεί
ομιλητές εκπροσώπους φορέων της πόλης και όλης της
Ελλάδας, σε μια προσπάθεια ανάδειξης των έως τώρα
επιτευγμάτων, αλλά και άντλησης δημιουργικής σκέψης
από τους συμμετέχοντες, με παρατηρήσεις και προτάσεις αναφορικά στην πορεία της Ε.Υ.ΓΕ.Π στο άμεσο
μέλλον. Σε συνέχεια των όσων συζητήθηκαν στην εκδήλωση του Ο.Κ.Χ.Ε, το παρόν κείμενο μπορεί να αποτελέσει αφορμή διατύπωσης προβληματισμών, προτάσεων και περαιτέρω διαλόγου αναφορικά στη δράση του
Ο.Κ.Χ.Ε για την πορεία πραγμάτωσης της Ε.Υ.ΓΕ.Π.
Πριν, όμως, παρατεθούν αναλυτικότερα τα όσα αφορούν
στην Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών, πρέπει να σημειωθεί ότι ο Οργανισμός σήμερα παρουσιάζει
αυξημένη δραστηριοποίηση με ανάλογα αποτελέσματα
και σε άλλα σημαντικά πεδία δράσης. Mεταξύ αυτών είναι η ψηφιοποίηση κι η εν γένει αξιοποίηση του αρχείου
του, η πραγματοποίηση νέων αεροφωτογραφίσεων με
σύγχρονες μεθόδους και μέσα, κι η προσπάθεια οργάνωσης ενός νέου δικτύου εξυπηρέτησης των πολιτών
για τη λήψη κτηματολογικών στοιχείων και γενικότερα
τη διενέργεια συναλλαγών που αφορούν σε γεωπληροφορίες. Παράλληλα, πραγματοποιούνται και νέες κτηματογραφήσεις με ίδια μέσα.

Πρόγραμμα του ΟΚΧΕ (CORINE) με σκοπό την ακριβή απεικόνιση του ανάγλυφου της Ελλάδας

n Ο NEOΣ POΛOΣ TOY Ο.Κ.Χ.Ε
Με την ψήφιση του Νόμου 3882/2010, επαναπροσδιορίσθηκε ο νέος ρόλος του Ο.Κ.Χ.Ε, 25 χρόνια μετά τον
ιδρυτικό του νόμο. Βάσει του νέου νομικού πλαισίου
έχει ανατεθεί στον Οργανισμό ο σχεδιασμός και ο συντονισμός μιας συλλογικής προσπάθειας ώστε να αποκτήσει η Χώρα μας σύγχρονη και έγκυρη γεωχωρική
πληροφορία, στην οποία θα έχει πρόσβαση ο κάθε ενδιαφερόμενος. Τα τελευταία χρόνια πριν την ουσιαστική
επαναδραστηριοποίηση του Ο.Κ.Χ.Ε και ιδιαίτερα μετά
την ίδρυση της Κτηματολόγιο ΑΕ, ο Οργανισμός είχε
περιοριστεί στη διάθεση απαρχαιωμένων προϊόντων, τα
πιο πρόσφατα εκ των οποίων χρονολογούνταν το 2003,
καθώς και στην επίβλεψη των μελετών του Εθνικού
Κτηματολογίου. Βάσει του νέου νομοθετικού πλαισίου,
ο Ο.Κ.Χ.Ε, επί της ουσίας, έχει αναλάβει πλέον το ρόλο
του εγγυητή για την κοινοχρησία και την ελεύθερη διάθεση της γεωχωρικής πληροφορίας προς τους Έλληνες
πολίτες και τη Δημόσια Διοίκηση. Τόσο σε πολιτικό όσο
και σε επιχειρησιακό και πρακτικό επίπεδο προσφέρει
υπηρεσίες, εργαλεία και υποδομές, στις δημόσιες αρχές, σε πολίτες και σε κάθε ενδιαφερόμενο φορέα, για
τη διάθεση των γεωχωρικών δεδομένων.
Στο πλαίσιο αυτό διαμορφώνεται το νέο προφίλ του
Ο.Κ.Χ.Ε ως Οργανισμού που διαφυλάττει την πολιτική
βούληση για διαφάνεια και λογοδοσία στη γεωχωρική
πληροφορία, προσφέροντας ταυτόχρονα παραδείγματα
καλής πρακτικής σε επιχειρησιακό και τεχνικό επίπεδο
προς άλλες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες διάθεσης γεωχωρικών δεδομένων σε δημόσιους φορείς και πολίτες.
Για να ανταποκριθεί, όμως, ο Ο.Κ.Χ.Ε στο σύγχρονο και
φιλόδοξο προφίλ του και στον εθνικά κρίσιμο ρόλο του
για τη διασφάλιση της χρηστής και υψηλού επιπέδου διαχείρισης των γεωχωρικών δεδομένων, απαιτούνται:
- Σχέδιο, από το Υ.ΠΕ.Κ.Α και τον Ο.Κ.Χ.Ε στη βάση των
ευρωπαϊκών κατευθύνσεων,
- Συστράτευση των εμπλεκόμενων φορέων,
- Συντονισμός, για την αποτελεσματική προώθηση του
έργου του Οργανισμού και ιδίως της αποδοτικής λειτουργίας της Ε.Υ.ΓΕ.Π,
- Στήριξη, από την πολιτική ηγεσία και τη Δημόσια Διοίκηση μέχρι τις ΜΚΟ και τον κάθε πολίτη.
Οι αρχές αυτές βρίσκουν μέχρι σήμερα την καλύτερη εφαρμογή τους στη σημαντικότατη για τη χώρα μας
υπόθεση δημιουργίας της Ε.Υ.ΓΕ.Π. Η παρούσα Διοίκηση του ΟΚΧΕ σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα από
την ανάληψη των καθηκόντων της, κι αμέσως μετά τη
δρομολόγηση της ψηφιοποίησης του - από το 1937
- ιστορικού αρχείου των 400.000 αεροφωτογραφιών
του Οργανισμού, που απώτερο στόχο είχε την καθιέρωσή του ως κύριου χαρτογραφικού φορέα
της χώρας, διεκδίκησε και ανέλαβε το επίπονο όσο και τιμητικό έργο της δημιουργίας
της Εθνικής Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών (ΕΥΓΕΠ), αξιοποιώντας και για τα δύο
αυτά έργα ως χρηματοδοτικό εργαλείο υλοποίησης τους
το ΕΣΠΑ.
n Η AΦETHPIA, H ΣYΓKPOTHΣH KAI H ΔIAPΘPΩΣH
THΣ Ε.Υ.ΓΕ.Π
Για την υλοποίηση της Εθνικής Υποδομής Γεωχωρικών
Πληροφοριών υποβλήθηκε από τον Ο.Κ.Χ.Ε τεχνικό δελτίο προκειμένου να ληφθεί χρηματοδότηση από το επι-

χειρησιακό πρόγραμμα ψηφιακή σύγκλιση, διαδικασία
που έτυχε εγκρίσεως τον περασμένο Μάιο.
Το έργο της Ε.Υ.Γ.Ε.Π περιλαμβάνει πέντε υποέργα: Την
Εθνική Πολιτική Γεωπληροφορίας και το Εθνικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας, το Πληροφοριακό Σύστημα,
την Παραγωγή Μεταδεδομένων και το Μετασχηματισμό
Δεδομένων, την Ανάπτυξη Υποδομών Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών για τη Δημόσια Διοίκηση και
την Παραγωγή Χαρτογραφικών Υποβάθρων Μικρής και
Μέσης Κλίμακας. Τα πέντε υποέργα θα ανατεθούν ύστερα από διεθνείς διαγωνισμούς σε ανάδοχους, που θα
αποδείξουν την επάρκειά τους για την άρτια υλοποίησή
τους, ενώ ήδη το πρώτο από αυτά εισέρχεται στη φάση
προκήρυξης διαγωνισμού.
Η Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών αποτελεί συνέχεια μιας παλιάς προσπάθειας που ξεκίνησε το
1986 με την ίδρυση του ΟΚΧΕ ως φορέα συλλογής και
διαχείρισης όλων των χαρτογραφικών δεδομένων της
δημόσιας διοίκησης. Τα φτωχά μέσα της εποχής εκείνης και κυρίως η έλλειψη κατάλληλης τεχνολογίας δεν
επέτρεψαν στην αρχική προσπάθεια να ευδοκιμήσει.
Σήμερα όμως, αξιοποιώντας την ανάγκη ενσωμάτωσης της οδηγίας της Ε.Ε 2/2007ΕΚ (INSPIRE), και λειτουργώντας μέσα σε ένα ανεπτυγμένο τεχνολογικό και
κοινωνικο–οικονομικό περιβάλλον έχουμε τα μέσα για
να τα καταφέρουμε. Με αφορμή την ενσωμάτωση της
συγκεκριμένης ευρωπαϊκής οδηγίας, η οποία μακροπρόθεσμα οδηγεί στη δημιουργία μιας πανευρωπαϊκής
δια-λειτουργικής δεξαμενής γεωχωρικών δεδομένων,
στόχος του Οργανισμού είναι να αντιμετωπίστούν διαχρονικές δυσλειτουργίες της Δημόσιας Διοίκησης και
να «ανοίξουν» τα γεωχωρικά δεδομένα της, ώστε αυτά
να δοθούν επιτέλους σε κοινή χρήση, τόσο μεταξύ των
δημοσίων φορέων όσο και στους πολίτες. Σημειωτέον,
ότι η ενσωμάτωση της οδηγίας σε άλλα κράτη της Ε.Ε.
είχε να κάνει με τον εκσυγχρονισμό ή τον μετασχηματισμό ήδη υπαρχόντων συστημάτων Εθνικών Υποδομών,
τη στιγμή που στην Ελλάδα δεν υπήρχε καθόλου Εθνική
Υποδομή!
Είναι ζωτική ανάγκη για τη χώρα να γίνει η Δημόσια
Διοίκηση πιο εξωστρεφής, να μπορεί να ανταλλάσσει
δεδομένα και τελικά να εμπεδωθεί οριστικά από τους
λειτουργούς της η νοοτροπία του διαμοιρασμού και της
άνευ όρων διάχυσης των γεωχωρικών δεδομένων. Τη
νέα αυτή νοοτροπία έχουν επωμιστεί να μεταλαμπαδεύσουν σε όλο το δημόσιο τομέα τα ίδια τα στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης, μέσω της βασικής επιλογής Υ.ΠΕ.
Κ.Α και Ο.Κ.Χ.Ε για τη διαμόρφωση μιας κοινότητας ανθρώπων από κάθε φορέα της Δημόσιας Διοίκησης, τα
περιγραφόμενα από το Ν. 3882/2010 ως Κομβικά Σημεία Επαφής. Τα ΚΟ.Σ.Ε στελεχώνονται από δημόσιους
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λειτουργούς οι οποίοι είναι οι άμεσοι συνεργάτες του
Ο.Κ.Χ.Ε, με ονοματεπώνυμο, θέση, διάθεση και κοινή
στόχευση. Πρόκειται για μια κοινότητα ανθρώπων που
ήδη συγκροτείται από 1500 και πλέον στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης, τα οποία επιμορφώνονται κατάλληλα
μέσω σεμιναρίων που οργανώνει ο Ο.Κ.Χ.Ε σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ), του Εθνικού
Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.
n Η ΣYMBOΛH THΣ Ε.Υ.ΓΕ.Π ΣTHN EΘNIKH OIKONOMIA
KAI THN ΠPOΣTAΣIA TOY ΠEPIBAΛΛONTOΣ
Η Ε.Υ.ΓΕ.Π έχει γραμμένο στο «πεπρωμένο» της να
υπηρετήσει ταυτόχρονα τρεις αυξημένης κρισιμότητας
εθνικούς στόχους: Το συμμάζεμα των Δημόσιων Οικονομικών, την επαναπυροδότηση της αναπτυξιακής διαδικασίας στη χώρα, με όρους βιωσιμότητας αυτή τη φορά
και την αποτελεσματική προστασία του περιβάλλοντος.
- Σε ό,τι αφορά στα Δημόσια Οικονομικά, με την πραγμάτωση της ΕΥΓΕΠ, επιτυγχάνεται μεγάλης κλίμακας
εξοικονόμηση πόρων από τη μη επαναπρομήθεια ίδιων
και ίδιων γεωχωρικών δεδομένων, είτε από δημόσιους
χαρτογραφικούς φορείς, είτε από εταιρείες, ενώ ταυτόχρονα έχουμε και ελαχιστοποίηση του χρόνου για την
άντληση της γεωχωρικής πληροφορίας.
- Με τη σύσταση και λειτουργία της Ε.Υ.ΓΕ.Π ξέρουμε
όλοι πού κάνουμε τι και με ποιες προϋποθέσεις, πράγμα
που παράλληλα ενισχύει σημαντικά την αναπτυξιακή διαδικασία. Ενδεικτικό είναι ότι σήμερα μπορεί κανείς να
δει τα Σχέδια Πόλεως Δήμων της Αττικής στο geodata.
gov.gr. Αυτή η πληροφορία που κάποτε ήταν δύσκολα
προσβάσιμη ή αγνοείτο ακόμη και από φορείς που είχαν
ευθύνη σχεδιασμού, σήμερα είναι διαθέσιμη. Ζητούμενο είναι ανά πάσα στιγμή να δίδεται άμεσα η πληροφορία για το χώρο που μπορεί να χωροθετηθεί η κάθε
δραστηριότητα.
- Η προστασία του περιβάλλοντος, στηρίζεται πρωταρχικά στη γνώση και την πληροφόρηση. Δεν υπάρχει
αξιόπιστη περιβαλλοντική πολιτική χωρίς αξιόπιστη
γεω-πληροφορία, κι ούτε είναι δυνατό χωρίς αυτή να
αξιοποιηθεί η διάθεση ΜΚΟ και πολιτών για έλεγχο της
διοικητικής δράσης και ενεργή συμμετοχή στην προστασία και ανάδειξη του φυσικού πλούτου της χώρας.
Με τη δημιουργία της Ε.Υ.Γ.Ε.Π δίνεται στον πολίτη τόσο
η πλήρης και ακριβής γνώση για τα όσα αφορούν στο
χώρο όσο και δυνατότητα εισαγωγής στο σύστημα παρατηρήσεων για την ανάγκη ακόμα και διορθώσεων ορισμένων γεωπληροφοριών.
n TO OPAMA
Συνοπτικά, σκοπός του Δ.Σ. του Ο.Κ.Χ.Ε δεν είναι άλλος
από το να είναι πολύ σύντομα η Ε.Υ.ΓΕ.Π σε πλήρη ανά-

πτυξη και να εξυπηρετεί δημόσιες υπηρεσίες, φορείς
του ευρύτερου δημόσιου τομέα και πολίτες παράλληλα
έχει τεθεί ως βασική προτεραιότητα και η ψηφιοποίηση του ιστορικού αρχείου του Οργανισμού και η συνεχής
ανανέωσή του με υλικό νέων αεροφωτογραφίσεων, για
τις οποίες ο Ο.Κ.Χ.Ε βρίσκεται ήδη σε συνεννοήσεις με
το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και τη Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού, ώστε αυτές να πραγματοποιούνται σε
μια νέα λογική αμοιβαία συμφερουσών συνεργασιών.
Άλλη μία δράση που εντάσσεται στις προτεραιότητες
του Οργανισμού είναι η λήψη αεροφωτογραφιών μέσω
πραγματοποίησης πτήσεων με Μη Επανδρωμένα Αεροσκάφη, μέθοδος που παρέχει τα πλεονεκτήματα της διάρκειας, του μεγαλύτερου ύψους, της ταχύτητας και του
μειωμένου κόστους, και που ήδη πιλοτικά εφαρμόστηκε σε περιοχές της Ν. Ελλάδας, παράγοντας τα πρώτα
δεδομένα, τα οποία βρίσκονται πλέον υπό αξιολόγηση.
Επίσης, στο σχεδιασμό του Ο.Κ.Χ.Ε περιλαμβάνεται μια
ιδιαίτερα φιλόδοξη όσο και αναγκαία δράση προς υλοποίηση για το επόμενο διάστημα, η οποία αφορά στον
ανασχεδιασμό των δικτύων λήψης κτηματογραφικών και
άλλων γεωχωρικών πληροφοριών από τους πολίτες, με
τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση ήδη υπαρχουσών υποδομών μεσολάβησης ανάμεσα στον πολίτη και τη Δημόσια
Διοίκηση. Τα έργα που περιγράφονται έχει το καθένα τη
δική του λογική και πορεία υλοποίησης, αλλά εν τέλει
είναι βέβαιο πως η ανάπτυξη του καθενός επιδρά καταλυτικά και στην περαιτέρω ανάπτυξη και λειτουργικότητα
του άλλου, αποτελώντας όλα μαζί ένα σύνολο παρεμβάσεων αληθινού εκσυγχρονισμού της προμήθειας, επεξεργασίας, γενικότερης διαχείρισης και διάθεσης της
γεωπληροφορίας στη χώρα. Η αντίληψη που διατρέχει
όλες τις δραστηριότητες και δράσεις του Ο.Κ.Χ.Ε είναι
ότι τίποτα δεν πρέπει να πηγαίνει χαμένο. Αντίθετα, πρέπει οποιοδήποτε δεδομένο και πληροφορία παράγεται
από τη Δημόσια Διοίκηση να επαναχρησιμοποιείται και
να επαναξιοποιείται στη λογική της εισαγωγής προστιθέμενης αξίας από το νέο κάθε φορά χρήστη του. Στον
τομέα αυτό, ο Ο.Κ.Χ.Ε επιδιώκει να αποτελέσει φορέα
ανάδειξης βέλτιστων πρακτικών για χρήση τους σε όλο
το φάσμα της Δημόσιας Διοίκησης. Οι περιγραφόμενοι
στόχοι τριετίας του Ο.Κ.Χ.Ε προκύπτουν από το ίδιο το
Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης του Οργανισμού, το οποίο
έχει εκπονηθεί αδαπάνως από τα στελέχη του Ο.Κ.Χ.Ε,
σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Δ.Σ. Ένα σχέδιο δράσης που εμφορείται από τη φιλοσοφία της εξυπηρέτησης των αναγκών του πολίτη, χωρίς να τον αντιμετωπίζει
ως «πελάτη», αντίληψη που είναι ούτως ή άλλως έξω

από το ρόλο του Ο.Κ.Χ.Ε ως δημόσιου φορέα και εγγυητή της γεωπληροφορίας στη χώρα.
Όραμα της ηγεσίας και του ανθρώπινου δυναμικού του
Ο.Κ.Χ.Ε συνολικά, δεν είναι άλλο από τη δημιουργία,
εντός της τρέχουσας διοικητικής θητείας και του ισχύοντος Σχεδίου Δράσης, ενός νέου ψηφιακού δικτύου για
τη γεωπληροφορία, ενός δηλαδή, όπως σχηματικά μπορεί να αποκληθεί, «Γεω – ΚΕΠ», όπου θα μπορεί κάθε
πολίτης σε αυτή τη χώρα, χωρίς αδικαιολόγητη σπατάλη
χρόνου και χρήματος, να εντοπίζει και να προμηθεύεται
άμεσα και χωρίς περιττά κόστη - ακόμα και μέσω διαδικτύου - αυτό που τον αφορά στο χώρο. Είναι άμεση
ανάγκη να διατίθενται τα γεωχωρικά δεδομένα ανοιχτά
και ελεύθερα, καθώς οι πρακτικές κοινοχρησίας και διαλειτουργικότητας συμβάλλουν αποφασιστικά στην ανάπτυξη της χώρας. Αυτό αφορά κι ευρύτερα το ρόλο των
Δημόσιων Αρχών. Τα δεδομένα αξίζουν περισσότερο αν
παρέχονται ανοιχτά και ελεύθερα. Ο Δημόσιος Τομέας
πρέπει άμεσα να δημοσιοποιήσει τα δεδομένα του για να
συμπορευθεί μαζί με όλους όσους προπορεύονται και
αποκομίζουν ήδη οφέλη υιοθετώντας την πολιτική των
δημόσιων δεδομένων. Οι φορολογούμενοι έχουν ήδη
πληρώσει για τις κάθε είδους πληροφορίες και το λιγότερο που μπορεί να κάνει κάθε φορέας του Δημοσίου
είναι να τις διαθέσει σε όσους θέλουν να τις χρησιμοποιήσουν με νέους τρόπους που συμβάλλουν στην κοινωνική κινητικότητα και δημιουργούν θέσεις εργασίας
και συνεπώς ανάπτυξη. n
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ρεί οι ηγέτες της ευρωζώνης και οι μεγάλοι
πιστωτές να συμφώνησαν τον Οκτώβριο ότι οι
ομολογιούχοι θα δεχθούν κούρεμα 50% στα
ομόλογα που κατέχουν, αλλά η μηχανική της
αναδιάρθρωσης δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη,
με την Ελλάδα να προσπαθεί να πιέσει για μια
καλύτερη διαπραγμάτευση. Τέλος, η εφημερίΣΕ ΕΦΕΔΡΕΙΑ ΓΙΑΤΡΟΙ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΟΥ δα σημειώνει ότι υπάρχει πίεση για να ολοκληρωθεί το PSI πριν από τα μέσα Μαρτίου, οπότε
ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα - εφε- και η Ελλάδα έχει προγραμματίσει να πληρώδρεία θα μπαίνουν και όσοι ασφαλισμένοι στο σει ομόλογα αξίας 14,4 δισ. ευρώ.
ΤΣΜΕΔΕ και στο ΤΣΑΥ εργαζόμενοι στο Δη- (www.capital.gr 3/1/2012)
μόσιο συγκεντρώνουν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2013 τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΜΕΤΑΞΟΣΚΩμε 35 τουλάχιστον έτη ασφάλισης και το κατά ΛΗΚΕΣ ΠΑΡΑΓΟΥΝ ΙΝΕΣ ΓΙΑ …ΑΛΕΞΙΣΦΑΙΡΑ
περίπτωση απαιτούμενο όριο ηλικίας. Αυτό ΓΙΛΕΚΑ!
διευκρινίζει εγκύκλιος που εξέδωσε ο υπουρ- Aμερικανοί ερευνητές πέτυχαν να τροπογός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Γ. ποιήσουν γενετικά μεταξοσκώληκες, με την
Κουτρουμάνης για τους μόνιμους υπαλλήλους προσθήκη γονιδίων από αράχνες, ώστε να παπου ασφαλίζονται στο Δημόσιο ή σε άλλον φο- ράγουν πιο γερό και ελαστικό τεχνητό μετάξι,
ρέα κύριας ασφάλισης (π.χ. ειδικό καθεστώς επίτευγμα που μελλοντικά μπορεί να επιτρέψει
ΙΚΑ) και λόγω απασχόλησης ή ιδιότητας υπά- τη χρήση πιο ανθεκτικών ινών στα υφάσματα,
γονται παράλληλα στην ασφάλιση του Τομέα αλλά και σε άλλες χρήσεις, όπως στους επιδέΜηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Εργων σμους ή στα αλεξίσφαιρα γιλέκα. Οι επιστή(ΤΣΜΕΔΕ) ή του Τομέα Σύνταξης και Ασφάλι- μονες, με επικεφαλής τον καθηγητή Ντόναλντ
σης Υγειονομικών (ΤΣΑΥ) ή ασφαλίζονται μόνο Τζάρβις του Πανεπιστημίου του Γουαϊόμιγνκ,
στο ΤΣΜΕΔΕ ή στο ΤΣΑΥ. Με βάση τα όρια που που δημοσίευσαν τη σχετική μελέτη στο περιισχύουν οι παραπάνω ασφαλισμένοι θα πρέπει οδικό επιστημονικό εντυπο PNAS, κατάφεραν
μέχρι 31/12/2011 να είχαν συμπληρώσει: -35 να ενσωματώσουν ειδικές πρωτεΐνες από αράέτη ασφάλισης και ηλικία 58 ετών οι άνδρες χνες στο παραγόμενο μετάξι των μεταξοσκωκαι 56 ετών οι γυναίκες, ή 33 έτη ασφάλισης λήκων, οι οποίες το καθιστούν πιο ελαστικό και
και ηλικία 63 ετών οι άνδρες και 58 ετών οι επιδεκτικό επέκτασης, με αποτέλεσμα να είναι
γυναίκες, καθώς μέχρι 31/12/2013 πληρούν καταλληλότερο για διάφορες εφαρμογές, ιδίως
τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης και συγ- στο πεδίο της ιατρικής, π.χ. για καλύτερη συρχρόνως θα λάβουν σύνταξη που αντιστοιχεί σε ραφή τραυμάτων, σε τεχνητούς συνδέσμους,
35 έτη ασφάλισης... Στους χρόνους ασφάλισης τένοντες, ικριώματα ιστών, μικρο-κάψουλες
συμπεριλαμβάνονται ο χρόνος πραγματικής κ.α. Τέτοια γονίδια αραχνών που παράγουν τις
υπηρεσίας - ασφάλισης, ο χρόνος ασφάλισης πρωτεΐνες για τη δημιουργία του ιστού, είχαν
σε οποιοδήποτε άλλο φορέα και το Δημόσιο στο παρελθόν εισαχθεί και σε άλλους οργανικαθώς και χρόνος που έχει αναγνωριστεί (π.χ. σμούς (βακτήρια, μαγιά, φυτά καπνού, έντομα,
στρατιωτική υπηρεσία, πλασματικοί χρόνοι ακόμα και κατσίκες που παρήγαγαν πρωτεΐνες
ασφάλισης κ.λπ.) Τα ίδια ισχύουν, τηρουμένων μεταξιού στο γάλα τους), όμως σε καμία περίτων αναλογιών, και στην περίπτωση των υπαλ- πτωση δεν κατέστη εφικτό να παραχθούν σηλήλων με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ. Ετσι, εκτός των μαντικές ποσότητες πρωτεϊνών μεταξιού, έτσι
υπαλλήλων που μέχρι 31/12/2011 συμπληρώ- να υπάρξει εμπορική αξιοποίηση. Η νέα βιονουν 35 έτη ασφάλισης και ηλικία 58 ετών οι τεχνολογική μέθοδος ξεπέρασε αυτές τις δυάνδρες και 56 ετών οι γυναίκες, σε εφεδρεία σκολίες, δημιουργώντας ανθεκτικές και εκταθα τεθούν επιπροσθέτως και οι υπάλληλοι που τές ίνες «αραχνο-μεταξιού». Το νέο βιο-υλικό
μέχρι 31/12/2011 συμπλήρωσαν 33 έτη ασφά- μπορεί να αξιοποιηθεί μελλοντικά σε πολλές
λισης και ηλικία 63 ετών οι άνδρες και 58 οι εφαρμογές, προηγουμένως όμως πρέπει να
γυναίκες.
βρεθεί ένας τρόπος μαζικής παραγωγής του,
κάτι που ακόμα συναντά δυσκολίες.
(Ημερησία 3/1/2012)
(in.gr 3/1/2012)
WALL STREET JOURNAL: ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ ΛΟΓΩ
ΜΙΚΡΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟ PSI
ΜΕΤΡΟ ΠΡΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΚΑΙ ΕΥΚΑΡΠΙΑ
Στις σημαντικές προκλήσεις που θα αντιμετω- ΑΠΟ ΤΟ 2012
πίσει η Ελλάδα το 2012 αναφέρεται σε σημε- Λύση, ώστε να κατασκευαστεί τελικά ο σταθρινό της δημοσίευμα η «Wall Street Journal», μός του μετρό «Παπάφη», αναμένεται μέσα
εστιάζοντας στις διαπραγματεύσεις για την στον Ιανουάριο. Μέσα στον τρέχοντα μήνα,
ανταλλαγή των ελληνικών ομολόγων και στις εξάλλου, θα δοθεί η δυνατότητα στους περίπου
δανειακές ανάγκες της χώρας. Σύμφωνα με 200 «μετρόπληκτους» καταστηματάρχες της
την εφημερίδα, η Ελλάδα στοχεύει να ολοκλη- Θεσσαλονίκης, να προχωρήσουν σε ρυθμίσεις
ρώσει τις διαπραγματεύσεις για την εθελοντι- οφειλών τους, κυρίως σε ασφαλιστικά ταμεία.
κή ανταλλαγή ομολόγων εντός του Ιανουαρίου, Τα παραπάνω ανακοίνωσε χτες ο υφυπουργός
ώστε να μειώσει σε πρώτη φάση κατά 100 δισ. Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Γιάννης
ευρώ το χρέος της και με την πάροδο του χρό- Μαγκριώτης, ο οποίος επισκέφτηκε το εργονου να το περιορίσει στο 120% του ΑΕΠ από τάξιο του μετρό στο σταθμό «Αγίας Σοφίας»,
άνω του 160% του ΑΕΠ που είναι σήμερα. όπου εκτελείται αρχαιολογική ανασκαφή, και
Ωστόσο, όπως τονίζει, δεν είναι σαφές ότι θα αντάλλαξε ευχές με τους εργαζομένους για
είναι αρκετοί οι επενδυτές που θα υπογρά- τη νέα χρονιά, παρουσία του διευθυντή μετρό
ψουν τη συμφωνία, κάτι που ενδεχομένως να Θεσσαλονίκης της «Αττικό Μετρό ΑΕ», Γιώροδηγήσει την ανταλλαγή ομολόγων και τη δι- γου Κωνσταντινίδη. Προηγήθηκε επίσκεψη του
άσωση της Ελλάδας σε «αταξία».Μάλιστα, η υφυπουργού στα γραφεία της «Αττικό Μετρό
εφημερίδα αναφέρει ότι ακόμη και εάν το PSI ΑΕ» στη Θεσσαλονίκη, όπου ενημερώθηκε για
εξελιχθεί ομαλά, ο φόβος ότι η συμφωνία δεν την εξέλιξη του έργου. Ο υφυπουργός, από το
επαρκεί παραμένει. «Το Διεθνές Νομισματικό εργοτάξιο του σταθμού «Αγίας Σοφίας», προΤαμείο μπορεί ανά πάσα στιγμή να κρίνει ότι χώρησε στην παρουσίαση αναλυτικού χρονοτο χρέος της Ελλάδας δεν είναι βιώσιμο και διαγράμματος για την κατασκευή του δικτύου
να σταματήσει το δανεισμό», τονίζει η «Wall μετρό της Θεσσαλονίκης, ανακοινώνοντας όλα
Street Journal». Επίσης, αναφέρει ότι μπο- όσα προβλέπεται να συμβαίνουν κάθε χρόνο. Ο
κ. Μαγκριώτης προέβλεψε ότι το 2012 θα είναι
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έτος ανάπτυξης για το μετρό και χαρακτήρισε
το 2011 ως την παραγωγικότερη και αποτελεσματικότερη χρονιά για το μεγάλο, υπόγειο
έργο σε σταθερή τροχιά. Επισήμανε ότι το
2011 ήταν αποτελεσματικό, καθώς το 2010
είχαν επιλυθεί πολλά από τα προβλήματα του
έργου. «Τη χρονιά που πέρασε, αναπτύχθηκαν
σχεδόν όλα τα εργοτάξια του μετρό. Ως εκκρεμότητες απέμειναν το εργοτάξιο του σταθμού
“Παπάφη”, λόγω των γνωστών εμπλοκών, και
των σταθμών “Πατρικίου”, “Βούλγαρη” και
“Νέας Ελβετίας”, καθώς δεν ολοκληρώθηκε
η διαδικασία των απαλλοτριώσεων», επισήμανε ο υφυπουργός. Ο υφυπουργός Υποδομών
προανήγγειλε ακόμη μεγαλύτερη επιτάχυνση
των εργασιών στη βασική γραμμή του μετρό,
μήκους 9,6 χιλ., που εκτείνεται από το Νέο
Σιδηροδρομικό Σταθμό μέχρι τη Νέα Ελβετία. Τόνισε, επίσης, ότι φέτος θα δημοπρατηθεί, αλλά και θα αρχίσει να κατασκευάζεται η
πρώτη επέκταση του μετρό, προς την Καλαμαριά, έργο το οποίο έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ με
518 εκατ. ευρώ. Το 2012 αναμένεται όμως να
υπάρξει εξέλιξη και για ακόμη μία επέκταση
του μετρό της Θεσσαλονίκης, αυτήν τη φορά
προς τα δυτικά. Ετσι, όπως επισήμανε ο κ. Μαγκριώτης, φέτος πρόκειται να προκηρυχθούν
οι οριστικές μελέτες για την επέκταση από την
πλατεία Δημοκρατίας προς τη Σταυρούπολη,
την Ευκαρπία και τα νοσοκομεία «Παπαγεωργίου» και «424».Συνεχίζοντας την παρουσίαση
του χρονοδιαγράμματος για την κατασκευή του
δικτύου μετρό στη Θεσσαλονίκη, το οποίο θα
διαθέτει 33 σταθμούς σε μήκος 33 χιλ., είπε
ότι το 2015 αναμένεται να δοθεί σε κυκλοφορία η βασική γραμμή του μετρό και το 2016 η
επέκταση προς την Καλαμαριά. «Επειδή δεν
αναμένονται αρχαιολογικά ευρήματα στην επέκταση προς τα δυτικά, πιστεύουμε ότι το 2017
θα μπορεί να είναι έτοιμη και αυτή η γραμμή,
που θα φτάνει στα νοσοκομεία», δήλωσε ο κ.
Μαγκριώτης.
(Αγγελιοφόρος 3/1/2012)
ΝΕΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΟΡΘΩΝΕΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΤΑ
ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ!
Μια εφαρμογή που θα διορθώνει αυτόματα
όποια προβλήματα παρουσιάζονται στα κινητά
τηλέφωνα, επιχειρούν να φτιάξουν επιστήμονες στο πανεπιστήμιο του Ιλινόις. Η ερευνητική ομάδα έχει αναπτύξει ένα σύστημα με
κάψουλες που μπορεί να εισαχθεί κατά μήκος
του κυκλώματος και να το συνδέσει και πάλι.
Στις δοκιμές, το νέο σύστημα μπορεί να επισκευάσει τα κυκλώματα σε ένα κλάσμα του
δευτερολέπτου, με επιτυχία της τάξεως του
99%.Το σύστημα είναι αυτόνομο, πράγμα που
σημαίνει ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την
επισκευή ακόμη και όταν οι μηχανικοί δεν ξέρουν πού είναι σπασμένο…
(Ημερησία 2/1/2012)
ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΕΣ ΑΝΤΟΧΕΣ ΕΜΦΑΝΙΖΟΥΝ ΟΙ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Θα διατηρηθεί και το 2012 η αρνητική πορεία τιμών και ζήτησης στην αγορά κατοικίας,
σύμφωνα με έρευνα της Eurobank, η οποία
δημοσιοποιήθηκε εντός της εβδομάδας. Η οικονομική κρίση και η μείωση της αγοραστικής
δύναμης των νοικοκυριών, σε συνδυασμό με
την υψηλή ανεργία, την ανασφάλεια, την υψηλή φορολογία και την αδυναμία πρόσβασης σε
τραπεζική χρηματοδότηση, συνιστούν ένα λίαν
αρνητικό μείγμα για την ανάταση της κτηματαγοράς. Εντούτοις, παρότι οι εν λόγω συνθήκες
κυριαρχούν στην οικονομική ζωή της χώρας
την τελευταία διετία, οι τιμές, ιδίως στις νεόδμητες κατοικίες, έχουν υποχωρήσει μόλις κατά
10,4%, τουλάχιστον επισήμως, σε σχέση με τα
υψηλότερα επίπεδα που είχαν βρεθεί κατά το
τρίτο τρίμηνο, επισημαίνει η Eurobank. Πρόκειται για μια ξεκάθαρη διαπίστωση της αδι-
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απραγμάτευτης στάσης της πλειονότητας των
οικοδομικών επιχειρήσεων της χώρας, που
αρνείται να προσαρμοστεί στη νέα οικονομική
πραγματικότητα. Συνολικά, οι τιμές έχουν μειωθεί κατά 14% από το απόγειό τους και έχουν
επιστρέψει στα επίπεδα που βρίσκονταν στα
τέλη του 2005, όταν είχε σημειωθεί η τελευταία
μεγάλη άνοδος τιμών, με το πρόσχημα της τότε
εφαρμογής ΦΠΑ 18% στις οικοδομικές άδειες που θα εκδίδονταν από την 1η Ιανουαρίου
2006 κι έπειτα. Σύμφωνα πάντως με την έκθεση της Eurobank, καταγράφονται σημαντικές
διακυμάνσεις των τιμών ανάλογα με την περιοχή, καθώς στην Αθήνα οι αξίες των κατοικιών
έχουν υποχωρήσει κατά 14,1% από το δεύτερο
τρίμηνο του 2008 (όταν η αγορά είχε βρεθεί
στο υψηλότερο σημείο της), ενώ στη Θεσσαλονίκη, όπου οι τιμές βρέθηκαν στο απόγειό
τους κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2008, η μέχρι
σήμερα πτώση έχει αγγίξει το 21,5%. Τέλος,
στις υπόλοιπες πόλεις της χώρας η μείωση
ανέρχεται σε 13,5%. Αντίστοιχα, η κάμψη είναι
μόλις 10,4% για τις νέες κατασκευές (ηλικίας
έως πέντε ετών) και σαφώς μεγαλύτερη για
τα παλαιότερα ακίνητα, όπου διαμορφώνεται
σε 15,8%. Οσον αφορά τα ενοίκια, παρά την
κρίση, οι τιμές τους συνεχίζουν να αυξάνονται,
αν και με μικρότερο ρυθμό. Σύμφωνα με την
Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), η αύξηση
των τιμών των ενοικίων κατοικιών σε ετήσια
βάση διαμορφώθηκε σε 4,3% το 2008, 4,1% το
2009, 2,3% το 2010 και 1% κατά το δεκάμηνο
του 2011. Ωστόσο, επισημαίνεται ότι τα στοιχεία αυτά δεν αφορούν τα επαγγελματικά ακίνητα (γραφεία, καταστήματα, βιομηχανικές και
αποθηκευτικές εγκαταστάσεις), όπου τα ενοίκια έχουν μειωθεί σε ποσοστό που κυμαίνεται
μεταξύ 25% και 50%. Οι αναλυτές της τράπεζας αναφέρουν ότι ο κλάδος των ακινήτων
έχει πληγεί περισσότερο ίσως από κάθε άλλον
από την οικονομική κρίση της χώρας. Πέραν
των τιμών, μεγάλη πτώση έχει σημειωθεί και
στις αγοραπωλησίες κατοικιών. Ενδεικτικά
επισημαίνεται ότι κατά το πρώτο τρίμηνο του
2007, οι πωλήσεις είχαν ανέλθει σε 39.700,
για να μειωθούν σε μόλις 9.000 κατά το τρίτο
τρίμηνο του τρέχοντος έτους. Σε ετήσια βάση,
ο αριθμός των αγοραπωλησιών μειώθηκε κατά
21,7% το 2008, κατά 35,7% το 2009, κατά 0,2%
το 2010 και κατά 43% στο φετινό εννιάμηνο.
(Καθημερινή 19/12/2011)
ΧΑΝΕΤΑΙ ΤΟ ΣΤΟΛΙΔΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ
Στην τύχη του έχει αφεθεί ένα από τα πλέον
ιστορικά διατηρητέα κτίρια της Θεσσαλονίκης,
ένα διαμάντι της πόλης, το παλιό Μέγαρο του
Τελωνείου ή, όπως είναι πλέον γνωστότερο, ο
επιβατικός σταθμός του λιμανιού της πόλης.
Παρά τις προσπάθειες του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης και τα σχέδια για άμεσες
επεμβάσεις προκειμένου να παύσει να είναι
επικίνδυνο ακόμη και να καταρρεύσει, γραφειοκρατικά «αγκάθια» δεν επέτρεψαν τη
σωτηρία του. Το κτίριο αντιμετωπίζει εδώ και
πολλά χρόνια ακόμη και στατικά προβλήματα,
γι’ αυτό άλλωστε και έχει εκκενωθεί από τις
υπηρεσίες που στέγαζε. Παρά τις προσπάθειες που έχουν γίνει, τις μελέτες, τα σχέδια (για
στέγαση του δημαρχείου, της Παρευξείνιας
Τράπεζας κ.λπ.), τις εκκλήσεις για να γίνουν οι
απαιτούμενες ανακαινίσεις και η διάσωση του
κτιρίου, οι αρμόδιοι δεν ευαισθητοποιούνται
για να σώσουν και να ξαναβάλουν στη ζωή της
πόλης το πρώτο κτίριο της Θεσσαλονίκης που
κατασκευάστηκε από οπλισμένο σκυρόδεμα
(μπετόν αρμέ). Το συγκεκριμένο υλικό σημάδεψε τις κατασκευές του 20ού αιώνα. Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΟΛΘ, Στέλιος Αγγελούδης, είναι σαφής: «Το κτίριο χρειάζεται επεμβάσεις στατικές, στα επιχρίσματα
κ.λπ. Όμως ούτε να το βάψουμε δεν μπορούμε.
Υπάρχει ιδιοκτησιακό θέμα. Το συγκεκριμένο

κτίριο δεν έχει παραχωρηθεί ποτέ στον ΟΛΘ,
σε αντίθεση με το 99,9% των κτιρίων του λιμανιού, που παραχωρήθηκαν στον οργανισμό
για περισσότερα από 50 χρόνια. Ανήκει αποκλειστικά στο υπουργείο Οικονομικών. Ζήτησα
επανειλημμένα να ανταλλαχθεί με άλλο κτίριο
σε απόσταση 40 μέτρων απέναντι από τον επιβατικό σταθμό, αλλά δεν είχα αποτέλεσμα».
Ο κ. Αγγελούδης επισημαίνει ότι την ευθύνη
δεν την έχει το υπουργείο Οικονομικών, αλλά
αποδίδει την... αδιαφορία στο γεγονός ότι έχει
εμπλακεί το κτίριο στη διαδικασία που εξελίσσεται μέσω του Ταμείου Αποκρατικοποιήσεων της ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου.
Παρότι, υπάρχει η υποστήριξη του προέδρου
του ΕΒΕΘ, Δημήτρη Μπακατσέλου, αλλά και
του δημάρχου Θεσσαλονίκης, Γιάννη Μπουτάρη, στο σχέδιο αξιοποίησης του διατηρητέου,
μέσω του προγράμματος real estate του ΟΛΘ,
δεν έχει εγκριθεί καν μια πρώτη ανακαίνιση,
ένα βάψιμο και ο φωτισμός του κτιρίου, ώστε
να κοσμεί όλο το λιμάνι. Μάλιστα, ο ΟΛΘ έχει
ήδη ολόκληρο σχέδιο αξιοποίησης του διατηρητέου. «Το έχουμε συνδέσει με την κρουαζιέρα και ταυτόχρονα με το πλάνο ανάπλασης και
αξιοποίησης όλων των κτιρίων της δεύτερης
προβλήτας, στα πρότυπα της πρώτης. Τα κτίρια
χωρίς ιστορικό ενδιαφέρον θα γκρεμιστούν,
ενώ αντιθέτως τα κτίρια με ιστορικό ενδιαφέρον θα αξιοποιηθούν στα πρότυπα των αποθηκών. Εντάσσεται το πλάνο στη λογική που
έχουμε για σύνδεση της πρώτης και δεύτερης
προβλήτας του λιμανιού με την κρουαζιέρα και
την πόλη, ενώ από την τρίτη προβλήτα μέχρι
και την έκτη θα υπάρχει η καθαρά εμπορευματική λειτουργία του λιμανιού», επισήμανε ο
κ. Αγγελούδης.
(Αγγελιοφόρος 1/1/2012)
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕ ΕΜΠΝΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΟ
TETRIS!

Πηγή φωτογραφίας sigmalive.gr

Ο σχεδιασμός ενός κτιρίου σίγουρα δεν είναι το
πιο εύκολο πράγμα του κόσμου. Όλοι οι χώροι
πρέπει να είναι λειτουργικοί και να επικοινωνούν μεταξύ τους. Ωστόσο, μία αρχιτεκτονική
εταιρεία φαίνεται να έχει τη λύση, αφού βασίζει τις κατασκευές της σε έναν αλγόριθμο σαν
εκείνο του παιχνιδιού Tetris. Η ιδέα προέκυψε,
όταν η αρχιτεκτονική εταιρεία Aedas ανέλαβε
την κατασκευή των εγκαταστάσεων του Συμβουλίου Παιδείας στο Άμπου Ντάμπι με έδρα
τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Έτσι, η εταιρεία
με έδρα το Λονδίνο και με επικεφαλής τον
Christian Derix δημιούργησε ένα λογισμικό, το
οποίο πήρε την τεράστια λίστα των απαιτούμενων δωματίων του Συμβουλίου και πρόσθεσε
έναν αλγόριθμο που βασίζεται σε ένα απλό μοντέλο “προσέλκυσης/απώθησης”. Τα δωμάτια
προσπαθούν να μετακινηθούν δίπλα ή κοντά
σε αυτά με τα οποία πρέπει να επικοινωνούν.
Έλκονται το ένα με το άλλο”, δήλωσε ο Derix.
“Τα δωμάτια που δεν προορίζονται να είναι το
ένα κοντά στο άλλο απωθούνται.”, πρόσθεσε.
Αν προσπαθήσει κανείς να αλλάξει έστω και
μία από τις παραμέτρους του μοντέλου, όπως

ένα φρεάτιο ανελκυστήρα, τότε τα κομμάτια
ανακατατάσσονται μέχρι να τοποθετηθούν σε
μία εύχρηστη διάταξη. Οι εργασίες για την κατασκευή του κτιρίου πρόκειται να ξεκινήσουν
τον Ιανουάριο και το κυβικό στυλ της πρόσοψης του κτιρίου, είναι ο τρόπος με τον οποίο
οι αρχιτέκτονες αποφάσισαν να τιμήσουν τον
αλγόριθμο που μοιάζει τόσο στο Tetris.
(SigmaLive 12/12/2011)
Ο ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΤΗΣ
…ΦΥΣΙΚΗΣ
Πώς κατορθώνει ο Άγιος Βασίλης να μοιράσει
μέσα σε μία νύχτα δώρα σε 2 δισεκατομμύρια
σπίτια ανά τον πλανήτη; Επιστήμονες των ΗΠΑ
μελέτησαν το θέμα και κατέληξαν στο συμπέρασμα πως πρέπει να... παίζει στα δάκτυλα την
κβαντική θεωρία, την γενετική μηχανική και
τις νευροεπιστήμες! Να ξεκαθαρίσουμε κάτι:
μην σας προβληματίζουν όσα έχετε ακούσει
για το απαρχαιωμένο σύστημα μεταφοράς που
χρησιμοποιεί ο Άγιος. Το πιθανότερο είναι πως
το έλκηθρο και οι τάρανδοι αποτελούν επινοήσεις του... μάρκετινγκ, για να αποσπάσουν την
προσοχή μας από την πραγματικότητα, κατά
τον δρα Τζέιμς Κακαλιό, καθηγητή Φυσικής
στην Σχολή Φυσικής & Αστρονομίας του Πανεπιστημίου της Μινεσότα. Ο δρ Κακαλιός
- ο οποίος είναι γνωστός στο ευρύ κοινό για
το βιβλίο του «The Physics of Superheroes»
όπου αναλύει τις ιδιότητες των υπερηρώων
με βάση τις αρχές της Φυσικής - πιστεύει ότι
ο «γεράκος με τα κόκκινα» ελέγχει με μαεστρία την «κβαντική μηχανική κυματοσυνάρτηση» του σώματός του.Με άλλα λόγια, «έχει
την ικανότητα να εμφανίζεται ταυτοχρόνως σε
πολλά σημεία και να περνάει μέσα από στέρεα
αντικείμενα», εξηγεί. Ει μη τι άλλο, προσθέτει, «είναι ο μόνος τρόπος για να μπορέσει
να επισκεφθεί σε λίγες ώρες 2 δισεκατομμύρια σπίτια». Ο μόνος τρόπος δηλαδή, υπό την
προϋπόθεση ότι δεν διαθέτει υπερηχητικό έλκυθρο, δυνατότητα τηλεμεταφοράς ή κάποια
άλλη προηγμένη τεχνολογία που του επιτρέπει
να δαμάζει το χωροχρονικό συνεχές. Τι σημαίνει αυτό; Ότι η εναλλακτική λύση στην κβαντομηχανική είναι όχι μόνο να ταξιδεύει στο
χρόνο, αλλά κάθε φορά που μετακινείται από
σπίτι σε σπίτι να «γυρνάει» πίσω το ρολόι κατά
τουλάχιστον 30 δευτερόλεπτα – ειδάλλως, δεν
προλαβαίνει να περάσει απ’ όλα τα παιδιά του
πλανήτη. Μήπως όμως μπορεί να κινείται ο
Άγιος Βασίλης με την ταχύτητα του φωτός; Ο
δρ Κακαλιός διατηρεί σοβαρές επιφυλάξεις
επ’ αυτού. «Όταν κάποιος κινείται με τέτοια
ταχύτητα μέσω κι έξω απ’ τις καμινάδες, αποκτά μάζα», λέει. Και όλοι ξέρουμε ότι ο Άγιος
ακόμα και ακίνητος έχει θέμα μάζας...[…] Και
μετά, είναι το σύστημα παρακολούθησης που
διαθέτει ο Άγιος και το οποίο του επιτρέπει να
ξέρει ποιο παιδί ήταν καλό και ποιο κακό στη
διάρκεια του έτους, ώστε να πράξει αναλόγως.
Αυτό ποιο μπορεί να είναι; Ο δρ Λάρι Σίλβερμπεργκ, αναπληρωτής διευθυντής στο Τμήμα
Αεροδιαστημικής Μηχανικής του Πολιτικού
Πανεπιστημίου της Βορείου Καρολίνας, υποψιάζεται ότι χρησιμοποιεί μία υπόγεια κεραία
μήκους 6,5 τετραγωνικών χιλιομέτρων στο
Βόρειο Πόλο, για να καταγράφει τα εγκεφαλικά κύματα των παιδιών. «Με την κεραία αυτή
θα μπορεί να απομονώνει τα μηνύματα από
κάθε παιδί, ώστε να ξεχωρίζει τα άτακτα από
τα καλά και να καταγράφει τι δώρα θέλει το
καθένα», λέει. Με τέτοια τεχνολογία πάντως,
προσθέτει, ευτυχώς που είναι ο Άγιος Βασίλης
και όχι κάποιος καταχθόνιος νους...
(Τα Νέα online 26/12/2011)
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www.tkm.tee.gr:
ENA XPHΣIMO EPΓAΛEIO, ENTEΛΩΣ ΔΩPEAN
Λένε ότι ο μόνιμος κάτοικος μιας πόλης ποτέ
δεν τη βλέπει πραγματικά, σε αντίθεση με τον
τουρίστα, που θα κοντοσταθεί και θα προσπαθήσει να την ανακαλύψει. Ίσως το ίδιο να ισχύει, σε έναν βαθμό, όχι μόνο για τους τόπους,
αλλά και για τους ιστοτόπους. Οι «δικοί μας»
ιστοτόποι συχνά περιέχουν θησαυρούς, προσιτούς στον καθένα, που δεν αξιοποιούνται
επαρκώς από εμάς τους ίδιους.
Φανταστείτε για παράδειγμα έναν νέο μηχανικό, που θα ψάξει στο google τα δικαιολογητικά
για την έναρξη επαγγέλματος ή θα αναζητήσει
πληροφορίες για τη διαδικασία αναγνώρισης
του πτυχίου του σε μια άλλη χώρα.
Ή έναν συνάδελφό του, που θα ταλαιπωρηθεί
με αλλεπάλληλα τηλεφωνήματα, για να πληροφορηθεί τα σχετικά με τα επαγγελματικά
δικαιώματα ή τις ελάχιστες αμοιβές ή θα αγοράσει τρεις εφημερίδες για τις αγγελίες ευρέσεως εργασίας.
Ή έναν μηχανικό, που θα επενδύσει πολύτιμο
χρόνο για να μάθει για το κτηριακό απόθεμα των στρατοπέδων της Θεσσαλονίκης ή τις
προτάσεις αξιοποίησης των δημόσιων χώρων
της. Όλος αυτός ο όγκος πληροφορίας υπάρχει
συγκεντρωμένος –και επικαιροποιείται συνέχεια- σε ένα site: το www.tkm.tee.gr. Ας το
«επισκεφτούμε»:
n ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: Δουλεύοντας σε 12 χώρες!
Η επαγγελματική μετανάστευση αποτελεί, καλώς ή κακώς, μια οδό, που –λόγω και της κρίσης στην Ελλάδα- εξετάζουν το τελευταίο διάστημα ολοένα και περισσότεροι επιστήμονες. Τι
χρειάζεται, όμως, ένας μηχανικός για να «ιχνηλατήσει» την ευρωπαϊκή αγορά εργασίας;
Στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ/ΤΚΜ, Ενότητα
«Επαγγελματικά Θέματα» (πάνω αριστερά),
υποκατηγορία «Κινητικότητα», υπάρχουν
όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για όποιον ενδιαφέρεται να δοκιμάσει τις δυνάμεις
του σε άλλη χώρα. Συγκεκριμένα, παρέχονται
πληροφορίες (στην ελληνική γλώσσα) για τις
συνθήκες εργασίας, κόστος ζωής, διαδικασία
αναγνώρισης πτυχίου, επαγγελματικά δικαιώματα, αμοιβές, εκπαίδευση για τα παιδιά,
χρήσιμα τηλέφωνα κτλ, για τις εξής χώρες:
Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Δανία,
Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία,
Πορτογαλία, Σουηδία και Φιλανδία (και για
την Ελλάδα).
Οι πληροφορίες, που συγκεντρώθηκαν στο
πλαίσιο μελέτης ομάδας εργασίας του ΤΕΕ/
ΤΚΜ, παρατίθενται με τέτοιον τρόπο (τίτλοι,
μεσότιτλοι, θεματικές ενότητες), ώστε είναι
πολύ εύκολο για κάποιον να εντοπίσει ακριβώς
το σημείο που τον ενδιαφέρει. Για περισσότερες πληροφορίες: http://portal.tee.gr/portal/
page/portal/teetkm/DRASTHRIOTHTES/
OMADES_ERGASIAS_2004_6/MOBILITY

n ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ: Όλα τα
πρώτα βήματα στην οθόνη του PC
Στην ίδια ενότητα («Επαγγελματικά Θέματα»,
«Χρήσιμες πληροφορίες») υπάρχει όλη η πληροφόρηση, που χρειάζεται ένας νέος μηχανικός
για να κάνει τα πρώτα του βήματα στο επάγγελμα. Μέσα στις 36 σελίδες της εργασίας με τίτλο «Νέοι Μηχανικοί : Οδηγός για το ξεκίνηµα
του Ελεύθερου Επαγγελµατία», η νέα γενιά
μηχανικών μπορεί να ενημερωθεί έγκυρα για
τις δυνατότητες απασχόλησης και τις επαγγελματικές προοπτικές του μηχανικού α)δημοσίου
υπαλλήλου, β)ιδιωτικού υπαλλήλου, γ)τον μηχανικό συνεργάτη, που αμείβεται με «μπλοκάκι» και δ)τον ελεύθερο επαγγελματία.
Επίσης, για το τι χρειάζεται για να δραστηριοποιηθεί κάποιος στην αγορά εργασίας, με ατομικό τεχνικό γραφείο, τεχνικό γραφείο συνεργαζόμενων μηχανικών, την οργάνωση και την
υποδομή ενός γραφείου, την έναρξη επαγγέλματος και θέματα φορολογικά, ασφαλιστικά,
αμοιβών κτλ. Για περισσότερες πληροφορίες: http://portal.tee.gr/portal/page/portal/
teetkm/EPAGGELMATIKA/XRHSIMES_
PLIROFORIES/oe_newn_mhxanikwn.pdf
Στην ίδια ενότητα υπάρχουν επίσης στοιχεία
για το ΦΠΑ στα ακίνητα, σχέδια συμβάσεως για
εκτέλεση έργου και μελέτες, για τα επαγγελματικά δικαιώματα όλων των ειδικοτήτων, τις
αμοιβές και τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και τις
πραγματογνωμοσύνες, το μητρώο, το πειθαρχικό, ασφαλιστικά και φορολογικά θέματα.

Στην ίδια ενότητα, ο μηχανικός που αναζητά
πληροφορίες για συγκεκριμένα θέματα, μπορεί να ανατρέξει στις μελέτες που έχουν εκπονήσει κατά καιρούς οι διαρκείς ή έκτακτες
ομάδες εργασίας του ΤΕΕ/ΤΚΜ, από το 1976
(!) μέχρι σήμερα.
Μάλιστα, μετά το 2000, τα πλήρη κείμενα
όλων των ομάδων εργασίας είναι αναρτημένα
σε μορφή Pdf με όλο το υλικό (φωτογραφίες,
κατόψεις κτλ), που τα συνοδεύει, κατηγοριοποιημένα ανά θέμα στις εξής ενότητες:
-ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
-ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
-ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
n ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΤΩΡΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΜΟΥ;
Στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ/ΤΚΜ υπάρχει επίσης
πληροφόρηση ανά νομό της Κεντρικής Μακεδονίας, στην κατηγορία «Νομαρχιακές Επιτροπές». Μέσω του site, οι έξι νομαρχιακές
επιτροπές (Ημαθίας, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας,
Σερρών Χαλκιδικής) παραθέτουν όλη την ατζέντα τους και συγκεκριμένα πρόγραμμα δράσεων, εκδηλώσεων και σεμιναρίων, αλλά και τις
ανακοινώσεις τους.
Παράλληλα, υπάρχουν links και πληροφορίες
για 15 Ενώσεις και Συλλόγους Μηχανικών, αλλά
και για τις παρατάξεις του επιμελητηρίου!

n ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΕΧΝΟΓΡΑΦΗΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Το χαρτί στοιχίζει. Οικονομικά και περιβαλλοντικά. Γι’ αυτό, εδώ και λίγους μήνες, το «Τεχνογράφημα» διανέμεται κυρίως ηλεκτρονικά,
στα e-mail των μελών του. Ταυτόχρονα, όμως,
υπάρχει στην ιστοσελίδα του Τμήματος, όπου
δεν εμφανίζεται μόνο το τρέχον φύλλο, αλλά
και αρχείο όλων των προηγούμενων.
Μάλιστα, πηγαίνοντας στην ενότητα «Περιεχόμενα 2006-2011», μπορούν να δουν τη λίστα
όλων των συνεντεύξεων και αφιερωμάτων, που
έχουν δημοσιευτεί τα τελευταία χρόνια, ώστε να
μπορούν να ανατρέξουν στο αντίστοιχο τεύχος.
Παράλληλα, στο site υπάρχουν όλα τα δελτία
τύπου και ανακοινώσεις του Τμήματος, οι θέσεις του, αλλά και έκτακτες πληροφορίες, προς
αποφυγήν ταλαιπωρίας των μελών του, όπως
για παράδειγμα ότι κάποιο από τα στελέχη του
απουσιάζει για συγκεκριμένη χρονική περίοδο.
Παρατίθενται επίσης χρήσιμα links και η δυνατότητα αναζήτησης στα περιεχόμενα του site.
Στην ενότητα, τέλος, «Επικοινωνία» υπάρχουν
n ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ
Εξίσου πλούσιο είναι το περιεχόμενο της κα- όλοι οι τηλεφωνικοί αριθμοί και τα e-mail των
τηγορίας «Δραστηριότητες ΤΕΕ/ΤΚΜ», όπου, στελεχών του Τμήματος, ώστε να είναι δυνατή
πέραν μιας «γεμάτης» data bank για τις με- η άμεση και διαρκής επικοινωνία με τους μηλέτες των ομάδων εργασίας, υπάρχει εξειδι- χανικούς και τους πολίτες.
κευμένη ατζέντα γεγονότων για μηχανικούς, Σκοπός του συγκεκριμένου άρθρου είναι να δώμε τις προσεχείς εκδηλώσεις και σεμινάρια σει μια γεύση για τους τρόπους με τους οποίους
το site του ΤΕΕ/ΤΚΜ μπορεί να λειτουργήσει
του Τμήματος.
σαν ανεκτίμητο εργαλείο για τους μηχανικούς.
Μια προσωπική …επίσκεψη θα πείσει…
n ΨΑΧΝΟΝΤΑΣ ΔΟΥΛΕΙΑ στο site του ΤΕΕ/
ΤΚΜ
Στις περισσότερες εφημερίδες, η διαδικασία
εντοπισμού μιας αγγελίας είναι …χάος. Στην
ιστοσελίδα του ΤΕΕ/ΤΚΜ, το Γραφείο Ευρέσεως Εργασίας απευθύνεται αποκλειστικά σε
μηχανικούς και η βάση του επικαιροποιείται
διαρκώς (διαθέσιμο στην κατηγορία «Επαγγελματικά Θέματα»).
Χαρακτηριστικό παράδειγμα, οι αγγελίες της
1ης Ιανουαρίου, που ήταν οι τελευταίες διαθέσιμες όταν γράφονταν αυτές οι γραμμές, οι
οποίες ξεπερνούσαν τις 20 (για Ελλάδα και
εξωτερικό) στην κατηγορία «ΖΗΤΕΙΤΑΙ» και
ήταν άλλες τόσες περίπου στην κατηγορία
«ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ». Για περισσότερες πληροφορίες, πληκτρολογήστε:
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/
t e e t k m / E PA G G E L M AT I K A / G R A F E I O _
EYRESHS_ERGASIAS
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ΠOIEΣ AΛΛAΓEΣ ΦEPNEI O NEOΣ ΓOK
Στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας βρίσκεται το τελευταίο διάστημα το θέμα του
νέου Ενιαίου Κανονισμού Δόμησης, για τον
οποίο αξιοποιούνται προβλέψεις και στοιχεία
σχετικού κειμένου εργασίας, που τέθηκε σε
γνώση του ΤΕΕ από τις αρχές Δεκεμβρίου. Στη
βάση αυτού του κειμένου θα διαμορφωθεί το
ζήτημα των ρυθμίσεων, ώστε να ακολουθήσει
διαδικασία ανοιχτής διαβούλευσης.
Σύμφωνα με δηλώσεις του αναπληρωτή
υπουργού ΥΠΕΚΑ, Νίκου Σηφουνάκη, στην
εφημερίδα «Τα Νέα», «15 χρόνια μετά την
τελευταία αναθεώρηση του ΓΟΚ και τις δεκάδες τροποποιήσεις που ακολούθησαν νομίζω ότι έχουμε καθυστερήσει πολύ. Είναι
άμεσης προτεραιότητας έτσι όπως διαμορφώθηκαν οι πόλεις μας, τα οικιστικά σύνολα
και όπως τείνει να οικοδομηθούν οι εκτός
σχεδίου περιοχές, να δημιουργηθούν νέα εργαλεία και να υπάρξουν ισχυρά κίνητρα για
την αναβάθμιση του δημόσιου χώρου και τη
βελτίωση της ποιότητας ζωής»
Με βάση δημοσιεύματα των εφημερίδων
«Νέα» και «Καθημερινή» κι ενώ επίκειται
η ανάρτηση του νέου ΓΟΚ στο Διαδίκτυο, με
στόχο την ψήφισή του μέχρι την άνοιξη, οι
βασικές αλλαγές που αναμένεται να κομίσει
συνοψίζονται –μεταξύ άλλων- στα εξής:
-Οι ημιυπαίθριοι χώροι διπλασιάζονται, στο
40% από 20%, χωρίς όμως να απελευθερώνεται το ανώτατο ύψος των κτηρίων και ενώ
μειώνεται ο συντελεστής δόμησης στα εκτός
σχεδίου οικόπεδα.
-Παραμένουν οι έννοιες του συντελεστή
δόμησης, του συντελεστή όγκου, της αρτιότητας και της κάλυψης του οικοπέδου ως
βασικά στοιχεία που καθορίζουν τον τρόπο
οικοδόμησης. Ωστόσο επιτρέπεται παρέκκλιση από τη νομοθεσία για όλα τα «ειδικά κτίρια δημοσίου ενδιαφέροντος» (και όχι μόνο
σχολεία, νοσοκομεία και προνοιακά όπως στο
παρελθόν).
-Αυξάνονται τα τετραγωνικά που μπορεί
κάποιος να χτίσει με βάση τα σημερινά δεδομένα, μέσα από μια σειρά επιμέρους ρυθμίσεων. Π.χ., αυξάνονται τα τετραγωνικά που
μπορούν να καταλαμβάνουν τα κλιμακοστάσια
(έως 25 τ.μ. ανά όροφο). Τα υπόγεια παραμένουν εκτός συντελεστή, ενώ δίνεται δυνατότητα για στεγασμένους χώρους στάθμευσης και
εκτός του περιγράμματος του κτιρίου. Επίσης
υπάρχει πρόθεση να μην προσμετρούνται
στον συντελεστή πατάρια και σοφίτες μέχρι
30% της επιφάνειας ορόφου εκτός κοινοχρήστων χώρων.
-Δεν δίνεται ένας νέος κανόνας αρτιότητας
(είναι προς συζήτηση), αλλά διατηρούνται οι
παρεκκλίσεις με ελάχιστο όριο τα 750 τ.μ.
-Προτείνεται η μείωση της εκτός σχεδίου δόμησης για κατοικία. Ο μέγιστος συντελεστής

ορίζεται σε 0,05 (λ.χ. 200 τ.μ. σε 4 στρέμματα
οικόπεδο), ενώ για όλες τις άλλες χρήσεις
ορίζεται σε 0,8. Το μέγιστο ποσοστό κάλυψης
σε εκτός σχεδίου οικόπεδα προτείνεται να
είναι 5% για κατοικία και 30% για τις άλλες
χρήσεις.
-Στα εντός σχεδίου, αυξάνεται από 1 έως 3
μέτρα το ανώτατο ύψος των κτιρίων, ανάλογα
με το συντελεστή δόμησής τους. Για παράδειγμα, για κτίρια με σ.δ. άνω του 2,4, το μέγιστο ύψος ανεβαίνει από τα 27 μέτρα στα 29,25
μέτρα. Στα εκτός σχεδίου, το μέγιστο ύψος
ορίζεται στα 7,5 μέτρα συν 1,2 μ. στέγης, ενώ
απαγορεύεται η κατασκευή πιλοτής.
-Ο υποχρεωτικά ακάλυπτος χώρος του οικοπέδου πρέπει τουλάχιστον κατά τα 2/3 του να
παραμένει χωρίς επίστρωση για να μπορεί
να φυτευθεί.
-Πριμοδοτείται η κατασκευή παρόδιων στοών. Ελάχιστο πλάτος τα
2,5 μέτρα και ελάχιστο ύψος 3,5 μέτρα.
-Διατηρείται η νομοθεσία για συνενώσεις
οικοπέδων εντός σχεδίου, η οποία ειδικά για
τις περιπτώσεις πόλεων με ρυθμιστικό σχέδιο θα πριμοδοτείται ως εξής:
-Για οικόπεδα πανταχόθεν ελεύθερα δίνεται
αύξηση συντελεστή δόμησης από 10% (για
οικόπεδα άνω των 4 στρεμμάτων) έως 20%
(για οικόπεδα από 800 τ.μ. έως 2 στρέμματα), με ταυτόχρονη μείωση της κάλυψης από
20% έως 30%. Προϋπόθεση, να αποδίδεται
στην πόλη ως χώρος πρασίνου το 25% που
προκύπτει από τη μειωμένη κάλυψη. - Για
οικόπεδα συνεχή δίνεται αύξηση συντελεστή
από 10% (για οικόπεδα άνω των 2 στρεμμάτων) έως 15% (για οικόπεδα από 400 τ.μ. έως
1 στρέμμα) με μείωση κάλυψης από 25% έως
30%. Προϋπόθεση, να αποδίδεται στην πόλη
ως χώρος πρασίνου τμήμα που θα προκύπτει
από την «υποχώρηση» του κτιρίου.
2. Προτείνονται οικονομικά και φορολογικά
κίνητρα για αποσύρσεις (κατεδαφίσεις) κτιρίων. Για παράδειγμα:
- Εφόσον παραχωρηθεί το οικόπεδο ή μέρος
του για ένα χρονικό διάστημα, τότε θα δίνονται φορολογικά κίνητρα για τα έξοδα κατεδάφισης και ετήσια φορολογική απαλλαγή
βάσει της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου
για όλη την περίοδο παραχώρησης.
- Εναλλακτικά, θα δίνεται χρηματική αποζημίωση ίση προς την αντικειμενική αξία του
κατεδαφιζόμενου κτιρίου, στην οποία συνυπολογίζεται, μόνο όταν η κατεδάφιση είναι
μερική, και η αντίστοιχη αξία του οικοπέδου.
- Οι δαπάνες κατεδάφισης, ανάπλασης και
αναβάθμισης των κτισμάτων θα θεωρούνται
για τις επιχειρήσεις επενδυτικές δαπάνες. n

ETHΣIA ΓENIKH
ΣYNEΛEYΣH KAI
EΠIΣTHMONIKH
EKΔHΛΩΣH THΣ EΠEΣ
Με μια σημαντική επιστημονική εκδήλωση,
με διπλή θεματολογία (αντισεισμικός σχεδιασμός κτηρίων, με βάση τους Ευρωκώδικες και
υπερυψωμένη ταχεία λεωφόρος στην ανατολική περιφερειακή οδό), συνοδεύεται η φετινή
ετήσια γενική συνέλευση της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Ερευνών Σκυροδέματος (ΕΠΕΣ), που θα πραγματοποιηθεί στις 26
Ιανουαρίου, στη Θεσσαλονίκη.
Αναλυτικότερα, η γενική συνέλευση θα ξεκινήσει στις 17:00 στην Αίθουσα Σεμιναρίων
του Εργαστηρίου Κατασκευών Οπλισμένου
Σκυροδέματος και Φέρουσας Τοιχοποιίας του
Α.Π.Θ. στην Θεσσαλονίκη. Στην περίπτωση
μη απαρτίας η συνεδρίαση θα γίνει δύο ώρες
αργότερα, στις 19:00 με τα παρευρισκόμενα
μέλη. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον
αντιπρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου της
ΕΠΕΣ, δρα Θωμά Σαλονικιό (2310476081-4,
salonikios@itsak.gr).
Εξάλλου, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της,
η Εταιρία οργανώνει επιστημονική εκδήλωση
στην ίδια αίθουσα, την ίδια ημέρα, στις 17:30,
με πρώτη ομιλήτρια την επίκουρη καθηγήτρια
του ΑΠΘ, Χριστίνα Αθανασιάδου, και θέμα
“Αντισεισμικός Σχεδιασμός Κτιρίων από Ο/Σ
με Βάση τους Ευρωκώδικες και τους ΕΚΩΣ &
ΕΑΚ”
Παρουσιάζεται η σεισμική συμπεριφορά πολυωρόφων κτιρίων από Ο/Σ σχεδιασμένων με
βάση τους Ευρωκώδικές 2 & 8 και γίνεται σύγκριση με την αντίστοιχη συμπεριφορά κατά
ΕΚΩΣ και ΕΑΚ. Οι συγκρίσεις γίνονται για
μέσο και υψηλό επίπεδο πλαστιμότητας για
όλες τις περιοχές σεισμικότητας. Παρουσιάζονται επίσης οι διαφορές στην ποσότητα των
υλικών δόμησης στα φέροντα στοιχεία που
συμμετέχουν στον αντισεισμικό σχεδιασμό
των κτιρίων.
Τη δεύτερη ομιλία, με τίτλο “Υπερυψωμένη
Ταχεία Λεωφόρος στην Ανατολική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης”, θα πραγματοποιήσουν οι πολιτικοί μηχανικοί της ΜΕΤΕ ΣΥΣΜ
ΑΕ, Ιωάννης Τέγος και Ηλίας Παπαδόπουλος.
Θα παρουσιαστεί προκαταρκτική μελέτη τεχνικών έργων Υπερυψωμένης Ταχείας Λεωφόρου (Υ.Τ.Λ.) και οδικών συνδέσεων, στο τμήμα
από Α/Κ Κ5 (Νοσοκομεία) έως Α/Κ Κ10 (Κων/
πολίτικα) στο πλαίσιο του έργου αναβάθμισης
της Εσωτερικής (Ανατολικής) Περιφερειακής
οδού (ΕΣ. ΠΕΡ.) Θεσσαλονίκης. Η είσοδος είναι ελεύθερη και καλούνται όσοι συνάδελφοι
μηχανικοί ενδιαφέρονται, να την παρακολουθήσουν. n
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
ΦΑΚΕΛΟΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ
Οι άνθρωποι του ΤΕΕ/ΤΚΜ απαντούν (Μέρος B):

«Ποιο μπορεί να είναι το νέο αναπτυξιακό μοντέλο;»
n Άγγελος Αγγελίδης, Αλεξάνδρα Γούτα
Επί χρόνια ολόκληρα, η Θεσσαλονίκη και η
Κ.Μακεδονία εστίασαν τις διεκδικήσεις τους
στα μεγάλα έργα υποδομής και δικαίως, αφού
η πόλη ήταν και παραμένει φτωχή συγγενής
των Αθηνών σε αυτό το επίπεδο. Οι Θεσσαλονικείς «μπουκώθηκαν» με υποσχέσεις για
υποθαλάσσιες αρτηρίες και φιλόδοξες ζεύξεις
για να απομείνουν τελικά μόνο με το εν εξελίξει
μετρό.
Η σημερινή συγκυρία, όμως, αναδεικνύει με
τον πιο εύγλωττο τρόπο κάτι που τείναμε να
ξεχάσουμε: ότι η ανάπτυξη στηρίζεται μεν και
διευκολύνεται σημαντικά από τις υποδομές,
αλλά δεν δημιουργείται μόνο από αυτές.
Ναι, οι υποδομές ενισχύουν τις κατασκευές και
διευκολύνουν τις εμπορευματικές μεταφορές,
αλλά η ανάπτυξη απαιτεί επιπροσθέτως συγκεκριμένα μοντέλα για την παραγωγή οικονομικού
αποτελέσματος. Μοντέλα για τον τουρισμό, την
καινοτομία, ακόμη και τη βιομηχανία, που μετά
βίας επιβιώνει, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων.
Η έλλειψη τέτοιων μοντέλων και η αδυναμία
ακόμη και να διαλέξουμε ένα «brand», μια
συγκεκριμένη κατεύθυνση και ταυτότητα για
την ανάπτυξη της Κ.Μακεδονίας, φέρνουν
μοιραία μαρασμό στην τοπική οικονομία και
κοινωνία, με ό,τι αυτό σημαίνει για το επάγγελμα του μηχανικού.
Στο τρέχον φύλλο του «Τ», φιλοξενούμε το
δεύτερο μέρος της συνέντευξης με τους ανθρώπους του ΤΕΕ/ΤΚΜ, τους προέδρους των
Μόνιμων Επιτροπών (ΜΕ) του. Τα ερωτήματα
-και πάλι κοινά για όλους- ακολουθούν:

επιστημονικό δυναμικό, υψηλά καταρτισμένο
στις νέες τεχνολογίες, το οποίο στρέφεται ολοΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΗΤΚΑΣ
ένα και συχνότερα στο εξωτερικό. Απαιτούνται
Πρόεδρος ΜΕ Νέων Τεχνολογισημαντικές παρεμβάσεις για την αξιοποίηση
ών, Έρευνας και Τεχνολογικής
και ενεργοποίηση αυτού του ηλικιακά νέου και
Ανάπτυξης
εξόχως παραγωγικού πληθυσμού σε κατευΟι τεχνολογίες αιχμής μπορούν
θύνσεις με υψηλή προστιθέμενη αξία. Τέτοιες
να προσφέρουν λύσεις
ενέργειες μπορούν να περιλαμβάνουν:
- Η προώθηση της ηλεκτρονικής διακυβέρ- α. τη δημιουργία του θεσμού της προ-θερμονησης, η πρόσβαση σε ψηφιακές υποδομές κοιτίδας (pre-incubation) και συνοδού εργακαι υπηρεσίες από όλους τους πολίτες και λείου μικρο-χρηματοδότησης για νέους επιπρωτοβουλίες ενίσχυσης της ψηφιακής επι- στήμονες με στόχο την ανάσχεση του φαινομέχειρηματικότητας μπορούν να δώσουν νέα νου Brain Drain και τη δημιουργία καινοτόμων
ώθηση στην οικονομία και να διαμορφώσουν επιχειρήσεων.
καινούρια επιχειρηματικά μοντέλα με παγκό- β. την άμεση ενεργοποίηση της Αλεξάνδρειας
Ζώνης Καινοτομίας με τη δημιουργία του πρώσμια εμβέλεια.
- Η κεντρική Μακεδονία διαθέτει πλούσιο του θύλακα χρησιμοποιώντας την υπάρχουσα
επιστημονικό δυναμικό, υψηλά καταρτισμέ- υποδομή του Ε.ΘΙ.Α.Γ.Ε. και την προεργασία
νο στις νέες τεχνολογίες, το οποίο στρέφεται που έχει γίνει για το cluster στον Αγροτοδιατροφικό τομέα.
ολοένα και συχνότερα στο εξωτερικό.
- Απαιτούνται σημαντικές παρεμβάσεις για την γ. την ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών με
αξιοποίηση και ενεργοποίηση αυτού του ηλικια- χρήση νέων τεχνολογιών (π.χ. δίκτυα οπτικών
ινών) και με αξιοποίηση των Μητροπολιτικών
κά νέου και εξόχως παραγωγικού πληθυσμού.
- Πρέπει να προχωρήσει ο θεσμός της προ- Δικτύων (ΜΑΝ) που εγκαταστάθηκαν στον Ελκοιτίδας και να ενεργοποιηθεί άμεσα η Ζώνη λαδικό χώρο στα πλαίσια πρόσφατων χρηματοδοτικών δράσεων του ΕΣΠΑ.
Καινοτομίας, με τον πρώτο θύλακα
- β. την άμεση ενεργοποίηση της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας με τη δημιουργία του 3. Η ΜΕΝΤ έχει προωθήσει τις παραπάνω προτάπρώτου θύλακα.- Η ΜΕΝΤ έχει προωθήσει τις σεις σε διάφορα κυβερνητικά επίπεδα μέσω του
παραπάνω προτάσεις σε διάφορα κυβερνητικά ΤΕΕ, παρακολουθεί με αγωνία και ενίοτε με απόεπίπεδα μέσω του ΤΕΕ, παρακολουθεί με αγω- γνωση την εξέλιξη του εγχειρήματος της Ζώνης
νία και ενίοτε με απόγνωση την εξέλιξη του Καινοτομίας και καταθέτει την άποψή της όπου
εγχειρήματος της Ζώνης Καινοτομίας και κα- και όποτε μπορεί. Παρακολουθούμε τις εθνικές
ταθέτει την άποψή της όπου και όποτε μπορεί. νομοθετικές πρωτοβουλίες για την Έρευνα και
την Καινοτομία και παρεμβαίνουμε με προτάσεις.
1. Η ΜΕ Νέων Τεχνολογιών, Έρευνας και Τε- Διοργανώνουμε ημερίδες για την ηλεκτρονική
διακυβέρνηση, με πιο πρόσφατη την ημερίδα
1.Ποιες είναι οι κυριότερες προκλήσεις, που χνολογικής Ανάπτυξης (ΜΕΝΤ) ασχολείται με για την Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση του πεεπιστημονικά θέματα Πληροφορικής, Δικτύων
θεωρείτε ότι αντιμετωπίζει σήμερα, λόγω και
και Τηλεπικοινωνιών, και δίνει ιδιαίτερη έμ- ρασμένου Σεπτεμβρίου, και αναπτύσσουμε νέες
της κρίσης ο χώρος αρμοδιότητας της ΜΕ σας
φαση σε ζητήματα και δράσεις που προωθούν ηλεκτρονικές υπηρεσίες για τα μέλη του ΤΕΕ.
και πώς πιστεύετε ότι μπορούν να αντιμετωπι- την Έρευνα και την Καινοτομία. Οι παραπάνω Διοργανώνουμε σεμινάρια επιμόρφωσης νέων
στούν ρεαλιστικά και αποτελεσματικά;
τεχνολογίες αιχμής μπορούν να προσφέρουν μηχανικών, όπως αυτό για τις Σύγχρονες Πρακτιεπαναστατικές και αποδοτικές λύσεις σε χρονί- κές και Μεθοδολογίες Οργάνωσης Έργων Λογι2.Ποιες συγκεκριμένες παρεμβάσεις (ή έργα) ζοντα προβλήματα της χώρας, όπως η γραφει- σμικού. Δημιουργούμε υλικό με τεχνικές προδιαστον τομέα του ενδιαφέροντός σας πιστεύ- οκρατία και η διαφθορά, η αποβιομηχάνιση και γραφές και οδηγίες για εγκαταστάσεις ψηφιακών
ετε ότι πρέπει και μπορούν να προωθηθούν η απορροή ανθρώπινου δυναμικού, που επιτεί- υποδομών σε βιομηχανικά και άλλα κτίρια που
κατά προτεραιότητα (για την περιοχή της νονται από την τρέχουσα οικονομική κρίση. Η θα περιλαμβάνει βέλτιστες πρακτικές.
Κ.Μακεδονίας, αλλά όχι μόνο), παρά την οικο- προώθηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, η
πρόσβαση σε ψηφιακές υποδομές και υπηρενομική κρίση ή εξαιτίας αυτής;
σίες από όλους τους πολίτες και πρωτοβουλίες
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΝΑΒΟΣ
Πρόεδρος Μ.Ε. Βιομηχανίας,
3.Ποιες δραστηριότητες και κινήσεις έχει ενίσχυσης της ψηφιακής επιχειρηματικότητας
μπορούν να δώσουν νέα ώθηση στην οικονομία
Νέων Υλικών και Επενδύσεων
δρομολογήσει πρακτικά η Μόνιμη Επιτροπή
και να διαμορφώσουν καινούρια επιχειρηματιΔεν έχει χαραχθεί καμία στραπροκειμένου να επιτευχθούν -ή έστω να δροκά μοντέλα με παγκόσμια εμβέλεια.
τηγική για την ανάπτυξη της
μολογηθούν- αυτοί οι στόχοι;
περιοχής
2. Η κεντρική Μακεδονία διαθέτει πλούσιο
- H ανάπτυξη εδράζεται πάνω στη δυνατότητα
μιας κοινωνίας να δρα συλλογικά
- Η αδυναμία συλλογικής δράσης δύσκολα
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ανατρέπεται. Η Ελλάδα κατάφερε, να γνωρίσει
ραγδαία οικονομική ανάπτυξη, χωρίς όμως να
επιτύχει υψηλά επίπεδα συλλογικής δράσης
- H προτεραιότητα που πρέπει να δοθεί είναι
κατ΄αρχήν στην επιλογή του αναπτυξιακού μοντέλου για την περιοχή (τουλάχιστον) και στην
αλλαγή και απλοποίηση του θεσμικού πλαισίου της ίδρυσης και λειτουργίας των μονάδων
- Δεν αρκεί να επενδύουμε μόνο σε έργα υποδομής
- Το επετειακό έτος 2012 για την Θεσσαλονίκη, ίσως είναι και μια ευκαιρία, στο πλαίσιο
της οποίας θα μπορούσε να παρουσιαστεί, σε
συνεργασία και με άλλους φορείς (π.χ. ΣΒΒΕ,
ΒΕΘ, κλπ), το στρατηγικό αναπτυξιακό σχέδιο
για την Κεντρική Μακεδονία
- Η ΜΕ Βιομηχανίας και Νέων Υλικών έχει δημιουργήσει ήδη δύο Ο.Ε που ασχολούνται με
τον Αναπτυξιακό Νόμο και την Αδειοδότηση
Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων και έχει ξεκινήσει μια έρευνα για τους λόγους μετεγκατάστασης βιομηχανικών μονάδων, εκτός χώρας
1. Αν μη τι άλλο η κρίση μας έχει βάλει να ανατρέξουμε στις θεμελιώδεις αρχές των οικονομικών και κοινωνικών θεωριών, μετά από χρόνια μιας επίπλαστης ευημερίας, εφησυχασμού
και ανορθολογικής ανάπτυξης, χωρίς κανένα
σχεδιασμό. H ανάπτυξη εδράζεται πάνω στη
δυνατότητα μιας κοινωνίας να δρα συλλογικά.
Η επιστημονική χρήση του όρου περιλαμβάνει
δράσεις με θετικό συλλογικό πρόσημο, αλλά
αρνητικό ή αδιάφορο προσωπικό αποτέλεσμα.
Για παράδειγμα, «συλλογική δράση» θεωρείται
η τήρηση των νόμων από κάποιους, όταν αυτοί
παραβιάζονται από την πλειοψηφία των συμπολιτών τους Η αδυναμία συλλογικής δράσης
δύσκολα ανατρέπεται. Η Ελλάδα κατάφερε, να
γνωρίσει ραγδαία οικονομική ανάπτυξη, χωρίς
όμως να επιτύχει υψηλά επίπεδα συλλογικής
δράσης. Η ροπή προς τη δυσπιστία εξακολουθεί να κυριαρχεί και σε περιόδους κρίσης
δίνει τον γενικό τόνο. Όλα τα παραπάνω είναι
τα συμπτώματα που εμφανίζει και ο χώρος της
αρμοδιότητας της ΜΕ και αιτίες για τα φαινόμενα που βιώνουμε στη Κεντρική Μακεδονία.
Σε αυτό το πλαίσιο η ΜΕ επέλεξε να αναπτύξει
τις δράσεις της στην κατεύθυνση της παραγωγής έργου, μέσα από τις ομάδες εργασίας, το
οποίο θα υποβάλει ρεαλιστικές προτάσεις για
να υπερπηδηθούν αυτά τα εμπόδια, αξιοποιώντας το θεσμικό ρόλο που έχει το ΤΕΕ για την
πολιτεία και ελπίζοντας ότι η πολιτεία θα αξιοποιήσει το θεσμικό ρόλο του ΤΕΕ.
2. Σημαντικό γεγονός για τη περιοχή της Κ.
Μακεδονίας είναι η έντονη αποβιομηχάνιση.
Μικρές, μεσαίες και μεγάλες μονάδες κλείνουν ή μετεγκαθίστανται σε άλλες χώρες (κυ-

ρίως γειτονικές) για διάφορους λόγους που
υφίστανται στη χώρα μας, όπως φορολογικά
αντικίνητρα, ασταθές οικονομικό περιβάλλον,
γραφειοκρατικά εμπόδια. Δεν θεωρώ την επίκληση του μισθολογικού κόστους τόσο σημαντική παράμετρο, αν δεχθώ ότι σε χώρες τις
κεντρικής Ευρώπης λειτουργούν αντίστοιχες
μονάδες με υψηλότερα μισθολογικά κόστη.
Ως εκ τούτου η προτεραιότητα που πρέπει να
δοθεί είναι κατ΄αρχήν στην επιλογή του αναπτυξιακού μοντέλου για την περιοχή (τουλάχιστον) και στην αλλαγή και απλοποίηση του θεσμικού πλαισίου της ίδρυσης και λειτουργίας
των μονάδων. Σήμερα δεν έχει χαραχθεί καμία
στρατηγική για την ανάπτυξη της περιοχής. Τι
θα θέλαμε να είναι η Κ. Μακεδονία, μια τουριστική περιοχή, ένας ενεργειακός κόμβος, μια
περιοχή με ισχυρή βιομηχανία που θα αξιοποιήσει τη στρατηγική γεωγραφική της θέση
(πύλη των Βαλκανίων, γέφυρα με την Μ. Ανατολή); Δεν αρκεί να επενδύουμε μόνο σε έργα
υποδομής (επί χρόνια το κάνουμε, θεωρώντας
ότι αυτό είναι ανάπτυξη). Θα πρέπει όμως να
αξιοποιήσουμε τα ήδη υπάρχοντα, με μια κατασταλαγμένη στρατηγική. Πώς άραγε αξιοποιούμε το λιμάνι (έστω και έτσι όπως είναι);
Ένα τέτοιο στρατηγικό αναπτυξιακό σχέδιο θα
πρέπει να προετοιμαστεί και να υποβληθεί από
το ΤΕΕ ΤΚΜ σε συνεργασία και με όλες τις ΜΕ,
καθόσον αφορά συνδυασμένα περιβαλλοντικά,
ενεργειακά και θέματα χωροταξίας (χρήσης
γης). Μάλιστα το επετειακό έτος 2012 για την
Θεσσαλονίκη, ίσως είναι και μια ευκαιρία στα
πλαίσια της οποίας θα μπορούσε να παρουσιαστεί, σε συνεργασία και με άλλους φορείς (π.χ.
ΣΒΒΕ, ΒΕΕΘ, κλπ) το στρατηγικό αναπτυξιακό
σχέδιο για την Κεντρική Μακεδονία .
3. Η ΜΕ Βιομηχανίας και Νέων Υλικών έχει
δημιουργήσει ήδη δύο Ο.Ε που ασχολούνται
με τον Αναπτυξιακό Νόμο και την Αδειοδότηση
Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων και έχει ξεκινήσει μια έρευνα για τους λόγους μετεγκατάστασης βιομηχανικών μονάδων, εκτός χώρας.
Οι ομάδες καλούνται να αναλύσουν την παρούσα κατάσταση, να μελετήσουν πρακτικές που
ακολουθούν άλλες χώρες και να προτείνουν τις
απαιτούμενες τροποποιήσεις, αλλά και νέες
προτάσεις που θα συμβάλουν στην ρεαλιστική
και αποτελεσματική υλοποίησή τους από την
πολιτεία. Επιπλέον δρομολογεί την υλοποίηση
σεμιναρίων για την ενημέρωση των συναδέλφων πάνω σε σύγχρονα τεχνολογικά θέματα
και τις εξελίξεις της επιστήμης και τεχνολογίας που αφορούν το πεδίο της Μ.Ε.

ΜΑΡΙΑ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ
Πρόεδρος ΜΕ Επαγγελματικών
Θεμάτων
Νέο μοντέλο ανάπτυξης για
περισσότερες θέσεις εργασίας
& βιώσιμο περιβάλλον
- Χρειάζεται υιοθέτηση ενός διαφορετικού
μοντέλου ανάπτυξης, που στοχεύει στη βιώσιμη διαχείριση του περιβάλλοντος, στη δημιουργία θέσεων εργασίας, στη διασφάλιση των
εργασιακών δικαιωμάτων και στη λειτουργία
του Κράτους με βάση τις αρχές της αξιοκρατίας και της διαφάνειας.
- Είναι απαραίτητη η ολοκλήρωση των διαδικασιών για τη θεσμοθέτηση του επικαιροποιημένου Ρυθμιστικού Σχεδίου, που θα καθορίσει την οικονομική, μορφολογική, χωρική και
πολιτισμική ταυτότητα της πόλης, προσδιορίζοντας την αναπτυξιακή προοπτική της.
- Στην παρούσα συγκυρία, τα όποια μέτρα και
ρυθμίσεις διαμορφώνονται, αναπόφευκτα, υπό
την πίεση και τον έλεγχο των δανειστών της
χώρας και είτε αποτελούν βεβιασμένες αποσπασματικές κινήσεις, είτε δημιουργούν πρόσθετα προβλήματα και αδιέξοδα στον κλάδο
και ιδιαίτερα στους νέους (π.χ. ασφαλιστικό).
- Το Τ.Ε.Ε. πρέπει να αποβάλει τα χαρακτηριστικά και τις συμπεριφορές, που το κατατάσσουν σε φορέα συντεχνιακών συμφερόντων και
να γίνει αξιόπιστος συνομιλητής της πολιτείας
- Η Μ.Ε. έχει συντάξει προτάσεις για διάφορα
θέματα, όπως η τροποποίηση και βελτίωση
του συστήματος έκδοσης της άδειας άσκησης
επαγγέλματος, η αναμόρφωση του θεσμικού
πλαισίου ανάθεσης μελετών και έργων του
δημοσίου και πρόσφατα, η συγκρότηση του
Μητρώου Μηχανικών
1. Η οικονομική κρίση και οι επιπτώσεις της
στην οικονομική και κοινωνική ζωή της χώρας
μας όξυναν τα προβλήματα, που ήδη υπήρχαν,
για τον κλάδο των Μηχανικών και οφείλονταν
στις οικονομικές πολιτικές και στις αναπτυξιακές επιλογές των εκάστοτε Κυβερνήσεων.
Η Μ.Ε. Επαγγελματικών Θεμάτων είναι εκ του
αντικειμένου της στο κέντρο των εξελίξεων
και των δυνατοτήτων παρέμβασης για την αντιμετώπιση των επαγγελματικών προβλημάτων
των Μηχανικών. Από την προηγούμενη ακόμη
θητεία της, η Μ.Ε. διαμόρφωσε συγκεκριμένες ρεαλιστικές και εφαρμόσιμες προτάσεις
για την αναστροφή της κατάστασης και την
Συνέχεια στη σελίδα 20
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ΣYNENTEYΞH
Συνέχεια από τη σελίδα 19
προστασία του κλάδου, προτάσεις οικονομικού, κοινωνικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα, που προσεγγίζουν τα προβλήματα όλων
των Μηχανικών, με έμφαση στις περισσότερο
πληττόμενες ομάδες. Οι προτάσεις οικονομικού χαρακτήρα αφορούν στην ορθολογική και
στοχευμένη κατανομή των χρηματοδοτήσεων,
σε επιδοτήσεις αναπτυξιακών προγραμμάτων
και στην απασχόληση. Προτάθηκαν, επίσης,
μέτρα κοινωνικού χαρακτήρα, με θετικό αντίκτυπο, όχι μόνο στον κλάδο των Μηχανικών,
αλλά και στην κοινωνία γενικότερα, αλλά και
διαρθρωτικά μέτρα, που αφορούν τα δημόσια
έργα, τις Υπηρεσίες και την οργάνωση και αναβάθμιση του τεχνικού δυναμικού της χώρας.
Όλες οι προτάσεις εμπίπτουν στην υιοθέτηση
ενός διαφορετικού μοντέλου ανάπτυξης, που
στοχεύει στη βιώσιμη διαχείριση του περιβάλλοντος, στη δημιουργία θέσεων εργασίας, στη
διασφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων και
στη λειτουργία του Κράτους με βάση τις αρχές
της αξιοκρατίας και της διαφάνειας. Κάποιες
από τις προτάσεις έχουν ήδη θεσμοθετηθεί
και υλοποιούνται (ενεργειακή αναβάθμιση των
κατασκευών, αναμόρφωση των διαδικασιών
αδειοδότησης των κατασκευών, επιτάχυνση
των διαδικασιών απορρόφησης των ευρωπαϊκών κονδυλίων). Ωστόσο, στην παρούσα

ANAKHPYΞH
NEΩN MEΛΩN
ΔIOIKOYΣAΣ
EΠITPOΠHΣANTIΠPOΣΩΠEIAΣ
Αλλαγές στη σύνθεση της διοικούσας επιτροπής και της αντιπροσωπείας του ΤΕΕ/ΤΚΜ,
δημοσιοποίησε το Τμήμα, μετά την αντικατάσταση τριών μελών των δύο σωμάτων από
ισάριθμους συναδέλφους.
Αναλυτικότερα, με βάση τις σχετικές πράξεις
ανακήρυξης, ο πολιτικός μηχανικός Ηρακλής
Τσιτλακίδης αντικαθιστά τον αγρονόμο-τοπογράφο Παναγιώτη Κεμεντσετσίδη, στη Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ/ΤΚΜ, μετά την από
29/11 παραίτηση του τελευταίου.
Παράλληλα, η αρχιτέκτων μηχανικός Μυρτώ
Παυλούδη και η πολιτικός μηχανικός Όλια Ζηκοπούλου, από το συνδυασμό «ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ
Μηχανικών για το ΤΕΕ», ανακηρύσσονται ως
τακτικά μέλη της Αντιπροσωπείας, μετά τις από
15/12 παραιτήσεις των μελών της «Α» Σωκράτη Φάμελλου (ΧΜ) και Βενέτη Μπούρα (ΠΜ) και
των αναπληρωματικών Μαρίας Πάντζαλη (ΧΜ),
Πέτρου Σαμαρά (ΧΜ) και Νίκου Αικατερινάρη
(ΠΜ). n

συγκυρία, τα όποια μέτρα και ρυθμίσεις διαμορφώνονται, αναπόφευκτα, υπό την πίεση
και τον έλεγχο των δανειστών της χώρας και
είτε αποτελούν βεβιασμένες αποσπασματικές
κινήσεις, είτε δημιουργούν πρόσθετα προβλήματα και αδιέξοδα στον κλάδο και ιδιαίτερα
στους νέους (π.χ. ασφαλιστικό).
3.Είναι γνωστό, ότι στο Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας του Τ.Ε.Ε. γίνεται σημαντική δουλειά,
από όλες τις Μ.Ε., με τη στήριξη των εκάστοτε
Διοικήσεων και, δυστυχώς, συχνά, συναντώντας εμπόδια ή απλά την αδιαφορία της κεντρικής Διοίκησης. Η Μ.Ε. Επαγγελματικών έχει
συντάξει προτάσεις για την τροποποίηση και
βελτίωση του συστήματος έκδοσης της άδειας
άσκησης επαγγέλματος, τη θεσμοθέτηση του
ΜΗ.Σ.Ι.Ε., την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου των Σ.Δ.Ι.Τ., την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου ανάθεσης μελετών και έργων του
δημοσίου, την επικαιροποίηση και συμπλήρωση του θεσμικού πλαισίου για τα επαγγελματικά
δικαιώματα των τεχνικών και, πρόσφατα, για
τη συγκρότηση του Μητρώου Μηχανικών του
άρθρου 8 του ν. 4030/2011. Το Τ.Ε.Ε. πρέπει
να αποβάλει τα χαρακτηριστικά και τις συμπεριφορές, που το κατατάσσουν σε φορέα συντεχνιακών συμφερόντων, και να γίνει αξιόπιστος
συνομιλητής της πολιτείας, ώστε να μπορέσει

να προωθήσει θέσεις και προτάσεις προς όφελος των μελών του και της κοινωνίας.
2.Σίγουρα είναι απαραίτητο να γίνουν προσπάθειες για την ταχύτερη, κατά το δυνατόν,
ολοκλήρωση του Μετρό, του μεγαλύτερου αναπτυξιακού και περιβαλλοντικού έργου σήμερα
στην πόλη μας και ίσως σε εθνικό επίπεδο,
ακόμη και με θυσία άλλων έργων. Εκτός από
την κεντρική γραμμή και τη γραμμή προς Καλαμαριά, που έχουν πάρει το δρόμο τους, πρέπει
να επιταχυνθούν οι διαδικασίες για τη μελέτη
και δημοπράτηση των γραμμών προς δυτική
Θεσσαλονίκη και Αεροδρόμιο. Επίσης, είναι
απαραίτητη η ολοκλήρωση των διαδικασιών
για τη θεσμοθέτηση του επικαιροποιημένου
Ρυθμιστικού Σχεδίου, που θα καθορίσει την
οικονομική, μορφολογική, χωρική και πολιτισμική ταυτότητα της πόλης, προσδιορίζοντας
την αναπτυξιακή προοπτική της. Με βάση τις
κατευθύνσεις του νέου Ρ.Σ. θα πρέπει να διαμορφωθούν και να ιεραρχηθούν εξειδικευμένες ρεαλιστικές και αξιόπιστες προτάσεις
προγραμμάτων, έργων και παρεμβάσεων, για
την προώθηση των σημαντικών ζητημάτων της
πόλης, που, ενώ κατά διαστήματα βρίσκονται
στο επίκεντρο των συζητήσεων, παραμένουν
άλυτα για πολλά χρόνια (Δ.Ε.Θ., Ζώνη Καινοτομίας, οχλούσες βιομηχανίες κ.λ.π.). n

ΠIΣTOΠOIHΣH
PROJECT MANAGEMENT PROFESSIONAL
Ο Σύλλογος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής Βόρειας Ελλάδας και το ΤΕΕ/ΤΚΜ διοργανώνουν σεμινάριο
για πιστοποίηση σε Project Management
Professional, (καλύπτει και πιστοποίηση
CAPM/PMI), το οποίο θα γίνει τις ημέρες 1,2,3
Φεβ και 13,14,15,16 Φεβ, 16:30-21:00, στο
κτίριο του ΤΕΕ/ΤΚΜ.
Το σεμινάριο έχει κόστος συμμετοχής 300
ευρώ και μπορεί να καλυφθεί από το ΛΑΕΚ.
Θα υλοποιηθεί με αυστηρά περιορισμένο
αριθμό μαθητών.
Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου οι εκπαιδευόμενοι θα λάβουν:
- Ένα πλήρες σετ διαφανειών εισηγήσεων και
ασκήσεων (άνω των 400),
- Πρότυπα εγγράφων για βασικές διεργασίες
της διοίκησης έργων,
- Πρόσβαση σε ηλεκτρονική πλατφόρμα με
θεωρία και ασκήσεις προσομοίωσης των εξετάσεων PMP,

- e-Books και λοιπό ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό.
Το σεμινάριο καλύπτει όλες τις απαιτούμενες
από PMI ώρες εκπαίδευσης και όλη την εξεταστέα ύλη και παρέχει την απαιτούμενη για
την πιστοποίηση από το PMI, βεβαίωση παρακολούθησης. Διαρκεί 40 ώρες, υλοποιείται σε
7 ημέρες, 3 ημέρες εισηγήσεως και 4 ημέρες
workshop, στις οποίες ακολουθεί μία 8η όπου
γίνεται ατομική αξιολόγηση και προσομοίωση των εξετάσεων πιστοποίησης. Μεταξύ των
ημερών του σεμιναρίου παρέχεται υποστήριξη
από τον εισηγητή με συστηματική επικοινωνία
μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, e-mails και,
όπου χρειάζεται, προσωπική επαφή.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν
συμμετοχή με mail μέχρι τις 28/Ιανουαρίου
στη διεύθυνση info@smhypbe.gr με Θέμα:
«Πιστοποίηση Project Management Professional» στο οποίο να αναφέρουν: Ονοματεπώνυμο, Στοιχεία επικοινωνίας, Τίτλο σπουδών,
Έτη προϋπηρεσίας n
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ΔΕΝ ΔΟΥΛΕΥΕΙ
ΟΥΤΕ ΣΠΟΥΔΑΖΕΙ
ΕΝΑΣ ΣΤΟΥΣ ΕΞΙ
ΝΕΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΕ
«Μαύρα» αποδεικνύονται τα μαντάτα της κρίσης για τους νεαρούς Ευρωπαίους, ηλικίας 18
έως 24 ετών, καθώς ένας στους έξι βρίσκεται
πλέον εκτός τόσο της αγοράς εργασίας, όσο
και της εκπαίδευσης-κατάρτισης!
Σύμφωνα με υπολογισμούς του Ευρωπαϊκού
Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής
Κατάρτισης (cedefop), με έδρα τη Θεσσαλονίκη, το 16,5% του ευρωπαϊκού νεανικού πληθυσμού, βρισκόταν ακριβώς σε αυτή την κατάσταση το 2010 και «τα δεδομένα για το 2011,
αν και δεν είναι ακόμη διαθέσιμα, είναι πιθανόν να δείξουν περαιτέρω επιδείνωση».
Το 2008 το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 13,9%,
ενώ η περαιτέρω άνοδος του 2010 «ακύρωσε»
την πρόοδο που είχε σημειωθεί τα προηγούμενα χρόνια.
Στην Ελλάδα, η τιμή του δείκτη NEET (Not in
Employment Education or Training) ξεπερνά
το 20% (έναντι περίπου 16% το 2008) γεγονός
που την κατατάσσει έκτη στη σχετική «μαύρη»
λίστα. Την πρώτη πεντάδα απαρτίζουν κατά
σειρά οι: Βουλγαρία, Ιταλία, Ιρλανδία, Λετονία
και Ισπανία.
Η εικόνα που αποτυπώνει ο δείκτης NEET,
αναδεικνύει μία ακόμη πτυχή του προβλήματος: ότι, αν και υπάρχουν μεγάλες διακυμάνσεις μεταξύ των διάφορων χωρών, η νεανική
ανεργία δεν αφορά μόνο τους συγκριτικά πιο
αδύναμους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά
σχεδόν το σύνολο των κρατών-μελών.
«Ο δείκτης NEET αυξήθηκε σε σχεδόν όλες
τις ευρωπαϊκές χώρες. Μεταξύ 2008 και 2010,
δυσμενείς τάσεις διαπιστώθηκαν ιδίως στην
Λετονία και την Εσθονία, όπου ο NEET αυξήθηκε περισσότερο από οκτώ ποσοστιαίες
μονάδες», υπογραμμίζεται στο πρόσφατο σχετικό σημείωμα του Cedefop, για το οποίο έγινε
επεξεργασία στοιχείων από την Ευρωπαϊκή
Έρευνα Εργατικού Δυναμικού και την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία (Eurostat).
Στο αρνητικό άκρο του δείκτη βρίσκεται -όπως
προαναφέρθηκε- η Βουλγαρία (όπου το 25%
των νέων ηλικίας 18-24 δεν εργάζονται ούτε
σπουδάζουν) και στο θετικό η Ολλανδία (όπου
το αντίστοιχο ποσοστό είναι μόλις 7%).
Οι χώρες που δείχνουν να «περιφρουρούν»
αποτελεσματικότερα το μέλλον του νεανικού
πληθυσμού τους είναι οι Γερμανία, Αυστρία
και Σουηδία, όπου ο δείκτης NEET παρέμεινε
σχετικά σταθερός, με απειροελάχιστες διακυμάνσεις (μικρότερες του 0,2%).
Σύμφωνα με το Cedefop, ο πληθυσμός της
Ευρώπης, στην κατηγορία 18-24 ετών, θα
μπορούσε να χωριστεί χονδρικά σε τέσσερις
ομάδες: 1)αυτούς που μόνο εργάζονται, αλλά
δεν σπουδάζουν ούτε παρακολουθούν κάποιο
πρόγραμμα κατάρτισης (ποσοστό 28,1% πέρυσι, από 31,3% το 2008), 2)εκείνους που μόνο
σπουδάζουν ή καταρτίζονται αλλά δεν δουλεύουν (39,7% από 37,6%), 3) τους νέους που κάνουν και τα δύο (15,7% από 17,2%) και, τέλος,
4)όσους δεν πράττουν κάτι από τα δύο (όπως
προαναφέρθηκε, ποσοστό 16,5% από 13,9%
το 2008).n

ΔIABOYΛEYΣH
ΓIA AΛΛA 3 ΣXEΔIA NOMOY
ΣTO OPEN.GOV
Αναρτημένα στην ιστοσελίδα open.gov παραμένουν, στο πλαίσιο της διαδικασίας ανοιχτής
δημόσιας διαβούλευσης, τρία σχέδια νόμου,
τα οποία αφορούν πεδία αρμοδιότητας και των
μηχανικών.
Τα σχέδια νόμου που ξεχωρίσαμε αφορούν
μεταξύ άλλων τις χρήσης γης, τους δασικούς
συνεταιρισμούς, την αναδιάρθρωση του ερευνητικού ιστού και την έρευνα, τεχνολογική ανάπτυξη, καινοτομία.
Στο παρόν τεύχος του «Τ» παραθέτουμε το ημερολόγιο των ανοιχτών διαδικασιών δημόσιας
διαβούλευσης, ώστε όσοι συνάδελφοι ενδιαφέρονται να καταθέσουν τις προτάσεις τους.

ερευνητικού ιστού της χώρας είναι μία ανάγκη
και πρόκληση, ώστε οι δυνάμεις της ερευνητικής κοινότητας να αποδίδουν το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα στον τομέα της επιστήμης, της
ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής.
Η πρόταση αντιστοιχεί στην πρώτη φάση αναδιάρθρωσης η οποία για λόγους σταδιακού και
ελεγχόμενου μετασχηματισμού εστιάζεται κυρίως στα δημόσια Ερευνητικά Κέντρα και τα Ινστιτούτα που τα απαρτίζουν και που εποπτεύονται
από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας. Στην πρόταση περιλαμβάνεται επίσης η
λειτουργική συγχώνευση των κέντρων έρευνας
της Ακαδημίας Αθηνών που εποπτεύεται από
το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και
n ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ - ΑΝΟΙΧΤΗ ΜΕΧΡΙ 31/1. ΔΙ- Θρησκευμάτων.
ΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΥΠΕΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙ- Σκοπός της παρούσας διαβούλευσης είναι να
ΟΥ ΔΟΜΗΣΗ
υπάρξει μια ολοκληρωμένη και έγκυρη ενηΑπό το 1987 που θεσμοθετήθηκε το ΠΔ για τις μέρωση για τις παρεμβάσεις που σχεδιάζονται
«κατηγορίες και το περιεχόμενο γης» και το από το ΥΠΔΒΜΘ αναφορικά με τις συγχωνεύοποίο ισχύει μέχρι σήμερα, εμφανίστηκαν νέες σεις των ινστιτούτων ή/και των ερευνητικών
λειτουργίες και χρήσεις. Συνεπώς, θα πρέπει κέντρων και να συγκεντρωθούν και να αξιοποινα διατυπωθούν πιο αναλυτικοί ορισμοί για ηθούν κατάλληλα οι απόψεις και θέσεις όλων
κάθε χρήση και να υπάρξει μια πιο εξειδικευ- των εμπλεκομένων και των ενδιαφερομένων.
μένη κατηγοριοποίηση λαμβάνοντας υπόψη τις
σημερινές απαιτήσεις του πολεοδομικού και n ΕΡΕΥΝΑ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ-ΚΑΙχωροταξικού σχεδιασμού χωρίς ερμηνευτικές ΝΟΤΟΜΙΑ- ΑΝΟΙΧΤΗ ΜΕΧΡΙ 30/1
αμφιβολίες και ασάφειες. Το νέο σχέδιο ΠΔ για Η Έρευνα, η Τεχνολογική Ανάπτυξη και η Καιτις χρήσεις γης επιχειρεί τη συμπλήρωση και νοτομία αποτελούν βασικές συνιστώσες της
τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου. Η Ανάπτυξης κάθε χώρας, σε όλες τις εποχές. Ιδιδιαβούλευση παρατάθηκε μέχρι 31-01-2012.
αίτερα στην εποχή της μεγάλης κρίσης, που διΜε αφορμή αντιδράσεις που ανέκυψαν και τις έρχεται η Ελλάδα, υπάρχει ανάγκη, αφενός προφήμες περί πλήρους κατάργησης της εκτός στασίας της ερευνητικής κοινότητας, αφετέρου
σχεδίου δόμησης, το ΥΠΕΚΑ εξέδωσε πριν δημιουργίας ενός ενιαίου χώρου έρευνας, όπου
λίγες ημέρες την εξής διευκρινιστική ανακοί- αναδύονται και υποστηρίζονται οι δυνάμεις της
νωση: «Το Προεδρικό Διάταγμα «Κατηγορίες αριστείας σε όλους τους τομείς. Σύμφωνα με
και περιεχόμενο χρήσεων γης» αφορά μόνο την ανακοίνωση του υπουργείου, στο παρελθόν
στην οργάνωση των χρήσεων γης που θα κα- επιχειρήθηκαν και υλοποιήθηκαν σημαντικές
θοριστούν με τον πολεοδομικό σχεδιασμό. Ως τομές και καινοτομίες. Σήμερα έχουμε ανάγκη
εκ τούτου η δυνατότητα εκτός σχεδίου δόμησης όσο ποτέ, από μια ουσιαστική παρέμβαση στο
που αφορά και στην κατοικία δεν θα επηρεά- χώρο της έρευνας και της καινοτομίας που θα
ζεται από τις διατάξεις του υπό διαβούλευση συμβάλλει καθοριστικά στην αλλαγή και στον
Σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος, αφού θα συ- αναπροσανατολισμό της παραγωγικής βάσης
νεχίσει να διέπεται από τις διατάξεις του Προε- και θα υποστηρίξει αποτελεσματικά τη συμμεδρικού Διατάγματος ΦΕΚ 270/85 που βρίσκεται τοχή της στην Ευρωπαϊκή αλλά και Διεθνή Κοισε ισχύ. Το ΥΠΕΚΑ έχει επίσης, διευκρινίσει ότι νωνία αλλά και Οικονομία της Γνώσης. Η δητο Σχέδιο βρίσκεται σε διαβούλευση στο δια- μιουργία ενός ενιαίου χώρου της Έρευνας και
δίκτυο και οι προτάσεις που θα διατυπωθούν της Καινοτομίας με τη συμμετοχή του δημοσίου
θα αξιολογηθούν και θα ληφθούν υπόψη στην και ιδιωτικού τομέα είναι το μεγάλο στοίχημα
τελική διαμόρφωση του Προεδρικού Διατάγμα- για την ανάδειξη των σημαντικών δυνάμεων και
τος. Συνεπώς, το ΥΠΕΚΑ για άλλη μια φορά επι- των νέων ανθρώπων, που σήμερα ασφυκτιούν.
σημαίνει ότι οι όποιες ερμηνείες δίδονται σχε- Το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης
τικά με τις συνέπειες στο καθεστώς δόμησης και Θρησκευμάτων, μετά από μία μακρά πεκαι την απαξίωση ιδιοκτησιών, είναι εντελώς ρίοδο διαβούλευσης και λαμβάνοντας υπόψη
αβάσιμες και δεν ανταποκρίνονται στην πραγ- την ευρωπαϊκή και διεθνή εμπειρία, αλλά και
ματικότητα τα περί ολοσχερούς κατάργησης της αξιολογώντας διαχρονικά την Ελληνική εμπειεκτός σχεδίου δόμησης».
ρία, καταθέτει ένα κείμενο διαβούλευσης στην
ερευνητική, ακαδημαϊκή κοινότητα, αλλά και
n ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ - στις παραγωγικές δυνάμεις της χώρας. n
ΑΝΟΙΧΤΗ ΜΕΧΡΙ 30/1
Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση του
υπουργείου Παιδείας, η αναδιάρθρωση του
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Α. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

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

Αρχιτέκτων από μελετητική εταιρεία Μαββίδης και συνεργάτες, για
συνεργασία σε έργα εσωτερικού και
εξωτερικού. 5ετή εμπειρία στη δημιουργία αρχιτεκτονικών προτάσεων και
σε μελέτες εφαρμογής. Γνώση Γ.Ο.Κ.,
AutoCAD, 3D-Studio Max ή άλλο πρόγραμμα φωτορεαλισμού. Γνώση Γερμανικών, επιθυμητή. Βιογραφικό και
portfolio, email: mail@mavvidis.com.
Ηλεκτρολόγος για εργασία στη Γερμανία. Τηλ 2310 329200, Fax 2310
327385.
Ηλεκτρολόγος από τεχνικό γραφείο
για εσωτερικός συνεργάτης. Τηλ. 2310
254437, 2310 279100, email: tech.
grafeio@gmail.com.
Ηλεκτρολόγος για το σχεδιασμό του
ηλεκτροτεχνικού εξοπλισμού και των
τεχνικών εγκαταστάσεων για βιομηχανικά και δημοσία κτίρια. Γνώση και
εμπειρία στον τομέα των τεχνικών και
των κτιριακών κατασκευών. Γνώση
Γερμανικών σε επίπεδο Β1. Τηλ 697
6082291. Υπόψη κας Μαρία Τσούκη.
Μηχανικός μεταδιδακτορικός ερευνητής Γνώση 3DTV, C/C++, Visual Studio,
.NET, ψηφιακής επεξεργασίας εικόνας/βίντεο, διαχείριση προγραμμάτων.
Βιογραφικό καθηγητής Ιωάννης Πήτας, Τηλ 2310 996304, email: pitas@
aiia.csd.auth.gr.
Μηχανικός ερευνητής ή υποψήφιος διδάκτορας. Γνώση 3DTV, C/C++,
Visual Studio, .NET, ψηφιακής επεξεργασίας εικόνας/βίντεο, ανθρωποκεντρικές διεπαφές. Βιογραφικό
καθηγητής Ιωάννης Πήτας, Τηλ 2310
996304, email: pitas@aiia.csd.auth.
gr.
Μηχανικός manager ερευνητικών
προγραμμάτων. Γνώση SQL, web
Development, γραφικά σε Η/Υ, ψηφιακής επεξεργασίας εικόνας/βίντεο,
τεχνική/οικονομική διαχείριση προγραμμάτων. Βιογραφικό καθηγητής
Ιωάννης Πήτας, Τηλ 2310 996304,
email: pitas@aiia.csd.auth.gr.
Μηχανικός από βιομηχανία επεξεργασίας πλαστικών τσαντών και ειδών συσκευασίας, για διευθυντή παραγωγής.
5ετή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση, η
γνώση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού της παραγωγής σε βασικό επίπεδο, Βιογραφικό Fax 2310 770300,
email: info@extrapack.gr.
Μηχανικός Προγραμματιστής από
εταιρεία πληροφορικής στην Θεσσαλονίκη, για τη δημιουργία εφαρμογών
iphone και ipad, άριστη γνώση x-code
4. Βιογραφικό και demo εργασιών,
email: sales@3ds.gr.
Μηχανικός Προγραμματιστής/διαχειριστής. Γνώση SQL Server, Windows
Server & Αctive Directory, web
Development, Linux, Apache, MySQL,
C/C++, Visual Studio, .NET, ψηφιακής
επεξεργασίας εικόνας/βίντεο, δίκτυα
και διαχείριση, επιλογή/επισκευή
hardware. Βιογραφικό καθηγητής Ιωάννης Πήτας, Τηλ 2310 996304, email:
pitas@aiia.csd.auth.gr.
Μηχανολόγος, για Ομάδα Εργασίας.
Γνώση νομοθεσίας για Α.ΜΕ.Α, για
ανελκυστήρες και για αναβατόρια,
Τηλ 697 6800825.
Πολιτικός Μηχανικός από τεχνικό
γραφείο για εσωτερικός συνεργάτης. Τηλ. 2310 254437, 2310 279100,

email: tech.grafeio@gmail.com.
Test Engineer based in Amsterdam,
Code: GRC/5165, Qualifications:
Bachelor or Master Degree in
electronics engineering, applied
physics, mechanical engineering
or aerospace engineering with 1 - 3
years of experience. (Background in
mechatronics would be ideal) Past
working experience preferably in a
high-tech production environment,
e.g. electronics, ict hardware, aircraft
construction, precision engineering
or maintenance. Affinity with both
testing as well as assembling is
necessary. Testing of hig.
Senior Cost Estimator based in
Rotterdam, the Netherlands. Code:
GRC/ 5169. Job Description: The cost
estimator independently prepares
an accurate cost budget and
initial formulation 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 service providing and flexible
attitude. • Experience 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.
Superintendent Engineer based in
Rotterdam, the Netherlands. Code:
GRC / 5163. Job Description: Providing
technical service and troubleshooting
for its engines on seagoing vessels,
and giving technical advice in form of
follow-up to previously visited vessels
as well as engine related support
to company’s clients. Extensive
travelling abroad The core business
includes: Trucks, Diesel Engines,
Turbo Machines and Industrial
Services. Frequent travelling out of
the Benelux Qualifications: A qualified
marine engineer with at least 5 years
experience and excellent knowledge
of: • two stroke and/or • four stroke
engines and/or • Electronic and
pneumatic systems. Fluent spoken
and written English skills are
required, as well as being a strong
Team player and the ability to travel at
short notice. Skills: Highly motivated
person with excellent communication
skills. Ability to work under pressure.
Annual Wage: Max 60000 €.
Mechanical (Construction) Engineer
based in The Netherlands. Code:
GRC/5172. Job Description: Make
(fine) mechanical designs, sketches
and provide details regarding specific
requests. Validate the concepts
design using calculations. Design and
drawing 3D-drawing programs (solid
edge). Make construction drawings in
2D. Support the production process
internally or with suppliers. You are
involved in the complete process:
from idea to complete product.
Direct feedback between theory and
practice. Qualifications: Bachelor
or Masters Degree as a Mechanical
Engineer. Preferably 3 years relevant
experience in “fine mechanics” (for

example experience in working for an
instrument maker). Also candidates
with a mechatronic background
are interesting. Strong theoretical
knowledge
(formulas).Candidate
will have to be able to turn an idea,
trough a 3D and 2D drawings into
reality (candidate will need to show a
portfolio).Skills: Candidate will have
to relocate to the Netherlands with a
long term intention. Communicative
– proactive – assertive.
Product Manager-Product Sales
Support. Based in DenmarkCopenhagen. Code: GRC / 4996. Job
Description: Support Sales Managers
and commercialize spare part
products. You will have responsibility
for
commercializing
designated
spare part products for the global
aftermarket. As such you will drive
several initiatives that support the
Sales Managers and improve client’s
solutions and services. Relying on
your acquired in-depth knowledge
of competitors and their products,
you will: Support Sales Managers
with specific product knowledge and
provide technical backup. Develop
and prepare products and services
for sale. Approach customers
together with sales managers. You
can look forward to being involved
in every link of the value chain from
innovation and mechanical design
to product management, customer
interaction, and the development
of business systems. As part of a
high-performance environment you
will have the chance to sharpen your
interpersonal and professional skills
and shape the job content yourself.
You will be based in Copenhagen
and have approximately 50 travel
days per year. Qualifications: You
have a technical degree, e.g. in
Mechanical Engineering, which you
have supplemented with commercial
training or experience. From prior
employments you have acquired
solid knowledge of equipment supply
and purchasing in a B2B setting as
well as gained knowledge of e.g.
vertical roller mills, cement kilns
and coolers. Preferably, your CV also
mirrors experience with operation &
maintenance from a cement plant.
If you find yourself suitable for
any of the above vacancies, please
contact with Mrs Anna Agelidou from
Manpower at 2310 230 240

Β. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Αρχιτέκτων με μελετητικό πτυχίο Γ’
τάξης στην κατηγορία 6 και Β’ τάξης
στην κατηγορία 7, για συνεργασία ή
για στελέχωση μελετητικής εταιρείας.
Τηλ 697 7466374, email: mmadim@
otenet.gr.
Αρχιτέκτων με 6ετή εμπειρία στην
έκδοση οικοδομικών αδειών, ευχέρεια στην σύνθεση. Γνώση Αγγλικών,
Ιταλικών, Γ.Ο.Κ., AutoCAD (2D - 3D),
Photoshop, 3d Studio Max, Illustrator,
για συνεργασία με κατασκευαστικές
εταιρείες και μελετητικά γραφεία. Τηλ
2310 325445, 697 3837826, email:
eirinitrypsian i @hotmail.com.

Αρχιτέκτων εμπειρία σε σύνθεση για
κατοικίες, καταστήματα, σε θέματα
ξύλινων, μεταλλικών κατασκευών, διατηρητέων κτιρίων, σε εσωτερική διακόσμηση, σε βιοκλιματικά συστήματα.
Γνώση Γ.Ο.Κ., Αγγλικών, Γαλλικών, Ιταλικών, 2D - 3D, AutoCAD, ArchiCAD,
Rhino, (Gh), Corel, Photoshop,
(render Artlantis - VRay), Html, για
συνεργασία σε τεχνικά γραφεία και
σε μελετητικές εταιρείες, κατασκευαστικές εταιρείες. Τηλ 693 8882368,
email:
FanisAnastasiadis@gmail.
com.
Ηλεκτρολόγος ενεργειακής κατεύθυνσης, με εμπειρία σε μελέτες υποσταθμών μέσης τάσης και φωτοβολταϊκών
εγκαταστάσεων (οικιακά και πάρκα),
για εξωτερική συνεργασία. Τηλ. 697
9017414, email: athanasios.30@
gmail.com.
Μηχανικός με μελετητικό πτυχίο
Τάξης Α’ στις κατηγορίες (21) Γεωτεχνικές μελέτες, (27) περιβαλλοντικές
μελέτες, για συνεργασία ή στελέχωση
εταιρείας. Τηλ. 699 9409729, email:
gmpasd@teemail.gr
Μηχανολόγος μέλος ΤΕΕ 1996, με
ειδίκευση στην ενέργεια και το περιβάλλον . Γνώση Αγγλικών, Γερμανικών, Γαλλικών. για εργασία σε τεχνική
εταιρεία , τεχνικό γραφείο. Τηλ 2310
272211.
Μηχανολόγος Ενεργειακός Επιθεωρητής, εμπειρία σε θέματα Ενεργειακών Επιθεωρήσεων, μελετών Η/Μ
και μελετών Ενεργειακής Απόδοσης
Κτηρίων (ΚΕΝΑΚ, για συνεργασία. Τηλ
693 8881800.
Μηχανολόγος με πολυετή εμπειρία στη
βιομηχανία. Γνώση Τεχνικού Ασφαλείας, Συμβούλου Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 και ISO 14001, ΜΕΚ Α’
ηλεκτρομηχανολογικά, υδραυλικά υπό
πίεση, βιομηχανικά – ενεργειακά. Τηλ
23920 64751, 693 6393229, email:
dkoptsis@teemail.gr.
Πολιτικός Μηχανικός με μελετητικό
πτυχίο Α’ τάξης στην κατηγορία 8 Στατικά και στην κατηγορία 7 Υδραυλικά,
για συνεργασία ή για στελέχωση μελετητικής εταιρείας. Τηλ 693 9475481.
Πολιτικός Μηχανικός, εμπειρία στα
δημόσια έργα με πτυχίο ΜΕΚ Γ’ οικοδομικά, Β’ οδοποιία βιομηχανικά
– ενεργειακά, Α’ υδραυλικά, λιμενικά,
για στελέχωση εταιρείας. Τηλ 2310
304119, 694 6285477.
Πολιτικός Μηχανικός (ΜΒΑ) / (Γερμανία) με εμπειρία στην έκδοση οικοδομικών αδειών, νομιμοποιήσεις αυθαιρέτων, ενεργειακές μελέτες, τοπογραφικές εργασίες, επιβλέψεις νέων
και ανακαινίσεις παλαιών κτιρίων με
συνεχή επίβλεψη, για συνεργασία Τηλ
697 4428152.
Πολιτικός Μηχανικός (γυναίκα) με
13ετή εμπειρία στα Δημοσία Έργα (σύνταξη λογαριασμών, ανακεφαλαιωτικών πινάκων, ΠΚΝΤΜ, ΠΠΑΕ, νομικής
παρακολούθηση έργων), 5ετή προϋπηρεσία στο Δημόσιο. Γνώση Αγγλικών,
Η/Υ(Ms Office), AutoCAD, FESPA, για
εργασία σε τεχνικό γραφείο. Τηλ 697
7589309, email: etsiota@yahoo.com.
Χημικός Μηχανικός με μελετητικό
πτυχίο Τάξης Α’ στις κατηγορίες 18
(χημικοτεχνικές μελέτες), 27 (περιβαλλοντικές μελέτες,), για συνεργασία ή στελέχωση εταιρείας. Τηλ: 694
5177005 και e-mail: vgb.syn@gmail.
com.
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