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Δεν περιλαµβάνονται η ένθεση στο τεύχος 
και τα εξτρά ταχυδροµικά έξοδα

* Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ 23%

Tιμοκατάλογος Eνοικίασης Aιθουσών TEE/TKM*

Aίθουσες
Kαθημερινή 

πρωί ή απόγευμα
Kαθημερινή 

όλη μέρα
Σάββατο-Kυριακή 
πρωί ή απόγευμα

Σάββατο-Kυριακή 
όλη μέρα

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

Φουαγιέ 200,00 A 300,00 A 330,00 A 500,00 A
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ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Τα νέα τηλέφωνα του ΤΕΕ/ΤΚΜ

EDITORIAL

Μέχρι πριν από λίγα χρόνια, όταν ακούγαμε τη λέξη «μνημόνιο» στην Ελλάδα σκεφτό-
μασταν συνήθως το …άκακο και ανώδυνο memorandum of understanding (MoU), 
που υπογράφουν μεταξύ τους επιστημονικοί ή παραγωγικοί φορείς ή δήμοι για να 
βάλουν τις βάσεις μιας αμοιβαίας επωφελούς συνεργασίας. 
Σήμερα, το μνημόνιο γράφεται πάντα με κεφαλαίο «Μ». Και η εισαγωγή της φράσης 
«Μνημόνιο οικονομικής και χρηματοπιστωτικής πολιτικής» στη μηχανή αναζήτησης 
google «επιστρέφει» (σ.σ.την ώρα που γράφονταν αυτές οι γραμμές) 583.000 αποτε-
λέσματα. 
Το Μνημόνιο και η κρίση αποτελούν πλέον την καθημερινότητά μας και, δυστυχώς, 
η ύπαρξή τους –και ο τρόπος αντιμετώπισής τους- εμπεδώνουν ημέρα με την ημέρα 
μια εικόνα για την Ελλάδα, που την αποσυνδέει από την ιστορία και τον πολιτισμό της 
και τη συνδέει με αρνητικές αναφορές.
Αν κάποιος εισάγει τη λέξη “Acropolis” στη δημοφιλή μηχανή αναζήτησης GOOGLE, 
η «σοδειά» είναι περίπου 21,6 εκατ. αποτελέσματα. 
Αν εισάγει τις λέξεις «crisis Greece» (κρίση Ελλάδα), ο αντίστοιχος αριθμός «απο-
γειώνεται» στα 215 εκατ! (σ.σ. οι αριθμοί αλλάζουν διαρκώς, καθώς προστίθενται νέα 
δεδομένα, αλλά η αναλογία διατηρείται). Συμπέρασμα; Περισσότεροι ξένοι, πλέον, 
συνδέουν την Ελλάδα με την κρίση από ό,τι με την Ακρόπολη…
Η ιδέα να συγκρίνουμε τα αποτελέσματα της αναζήτησης για τις δύο λέξεις δεν ήταν 
δική μας, αλλά του διεθνούς φήμης brand strategist ελληνικής καταγωγής Πέτρου 
Οικονομίδη, του προσώπου δηλαδή, που ενορχήστρωσε με την ομάδα του, για λογαρι-
ασμό της TBWA\Worldwide, την παγκόσμια καμπάνια ‘’Think Different/Σκέψου δια-
φορετικά’’ της Apple. Επρόκειτο για την καμπάνια που σηματοδότησε την επιστροφή 
του Στιβ Τζομπς στην εταιρεία.
Μιλώντας πρόσφατα σε συνέδριο της ΕΕΔΕ Μακεδονίας, με τίτλο Rebranding Greece, 
στη Θεσσαλονίκη, ο κ.Οικονομίδης είχε επισημάνει: «Αν δούμε το Google ως ένα βα-
ρόμετρο brand, αυτή είναι σήμερα η εικόνα της Ελλάδας στο εξωτερικό. Η Ελλάδα 
είναι ένα από τα ισχυρότερα brand παγκοσμίως, για τα οποία δεν έχει υπάρξει ποτέ 
εταιρική εικόνα*».
Μεγάλο πρόβλημα για την Ελλάδα αποτελεί και η έλλειψη συνέχειας της πολιτικής σε 
όλα τα επίπεδα.Σε επίπεδο εταιρικής ταυτότητας για παράδειγμα, η Ελλάδα ζημιώνε-
ται από τη συνεχή αλλαγή brand: «Η Apple δεν άλλαξε ποτέ το logo της. Η Ισπανία 
διαθέτει το ίδιο Logo επί δεκαετίες. Η Ελλάδα το έχει αλλάξει 14 φορές από τη 
δεκαετία του ‘90», είπε.
Κατά τον κ.Οικονομίδη, η στρατηγική αυτή πηγαίνει τη χώρα πίσω, γεγονός που απο-
τυπώνεται και με αριθμούς, στο πεδίο του τουρισμού για παράδειγμα. Το 2000 η αγο-
ρά τουριστικών αφίξεων στις χώρες Ελλάδα, Τουρκία, Κροατία, είχε μέγεθος 25 
εκατ. ατόμων, ενώ το 2010 έφτασε τα 51 εκατ. Ενώ όμως η αγορά διπλασιάστηκε, το 
μερίδιο της Ελλάδας μειώθηκε στο μισό**!
H Ελλάδα, λοιπόν, χρειάζεται να κάνει πολλά, σε επίπεδο τόσο μεταρρυθμίσεων, όσο 
και διαμόρφωσης μιας νέας εικόνας προς τα έξω. Σίγουρα δεν εφευρίσκουμε τον 
τροχό όταν λέμε ότι το Μνημόνιο, ως έχει, το μόνο που μπορεί να φέρει είναι ακόμη 
βαθύτερη ύφεση (και είναι ν΄αναρωτιέται κάποιος τι περίεργο έχουν κατά νου οι 
κοινοτικοί εταίροι μας, όταν εξακολουθούν να πιέζουν για πολιτικές αφαίμαξης των 
πολιτών, που θα οδηγήσουν το ελληνικό ΑΕΠ σε βαθιά οπισθοδρόμηση). 
Η Ελλάδα χρειάζεται ανάπτυξη. Σε πρώτη φάση μέσω του τουρισμού (πεδίο που 
μπορεί να αποδώσει άμεσα αποτελέσματα) και μέσω της μεταφοράς τεχνογνωσίας (η 
οποία υπάρχει σε πλεόνασμα στο άριστα καταρτισμένο επιστημονικό προσωπικό της 
χώρας και μπορεί, αν δοθούν τα κατάλληλα κίνητρα, να προσελκύσει ξένες εταιρείες 
και επενδυτές να ιδρύσουν  εδώ ερευνητικά εργαστήρια και παραγωγικές μονάδες).
Και ταυτόχρονα «τρέχουμε» χωρίς καθυστερήσεις τα πιο μεγάλα (αλλά δυστυχώς 
χρονοβόρα) σχέδια, όπως η αναθεώρηση του εκπαιδευτικού μας συστήματος και η 
αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου, που η διεθνής εμπειρία έχει διαπιστώσει ότι χρει-
άζονται 8-10 χρόνια για να φτάσει από την έρευνα μέχρι την εκμετάλλευση.
Όλα τα παραπάνω, βέβαια, υπό την προϋπόθεση πως όποιο χρώμα γραβάτα και αν 
φοράει ο επόμενος πρωθυπουργός της χώρας, αυτός και οι υπουργοί του θα συνεχί-
σουν την ίδια πολιτική και θα στηρίξουν τις σωστές αποφάσεις, ασχέτως του ποιος 
τις έλαβε.
Και αφού κάνουμε τα πρώτα βήματα προς αυτήν την κατεύθυνση, αφού  κόψουμε την 
«κόκκινη ταινία» (red tape) της γραφειοκρατίας και ξεχάσουμε τη διαφθορά και την 
ετεροδοσοληψία (στην οποία αναφερόμαστε και στο φύλλο του «Τεχνογραφήματος 
που κρατάτε στα χέρια σας), τότε επιβάλλεται να χτίσουμε σιγά-σιγά ένα νέο brand 
για την Ελλάδα. Γίνεται; Γίνεται!

Μνημονίου απότοκα: Ακρόπολη VS Κρίση, σημειώσατε 2!

Υ.Γ: Εν τω μεταξύ ψηφίστηκε ακόμα ένα Μνημόνιο και κάηκε για 
ακόμα μια φορά –ίσως τη χειρότερη- η Αθήνα που τη μιμήθηκαν,  
ευτυχώς όχι τόσο καλά, η Θεσσαλονίκη, ο Βόλος, το Ηράκλειο.

*H ακριβής φράση του κ.Οικονομίδη, η οποία δεν αποδίδεται με την ίδια δύναμη στην ελληνική 
γλώσσα, ήταν: «One of the greatest brands that’s never been branded»
**Το 2000 η Ελλάδα είχε, σύμφωνα με τον κ.Οικονομίδη, το 50% των αφίξεων, η Τουρκία το 38% 
και η Κροατία το 12%. Σήμερα, τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 29%(Ελλάδα), 53% (Τουρκία) και 
18% (Κροατία).

Πηγή: www.panoramio.com
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ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΣΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΚΜ  

Κοπή πίτας 2012

τομέα προτάσεων ανάπτυξης. Το Τμήμα μας 
αναλαμβάνει ένα σημαντικό μέρος, δεδομένων 
των δυνατοτήτων του, αλλά και των χαρακτη-
ριστικών της περιφέρειάς μας, με το δεύτερο 
μεγαλύτερο Πολεοδομικό Συγκρότημα, το με-
γαλύτερο πανεπιστήμιο της χώρας και πλήθος 
συγκριτικών ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων. 
Σκοπεύουμε να εξειδικεύσουμε την πρότασή 
μας για σχεδιασμό και εφαρμογή ενός πλέγμα-
τος καινοτόμων δράσεων στην Κεντρική Μακε-
δονία, που θα αποτελέσει πιλοτικό οδηγό για 
όλη τη χώρα», σημείωσε ο κ.Κονακλίδης. 
Αναφερόμενος στα αίτια της κατάστασης που 
αντιμετωπίζει σήμερα η ελληνική οικονομία 
και κοινωνία, ο κ.Κονακλίδης επισήμανε ότι το 
παγκοσμίως αρνητικό σκηνικό «δεν μας απαλ-
λάσσει από τις ευθύνες μας, ούτε οφείλονται τα 
χάλια μας απλώς σε δέκα λαμόγια, πέντε απρο-
σάρμοστα και μια κακιά Γερμανίδα».
Κατά τον πρόεδρο του ΤΕΕ/ΤΚΜ, τη χώρα την 
έσυραν ως εδώ το κυρίαρχο πελατειακό σύ-
στημα και το σκληρό κατεστημένο που το συ-
ντηρεί. Συγκεκριμένα, οι πολιτικοί που δεν 
ανήλθαν πάντα στο ύψος των περιστάσεων, όσοι 
επιχειρηματίες εισπράττουν δημόσιο χρήμα και 
το εξάγουν επ’ ονόματί τους, όσοι συνδικαλι-
στές είχαν ως όραμα μόνο την προσωπική τους 
εξέλιξη και η δημόσια διοίκηση, που κρατή-
θηκε επίτηδες σε πρωτόγονο επίπεδο, «για να 
τη χρησιμοποιούν ως μέσο για τα συμφέροντά 
τους, ως πρόσχημα ή ως εξιλαστήριο θύμα», 
αλλά και πολλά ΜΜΕ. 
Μέχρι σήμερα, συνέχισε ο κ.Κονακλίδης, η ανά-
πτυξη στη χώρα μας σήμαινε σε μεγάλο βαθμό 
το να διακινούμε μεταξύ μας προϊόντα που πα-
ράγουν άλλοι. Βέβαια, πρόσθεσε, «οφείλω να 
θυμίσω ότι έγιναν μεγάλα έργα στην πατρίδα 
μας και αποκτήθηκε σημαντική τεχνογνωσία. 
Τεχνογνωσία που πολλοί από εμάς δυστυχώς 
θα αναγκαστούν να αξιοποιήσουν εκτός Ελ-
λάδας. Χάθηκαν όμως πολύ χρήμα και πολύς 
χρόνος. Και δεν μιλάω μόνο για το χρήμα που 
ιδιοποιήθηκε υπό μορφή ανεξέλεγκτων κινή-
τρων, υπερτιμολογήσεων και μίζας. Μιλάω για 
τα λεφτά που ξεκίνησαν για σοβαρές υποδο-

Σε πλήρη εγρήγορση και ετοιμότητα βρίσκονται 
τα στελέχη και το επιστημονικό δυναμικό του 
ΤΕΕ/ΤΚΜ, προκειμένου μέχρι τον Απρίλιο του 
2012 να έχει κατατεθεί στο κεντρικό ΤΕΕ η πρό-
ταση του Τμήματος για το νέο αναπτυξιακό μο-
ντέλο στην κεντρική Μακεδονία, με στόχο την 
ταχύτερη δυνατή ανάκαμψη από την κρίση. 
Η κατάθεση της πρότασης εντάσσεται στο πλαί-
σιο της εξαγγελθείσας πρωτοβουλίας του κε-
ντρικού ΤΕΕ για την παρουσίαση αναπτυξιακού 
προγράμματος συνολικά για τη χώρα, με έμφαση 
σε έξι επιμέρους τομείς και συγκεκριμένα: στην 
ανάπτυξη πολύπλευρης τουριστικής δραστηριό-
τητας, την αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας, την προώθηση της ποιοτικής γεωρ-
γίας και κτηνοτροφίας, τη βιώσιμη αξιοποίηση 
του ορυκτού πλούτου, την ανάπτυξη δορυφορι-
κής μεταποιητικής δραστηριότητας και την ενί-
σχυση του δημόσιου και ιδιωτικού έργου για την 
υποστήριξη όσων προαναφέρθηκαν.
Τα παραπάνω γνωστοποίησε ο πρόεδρος του 
ΤΕΕ/ΤΚΜ, Τάσος Κονακλίδης, κατά την ομιλία 
του στην τελετή κοπής της πίτας του Τμήματος 
για το 2012 –την τέταρτη κατά σειρά, στην οποία 
τη συζήτηση μονοπωλεί η κρίση- το Σάββατο 11 
Φεβρουαρίου.
«Το (κεντρικό) ΤΕΕ ξεκινάει πρόγραμμα μελέ-
της συγκεκριμένων και εξειδικευμένων ανά 

μές και τελευταία στιγμή λόγω μη ωριμότητας 
των σχεδίων, μοιράστηκαν άρον–άρον από δω 
κι από κει. Δεν λέω, τροφοδότησαν την οικο-
νομική αλυσίδα. Δεν εξασφάλισαν όμως το 
αναγκαίο υπόβαθρο για να αναπαραχθούν, δεν 
πριμοδότησαν καινοτόμες πρωτοβουλίες, δεν 
δημιούργησαν υποδομές για να λυθούν βασικά 
προβλήματα που μας ταλανίζουν μετά από τρία 
και κάτι ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά πακέτα».
Ο ίδιος υπενθύμισε ότι το ΤΕΕ/ΤΚΜ δεν μιλάει 
ως προφήτης κατόπιν εορτής ή εντός του γε-
νικού κλίματος που ευνοεί τον καταγγελτικό 
λόγο. «Ρίξτε μια ματιά στην ιστοσελίδα μας στα 
υπομνήματα προς τους εκάστοτε πρωθυπουρ-
γούς. Θα δείτε ότι η κριτική μας γι’ αυτές τις 
πρακτικές ήταν οξύτατη ακόμα και στις καλές 
εποχές», είπε.
Αναφέρθηκε δε, στο θέμα της πλήρους αμηχα-
νίας που διαπιστώνεται στον τομέα της καινο-
τομίας, ακόμα και στον προσδιορισμό στοιχει-
ωδών δράσεων. «Η Αλεξάνδρεια Ζώνη κλείνει 
μισή ντουζίνα ανενεργών ετών, οι όποιες πρω-
τοβουλίες σκάλωσαν στη γραφειοκρατία και 
στο συντηρητισμό των τραπεζών και αντί για 
κλάστερς έχουμε καρτέλ», σημείωσε.
Σε ό,τι αφορά την επιχειρηματική κοινότητα 
της πόλης, ο κ.Κονακλίδης σημείωσε ότι, και 
το 2011 υπήρξαν φωτεινές εξαιρέσεις επιχει-
ρηματιών και ορισμένοι εξ΄αυτών τιμούν την 
κοινωνία της Θεσσαλονίκης που το έχει τόσο 
πολύ ανάγκη. 
Σχετικά με το σκάνδαλο που αποκαλύφθη-
κε πρόσφατα στην πόλη, επισήμανε ότι «είναι 
μεγάλο πλήγμα και είναι απορίας άξιο γιατί σι-
γήσαμε Επιμελητήρια, επαγγελματικοί και επι-
στημονικοί σύλλογοι, κοινωνικές ομάδες, ταγοί 
της πόλης». 

n OI YΠO EΞEΛIΞH MEΛETEΣ
Παράλληλα, σε εξέλιξη είναι οι μελέτες για 
θέματα όπως: ο νέος Γενικός Οικοδομικός Κα-
νονισμός (ΓΟΚ), ο αναπτυξιακός νόμος, η αδει-
οδότηση βιομηχανικών εγκαταστάσεων, η αξιο-
ποίηση της αργούσας περιουσίας παραγωγικών 
μονάδων που έχουν κλείσει, οι εμπορευματικές 
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μεταφορές, η κατανάλωση ενέργειας στην Κε-
ντρική Μακεδονία, η γεωθερμία στην περιφέ-
ρειά μας, η διαχείριση της ηλεκτρικής ζήτησης, 
η οδηγία Σεβέζο, οι αλλαγές στο περιβαλλοντι-
κό θεσμικό πλαίσιο.
«Παράλληλα, όπως όλη η πόλη, σχεδιάζουμε 
κι εμείς τη συμβολή μας στη γιορτή των 100 
χρόνων από την απελευθέρωση της Θεσσαλο-
νίκης, με κορυφαία εκδήλωση την έκθεση για 
την πολεοδομική, αρχιτεκτονική και κοινωνική 
εξέλιξη του Πολεοδομικού Συγκροτήματος. από 
το 1912 μέχρι σήμερα», υπογράμμισε.
Σε ό,τι αφορά τα φλέγοντα θέματα των μηχανι-
κών, ο κ.Κονακλίδης υπενθύμισε την άμεση και 
μονοσήμαντη συνεπαγωγή που έχει η ύφεση 
στη ζωή των επαγγελματιών του κλάδου, ασχέ-
τως ειδικότητας, ήτοι την υποαπασχόληση και 
ανεργία. 
Ασχέτως κρίσης, όμως, επί 15 και πλέον χρόνια 
ο κλάδος δέχεται –όπως είπε- διαρκείς επιθέ-
σεις και προσπαθεί να απωθήσει καλυμμένες 
ή απροκάλυπτες απόπειρες για επαγγελματική 
εξίσωση των μηχανικών του Πολυτεχνείου με 
τους αποφοίτους των ΤΕΙ. 

n ΕΠIKINΔYNO TO TAΞIMO TITΛΩN ME 
ΔIAΔIKAΣIEΣ FAST FOOD
«Τι να πει κανείς; Ότι έχουμε λύσει όλα μας τα 
προβλήματα και δεν χρειαζόμαστε πια υψη-
λής ποιότητας επιστημονικό δυναμικό, ικανό 
να απαντήσει στις προκλήσεις, να αναλύσει τα 
δεδομένα και να σχεδιάσει βιώσιμο μέλλον. Ή 
ότι το τάξιμο τίτλων με διαδικασίες fast food και 
με λιγότερη προσπάθεια, αλιεύει περισσότερες 
ψήφους; Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα. Εί-
ναι επικίνδυνα», συμπλήρωσε.
Αναφέρθηκε δε, στις ιδιαίτερα δυσμενείς εξε-
λίξεις για το ταμείο των μηχανικών, το πρώην 
ΤΣΜΕΔΕ. «Το βιώσιμο, υγιές και πλεονασματι-
κό – με πλεόνασμα πάνω από 100 εκατ. ευρώ το 
2011- τέως ΤΣΜΕΔΕ πλέον απογυμνώνεται. Τι 
να σας πρωτοπούμε; Για τις μέχρι τώρα επεμ-
βάσεις στα αποθεματικά και για το κούρεμα; Για 
την παράλογη αύξηση των εισφορών η οποία 
σε βάθος χρόνου ανέρχεται πάνω από 239% 

για τη 14η; Για το ότι αναγνωρίζεται στους εργο-
δότες το δικαίωμα όχι μόνο να προσλαμβάνουν 
μηχανικούς με λιγότερα από 700 ευρώ το μήνα, 
αλλά και η διαφορά των εισφορών να καταβάλ-
λεται από τους ίδιους τους μισθωτούς; Ή ότι 
καταβάλλονται ποσά αλληλεγγύης προς τους 
ανέργους ενώ οι άνεργοι μηχανικοί δεν νοού-
νται ως άνεργοι αλλά ως …. αυτοαπασχολού-
μενοι;», είπε χαρακτηριστικά.
Πρόσθεσε δε, ότι οι τεχνικές εταιρείες διαλύο-
νται η μία μετά την άλλη, όχι μόνο λόγω ύφεσης, 
αλλά και λόγω των οφειλών του Ελληνικού Δη-
μοσίου απέναντί τους. Η παραγωγή μέσα σε μια 
δεκαετία και ασχέτως κρίσης έχει υποδεκα-
πλασιαστεί προς όφελος του μεταπρατισμού.

n OI ΔPAΣEIΣ TOY TEE/TKM TO 2012
Κάνοντας τον απολογισμό της δράσης του ΤΕΕ/
ΤΚΜ το 2011, ο κ.Κονακλίδης ανέφερε επι-
γραμματικά κάποιες σημαντικές δραστηριότη-
τες του Τμήματος, όπως:
-Το Συνέδριο για το Δημόσιο Χώρο , μαζί με την 
έκθεση βραβευμένων μελετών που συνέχισε 
στο Μουσείο Μπενάκη. 
-Οι παραδοσιακοί οικισμοί και η Άνω Πόλη, 
μείζονα χαρακτηριστικά στοιχεία της πόλης και 
της Περιφέρειας.
-Η προσβασιμότητα δημόσιων χώρων και κτι-
ρίων.
-Τα θέματα που άπτονται της ποιότητας και της 
αγοράς δομικών υλικών.
-Τα ενεργειακά Σπίτια.
-Τα προβλήματα και οι προοπτικές για τα φωτο-
βολταϊκά συστήματα.
-Η εκδήλωση για την ύπαρξη ελληνικού πετρε-
λαίου, για να γίνει σοβαρή συζήτηση μέσα σε 
όλη την παραφιλολογία που αναπτύχθηκε.
-Τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων, μείζον 
πρόβλημα για την Περιφέρεια και την Επικρά-
τεια. 
-Η καινοτομία για το περιβάλλον ως εφαρμογή, 
όχι ως ηθικολογία περί πράσινης ανάπτυξης.
-Η πρόληψη και προστασία από τις δασικές 
πυρκαγιές.
-Οι εμπειρίες από τους σεισμούς της Ιαπωνίας 

και της Νέας Ζηλανδίας. 
-Η ηλεκτρονική συνταγογράφηση και ο ηλε-
κτρονικός φάκελος, γιατί μηχανιλίκι δεν είναι 
μόνο μπετά και άσφαλτος.
-Η μεταφορά από την Κωνσταντινούπολη της 
έκθεσης για τους Ρωμιούς αρχιτέκτονες της 
Πόλης που μετά πήγε στην Αθήνα και τώρα βρί-
σκεται στα Γιάννενα.
-Οι εκδηλώσεις για την παγκόσμια ημέρα αρχι-
τεκτονικής και οι παρουσιάσεις του έργου των 
αρχιτεκτόνων της Περιφέρειας. 
«Αυτή είναι η εξωστρεφής δραστηριότητα του 
Τμήματος που σημαίνει πολλές ώρες δουλειά, 
πολλές Ομάδες Εργασίας με συναδέλφους που 
προσφέρουν αφιλοκερδώς το χρόνο και τις 
γνώσεις τους, για να γίνουν τα παραπάνω. Αλλά 
και για να τεκμηριωθούν προτάσεις για τα ανα-
πτυξιακά θέματα της Περιφέρειας καθώς και 
για τα θεσμικά ζητήματα που αφορούν τα έργα, 
το περιβάλλον, τα χωροταξικά, την ενέργεια, τη 
μεταποίηση, τις τεχνικές σπουδές, τον τεχνικό 
κόσμο», επισήμανε.

n ΠAPOYΣIEΣ
Στην εκδήλωση της κοπής της πίτας, την οποία 
συντόνισε ο γενικός γραμματέας του ΤΕΕ/ΤΚΜ, 
Παναγιώτης Αντιβαλίδης, παραβρέθηκαν ο 
βούλγαρος υποπρόξενος Ιβάνοφ Ιβανόφ, ο 
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αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης, Απόστολος 
Τζιτζικώστας, οι δήμαρχοι Κορδελιού- Ευό-
σμου, Ευστάθιος Λαφαζανίδης και Θέρμης Θε-
όδωρος Παπαδόπουλος, ο αντιδήμαρχος Θεσ-
σαλονίκης και πρώην πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ, 
Ανδρέας Κουράκης, ο αντιδήμαρχος Καλαμαρι-
άς Δημοσθένης Σαρηγιάννης, ο περιφερειακός 

σύμβουλος Ιωάννης Παγώνης, ο πρόεδρος της 
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ αε, Απόστολος Αρβανίτης και 
ο γενικός διευθυντής του Μετρό Θεσσαλονίκης, 
Γεώργιος Κωνσταντινίδης, καθώς και οι πρόε-
δροι του ΣΑΣΘ, Παναγιώτης Παπαϊωάννου, του 
Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, Πα-
ναγιώτης Παπαδόπουλος, του Συλλόγου Μελε-
τητών Δημοσίων Έργων Κεντρικής Μακεδονίας 
(ΣΜΕΔΕΚΕΜ), Τέλης Τοκατλίδης, της Ένωσης 
Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματού-
χων Ανώτατων Σχολών Κεντρικής Μακεδονίας 
(ΕΜΔΥΔΑΣ-ΚΜ), Κική Αραβίδου, του τμήματος 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Περικλής Μήτκας, 
του τμήματος Τοπογράφων Μηχανικών, Κώστας 
Κατσάμπαλος, ο αντιπρόεδρος του Επαγγελμα-
τικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης Γιώργος 
Ιλιάδης, ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Με-
λετών & Κατασκευών Αρχιτεκτονικών Έργων 
του δήμου Θεσσαλονίκης, Κώστας Μπελιμπα-
σάκης, οι πρώην πρόεδροι του ΤΕΕ/ΤΚΜ Σω-
τήρης Κούβελας και Σάκης Τζακόπουλος και 
ο πρώην βουλευτής Γιώργος Ορφανός. Επίσης, 
παραβρέθηκαν τα μέλη της ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΚΜ: 

KOΠH ΠITAΣ 2012 

Άνθιμος Αμανατίδης, Χρυσόστομος Μακρά-
κης- Καραχάλιος, Δημήτρης Μήτρου, Κυριάκος 
Μουρατίδης, Πάρις Μπίλλιας, Πέτη Πέρκα και 
Ιωάννης Τσιάφης. Παρόντες ήταν το μέλος της 
ΔΕ του ΤΕΕ, Κων/νος Μακέδος, ο πρόεδρος και 
αντιπρόεδρος της «Α» του ΤΕΕ/ΤΚΜ, Χρίστος 
Βλαχοκώστας και Βασίλης Λεκίδης αντίστοιχα, 
στελέχη του ΤΕΕ και πλήθος μηχανικών.
Να σημειωθεί ότι μηνύματα στην εκδήλωση απέ-
στειλαν ο πρόεδρος της ΝΔ, Αντώνης Σαμαράς, 
ο υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού, Παύλος 
Γερουλάνος, ο υφυπουργός Υποδομών Μεταφο-
ρών και Δικτύων, Γιάννης Μαγκριώτης, ο υφυ-
πουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 
Μάρκος Μπόλαρης, η βουλευτής Θεσσαλονικης 
του ΠΑΣΟΚ, Χρύσα Αράπογλου, οι βουλευτές 
Θεσσαλονίκης της ΝΔ, Σταύρος Καλαφάτης, 
Θεόδωρος Καράογλου και Κώστας Γκιουλέκας, 
ο βουλευτής Χαλκιδικής της ΝΔ, Γιώργος Βαγι-
ωνάς, οι βουλευτές Θεσσαλονίκης του ΚΚΕ Ιω-
άννης Ζιώγας, Σοφία Καλαντίδου και Θεόδωρος 
Ιγνατιάδης κι η αντιδήμαρχος Νεότητας Αθλητι-
σμού και Εθελοντών, Μαρία Πασχαλίδου. n
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στικές τις προτάσεις και τα αιτήματα. 
Ειδικά για το θέμα της αύξησης των εισφορών 
των μηχανικών, παραδέχτηκε ότι είναι όντως 
υψηλές, εν μέσω ιδίως της δυσμενούς οικονο-
μικής συγκυρίας, ενώ ζήτησε παράταση χρόνου 
λίγων ημερών, προκειμένου να συνεχιστεί ο διά-
λογος για τα θέματα αυτά και να δοθούν λύσεις. 
Πάντως, για την προστασία των αποθεματικών 
του πρώην ΤΣΜΕΔΕ, απέκλεισε το ενδεχόμε-
νο να εξαιρεθούν από τη διαδικασία απομεί-
ωσης των ομολόγων του ελληνικού δημοσίου, 
ενώ διευκρίνισε ότι δεν υπάρχουν ακόμη τε-
λικές αποφάσεις για τον τρόπο αναπλήρωσης 
των αποθεματικών των ταμείων γενικότερα. 
Εμφανίστηκε, τέλος, θετικός στο να προω-
θηθούν λύσεις για τα επιμέρους ασφαλιστι-
κά θέματα, που τέθηκαν από το ΤΕΕ, σε ό,τι 
αφορά την ανακούφιση των μελών του από τις 
επιπτώσεις της κρίσης.
«Δεν μπορούμε να έχουμε εμπιστοσύνη στις 
δεσμεύσεις κανενός υπουργού»
Αναφερόμενος στις κινητοποιήσεις, ο πρόε-
δρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ, Τάσος Κονακλίδης, εξέ-
φρασε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι 
ο υπουργός Εργασίας αναγνώρισε ως ρεαλι-
στικές τις προτάσεις του ΤΕΕ και επιφυλάχθη-
κε να δώσει κάποιες λύσεις, κατόπιν διαλόγου, 
ιδίως σε επιμέρους ασφαλιστικά θέματα. 
Μιλώντας στο «Τεχνογράφημα» πρόσθεσε, 
ωστόσο, ότι σε μια περίοδο που οι διαπραγ-
ματεύσεις με την Τρόικα βρίσκονται σε εξέ-
λιξη και τα δεδομένα αλλάζουν συνέχεια, υπό 
την ισχυρή πίεση των απαιτήσεων της ομά-
δας ΔΝΤ-ΕΕ-ΕΚΤ, «δεν μπορούμε να έχουμε 
εμπιστοσύνη στις δηλώσεις και τις δεσμεύ-
σεις κανενός υπουργού». 
Άλλωστε, συμπλήρωσε, αυτό έχει ήδη φανεί 
από την «ήξεις-αφήξεις» στάση σειράς κο-
ρυφαίων υπουργών, οι οποίοι αρνούνται (ή 
αδυνατούν;) να ξεκαθαρίσουν το τοπίο στον 
χώρο της αρμοδιότητάς τους, ενώ το έργο 
τους –ή μη έργο τους σε πολλές περιπτώσεις- 
χαρακτηρίζεται από συνεχείς παλινωδίες και 
καθυστερήσεις.n

Με τη μεγαλύτερη συμμετοχή, που κατεγράφη 
ποτέ σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στον κλά-
δο των μηχανικών, πραγματοποιήθηκαν στις 3 
και 4 Φεβρουαρίου η πανελλαδική παντεχνι-
κή κινητοποίηση του ΤΕΕ και των συλλόγων 
και ενώσεων τεχνικών και η συνεδρίαση της 
Κεντρικής Αντιπροσωπείας, της λεγόμενης 
«Βουλής των Μηχανικών». 
Μηχανικοί από όλες τις ειδικότητες και τους 
κλάδους έδωσαν δυναμικό «παρών» στις συ-
γκεντρώσεις και τις πορείες διαμαρτυρίας που 
πραγματοποιήθηκαν, ενώ παρακολούθησαν με 
ενδιαφέρον τη συζήτηση γύρω από την επι-
καιροποίηση του διεκδικητικού πλαισίου του 
κλάδου, κατά τη συνεδρίαση της Κεντρικής 
Αντιπροσωπείας.
Παρόντες στη συγκέντωση από τη ΔΕ του ΤΕΕ/
ΤΚΜ ήταν ο πρόεδρος, Τάσος Κονακλίδης,  ο γε-
νικός γραμματέας, Παναγιώτης Αντιβαλίδης και 
το μέλος Γιάννης Τσιάφης, ενώ παραβρέθηκαν 
πολλοί από τους εκλεγμένους στην κεντρική 
Αντιπροσωπεία από την Κεντρική  Μακεδονία.
Στις 3 Φεβρουαρίου, στο πλαίσιο των κινητο-
ποιήσεων, πραγματοποιήθηκε συνάντηση   με-
ταξύ του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής 
Ασφάλισης, Γιώργου Κουτρουμάνη και του 
προέδρου του ΤΕΕ, Χρήστου Σπίρτζη, ως επι-
κεφαλής αντιπροσωπείας μελών της διοικού-
σας επιτροπής του ΤΕΕ και συνδικαλιστικών 
φορέων των μηχανικών. 
Ο κ.Σπίρτζης παρουσίασε στον υπουργό τα 
προβλήματα του κλάδου και ζήτησε α)να μην 
ισχύσουν οι νέες ασφαλιστικές εισφορές που 
προβλέπει το Μεσοπρόθεσμο, με αλλαγές σε 
βάρος των μηχανικών (σ.σ. αύξηση μέχρι 239% 
σε βάθος χρόνου) και β)να δοθούν συγκεκρι-
μένες διαβεβαιώσεις από την κυβέρνηση και 
το υπουργείο Εργασίας για την προστασία και 
απόλυτη διαφύλαξη των αποθεματικών του 
πρώην ΤΣΜΕΔΕ (από τις επιπτώσεις του «κου-
ρέματος» των κρατικών ομολόγων, στο πλαίσιο 
της αναδιάρθρωσης του δημόσιου χρέους).
Προκειμένου να φανεί το μέγεθος του προ-
βλήματος, αξίζει να αναφερθεί ότι σύμφωνα 

με στοιχεία που ανακοίνωσαν τις τελευταίες 
ημέρες τα επιμελητήρια Επαγγελματικό και 
Βιοτεχνικό Θεσσαλονίκης, το μεν πρώτο είδε 
τα αποθεματικά του να υφίστανται σημαντική 
απομείωση στα 2,24 εκατ. ευρώ έναντι 5,78 
εκατ. μέχρι πρότινος, ενώ το δεύτερο στα 
789.012 ευρώ από  2,03 εκατ (-61%). Ουδέν 
εκ των δύο επιμελητηρίων, όπως άλλωστε 
ούτε το ΤΣΜΕΔΕ, είχε ενημερωθεί για την κί-
νηση της Τράπεζας της Ελλάδος να μετατρέψει 
τα αποθεματικά τους σε ομόλογα.
Ισοδύναμες λύσεις για την αναπλήρωση 35 
εκατ. Ευρώ
Δια στόματος του προέδρου του, το ΤΕΕ πρό-
τεινε στον κ.Κουτρουμάνη πλήρως επεξεργα-
σμένες και αναλογιστικά τεκμηριωμένες ισο-
δύναμες λύσεις για την κάλυψη των πρόσθετων 
εσόδων ύψους 35 εκατ. ευρώ, που υποτίθεται 
ότι θα αποφέρουν οι αδικαιολόγητες αυξήσεις 
εισφορών. 
Οι προτεινόμενες από το ΤΕΕ λύσεις προβλέ-
πουν –μεταξύ άλλων- ελεγχόμενες επιβαρύν-
σεις στους προϋπολογισμούς μεγάλων έργων 
μέσω ΣΔΙΤ και συμβάσεων παραχώρησης 
(σ.σ. μέχρι σήμερα εξαιρούνται από ανάλογες 
ασφαλιστικές εισφορές και υποχρεώσεις). 
Παράλληλα, το ΤΕΕ προτείνει να υπάρξουν μι-
κρές επιβαρύνσεις 1%-2% στα έργα και τις 
μελέτες, ώστε να απαλλαγούν από τις νέες αυ-
ξήσεις οι άνεργοι μηχανικοί.
Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε –στη συνάντηση με 
τον κ.Κουτρουμάνη- και στην ανάγκη άμεσης 
υπογραφής της απόφασης ενεργοποίησης 
του Κανονισμού Πρόνοιας του ΤΣΜΕΔΕ, ώστε 
μέσα από αυτόν να καλύπτονται οι ασφαλιστι-
κές εισφορές και να επιδοτείται η ανεργία των 
μηχανικών. Το ΤΕΕ ζήτησε προς αυτήν την κα-
τεύθυνση να μην καταβάλλουν οι μηχανικοί και 
μάλιστα αναδρομικά από τις αρχές του 2011, 
μηναία εισφορά για την ανεργία στον ΟΑΕΔ.
Τί απάντησε ο Γ.Κουτρουμάνης
Ο υπουργός παραδέχτηκε ότι ο κλάδος των μη-
χανικών δέχεται πλήγμα από την κρίση και την 
ύφεση και αναγνώρισε ως βάσιμες και ρεαλι-

THN AMEΣH ENEPΓOΠOIHΣH THΣ AΛEΞANΔPEIAΣ 
ZΩNHΣ KAINOTOMIAΣ ZHTA TO TEE/TKM 
 

της προεργασίας που έχει γίνει για το cluster 
στον Αγροτοδιατροφικό τομέα (BioAgroFood 
Cluster). Μέχρι τώρα, τα νέα για τη Ζώνη Και-
νοτομίας αφορούσαν αλλαγές στη Διοίκηση, 
αντεγκλήσεις, καταγγελίες ή στην καλύτερη 
περίπτωση υπογραφή μνημονίων για δημοσι-
ογραφική κατανάλωση.
Ο φορέας έχει πλέον και master plan και δεν 
έχει κανένα λόγο να είναι ανενεργός, πλην της 
αβελτερίας των υπευθύνων ή της γνωστής 
μάστιγας των 30 και πλέον ετών που απαιτού-
νται  για την ωρίμανση των έργων της Θεσσα-
λονίκης. Βλέπε ΜΕΤΡΟ ή ακόμα χειρότερα  
Υποθαλάσσια»n

Στο θέμα της ενεργοποίησης της Αλεξάνδρει-
ας Ζώνης Καινοτομίας, επανήλθε η Διοικούσα 
Επιτροπή του ΤΕΕ/ΤΚΜ με αφορμή την πρό-
σφατη συνάντηση για την Καινοτομία. Πιο συ-
γκεκριμένα, η ΔΕ ενέκρινε ψήφισμα το οποίο 
αναφέρει:
«Το ενδιαφέρον του Επιμελητηρίου είχε εκ-
δηλωθεί εξ αρχής, με την ουσιαστική συμμε-
τοχή του στις προεργασίες του τότε ΥΜΑΘ, για 
τη θεσμική κατοχύρωση ενός βιώσιμου και 
αποτελεσματικού σχήματος. Στη  συνέχεια, 
βέβαια, η σχετική πρόταση νόμου κατατέθηκε 
από το Υπουργείο Ανάπτυξης.
Από την ψήφιση του ιδρυτικού νόμου, το 2006 

και μέχρι σήμερα το ΤΕΕ επαναφέρει διαρκώς 
και με υψηλή σειρά προτεραιότητας μεταξύ 
των αναπτυξιακών προτάσεών του, την ανάγκη 
ουσιαστικής ίδρυσης του φορέα. Επί χρόνια 
ζητά τη δραστηριοποίηση της Ζώνης Καινο-
τομίας ως μείζονος πιλοτικού αναπτυξιακού 
σχεδίου για όλη την Επικράτεια, με ανάληψη 
πρωτοβουλιών σε ανώτατο επίπεδο, από τον 
ίδιο τον Πρωθυπουργό.
Στο φετινό υπόμνημα προς τον Πρωθυπουργό 
το ΤΕΕ ζήτησε και πάλι την άμεση ενεργο-
ποίηση της Ζώνης και πρότεινε  τη δημιουρ-
γία του πρώτου θύλακα με τη χρησιμοποίηση 
της  υπάρχουσας υποδομής του Ε.ΘΙ.Α.Γ.Ε. και 



08/ 435
15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012

ΤΕΥΧΟΣ

ΣΟΒΑΡΕΣ ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΔ
ΠΕΡΙ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ 
 Επιστολή του ΤΕΕ/ΤΚΜ προς τον αν.υπ. Νίκο Σηφουνάκη

Όσον αφορά το άρθρο 14, στο περιεχόμενό του 
καταγράφεται η πρόβλεψη για τη διατήρηση και 
προστασία τής, κατά τον προορισμό, χρήσης του 
εδάφους, με στόχο την ενίσχυση των αγροτικών 
εκμεταλλεύσεων της γης, προτείνοντας την 
κατάργηση της εκτός σχεδίου δόμησης κατοι-
κίας πέραν αυτής που θα απευθύνεται για τον 
απασχολούμενο με την κύρια εκμετάλλευση. 
Η ρύθμιση αυτή σχολιάζεται ως ακραία κανο-
νιστική με οριζόντια εφαρμογή στο σύνολο των 
εκτός σχεδίου περιοχών της επικράτειας. 
Επιπροσθέτως, η ρύθμιση είναι τεχνικά ανε-
φάρμοστη καθώς δεν είναι σαφές ποιος είναι 
ή όχι αγρότης, τι γίνεται σε περίπτωση συνιδι-
οκτησίας αγρότη με μη αγρότη, τι γίνεται εάν 
φτιάξει την κατοικία αγρότης και μετά την με-
ταβιβάσει σε τρίτο και πληθώρα άλλων θεμά-
των που θα δημιουργήσουν άλλο ένα ευρύτατο 
πλαίσιο ανομίας. 
«Πέραν της συζήτησης και των απόψεων για 
το θέμα αυτό, την ενδεχόμενη συμφωνία ή όχι 
επί της αρχής του, πιστεύουμε ότι δεν μπορεί 
να θεσμοθετηθεί η απαγόρευση αυτή με ορι-
ζόντιες ρυθμίσεις και τακτικισμούς δια μέσω 
ενός κανονιστικού Π.Δ που ρυθμίζει απλά τις 
χρήσεις γης», υπογραμμίζεται στην επιστολή. 

n ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟ-
ΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
Σημαντικά προβλήματα και ειδικότερα περιτ-
τές γραφειοκρατικές διαδικασίες υπάρχουν και 
στην Υπουργική Απόφαση η οποία είναι εξαιρε-
τικά ελλιπής και μάλλον πρέπει να ξαναγραφεί 
από την αρχή. Σημειώνουμε ορισμένα μόνο από 
αυτά:
Εξειδίκευση χρήσεων με το σχέδιο Υ.Α.
α) Είναι απαραίτητο να δοθεί σχετική ευελιξία 
στο περιεχόμενο των ορισμών (χωρίς να αλ-
λοιωθεί το ουσιαστικό περιεχόμενό τους) γιατί 
είναι αδύνατο να προβλεφθούν όλες οι επαγ-
γελματικές ή κοινωφελείς χρήσεις (άλλωστε 
και αυτές μεταβάλλονται σύμφωνα με τις ανά-
γκες της κοινωνίας, τις τρέχουσες τάσεις της 
αγοράς και την πρόοδο της τεχνολογίας, της 
επιστήμης κλπ).  Επομένως, πρέπει σε όλες τις 
κατηγορίες να προστεθεί στην αρχή η φράση 
«όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, περι-
λαμβάνονται χρήσεις συναφείς με τις εξής:..», 
είτε στο τέλος κάθε κατηγορίας να προστεθεί 
και η περίπτωση «Άλλες συναφείς χρήσεις». 
Επίσης να προβλεφθεί ότι οι απαριθμούμενες 
ειδικές χρήσεις της ίδιας κατηγορίας μπορούν 
να συνδυάζονται μεταξύ τους όπως π.χ. «κατοι-
κία – στάθμευση», «κατοικία – εμπορικά κατα-
στήματα», «πρατήριο υγρών καυσίμων – πλυ-
ντήριο αυτοκινήτων» κ.α. Γενικά επειδή είναι 
αδύνατον να αναφερθούν όλες οι μοναδιαίες 
χρήσεις, πρέπει να περιγραφεί στην Υ.Α ένας 
ευέλικτος μηχανισμός και ένα αρμόδιο όργανο 
με τον οποίο να πιστοποιείται με σαφήνεια εάν 
μια χρήση που δεν αναφέρεται στην Υ.Α σε ποια 
κατηγορία υπάγεται και πού αυτή επιτρέπεται. 
(πχ με Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
που σε τελευταία ανάλυση ελέγχει και χορηγεί 
τις άδειες λειτουργίας).
β) Ο περιορισμός που υπάρχει σε πολλά σημεία 
του Π.Δ. και της Υ.Α. «επιτρέπεται εφόσον προ-
βλέπεται από το ρυμοτομικό σχέδιο» δεν μπο-
ρεί να τίθεται για χρήσεις που δεν έχουν κοι-

Καταρχήν θετικό χαρακτηρίζει η διοικούσα 
επιτροπή (ΔΕ) του ΤΕΕ/ΤΚΜ το γεγονός ότι το 
ΥΠΕΚΑ έδωσε στη δημόσια διαβούλευση νέο 
σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος (ΠΔ)  για τις 
χρήσεις γης.  Παρά το γεγονός ότι το προτει-
νόμενο ΠΔ παρουσιάζει σημαντικά αρνητικά 
στοιχεία, ωστόσο η έναρξη της διαδικασίας 
θεωρείται θετική, καθώς  το υφιστάμενο κα-
νονιστικό πλαίσιο (Π.Δ– ΦΕΚ 166Δ/1987) είναι 
ελλιπές και αδυνατεί να υποστηρίξει ουσιαστι-
κά τον πολεοδομικό σχεδιασμό ή να ανταπο-
κριθεί στις μεταβολές που έχουν επέλθει στον 
αστικό και εξωαστικό χώρο.
Όπως υπενθυμίζει η Δ.Ε, σε επιστολή προς τον 
αναπληρωτή υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας 
και Κλιματικής Αλλαγής, Νίκο Σηφουνάκη, το 
ΠΔ. του 1987 αφορούσε αποκλειστικά τα τότε Γε-
νικά Πολεοδομικά Σχέδια και με τη θέσπιση του 
ν.2508/1997 το πεδίο εφαρμογής του επεκτάθη-
κε στον υπόλοιπο χώρο της εδαφικής ενότητας 
σχεδιασμού. Ορθώς, συνεπώς, το νέο σχέδιο 
Προεδρικού Διατάγματος εντάσσει στο πεδίο 
εφαρμογής τα «χωροταξικά πλαίσια και τον εν 
γένει χωρικό και πολεοδομικό σχεδιασμό».
Σημαντικό στοιχείο του σχεδίου ΠΔ είναι ο 
εμπλουτισμός των γενικών κατηγοριών με 
νέες, αλλά και η σημαντική εξειδίκευσή τους 
και αναλυτική αναφορά τους, καθώς και η 
θεσμική δυνατότητα τροποποίησης και συ-
μπλήρωσης του περιεχομένου τους. Αυτό θέτει 
νέα δεδομένα και προοπτικές που αφορούν τις 
ρυθμίσεις του χωρικού και πολεοδομικού σχε-
διασμού.
Ως θετικό στοιχείο καταγράφεται επίσης το ότι 
το σχέδιο της Υ.Α. εξειδίκευσης χρήσεων συ-
νοδεύει το σχέδιο Π.Δ., γεγονός που δίνει άμε-
σα ολοκληρωμένη εικόνα και γνώση των προ-
τεινόμενων ρυθμίσεων. Ωστόσο, ενώ το σχέδιο 
ΠΔ παρέχει εξουσιοδότηση (βλ. παρ. Γ άρθρο 
1) για την εξειδίκευση του συνόλου των Ειδικών 
κατηγοριών χρήσεων, η πρόταση Υ.Α αναφέ-
ρεται επιλεκτικά μόνο στις υπό στοιχεία 1-15, 
και 20, 21, 25 Ειδικές χρήσεις του σημ. Β.Ι. της 
παρ.Β. Είναι σκόπιμο λοιπόν να διευκρινίσει το 
ΥΠΕΚΑ εάν τούτο σημαίνει πως οι λοιπές Ειδι-
κές χρήσεις δεν απαιτούν εξειδίκευση ή εάν 
απλώς δεν έχει προς το παρόν ολοκληρωθεί το 
σύνολο της μελέτης.

n ΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΘΕ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ ΣΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑ-
ΣΜΟ ΓΠΣ-ΣΧΟΟΑΠ
Παρόλα αυτά είναι σημαντικό να καταδειχθούν 
ορισμένα αρνητικά στοιχεία του νέου αυτού 
κανονιστικού πλαισίου, που δεν αντιμετωπί-
ζουν τις προβληματικές εφαρμογές του υφι-
στάμενου σχεδιασμού, όπως υπογραμμίζεται 
στην επιστολή, η οποία στηρίχθηκε σε στοιχεία 
από εργασία της Μόνιμης  Επιτροπής (ΜΕ) 
Χωροταξίας-Πολεοδομίας και Ανάπτυξης του 
ΤΕΕ/ΤΚΜ.
Ως σημαντικότερο πρόβλημα καταγράφεται 
η ασάφεια που υπάρχει στο άρθρο 16 παρά-
γραφος 1, σχετικά με το αν επιτρέπεται ή όχι 
η τροποποίηση του καθορισμού γενικής κατη-
γορίας χρήσεων γης σε άλλη κατηγορία με πε-
ρισσότερες επιτρεπόμενες κατηγορίες χρήσε-
ων σε σχέδια πολεοδομικού σχεδιασμού 1ου 
επιπέδου (και δη ΓΠΣ ΣΧΟΑΠ). 
Εάν πράγματι υπονοεί αυτό το σχετικό άρθρο, 

είναι μια αρνητική επιλογή. Η απαγόρευση 
αυτή, ακόμη και όταν αυτές υποστηρίζονται 
από υπολογισμούς και δεδομένα που αποδει-
κνύουν τη μη περιβαλλοντική υποβάθμιση (κυ-
κλοφοριακές ρυθμίσεις πληθυσμιακές κλπ στα 
πλαίσια τροποποίησης της πολεοδομικής οργά-
νωσης μιας περιοχής), στερεί από το σχεδιασμό 
των ΓΠΣ-ΣΧΟΟΑΠ κάθε ευελιξία.
Η επιλογή αυτή, εφόσον πράγματι ισχύει, εδρά-
ζεται στην προφανώς λανθασμένη πεποίθηση 
και παγκόσμιας πρωτοτυπίας άποψη ότι οι πό-
λεις, οι χρήσεις και οι λειτουργίες τους όπως 
και οι πολιτικές σχεδιασμού τους παραμένουν 
αμετάβλητες εσαεί. 
Η ρύθμιση -εάν βέβαια προωθείται με την 
παραπάνω έννοια-, είναι γραφειοκρατική, 
νομικιστική και αντιαναπτυξιακή,  η δε τυχόν 
εφαρμογή της θα οδηγήσει στην διαιώνιση και 
επαύξηση του ήδη υφιστάμενου  καθεστώτος 
ανομίας για δεκάδες χιλιάδες επιχειρήσεις 
και θα αποτελέσει τροχοπέδη στην ίδρυση και 
ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων σε μια εποχή που 
από (και από) το γεγονός αυτό εξαρτάται κυριο-
λεκτικά η επιβίωση της χώρας. Προς αποφυγήν 
κάθε παρεξήγησης, το σχετικό άρθρο 16 πρέ-
πει να διατυπωθεί ως εξής: 
«Δεν επιτρέπεται κατά κανόνα η τροποποίηση 
του καθορισμού γενικής κατηγορίας χρήσεων 
γης σε άλλη κατηγορία με περισσότερες επιτρε-
πόμενες κατηγορίες χρήσεων σε σχέδια πολε-
οδομικού σχεδιασμού 2ου επιπέδου. Κατ’ εξαί-
ρεση είναι δυνατή η κατά τα παραπάνω αλλαγή 
γενικής κατηγορίας χρήσης των ρυμοτομικών 
σχεδίων μετά από τροποποίηση των σχεδίων 
πολεοδομικού σχεδιασμού 1ου επιπέδου εφ’ 
όσον γίνεται  προς συμμόρφωση κατευθύνσεων 
σχεδιασμού……………………….» 

n ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΜΕ 
ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΩΝ
Ως αρνητική αναφορά καταγράφεται η απα-
γόρευση χωροθέτησης του περιεχομένου των 
αναψυκτηρίων (κοινά καφενεία), αλλά και εστι-
ατορίων (πχ ταβέρνες) σε περιοχές των άρθρων 
2 και κάτι τέτοιο θα προκαλέσει, εκτός των άλ-
λων,  αλλαγές στην αστική μορφολογία σε πολ-
λές οικιστικές ενότητες αλλοιώνοντας τοπικές 
ιδιαιτερότητες, τουριστικές αναγκαιότητες κα-
θώς και τις παραδοσιακές καθημερινές αστι-
κές συνήθειες του πληθυσμού.
Αντιστοίχως αρνητική κρίνεται η απαγόρευση 
χρήσεων Διοίκησης στις περιοχές Γενικής Κα-
τοικίας, όταν στην πραγματικότητα πληθώρα 
κτιρίων διοίκησης (πχ αστυνομικά τμήματα, 
εφορείες, δημοτικά διοικητικά κτίρια κ.α.) βρί-
σκονται σε όλους τους οικισμούς διάσπαρτα σε 
περιοχές Γενικής Κατοικίας (αλλά και Αμιγούς, 
και σε Περιοχές τουρισμού και σε Οριοθετημέ-
νους Οικισμούς) έτσι όπως προέκυψαν ιστορικά 
από κληροδοτήματα, διανομές, κλπ. Χαρακτη-
ριστικά όλα τα παλαιά κοινοτικά καταστήματα (3 
- 40.000 κτίρια) σε οριοθετημένους οικισμούς 
χρησιμοποιούνται ως διάφορα κτίρια διοίκη-
σης. (αλλού είναι εγκατεστημένες τεχνικές 
υπηρεσίες, αλλού ληξιαρχεία κλπ.) 

n ΑΚΡΑΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΑΝΕ-
ΦΑΡΜΟΣΤΗ Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕ-
ΔΙΟΥ ΔΟΜΗΣΗ
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νωφελή ή κοινόχρηστο χαρακτήρα, δηλαδή για 
ιδιωτικές δραστηριότητες (καταστήματα, ξενο-
δοχεία, κτίρια στάθμευσης, ιδιωτικές κλινικές 
κ.α.), διότι δεν επιβάλλονται τέτοιου είδους 
χαρακτηρισμοί στις πολεοδομικές μελέτες, 
γιατί ακριβώς, όταν υπάρχουν, προϋποθέτουν 
απαλλοτρίωση του χώρου υπέρ του Δημοσίου 
για κοινωφελή σκοπό.  Αν εννοείται ότι οι τυ-
χόν περαιτέρω περιορισμοί/εξαιρέσεις/παρεκ-
κλίσεις στην άσκηση ή χωροθέτηση ιδιωτικών 
οικονομικών δραστηριοτήτων θα καθορίζονται 
με τον πολεοδομικό κανονισμό που συνοδεύει 
το σχέδιο ρυμοτομίας, τότε απαιτείται αναδια-
τύπωση γιατί δημιουργείται σύγχυση.
γ) Τα Κέντρα γυμναστικής, γυμναστήρια, αθλη-
τικές σχολές καταγράφονται στην Υ.Α. στα «Γρα-
φεία» αντί στα «Καταστήματα Παροχής Προσω-
πικών Υπηρεσιών» όπως είναι το ορθόν,  με 
αποτέλεσμα να μην επιτρέπονται στις περιοχές 
Αμιγούς κατοικίας. 
δ) Στο Σχέδιο Υ.Α., στον Πίνακα εξειδίκευσης,  
(αρ. 2. Ως κοινωνική Πρόνοια…),   αναφέρεται 
ότι οι λειτουργίες με αρ. 4-8 επιτρέπονται μόνο 
εφ’ όσον έχει καθορισθεί γενική χρήση Κοινω-
φελών χώρων-Λειτουργιών, και οι 3-8 πρέπει 
να προβλέπονται από το εγκεκριμένο ρυμοτο-
μικό σχέδιο, δηλαδή δεν καλύπτονται από τις 
επιτρεπόμενες χρήσεις Κοινωνικής πρόνοιας 
στις περιοχές Αμιγούς-Γενικής κατοικίας και 
άλλες. Κατά συνέπεια - σε αντίθεση με ό,τι 
ίσχυε σε ορισμένες περιπτώσεις μέχρι σήμε-
ρα-  δεν μπορεί να ιδρυθεί ένα οικοτροφείο, 
ορφανοτροφείο, Ίδρυμα ΑΜΕΑ, Άσυλο κλπ χω-
ρίς προηγούμενη τροποποίηση ΓΠΣ-ΣΧΟΟΑΠ., 
αλλά και Ρυμοτομικού Σχεδίου. Με τον τρόπο 
αυτό δυσχεραίνεται –άνευ λόγου- το έργο Ορ-
γανώσεων, ΜΚΟ, Εκκλησίας, Δήμων, δωρητών 
κ.α. που θέλουν να φτιάξουν μια εγκατάσταση 
κοινωνικής πρόνοιας από τις παραπάνω. 
ε) Παρομοίως με το δ) ισχύει και για τις Πο-
λιτιστικές εγκαταστάσεις. Προκύπτει ότι δεν 
μπορεί κανείς να χωροθετήσει μια πολιτιστι-
κή εγκατάσταση σε περιοχές Αμιγούς-Γενικής 
κατοικίας ή και άλλες (παρ’ όλο που επιτρέπο-
νται), αλλά πρέπει ο συγκεκριμένος χώρος να 
χαρακτηρίζεται στο Ρυμοτομικό διάγραμμα ει-
δικά ως «Πολιτιστικές εγκαταστάσεις». Γενικά 
για όλες τις «κοινωφελείς» χρήσεις ζητείται 
από την Υ.Α. ειδικός χαρακτηρισμός σε επίπεδο 
ρυμοτομίας. 
ζ) Προτείνεται λοιπόν -προς μείωση της γρα-
φειοκρατίας- να θεωρείται δεδομένη η επι-
τρεπόμενη με το γενικό χαρακτηρισμό χρή-
σεων από το Ρυμοτομικό Σχέδιο στο Ο. Τ. (πχ 
Γενική κατοικία) χωροθέτηση μιας δημόσιας 
«κοινωφελούς» χρήσης σε μια ιδιοκτησία του 
Δημοσίου (ενός Δήμου κλπ) χωρίς να ζητείται 
επιπρόσθετος ειδικός χαρακτηρισμός του οικο-
πέδου σε επίπεδο ρυμοτομίας και να μπορεί να 
προχωρήσει άμεσα η σχετική έκδοση οικοδο-
μικής άδειας με τους ισχύοντες στην περιοχή 
όρους δόμησης. Η ρύθμιση αυτή θα μειώσει 
δραστικά το χρόνο, τις διαδικαστικές ενέργει-
ες που απαιτούνται για τη δημιουργία πχ ενός 
νέου σχολείου, ενός βρεφονηπιακού σταθμού, 
μιας βιβλιοθήκης  κ.α. και θα επιτρέψει στη Δι-
οίκηση να ανταποκριθεί ταχύτερα στις ανάγκες 
του πληθυσμού. Σε τακτά χρονικά διαστήματα 
μπορεί εκ των υστέρων να ενημερώνεται και το 

ρυμοτομικό σχέδιο.
η) Οι διάφοροι περιορισμοί και ρυθμίσεις ανά 
είδος χρήσης και ανά γενική κατηγορία που 
συγκεκριμενοποιούνται με επιτρεπόμενα μέ-
γιστα τμ/χρήση/γήπεδο δεν μπορούν να γίνουν 
αποδεκτοί ως απόλυτα μεγέθη οριζόντιας 
εφαρμογής σε κάθε περιοχή της χώρας δίχως 
να εξετάζονται και να αναλύονται τα τοπικά δε-
δομένα. Είναι αναγκαίο λοιπόν να συμφωνηθεί 
ότι στα πλαίσια εκπόνησης των σχεδίων του 1ου 
επιπέδου σχεδιασμού θα αντιμετωπίζονται τα 
θέματα αυτά, αφού εξετασθούν και προταθούν, 
με τρόπο επιστημονικό ανάλογες ρυθμίσεις και 
επιλογές για την κάθε περιοχή.

n ΓENIKEΣ ΠAPATHPHΣEIΣ
Στο Σχέδιο Π.Δ ορίζεται ότι οι νέοι περιορισμοί 
ως προς τα μεγέθη (μέγιστες επιτρεπόμενες 
επιφάνειες) ειδικών χρήσεων αρχίζουν με την 
έναρξη ισχύος του νέου Π.Δ. Δεν προβλέπεται 
όμως το σημαντικότερο:  ότι η εφαρμογή του 
παραπάνω σχεδίου Π.Δ. δεν μπορεί να επηρε-
άσει την εξέλιξη και το περιεχόμενο των υπό 
εκπόνηση ΣΧΟΟΑΠ και ΓΠΣ και ΠΜ που έχουν 
παραδώσει το Β1 στάδιο τους.
Θα πρέπει δηλαδή να ορίζεται ρητά ότι το πε-
ριεχόμενο των κατηγοριών χρήσεων του Π.Δ.87 
διατηρείται μέχρις ότου εγκριθεί η αναθεώρη-
ση/ανασύνταξη των υφισταμένων ΓΠΣ (και εν-
δεχομένως να προστεθεί κάποιο χρονικό όριο 
όπως «εντός …ετών από την έναρξη ισχύος του 
παρόντος, απαιτείται η προσαρμογή/εναρμόνι-
ση/αναθεώρηση των υφισταμένων ΓΠΣ στις δι-
ατάξεις του νέου κανονιστικού πλαισίου»).  Εάν 
δεν διευκρινιστεί τι θα ισχύει αυτό το μεταβα-
τικό διάστημα, τα υφιστάμενα ΓΠΣ (ακόμα και 
αυτά που εγκρίθηκαν το 2011) καθίστανται ανε-
νεργά μετά την ισχύ του νέου Π.Δ και θα προ-
κύψει μεγάλο ζήτημα με τις αδειοδοτήσεις κα-
ταστημάτων, επαγγελματικών δραστηριοτήτων 
κλπ, επομένως με την οικονομική ανάπτυξη.
Επίσης, είναι κρίσιμο να διευκρινιστεί ποιο κα-
θεστώς θα ισχύει στις ανανεώσεις αδειών λει-
τουργίας υφισταμένων επιχειρήσεων, εφόσον 
τροποποιούνται οι όροι εγκατάστασής τους με 
το νέο Π.Δ. και για πόσο διάστημα θα ισχύει η 
μεταβατική ρύθμιση που θα προβλεφθεί. 
Το σύνολο των ρυθμίσεων που θα περιέχονται 
στο σχέδιο Π.Δ των χρήσεων γης πρέπει να εί-
ναι το μοναδικά εφαρμοζόμενο θεσμικό πλαί-
σιο από όλους τους φορείς που εμπλέκονται 
στις διαδικασίες (άσχετα από την εποπτεύουσα 
και προϊσταμένη αρχή τους) αδειοδοτήσεων και 
έγκρισης χωροθετήσεων ώστε να σταματήσουν 
τα φαινόμενα συγκρούσεων και αλληλοαναι-
ρούμενων ρυθμίσεων μεταξύ φορέων εφαρμο-
γής και πολεοδομικού σχεδιασμού. 
Τέλος, απαιτείται η συσχέτιση του νέου Π.Δ. και 
της συνοδευτικής Υ.Α. με διάφορους πρόσφα-
τους και παλαιότερους νόμους και υπουργικές 
αποφάσεις που καθορίζουν το περιεχόμενο των 
χρήσεων γης ή άλλα συναφή θέματα, έτσι ώστε 
να υπάρχει εναρμόνιση με αυτούς, ή αλλιώς να 
ενσωματωθεί η διευκρίνιση ότι το νέο καθεστώς 
κατισχύει των άλλων ρυθμίσεων ή αντίθετα, ότι 
κατισχύουν οι ειδικότερες διατάξεις έναντι του 
νέου γενικού κανονιστικού πλαισίου.  Διαφορε-
τικά θα ισχύουν όλα ταυτόχρονα. n

Στην ενεργοποίηση ηλεκτρονικού συστήματος 
για τη διεκπεραίωση της εργασίας των μηχα-
νικών, προχωρά το ΤΕΕ, μετά από νομοθετική 
και τεχνολογική προετοιμασία 16 μηνών, επι-
διώκοντας –κυρίως- τον εξορθολογισμό των 
διαδικασιών, τη διαφάνεια στις συναλλαγές με 
υπηρεσίες και τη διασφάλιση του πολίτη. 
Για την ενεργοποίηση του συστήματος, το ΤΕΕ 
αξιοποιεί και την εμπειρία που αποκτήθηκε 
από τον ψηφιακό μηχανισμό για τις δηλώσεις 
περί ρύθμισης των αυθαιρέτων, η οποία μπο-
ρεί να εκληφθεί ως «δοκιμή» για ένα ενιαίο 
ηλεκτρονικό σύστημα αδειοδοτήσεων.
Όπως δήλωσε ο πρόεδρος του ΤΕΕ, Χρήστος 
Σπίρτζης, στόχος είναι στο ηλεκτρονικό σύ-
στημα να ενταχθούν σταδιακά όλοι οι τομείς 
στους οποίους δραστηριοποιούνται οι μηχα-
νικοί και ενδιαφέρουν άμεσα τους πολίτες: 
π.χ., πολεοδομίες (κατάθεση αιτήσεων νέων 
οικοδομών κλπ.), υπηρεσίες Περιβαλλοντικής 
αδειοδότησης, Πυροσβεστική (έγκριση σχεδί-
ων πυροπροστασίας), υπηρεσίες βιομηχανίας 
(αδειοδοτήσεις, έλεγχοι κ.α.), ξενοδοχείων 
(αιτήσεις αδειοδότησης, επιθεωρήσεις, έλεγ-
χοι) κτλ.
Πότε και από πού θα γίνει η αρχή; Ήδη από 
το Μάρτιο, με ένα ηλεκτρονικό σύστημα εξε-
τάσεων όλων των μηχανικών, που επιθυμούν 
να λάβουν την άδεια του ενεργειακού επιθε-
ωρητή, καθώς και του ελεγκτή δόμησης. Σύμ-
φωνα με το σχεδιασμό, οι υποψήφιοι από όλη 
τη χώρα θα μπορούν να «εξεταστούν» για τις 
ικανότητες και εμπειρία τους. 
Το ίδιο σύστημα θα χρησιμοποιηθεί αν κατα-
λήξει θετικά η διαβούλευση με τα αρμόδια 
Υπουργεία για τη δημιουργία σώματος μηχα-
νικών επιθεωρητών περιβάλλοντος και βιο-
μηχανίας. 
Όπως τόνισε ο κ.Σπίρτζης, μέχρι σήμερα οι 
μηχανικοί χρειάζονταν μήνες για τη σύντα-
ξη μιας οποιασδήποτε μελέτης και πολλούς 
περισσότερους για τη διεκπεραίωση της στις 
διάφορες Υπηρεσίες, κάτι που πλέον «καταρ-
γείται». Επιπλέον, παρελθόν θα αποτελεί η 
προσωπική επαφή, με ό,τι αυτή συνεπαγόταν 
για τις συναλλαγές κάτω από το τραπέζι, ενώ 
τα στοιχεία που καταγράφονται δίνουν άμεσα 
μια στατιστική αποτύπωση όλων των δεδομέ-
νων, εύκολα αξιοποιήσιμα από την Πολιτεία.  
Οι αρμόδιες Υπηρεσίες θα έχουν πρόσβαση στο 
ηλεκτρονικό σύστημα και θα μπορούν επιτέ-
λους, χρησιμοποιώντας σύγχρονες μεθόδους, 
να αποφεύγουν τις δυσλειτουργίες και τις ου-
ρές αναμονής. Μέσα από τη διαδικασία αυτή 
παύει, επίσης, η ταλαιπωρία πολιτών και μη-
χανικών, ενώ μπορεί άμεσα να εφαρμοστεί η 
ηλεκτρονική ταυτότητα του κάθε κτιρίου, που, 
όπως έχει τονιστεί, θα διασφαλίσει τον πολίτη 
σε κάθε περίπτωση και οπωσδήποτε τις αγο-
ραπωλησίες.  Για την εφαρμογή της «ταυτότη-
τας» το ΤΕΕ έχει στείλει εδώ και τρεις μήνες 
το αναγκαίο σχέδιο Π.Δ. στους αρμόδιους.  
Όπως είπε ο κ. Σπίρτζης, μέσα από το ίδιο σύ-
στημα μπορεί να προωθηθεί ο ενιαίος φορέας 
πιστοποίησης (αλλά και διατήρησης μητρώου) 
των τεχνιτών κάθε ειδικότητας, θέμα για το 
οποίο βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο οι 
συζητήσεις του ΤΕΕ με τη ΓΣΕΕ, την ΠΑΣΕΓΕΣ 

ΣΤΗΝ ΑΦΕΤΗΡΙΑ 
ΣΤΑΔΙΑΚΑ 
ΟΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΤΕΕ 
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ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ περί τέ-
χνης, στη Γκαλερί TinT. 
Από τις 27 Φεβρου-
αρίου ως τις 2 Απρι-
λίου 2012  έξι διαλέ-
ξεις στη Γκαλερί TinT:  
-Ακινησία και κίνη-
ση, φωτογραφία και 
κινούμενη εικόνα. Η 
διερεύνηση μιας σχέ-
σης. 
27 Φεβρουαρίου 2012  
-Η έννοια του χρόνου 
μέσα από το έργο συ-
γκεκριμένων καλλιτε-
χνών στον 20ο αιώνα 
(σουρεαλιστές κινη-
ματογραφιστές, Flux 
video, στρουκτουρα-
λιστές κινηματογρα-
φιστές). 
5 Μαρτίου 2012  
-Τόπος: ιδιωτικός 
& δημόσιος χώρος 
(φιλμ δωματίου, πορ-
τραίτα, αφηγήσεις στο 
δημόσιο χώρο).
12 Μαρτίου 2012  
-Ηχητικές εικόνες: 
ο ήχος δημιουργεί 
εικόνες, οι εικόνες 
εμπεριέχουν ήχους.
19 Μαρτίου 2012  
-Ο χώρος της γκαλε-
ρί, η κινηματογραφι-
κή αίθουσα, ο δημό-
σιος χώρος. Η αλλαγή 
πρόσληψης του έργου 
βίντεο τέχνης σύμφω-
να με τον διαφορετικό 
τρόπο παρουσίασης 
του.  
26 Μαρτίου 2012  
-Κινηματογραφικός 
ρεαλισμός: το πραγ-
ματικό και το φαντα-
στικό. Διερεύνηση 
των σχέσεων εικόνας,  
ιστορίας, επικοινωνί-
ας. Παρουσίαση των 
project από τους συμ-
μετέχοντες.
2 Απριλίου 2012.  
Γκαλερί TinT, Χρυσ. 
Σμύρνης 13, 546 22 
Θεσσαλονίκη, τηλ. 
2310 235689
 

ΕΚΘΕΣΗ Σύγχρονης 
Τέχνης από τη Συλ-
λογή του Βρετανικού 
Συμβουλίου 1980-

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ

ΜΟΝΙΜΗ ΕΚΘΕΣΗ στο μου-
σείο του Λευκού Πύργου της 
ιστορικής διαδρομής της 
πόλης από την ίδρυσή της το 
315π.Χ.:
- Ισόγειο: χρονολόγιο της 
ιστορίας της Θεσσαλονίκης 
και ένας ψηφιακός χάρτης 

- 1ος όροφος: μεταμορφώσεις της Θεσσαλονί-
κης 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 Μακε-
δονικός Αγώνας, το κίνημα των Νεότουρκων, 
η απελευθέρωση του 1912 και το κίνημα της 
Εθνικής Άμυνας το 1916 
- 3ος όροφος: το πολυπολιτισμικό παρελθόν 

της πόλης, μέσα από τις ιστορίες των -διαφό-
ρων 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 οπτι-
κο-ηχητικά ντοκουμέντα από τον πρώτο ραδι-
οφωνικό σταθμό της Ελλάδας, καθώς και από 
την πρώτη πειραματική εκπομπή τηλεόρασης
- 6ος όροφος: αφιερωμένος στις γεύσεις, προ-
βάλλονται, ορισμένα από τα πιο γνωστά πιάτα 
της πόλης και ο τρόπος παρασκευής τους και 
το πωλητήριο του μουσείου.

2010, με τίτλο «MADE 
IN BRITAIN»,  έως 22 
Απριλίου 2012. Κατά 
τη διάρκειά της θα 
λάβουν χώρα εκπαι-
δευτικά προγράμματα 
και πολλές εκδηλώ-
σεις.  Μουσείο Μπε-
νάκη, Κτήριο οδού 
Πειραιώς 138, Αθήνα, 
τηλ. 210 369 2337
 

ΕΚΘΕΣΗ της Μόνιμης 
Συλλογής του Αρχαι-
ολογικού Μουσείου 
Θεσσαλονίκης, με 
τίτλο «Η Μακεδονία 
από τις ψηφίδες στα 
pixels», με 5 θεματι-
κές ενότητες, 
1. 5.000, 15.000, 
200.000 χρόνια πριν. 
Μια έκθεση για τη 
ζωή στην προϊστο-
ρική Μακεδονία. 
2. Προς τη γένε-
ση των πόλεων 
3. Στη Μακεδονία από 
τον 7ο αι. π.Χ. ως την 
ύστερη αρχαιότητα 
4.  Θεσσαλονίκη, Μα-
κεδονίας μητρόπολις 
5. Ο Χρυσός των 
Μ α κ ε δ ό ν ω ν ,  
έως τις 31 Δεκεμβρί-
ου 2012, Αρχαιολογι-
κό Μουσείο Θεσσα-
λονίκης,  Λ.Στρατού 
-Μ. Ανδρόνικου 6
 

ΕΚΘΕΣΗ χαρακτικών  
με τίτλο «(Α)ορατές 
πόλεις»,  Ομάδας 
σπουδαστριών και 
σπουδαστών του Ερ-
γαστηρίου Χαρακτικής 
στο Τμήμα Εικαστικών 
και Εφαρμοσμένων 
Τεχνών της Σχολής 
Καλών Τεχνών του 
Α.Π.Θ., έως 10 Μαρ-
τίου  2012, Βιβλιοπω-
λείο Θεσσαλονίκης 
του ΜΙΕΤ, Τσιμισκή 
11, τηλ. 2310 288036
 

ΕΚΘΕΣΗ ζωγραφι-
κής, γλυπτικής, χα-
ρακτικής, επιτοίχιων 
κατασκευών χώρου 
και φωτογραφίας, 
της Συλλογής Έργων 
Τέχνης του Βαφο-

πουλείου, έως τέλους 
Φεβρουαρίου 2012, 
Βαφοπούλειο Πνευ-
ματικό Κέντρο, Γ. 
Βαφοπούλου 3, Θεσ-
σαλονίκη, τηλ. 2310 
424132-3
 

ΣΕΙΡΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 
με τίτλο «Αρμενικός 
Μήνας», διοργανώ-
νει το Βαφοπούλειο 
Πνευματικό Κέντρο, 
σε συνεργασία με 
την Αρμενική Κοινό-
τητα Θεσσαλονίκης 
και τον Πολιτιστικό 
Σύλλογο «Χαμασκα-
ΐν», συμμετέχοντας 
στις εκδηλώσεις των 
100 χρόνων από την 
απελευθέρωση της 
πόλης,  Βαφοπούλειο 
Πνευματικό Κέντρο, Γ. 
Βαφοπούλου 3, Θεσ-
σαλονίκη, τηλ. 2310 
424132-3, &  http://
bit.ly/wG3yZs
 

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑ-
ΣΤΑΣΗ «Η Φιλονικία» 
του Μαριβώ, σε σκη-
νοθεσία της  Κορίνας 
Βασιλειάδου,  από 23 
Φεβρουαρίου έως 18 
Μαρτίου 2012,  Θέα-
τρο Αυλαία, Κεντρικό 
κτίριο Χ.Α.Ν.Θ. (Εί-
σοδος από Τσιμισκή), 
Θεσσαλονίκη
 

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑ-
ΣΤΑΣΗ «Γράμμα σ’ 
ένα παιδί» της Μάρως 
Μπουρδάκου σε σκη-
νοθεσία Μάνου Πε-
τούση, από 17 έως 23 
Φεβρουαρίου 2012, 
Θέατρο Αυλαία, Κε-
ντρικό κτίριο Χ.Α.Ν.Θ. 
(Είσοδος από Τσιμι-
σκή), Θεσσαλονίκη
 

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑ-
ΣΤΑΣΗ «Ποιός ανα-
κάλυψε την Αμερική» 
της Χρύσας Σπηλιώ-
τη,  σε σκηνοθεσία 
Παύλου Δανελάτου,  
έως 28 Φεβρουα-
ρίου  2012, Θέατρο 
Σοφούλη, Τραπεζού-
ντος 5 και Σοφούλη, 
Καλαμαριά, τηλ.2310 
423925

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ  «Οι Αγροίκοι» 
του Κάρλο Γκολντόνι, σε σκηνοθεσία της 
Λύλια Λύτρα, από τη Θεατρική Ομάδα «ΜΗ-
ΧΑΝΗ», 21 και  22 Φεβρουαρίου, Art Cafe 
Theatral, Πρώτο Πάτωμα (Τσιμισκή 97, 
Θεσσαλονίκη) στις  8:30 μ.μ.

ΕΚΘΕΣΗ φω-
τογραφίας με 
τίτλο «Xθες… 
αύριο», από 
την Αντιδη-
μαρχία Πολι-
τισμού, Παι-
δείας Του-
ρισμού του 
Δήμου Θεσ-

σαλονίκης και τη Δημοτική Πινακοθήκη, 
σε συνεργασία με την καλλιτεχνική ομάδα 
f 14-κοινόν φωτογράφων, στο πλαίσιο του 
κύκλου εκδηλώσεων «Θεσσαλονίκη 1912-
2012», για τον εορτασμό των 100 χρόνων 
από την απελευθέρωση της πόλης. Έως 29 
Φεβρουαρίου 2012, Αλατζά Ιμαρέτ, Κασ-
σάνδρου 91, Θεσσαλονίκη, τηλ.2310278587, 
http://bit.ly/x9CO8J

ΕΚΘΕΣΗ  Μινι-
ατούρας με τίτ-
λο «Μινιατούρα 
2012» του Συλλό-
γου Καλλιτεχνών 
Εικαστικών Τεχνών 
Βορείου Ελλάδος 
(Σ.Κ.Ε.Τ.Β.Ε.), έως 
24 Φεβρουαρίου 
2012,  Αίθουσα 
Τέχνης Vlassis art 
gallery, Βεροίας 
6, Άνω Λαδάδικα, 
Θεσσαλονίκη,  τηλ. 
2310 552030

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑ-
ΣΤΑΣΗ   «1843» , 
του Ανδρέα Στάϊ-
κου, σε σκηνοθεσία  
Δαμιανού Κωνστα-
ντινίδη,  έως   28 
Φεβρουαρίου 2012, 
Θέατρο Έξω από τα 
Τείχη,   Πανεπιστη-
μίου 2, 54636, Θεσ-
σαλονίκη, τηλ. 2310 
210308

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 
«Θα κάνω ό,τι μου καπνίσει» του 
Κ.Θ.Β.Ε., της Ελληνικής Πνευμο-
νολογικής Εταιρείας και της Pfizer 

Hellas, υπό την αιγίδα της Ελληνικής Πνευ-
μονολογικής Εταιρείας (ΕΠΕ), σε σκηνοθε-
σία της Κωνσταντίνας  Ματζίρη, πριν από την 
έναρξη κάθε παράστασης στο Κ.Θ.Β.Ε. και στο 
Βασιλικό Θέατρο, Παραλία Λευκού Πύργου, 
Θεσσαλονίκη

ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΣΗΡΙΑΛ «Κάθε 
Παρασκευή κι ένα έγκλημα», 
της Αγκάθα Κρίστι σε σκηνο-
θεσία  Μόνα Κιτσοπούλου και  
Γιώργου Γκασνάκη, έως και 
24 Μαρτίου 2012, στο Θέατρο 

Παράθλαση, Κασσάνδρου 132, 54634, Θεσ-
σαλονίκη, τηλ. 2310 216567

ΕΚΘΕΣΗ φωτογραφίας του 
Δημήτρη Κοντού, με τίτ-
λο «Αφιέρωμα στη Δύση 
της Πανσελήνου», έως τις 
3 Μαρτίου 2012, Γκαλερί 
Λόλα Νικολάου, Τσιμισκή 
52, 54623, Θεσσαλονίκη
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INFACOMA 29η διε-
θνής έκθεση δομικών 
υλικών, μονωτικών, 
κουφωμάτων, ειδών 
υγιεινής, προκατα-
σκευών & τεχνο-
λογίας. 16 έως 19 
Φεβρουαρίου 2012, 
Διεθνές Εκθεσιακό 
Κέντρο Θεσσαλονίκης 
(HELEXPO). Παράλ-
ληλα στον ίδιο χώρο 
θα διεξαχθεί η 36η 
Διεθνής Έκθεση Μαρ-
μάρου-Πετρωμάτων-
Ορυκτών –Μηχανη-
μάτων & Εξοπλισμού 
«Marnin Stone», και 
η 4η Διεθνής Έκθε-
ση Ανανεώσιμων και 
Συμβατικών Πηγών, 
Εξοικονόμησης Ενέρ-
γειας και Τεχνολογίας 
«Energy Tech» (τηλ. 
2310 299100)
 

ΗΜΕΡΙΔΑ «Αποτε-
λέσματα του έργου 
ΟPEN-SME στην αξι-
οποίηση Ελεύθερου 
Λογισμικού/ Λογισμι-
κού Ανοιχτού Κώδι-
κα», της Ένωσης Μη-
χανικών Πληροφορι-
κής και Επικοινωνιών 
Ελλάδος (ΕΜηΠΕΕ), 
17 Φεβρουαρίου 2012, 
Τεχνικό Επιμελητήριο 
Ελλάδος, Αίθουσα 
Εκδηλώσεων, Νίκης 
4, Σύνταγμα, Αθήνα 
(πληρ. 210 3315230,  
w w w . c o m p u t e r -
engineers)
 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ

ΗΜΕΡΙΔΑ «Το υδα-
τικό αποτύπωμα: ένα 
εργαλείο για την ορ-
θολογική διαχείριση 
του νερού», διοργα-
νώνει το ΤΕΕ, στις 9 
Μαρτίου 2012, στην 
Αίθουσα Εκδηλώσε-
ων, Νίκης 4, Σύνταγ-
μα, Αθήνα (πληρ. 210 
3291200)
 

ΕΣΠΕΡΙΔΑ  «Στρα-
τηγικός Σχεδιασμός 
Προϊόντων» του Συν-
δέσμου Εξαγωγέων 
ΒΕ και του Διεθνούς 
Πανεπιστημίου Ελλά-
δος, στις 17 Φεβρου-
αρίου 2012,  Κεντρικό 
Αμφιθέατρο του Διε-
θνούς Πανεπιστημίου 
Ελλάδος, 14o χλμ. 
Θεσσαλονίκης – Ν. 
Μουδανιών, Θέρμη 
Θεσσαλονίκης. (πληρ. 
2310 474569,  www.
ihu.edu.gr )
 

ΔΙΕΘΝΕΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
«CRETE 2012», διορ-
γανώνει το  Πολυτε-
χνείο Κρήτης, το Πα-
νεπιστήμιο Πάντοβας 
(Padua), το Τεχνολο-
γικό Πανεπιστήμιο 

Νανγιάνγκ (Nanyang) 
και η Διεθνής Ομάδα 
Εργασίας Αποβλή-
των – International 
Waste Working 
Group – IWWG, 12 
έως 14 Σεπτεμβρί-
ου 2012, στα Χανιά 
Κρήτης (πληρ. www.
hwmconferences)
 

ΣΥΝΕΔΡΙΟ “2012 
Athens Tourism 
Symposium” με τίτλο  
“Managing Tourism 
in Times of Crisis” 
από το Εργαστήριο 
Έρευνας και Λογαρια-
σμών για τον Τουρισμό 
(LaReTSA) του Πανε-
πιστημίου της Πάτρας 
και την Ηλιότοπος, 
15 και 16 Φεβρουα-
ρίου 2012, Διεθνές 
Συνεδριακό Κέντρο 
Αθηνών του Μεγά-
ρου (πληρ.  http://
a t s . co n fe re n ce s .
gr/ats2011-home.
html και http://ats.
c o n f e r e n c e s . g r /
topics.html
 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ 
«1er Salon Interna-
tional du Materiel et 

ΕΚΘΕΣΗ για το 
ε π ι κ ο ι ν ω ν ι α κ ό 
design με τίτλο 
«Η Διάσταση της 
Επιφάνειας», από 
41 γραφεία γρα-

φιστικής με 150 παραδείγματα, έως 22 Φε-
βρουαρίου 2012,  Goethe-Institut, Αίθουσα 
εκδηλώσεων, Βασιλίσσης Όλγας 66, Θεσσα-
λονίκη

Equipements pour 
travaux publics, ba-
timents et carriers-
BTP EXPO 2012», 
υλικών, εξοπλισμού, 
κατασκευών κτιρίων 
και δημοσίων έργων, 
λατομείων,  22 έως 25 
Φεβρουαρίου 2012, 
στην Τύνιδα. (πληρ. 
+216 71973111 και 
http://www.btexpo.
com.tn)
 

ΕΚΘΕΣΗ αρχιτε-
κτονικής του Ζήση 
Κοτιώνη με τίτλο 
«Πληθοδομές», σε 
επιμέλεια του Γι-
ώργου Τζιρτζιλάκη,  

έως 19 Φεβρουαρίου 2012, Μουσείο Μπε-
νάκη, Κτήριο οδού Πειραιώς 138, Αθήνα, 
(πληρ. www.plethodomes.gr)

14η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕ-
ΣΗ ΚΕΜ Franchise, 
υπό την αιγίδα του 
Αραβο-Ελληνικού
Επιμελητηρίου Εμπο-
ρίου & Ανάπτυξης, 2 
έως 5 Μαρτίου 2012, 
Εκθεσιακό κέντρο 
HELEXPO PALACE, 
Μαρούσι Αττικής 
(πληρ. 210 6711210-
6726882)

ΕΣΠΕΡΙΔΑ «Πρότυπο Σκυ-
ροδέματος ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1: 
Παρουσίαση και εφαρμογή» 
διοργανώνει, ο Ελληνικός 
Οργανισμός Τυποποίησης 
(ΕΛΟΤ), το Τεχνικό Επιμε-
λητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) και 

ο Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Ελλά-
δος (ΣΠΜΕ), με σκοπό την ολοκληρωμένη 
παρουσίαση της Ελληνικής απόδοσης του 
Προτύπου, στις  22 Φεβρουαρίου 2012, ώρα 
15.00, Αίθουσα εκδηλώσεων ΤΕΕ, Νίκης 4, 
Σύνταγμα, Αθήνα (πληρ. 210 3225094, 210 
3291352 και www.tee.gr)

ΕΚΘΕΣΗ ζωγραφικής 
της Στέλλας Χαβιαρο-
πούλου, με τίτλο «Στί-
χοι στον καμβά και μια 
Ελλάδα φως», έως τις 
28 Φεβρουαρίου 2012, 
Πολυχώρος Τέχνης 
REMEZZO, Ν.Πλαστήρα 
2, Αρετσού, Θεσσαλονί-
κη

Μ Ο Ν Ι Μ Η 
Ε Κ Θ Ε Σ Η 
multimedia του 
Γιώργου Κυπρή, 
Αίθουσα Τέχνης 
«NAIF» Τσιμι-
σκή 70, 546 22 

Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 256557

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).

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑ-
ΣΤΑΣΗ   «Πανικός 
στα παρασκήνια» 
του  Κεν Λούντβιχ, 
σε σκηνοθεσία  του 
Στάθη Μαυρόπου-
λου, από την Πει-
ραματική Σκηνή 
της «Τέχνης»,  έως 
και 26 Φεβρουαρί-
ου 2012,  Θέατρο 
ΑΜΑΛΙΑ,   Αμαλίας 
71, 54640, Θεσ-
σαλονίκη, 2310 
821483

Ε ΚΘ Ε Σ Η  χα ρ α κτ ι κ ών -
οξυγραφίες του Ισπανού 
καλλιτέχνη Τζουζέπ Μα-
ρία Ριέρα ι Αραγό, έως 
τις 25 Φεβρουαρίου 2012, 
Αίθουσα Εκθέσεων του 
Ινστιτούτου Θερβάντες της 

Αθήνας, Μητροπόλεως 23, Αθήνα, τηλ. 210 
3634117

ΕΚΘΕΣΗ φωτογρα-
φίας της Μόνιμης 
Συλλογής του Βυ-
ζαντινού και Χριστι-
ανικού Μουσείου, 
έως τις 30 Απριλίου 
2012,  Διεθνής Αε-
ρολιμένας Αθηνών 
Ελ. Βενιζέλος, τηλ. 
210 3537227

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ   
«Οι Άγαμοι Θύται... στο 
Δημόσιο» σε σκηνοθεσία 
του Μιχαηλίδη Ιεροκλή,  
έως και 1 Απριλίου 2012, 
Θέατρο Εταιρείας Μακε-

δονικών Σπουδών, Εθν. Αμύνης 2, 54621,  
Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 223785

ΕΚΘΕΣΗ της Μόνιμης Συλ-
λογής του Μουσείου Κινη-
ματογράφου Θεσσαλονίκης, 
με την ιστορία του ελληνι-
κού κινηματογράφου (1914-
1940), έως τις 9 Μαϊου 2012, 
Μουσείο Κινηματογράφου 
Θεσσαλονίκης, Λιμάνι Θεσ-

σαλονίκης, 54625
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Η ΕΤΕΡΟΔΟΣΟΛΗΨΙΑ ΣΤΟΙΧΙΖΕΙ ΑΚΡΙΒΑ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
 

νίες τη μείωση της ποιότητας των έργων –και 
άρα την αύξηση του μελλοντικού κόστους- την 
αποθάρρυνση της υγιούς επιχειρηματικότητας 
και την απώλεια φορολογικών εσόδων.
Ανέλυσε, κατόπιν, το ειδικότερο πρόβλημα της 
ετεροδοσοληψίας στα δημόσια έργα, των οποίων 
η εκ φύσεως μακρά, ασαφής και περίπλοκη και 
μη βιομηχανική διαδικασία παραγωγής αυξάνει 
τις πιθανότητες της παράνομης συναλλαγής. 
Απευθύνοντας χαιρετισμό στην εκδήλωση, ο 
γενικός γραμματέας του υπουργείου Υποδο-
μών, Γιάννης Οικονομίδης, επισήμανε ότι όλοι 
οι εμπλεκόμενοι φορείς έχουν συμβάλει στην 
αύξηση του φαινομένου και ότι οι πολιτικές 
ηγεσίες καλούνται να συμβάλλουν στον πε-
ριορισμό του προβλήματος. Στην κατεύθυνση 
αυτή κινούνται και οι βελτιώσεις που έχουν 
γίνει στο θεσμικό πλαίσιο. 
Ένα δεύτερο βήμα, συμπλήρωσε, είναι η ορ-
γανωτική παρέμβαση με νέο  οργανισμό του 
υπουργείου. 
Σύσσωμοι οι πρόεδροι των πέντε εργοληπτι-
κών οργανώσεων αποκήρυξαν το φαινόμενο 
της Ετεροδοσοληψίας και υποβάλλουν συγκε-
κριμένες προτάσεις για εξάλειψη του φαινο-
μένου, έτσι ώστε να οδηγηθούμε σε αποτελε-
σματικότερη χρήση και κατανομή των περιο-
ρισμένων Δημόσιων πόρων, αλλά και για να 
ενισχυθεί ο υγιής ανταγωνισμός.
Περισσότερες λεπτομέρειες για τις επιπτώ-
σεις της ετεροδοσοληψίας υπάρχουν στην 
έκθεση της Τεχνικής Ομάδας που προετοίμα-
σε την ημερίδα και συγκεκριμένες στις ιστο-
σελίδες της ΠΕΔΜΕΔΕ (www. pedmede.gr), 
της ΠΕΣΕΔΕ, (www.pesede.gr) και του ΣΑΤΕ 
(www.sate.gr]. n

Ακριβότερα μέχρι και κατά 25% εκτιμάται ότι 
πληρώνει διαχρονικά  η ελληνική κοινωνία τις 
δημόσιες υπηρεσίες, προμήθειες και έργα, 
εξαιτίας της διαφθοράς και ενός βασικού της 
απότοκου με ποικίλα ονόματα («ετεροδοσολη-
ψία», «λάδωμα», «δωροδοκία-δωροληψία»), 
αλλά με το ίδιο πάντα αποτέλεσμα: δυσβάστα-
χτες απώλειες για την ελληνική κοινωνία και 
οικονομία.
Η  ετεροδοσοληψία φέρνει πολλά δεινά: επι-
δείνωση των όρων της επιχειρηματικής δρά-
σης, αλλά και της παραγωγικότητας των εται-
ρειών, μείωση της αποδοτικότητας των επεν-
δεδυμένων κεφαλαίων στις τεχνικές εταιρείες 
και νόθευση του υγιούς ανταγωνισμού σε όλα 
τα επίπεδα. 
Και όλα αυτά σε μια περίοδο που η ελληνική 
οικονομία ταλανίζεται ήδη από τη δραστική 
μείωση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύ-
σεων και τη βραδεία απορρόφηση των πόρων 
του ΕΣΠΑ 2007-2013, συνέπεια των οποίων τα 
δημόσια έργα κάθε είδους σπανίζουν.
Τα παραπάνω επισημάνθηκαν, μεταξύ άλλων, 
σε εκδήλωση που διοργάνωσε στις 30/1, στο 
Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, η Συντονιστική 
Επιτροπή των Εργοληπτικών Οργανώσεων 
(ΠΕΔ-ΜΕΔΕ, ΠΕΔΜΗΕΔΕ, ΠΕΣΕΔΕ, ΣΑΤΕ και 
ΣΤΕΑΤ), με βασικό ομιλητή τον ομότιμο καθη-
γητή του ΕΜΠ, Θεοδόση Τάσιο. 

n ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΙ-
ΔΗΣΕΩΝ
Κατά την ομιλία του στην εκδήλωση, ο πρόεδρος 
του ΤΕΕ, Χρήστος Σπίρτζης, επισήμανε:«Ως σή-
μερα το μοντέλο ανάπτυξης επέβαλε έναν χαλα-
ρό μηχανισμό στην παραγωγή δημοσίων έργων. 

Έναν μηχανισμό που ήθελε δημόσιες υπηρεσίες 
αδύναμες, ώστε να μην μπορούν να αντισταθούν 
στις επιλογές της εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας. 
Έναν μηχανισμό που ήθελε τον εργολήπτη και 
δαιμόνιο νεωτεριστή να βαδίζει στα κενά του 
νόμου, να αναζητά τα αδύναμα σημεία του συ-
στήματος για να κάνει τη ...δουλειά του».
Πρόσθεσε ότι  όλα τα εμπλεκόμενα μέρη έχουν 
τις ευθύνες τους για τη διαιώνιση του φαινο-
μένου, ακόμη και το ΤΕΕ, σε ότι αφορά τον 
Κώδικα Δεοντολογίας, τους ελέγχους που δεν 
έγιναν «εκείνα που όλοι βλέπαμε και δεν κά-
ναμε για τις αστείες ποινές…». 
Το επάγγελμα του Μηχανικού μετατράπηκε σε 
εμπόριο μελετών έργων και συνειδήσεων, είπε 
χαρακτηριστικά, σημειώνοντας, ωστόσο, ότι οι 
μισθοί πείνας δεν βοηθούν να καταπολεμηθεί.
Ο κ.Σπίρτζης απαρίθμησε, εξάλλου, τις τρεις 
βασικές πρωτοβουλίες που θα αναλάβει το 
ΤΕΕ στο αμέσως προσεχώς διάστημα, οι 
οποίες μπορούν άμεσα ή έμμεσα να συμβάλ-
λουν στον περιορισμό του φαινομένου της 
ετεροδοσοληψίας: στον εξορθολογισμό του 
συστήματος τόσο των δημοσίων όσο και των 
ιδιωτικών έργων, στην υπεράσπιση της αξιο-
πρέπειας των μηχανικών και στη σύνταξη ενός 
αναπτυξιακού σχεδίου στους τομείς του τουρι-
σμού, της βιομηχανίας, της ενέργειας, των τη-
λεπικοινωνιών, του ορυκτού πλούτου των νέων 
τεχνολογιών και δικτύων.

n ΜΕΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΩΝ, ΑΥΞΗΣΗ 
ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ
Από την πλευρά του, ο κ.Τάσιος επισήμανε στην 
ομιλία του ότι το παγκόσμιο –και ιστορικό- φαι-
νόμενο του «λαδώματος» κοστίζει στις κοινω-

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ: 
ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ 
 

Μια νέα διαδικτυακή υπηρεσία, ειδικά για μη-
χανικούς, υπό τον τίτλο «Σημεία Ελέγχου Εθνι-
κού Κτηματολογίου», παρέχει η Κτηματολόγιο 
ΑΕ, μέσα από τον επίσημο ιστοτόπο www.kti-
matologio.gr και την πύλη ηλεκτρονικών υπη-
ρεσιών της e-ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ.
Πρόκειται για ένα σύγχρονο  εργαλείο 
που απευθύνεται σε όσους μηχανικούς 
πραγματοποιούν εργασίες υπαίθρου για 
τον έλεγχο ή την τοπογραφική αποτύπωση 
των γεωτεμαχίων σε περιοχές όπου 
λειτουργεί Κτηματολόγιο. Τα σημεία ελέγχου 
(τριγωνομετρικά, σημεία αστικών δικτύων) 
χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό της 
ακριβούς θέσης κάθε γεωτεμαχίου. 
Μάλιστα, η εταιρεία προετοιμάζει -όπως ανα-
φέρεται σε ανακοίνωσή της- και νέες ηλε-
κτρονικές υπηρεσίες στην κατεύθυνση της 
πλήρους ηλεκτρονικής διαχείρισης όλων κτη-

ματολογικών στοιχείων, με στόχο τη γρήγορη 
και αποτελεσματική εξυπηρέτηση πολιτών και 
επαγγελματιών.
Αναλυτικότερα, μέσω της εφαρμογής «Σημεία 
Ελέγχου Εθνικού Κτηματολογίου», η εταιρεία 
παρέχει:
α) πλήρη στοιχεία για τα τριγωνομετρικά σημεία 
και τα σημεία των Αστικών Δικτύων Οριζοντιο-
γραφικού Ελέγχου (ΑΔΟΕ), που ιδρύθηκαν κατά 
τη σύνταξη του Εθνικού Κτηματολογίου  
β) θέαση τριγωνομετρικών σημείων της Γεω-
γραφικής Υπηρεσίας Στρατού (ΓΥΣ), που χρη-
σιμοποιήθηκαν κατά τη σύνταξη του Εθνικού 
Κτηματολογίου, σε όλες σχεδόν τις περιοχές 
που λειτουργούν Κτηματολογικά Γραφεία.
Με τη χρήση της εφαρμογής δίνεται η δυνα-
τότητα επιλογής των σημείων ελέγχου που θα 
χρησιμοποιήσει ο μηχανικός στις τοπογραφι-
κές εργασίες του εύκολα, γρήγορα και ανέξοδα 
από το γραφείο του, ενώ μέχρι σήμερα έπρεπε 

να τα αναζητήσει στα Κτηματολογικά Γραφεία. 
Η αναζήτηση της περιοχής ενδιαφέροντος για 
την επιλογή των σημείων ελέγχου μπορεί να 
γίνει: 
• Απευθείας στο χάρτη
• Με επιλογή Νομού και ΟΤΑ
• Με εισαγωγή συντεταγμένων ΕΓΣΑ ΄87 (x,y) 
Η εμφάνιση των πληροφοριών των σημείων 
ελέγχου γίνεται μέσω της επιλογής «Αναφορά 
Σημείων Ελέγχου».
Στην «Αναφορά Σημείων Ελέγχου» μπορούν 
να εκτυπωθούν οι πληροφορίες, που αφορούν 
μέχρι 10 σημεία τη φορά. Σε περίπτωση επιλο-
γής περισσότερων σημείων από 10, στην ανα-
φορά θα εκτυπωθούν  οι πληροφορίες των 10 
πρώτων σημείων (με ταξινόμηση ανά κωδικό).
Η εφαρμογή αναβαθμίζεται διαρκώς με επι-
πλέον δεδομένα και λειτουργίες. Για οποιαδή-
ποτε πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να απευθύνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
webapps@ktimatologio.gr   n
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Καταστροφές σε κατοικίες, βιοτεχνίες, αυτο-
κίνητα, υποδομές και το οδικό δίκτυο, προ-
κάλεσαν οι πλημμύρες στην Ηλεία, εξαιτίας 
παραγόντων όπως η γεωγραφία της πόλης του 
Πύργου, οι μπαζωμένοι και κακοσυντηρημένοι 
χείμαρροι και η αποψίλωση των δασών της πε-
ριοχής, λόγω της πυρκαγιάς του 2007. 
Ειδικά για την περίπτωση του νοσοκομείου του 
Πύργου, του οποίου έγινε εκκένωση, ο Εισαγ-
γελέας Πλημμελειοδικών Ηλείας, Παναγιώτης 
Μεϊδάνης, διέταξε τη διενέργεια επείγουσας 
προκαταρκτικής εξέτασης, προκειμένου να 
διερευνηθούν οι αιτίες που προκάλεσαν τις 
καταστροφές.
Τι δήλωσε στο «Τ» ο πρόεδρος της ΝΕ Ηλείας
Όπως δήλωσε στο «Τεχνογράφημα» ο πρόε-
δρος της Νομαρχιακής Επιτροπής ΤΕΕ Ηλεί-
ας, Βασίλης Κανελλόπουλος, η χωροθέτηση 
του υπερσύγχρονου νοσοκομείου, το οποίο 
εγκαινιάστηκε το 2003, ήταν εξαρχής λανθα-
σμένη, καθώς –μεταξύ αλλων- αυτό βρίσκεται 
σε περιοχή αναδασμού και περιβάλλεται από 
αρδευτικά κανάλια (ένα μεγάλο κεντρικό με 
πολλές διακλαδώσεις). 
Ο κ.Κανελλόπουλος, που μέχρι τον περασμένο 
Οκτώβριο ήταν αντιπρόεδρος του διοικητικού 
συμβουλίου του νοσοκομείου, τόνισε ότι το 
ΤΕΕ είχε εξαρχής επισημάνει το γεγονός ότι η 
επιλογή της τοποθεσίας είναι ακατάλληλη και 
είχε τεκμηριώσει δημοσίως αυτή την άποψή 
του, πχ, στις συνεδριάσεις του τότε νομαρχια-
κού συμβουλίου.
«Το νοσοκομείο είναι θεμελιωμένο σε 200 
πασσάλους, ύψους 30 μέτρων, σε λασπώδες, 
μη κατάλληλο, έδαφος. Ο ίδιος ο τρόπος κα-
τασκευής των αρδευτικών καναλιών που το 
περιβάλλουν δεν ήταν πάντα σωστός, ενώ και 
η συντήρησή τους δεν ήταν η απαιτούμενη», 
πρόσθεσε, μιλώντας στο «Τ».
Πέραν, όμως, της χωροθέτησης καθεαυτής, 
άστοχες επιλογές έγιναν και σε ό,τι αφορά την 

τοποθέτηση του υποσταθμού της ΔΕΗ και των 
γεννητριών του νοσοκομείου. «Αυτά είχαν το-
ποθετηθεί στο δεύτερο υπόγειο του 3ώροφου 
ξενοδοχείου, στο οποίο το νερό και η λάσπη 
είχαν φτάσει σε ύψος 17 σκαλοπατιών, καλύ-
πτοντας τα μηχανήματα και τον υποσταθμό. 
Ετσι, για λόγους ασφάλειας, κατέστη αναγκαία 
η διακοπή της ηλεκτροδρότησης του νοσοκο-
μείου. Νομίζω ότι ίσως είναι η μοναδική πε-
ρίπτωση στην Ευρώπη, που ένα νοσοκομείο 
εκκενώθηκε όχι λόγω πυρκαγιάς ή σεισμού, 
αλλά λόγω πλημμύρας», είπε χαρακτηριστικά 
ο κ.Κανελλόπουλος.
Κατά τον ίδιο, όλα αυτά τα μηχανήματα θα μπο-
ρούσαν να είχαν τοποθετηθεί σε ξεχωριστό 
κτήριο και για πρόσθετους λόγους, όπως η προ-
φύλαξη των ασθενών από την ακτινοβολία. 
Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα του τοπικού 
Τύπου, θα οριστεί εμπειρογνώμονας, ώστε να 
διερευνήσει αν οι ζημιές που προκλήθηκαν 
οφείλονται στη βροχόπτωση ή σε κακοτεχνίες, 
ενώ θα ερευνηθεί αν το κτίριο του νοσοκομεί-
ου είχε παραληφθεί, όπως ορίζει η νομοθεσία. 
Στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης θα 
διερευνηθεί κατά πόσο αν το αποχετευτικό 
δίκτυο της πόλης του Πύργου, καθώς και οι 
χείμαρροι της περιοχής, είχαν καθαριστεί. Θα 
διερευνηθεί, τέλος, αν είχε ενημερωθεί ο δή-
μος του Πύργου, από τις αρμόδιες υπηρεσίες, 
για επικείμενο κύμα κακοκαιρίας.
Αναφερόμενος γενικότερα στην περιοχή, ο 
κ.Κανελλόπουλος επισήμανε ότι η πόλη του 
Πύργου έχει οικοδομηθεί σε επίπεδο έκταση 
ανάμεσα σε μικρούς λόφους, γεγονός που δι-
ευκολύνει την εκδήλωση πλημμυρικών φαι-
νομένων. 
Παράλληλα, αρκετά δημοτικά διαμερίσματα 
έχουν απόσταση λίγων χιλιομέτρων από τις πε-
ριοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του 
2007. Ευτυχώς, από τις πλημμύρες δεν κατε-
γράφησαν καταστροφές στην αρχαία Ολυμπία, 

παρά μόνο μικροπροβλήματα, αν και η περιο-
χή συνολικά επλήγη. 
Από τις πλημμύρες προκλήθηκαν καταστρο-
φές σε συγκρότημα εργατικών κατοικιών, σε 
περίπου 50-60 ΙΧ, σε βιοτεχνικές και γεωργι-
κές εγκαταστάσεις και σε τμήματα του οδικού 
δικτύου. «Οι χείμαρροι στην ευρύτερη περιο-
χή είναι στην πλειοψηφία τους κακώς κατα-
σκευασμένοι, κακοσυντηρημένοι ή μπαζωμέ-
νοι κι αυτό δεν διευκολύνει την παροχέτευση 
του νερού», σημείωσε ο κ.Κανελλόπουλος και 
πρόσθεσε: «σε όλες τις μελέτες, το ΤΕΕ έχει 
άποψη που θα προφύλασσε από πολλές κατα-
στροφές, η οποία δυστυχώς σπανίως λαμβά-
νεται υπόψη»...n

Συνέχεια από τη σελίδα 09

και τις αντίστοιχες Ομοσπονδίες εγκαταστατών.  
Οι δυνατότητες του ηλεκτρονικού συστήματος 
θα επαυξηθούν με την καθιέρωση και της ψη-
φιακής υπογραφής που μπορεί να κατοχυρώ-
νει το ΤΕΕ για όλους τους μηχανικούς το οποίο 
έχει ήδη αποδεχτεί ως αίτημα ο Υφυπουργός 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Παντελής 
Τζωρτζάκης. Το ΤΕΕ έχει ζητήσει, επίσης, την 
έγκριση για τη δημιουργία υποδομής τύπου 
Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), απο-
κλειστικά για τους μηχανικούς-μέλη του. n
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εκπέμπουν λιγότερο διοξείδιο του άνθρακα, 
θα καταναλώνουν περιορισμένες ποσότητες 
καυσίμων, θα στοιχίζουν (η ναυπήγησή τους) 
πολύ φθηνότερα, σε σχέση με τα σημερινά και 
θα είναι γενικά πιο ασφαλή.
Οι τεχνολογίες και οι δυνατότητες αυτές 
ανήκουν μεν στο μέλλον, αλλά δεν περιορίζονται 
σε σχεδιασμό επί χάρτου, αφού κάποιες από 
αυτές είναι ήδη διαθέσιμες και εφαρμόζονται 
-έστω πιλοτικά- στην Ευρώπη, ως καρπός 
τριών Προγραμμάτων-Πλαισίων Έρευνας και 
Ανάπτυξης. 
Αντίστοιχες εφαρμογές, από ιδιωτικές  εταιρείες, 
διασχίζουν και τις θάλασσες της Αυστραλασίας, 
επικεντρώνοντας τη ναυτική τους «πορεία» -προς 
το παρόν τουλάχιστον- στη διακίνηση επιβατών. 

n CARGO XPRESS: ΣYΓKOMIΔH AEPA ΓIA ENA 
EMΠOPIKO KATAMAPAN
Το όνομα του συγκεκριμένου πλοίου - Cargo 
XPress- δεν είναι ιδιαίτερα ευφάνταστο. Η 
μορφή του, όμως, είναι. Πρόκειται για το 
καταμαράν μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, 
που αναπτύσσεται –προς το παρόν πιλοτικά- 
στο πλαίσιο του έργου “EU-Cargo XPress” και 
θυμίζει περισσότερο σκάφος αναψυχής, παρά 
φορτηγό πλοίο. 
Αυτό που κάνει το συγκεκριμένο σκάφος τόσο 
ασυνήθιστο στη μορφή είναι η ιδιομορφία της 
υπερδομής του. 
Στο πάνω μέρος του αναδιπλώνεται ένα ιστίο- 
γερανός, ικανό να ανυψωθεί σε κλίση  μέχρι 
85 μοιρών, ενώ υπάρχουν και τέσσερα ειδικά 
πανιά, που όλα μαζί εκμεταλλεύονται την 
αιολική ενέργεια, για να καταστήσουν το πλοίο 
-όσο το δυνατόν- ενεργειακά αυτάρκες και 
περιβαλλοντικά φιλικό. Παράλληλα, το πλοίο 
χρησιμοποιεί για την κίνησή του υγροποιημένο 
φυσικό αέριο (LNG).
Το πλοίο ανοίγει τα …ιστία του χάρη στη 
στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία 
χρηματοδότησε μια διακρατική ομάδα μηχανικών 
για να του δώσει σάρκα και οστά . 
Το στάδιο της έρευνας και της ανάπτυξης 
απαίτησε πάνω από 40 μήνες εργώδους 
επιστημονικής εργασίας, αλλά το 
αποτέλεσμα φαίνεται ότι δικαιώνει όσους 
«ξημεροβραδιάστηκαν» στα εργαστήρια και 

σε χώρους δοκιμών και πειραμάτων (μεταξύ 
των οποίων και επιστήμονες στην Αθήνα, το 
Φεβρουάριο του 2011). 
Τα οφέλη είναι περιβαλλοντικά και οικονομικά. 
Ένα συμβατικό τάνκερ με καύσιμο ντίζελ 
εκπέμπει κατά μέσο όρο 4990 τόνους CO2 
ετησίως. Το νέο πλοίο, που χρησιμοποιεί 
υγροποιημένο φυσικό αέριο και το ιστίο του, 
εκπέμπει μόλις 1720 τόνους, κάτι που σημαίνει 
μείωση εκπομπών κατά 2270 τόνους! 
Επικεφαλής εταίρος του εν εξελίξει έργου, που 
ξεκίνησε το 2009, είναι η ισπανική Acciona 
Transmediterranea, ενώ μετέχουν ακόμη το 
Πανεπιστήμιο της Μαδρίτης, η Siemens και 
φορείς από τη Γερμανία και τη Νορβηγία. 
Η επιλογή χρηματοδότησης ενός έργου όπως το 
Cargo Xpess, για ένα πλοίο που εκμεταλλεύεται 
απευθείας τον αέρα, είναι κάθε άλλο παρά τυχαία. 
Η  ΕΕ έχει θέσει ως στόχο για τις θαλάσσιες 
μεταφορές τη μείωση των εκπομπών CO2 από 
ναυτιλιακά καύσιμα κατά 40%-50% μέχρι το 
2050. Συνολικά για τα αέρια του θερμοκηπίου, ο 
στόχος είναι η μείωση των εκπομπών κατά 25%-
40% μέχρι το 2020 και κατά 80%-95% έως το 
2050, σε σχέση με εκείνες του 1990.
Περισσότερες πληροφορίες για το πλοίο και 
τα τεχνικά του χαρακτηριστικά στη διεύθυνση: 
http://www.cargoxpress.eu

n ΗΛIAKOI AETOI KAI AΛMΠATPOΣ ΣTIΣ 
ΘAΛAΣΣEΣ TOY XONΓK KONΓK
Πριν από λίγα χρόνια και συγκεκριμένα μεταξύ 
2008 και 2009, μια αξιοσημείωτη είδηση 
μεταδόθηκε αρχικά από το Εcogeek και 
αργότερα από το CNN. Η είδηση εντυπωσίασε 
τους ασχολούμενους με τις νέες τεχνολογίες στη 
ναυπήγηση και τη ναυτιλία. 
Σύμφωνα, λοιπόν, με την είδηση, η αυστραλιανή 
εταιρεία Solar Sailor επρόκειτο να εγκαταστήσει 
σε πλοία φορτηγά του κινεζικού κολοσσού COSCO 
μια σειρά από ηλιακά-αιολικά ιστία, ύψους 30 
μέτρων, αλλά και φωτοβολταϊκά πάνελ. 
Στελέχη της εταιρείας είχαν τότε δηλώσει ότι χάρη 
στα ιστία αυτά, το κόστος καυσίμου θα έπεφτε 
κατά 20%-40%, ενώ τα φωτοβολταϊκά θα παρείχαν 
στα πλοία το 5% του απαιτούμενου ηλεκτρισμού 
για τις ανάγκες τους. Ένας υπολογιστής θα όριζε 
αυτομάτως τις «σωστές» κλίσεις των ιστίων, ώστε 

Μεταξύ 1998 και 2010, η Ευρωπαϊκή Ένωση 
έριξε πάνω από 595 εκατ. ευρώ …στη θάλασσα. 
Και δεν το έκανε τυχαία. Για να ακριβολογούμε, 
τα συγκεκριμένα κεφάλαια κατευθύνθηκαν 
σε έρευνα για τις θαλάσσιες μεταφορές, οι 
οποίες απασχολούν σοβαρά τις Βρυξέλλες, για 
δύο λόγους: ο ένας είναι καθαρά οικονομικός, 
καθώς το 80%-90% του εξωτερικού εμπορίου 
της Ένωσης διακινείται σήμερα δια θαλάσσης. 
Ο άλλος λόγος είναι περιβαλλοντικός και 
σχετίζεται με τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η 
ενωμένη Ευρώπη για περιορισμό της χρήσης των 
ορυκτών καυσίμων και μείωση των εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα. 
Οι επιδιώξεις της ΕΕ έχουν βάλει «φωτιά» στα 
επιστημονικά εργαστήρια και οι εν εξελίξει 
διεργασίες έχουν ήδη κυοφορήσει το πρώτο 
πλοίο-φορτηγό του μέλλοντος, που απ’ ό,τι 
δείχνει το πρωτότυπο μοντέλο του, δεν θα 
μοιάζει και πολύ με τα σημερινά τάνκερ.
Στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον, λοιπόν, θα 
δούμε πιθανότατα φορτηγά πλοία με πτυσσόμενα 
«ιστία», ικανά να αξιοποιήσουν την αιολική 
ενέργεια των ωκεανών και ταυτόχρονα τον ήλιο. 
Πλοία που θα διαθέτουν ηλεκτρονικά συστήματα, 
ικανά να διευκολύνουν τη λήψη αποφάσεων 
σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, που θα 
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αυτά να εκμεταλλεύονται στο μέγιστο δυνατό 
βαθμό τη διαθέσιμη ηλιακή και αιολική ενέργεια. 
με προοπτική, αν όλα πήγαιναν βάσει σχεδίου, το 
αρχικό κόστος των «πανιών» θα αποσβεννυόταν 
σε τέσσερα χρόνια.
Σήμερα, τα τάνκερ-μαμούθ της Cosco δεν 
κυκλοφορούν (όχι ακόμη τουλάχιστον ) με 
τα προβλεπόμενα ιστία. Ωστόσο, τα «πανιά» 
αυτά, που αξιοποιούν τον ήλιο και τον άνεμο 
έχουν εγκατασταθεί σε τρία σκάφη, με την 
επωνυμία Solar Albatross (Ηλιακά Αλμπατρος), 
που χρησιμοποιούνται για μεταφορά επιβατών. 
Εκτός από τα …άλμπατρος υπάρχουν και οι 
αετοί! O λόγος για άλλα τρία πλοία, που κινούνται 
μεταξύ του Χόνγκ Κόνγκ και των νησιών του 
κόλπου και φέρουν την επωνυμία Solar Eagle 
(Ηλιακός Αετός). 
Τα σκάφη αυτά διαθέτουν υβριδικό κινητήρα, 
βασισμένο σε τεχνολογία της Solar Sailor. Η 
ηλεκτρική ενέργεια που συγκεντρώνεται από τα 
φωτοβολταϊκά, αποθηκεύεται και αξιοποιείται, 
όταν το σκάφος προσεγγίζει λιμάνι ή αποπλέει. Στις 
ανοιχτές θάλασσες, όπου απαιτούνται μεγαλύτερες 
ταχύτητες, το σκάφος κινείται με ντίζελ. 
Αν και ο δρόμος των συγκεκριμένων σκαφών 
δεν είναι στρωμένος με ροδοπέταλα –αφού 
μεταξύ άλλων η συντήρησή τους στοιχίζει πολύ- 
ο ιδρυτής της Solar Sailor,  Ρόμπερτ Ντέιν,  
πιστεύει ότι «σε 50 έως 100 χρόνια, όλα τα 
πλοία θα έχουν ηλιακά πανιά». Ο ίδιος δηλώνει 
«περίπου έτοιμος» ν’ ανακοινώσει την κατασκευή 
και τοποθέτηση σε ένα νεόκτιστο φορτηγό πλοίο 
μεταφοράς σιδηρομεταλλεύματος και άλλων 
πρώτων υλών στην Κίνα, ενός ηλιακού ιστίου 
ύψους 40 μέτρων!

n ΕΠENΔYΣEIΣ «MEΣA ΣTO NEPO»
Όπως προαναφέρθηκε, η ΕΕ έχει επενδύσει 
σημαντικά κεφάλαια για έρευνα στον τομέα των 
θαλάσσιων μεταφορών, έχοντας χρηματοδοτήσει 
μέχρι στιγμής 120 ερευνητικά έργα, στο πλαίσιο 
του 5ου (1998-2002), 6ου (2002-2006) και 
7ου Προγράμματος-Πλαισίου (2007-2013). Ο 
προϋπολογισμός των έργων αυτών ξεπέρασε 
τα 594,9 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 344 
εκατ. προήλθαν από κονδύλια της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής.
Στο μεταξύ, μέσω του ερευνητικού έργου 

MARPOS-Maritime Policy Support, το Ινστιτούτο 
Μεταφορών του ΕΚΕΤΑ διεξήγαγε λεπτομερή 
ανάλυση της έρευνας, που έχει χρηματοδοτηθεί, 
μέχρι στιγμής, από το 5ο, 6ο και το εν εξελίξει 7ο 
Πρόγραμμα Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
(ΕΕ), στον τομέα των θαλασσίων μεταφορών 
(1998- 2010). 
Τα περισσότερα από τα κοινοτικά κονδύλια 
κατευθύνθηκαν σε έρευνα που αφορούσε την 
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των θαλάσσιων 
μεταφορών (38% των έργων σε αριθμό και 40% 
σε προϋπολογισμό), ενώ ακολούθησαν η ενέργεια 
(16% του προϋπολογισμού, αλλά μόλις 8% 
του αριθμού) και το περιβάλλον (12% και 19% 
αντίστοιχα).
«Με εξαίρεση έξι έργα, που δεν είχαν 
ολοκληρωθεί […] το 55% των project παρήγαγαν 
αποτελέσματα που χρησιμοποιήθηκαν συνολικά 
ή μερικώς από τη βιομηχανία», υπογραμμίζεται 
στη μελέτη-ανάλυση με τίτλο “Τhe Current 
and Future Agendas of Maritime Transport 
Research”, υπό τη σκέπη της Γενικής Διεύθυνσης 
Έρευνας και Καινοτομίας της Κομισιόν. 
Σύμφωνα με τη δρα Μαρία Μποϊλέ, διευθύντρια 
Ερευνών του Ινστιτούτου Μεταφορών στο Εθνικό 
Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης 
(ΕΚΕΤΑ), από τα 37 έργα του 6ου προγράμματος 
πλαισίου, που μελετήθηκαν, για τα οποία το 
Ινστιτούτο ήρθε σε επαφή με σχεδόν όλους 
τους συντονιστές, τρία (ή ποσοστό 8%) 
χρησιμοποιούνται σήμερα από τη βιομηχανία 
και μάλιστα από εταιρείες, που δεν συμμετείχαν 
ως εταίροι στο ερευνητικό πρόγραμμα. Σε άλλα 
14 (ποσοστό 38%), τα αποτελέσματα της έρευνας 
χρησιμοποιήθηκαν στην πράξη από βιομηχανίες- 
εταίρους του έργου.

n ΒOHΘΩNTAΣ TH ΛHΨH AΠOΦAΣEΩN ΣE 
EΠEIΓOYΣEΣ KATAΣTAΣEIΣ
Το ένα από τα τρία έργα που αξιοποιήθηκαν 
από τη βιομηχανία είναι το σύστημα DSS-DC, οι 
εμπνευστές του οποίου υποστηρίζουν ότι μπορεί 
να διευκολύνει τη λήψη αποφάσεων για πλοία 
(από κρουαζιερόπλοια μέχρι πετρελαιοφόρα 
τάνκερ), που βρίσκονται σε κατάσταση 
υποβάθμισης ή κρίσης. 
Η γνωστή κατασκευαστική - ναυπηγική 
- τεχνολογική επιχείρηση “Martec” ήδη 

ενσωμάτωσε στοιχεία του DSS-DC σε προϊόντα 
της. Το σύστημα διευκολύνει τη συνεργασία και 
διαδραστικότητα ανάμεσα σε όσους λαμβάνουν 
αποφάσεις πάνω στο πλοίο και έξω από αυτό, σε 
περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
Παράλληλα, ενσωματώνει συναγερμούς “on-
board” με ειδική διαβάθμιση και ιεράρχηση 
ρίσκου και διευκολύνει την πλοήγηση 
ακόμη και σε δύσκολες καιρικές συνθήκες, 
αλληλεπιδρώντας με τα συστήματα ελιγμών του 
σκάφους.

n Ο «HPAKΛHΣ» EΠITIΘETAI ΣTO ΔIOΞEIΔIO 
TOY ANΘPAKA!
Το δεύτερο ερευνητικό έργο, που κίνησε το 
ενδιαφέρον των βιομηχανιών, ονομάζεται 
«Hercules» (Ηρακλής) και αφορά την ανάπτυξη 
κινητήρα καύσης υψηλής απόδοσης πλοίων, με 
πάρα πολύ χαμηλές εκπομπές αερίων. 
Σήμερα ο κινητήρας έχει ήδη ξεπεράσει τον 
στόχο που είχε τεθεί από τους ερευνητές ως προς 
το ποσοστό μείωσης των εκπομπών διοξειδίου 
του άνθρακα (CO2).
Το τρίτο έργο, τέλος, με τον τίτλο “SafeICE”, έχει 
ως στόχο να διευκολύνει την ασφαλή κίνηση 
πλοίων σε περιοχές με πάγο, με τους ερευνητές 
να έχουν αναπτύξει, μεταξύ άλλων, μοντέλα 
υπολογισμού του φορτίου που δέχεται το στρώμα 
του πάγου. Ήδη, η ναυπηγική βιομηχανία της 
Φιλανδίας αξιοποιεί τα αποτελέσματά του για 
την ανάπτυξη περαιτέρω έρευνας στον κλάδο. n
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Η εταιρεία Solar Sailor λέγεται ότι έχει ήδη υπογράψει με την κινεζική Cosco, για να εγκαταστήσει τα εντυ-
πωσιακά τεράστια ηλιακά ιστία, που φτάνουν σε ύψος ακόμη και στα 30 μέτρα,. σε κάποια από τα φορτηγά 
πλοία της. 

Πηγή: ιστοσελίδα κοινο-
τικού έργου EU-Cargo 
Express. To καταμαράν 
μεταφοράς εμπορευ-
ματοκιβωτίων, που 
αναπτύσσεται ήδη, στο 
πλαίσιο του έργου EU-
Cargo Express, διαθέτει 
πτυσσόμενο ιστίο στην 
υπερδομή του, το οποίο 
αναδιπλώνεται όταν 
χρειαστεί και ορθώνεται 
στις 85 μοίρες.Tο σκά-
φος εκμεταλλεύεται την 
αιολική ενέργεια, ενώ 
χρησιμοποιεί και ηλια-
κή, καθώς και υγροποι-
ημένο φυσικό αέριο.



ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

BBC: ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ …ΜΑΓΙΚΑ ΠΟΥ ΕΒΑΛΑΝ 
ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟ ΕΥΡΩ
Την ευθύνη των «greek statistics» για τη ση-
μερινή κατάσταση της ελληνικής οικονομίας 
εξετάζει άρθρο του BBC με τίτλο «Πώς τα ‘μα-
γικά’ εξαφάνισαν το ελληνικό χρέος πριν την 
ένταξη στο ευρώ». Τη δεκαετία του ’90 η οι-
κονομολόγος Μιράντα Ξαφά εργαζόταν σε έναν 
επενδυτικό οίκο στο Λονδίνο, παρακολουθώ-
ντας από απόσταση τις προετοιμασίες ένταξης 
της Ελλάδας στην Ευρωζώνη.  «Συνηθίζαμε 
να τον αποκαλούμε μάγο, επειδή μπορούσε να 
εξαφανίσει τα πάντα», θυμάται, αναφερόμενη 
στον τότε επικεφαλής της ελληνικής στατιστι-
κής υπηρεσίας. «Εξαφάνισε τον πληθωρισμό. 
Και έπειτα έκανε και το έλλειμμα να εξαφανι-
στεί». Το άρθρο αναφέρει ότι η οικονομολόγος 
ήξερε –και συμβούλευε τους πελάτες της- πως 
η ελληνική οικονομία δεν ήταν έτοιμη και πως 
τα στατιστικά στοιχεία που δημοσιοποιούσε 
η κυβέρνηση δεν αντικατόπτριζαν την πραγ-
ματικότητα. Το νέο δημοσιονομικό σύμφωνο 
της Ε.Ε. επιτάσσει ότι στο μέλλον καμία χώρα 
δεν θα παρουσιάζει δημοσιονομικό έλλειμμα 
μεγαλύτερο του 3% του ΑΕΠ. Ο ίδιος όμως 
κανόνας ίσχυε ήδη από τη Συνθήκη του Μάα-
στριχτ που οδήγησε στη δημιουργία του ευρώ. 
Κάποιες χώρες δεν συμμορφώθηκαν, μεταξύ 
αυτών και η Ελλάδα, επισημαίνει το άρθρο. «Η 
Ελλάδα μαγείρευε τα νούμερα για την ένταξή 
της στο ευρώ από την αρχή». «Πώς όμως συ-
νέβη αυτό;», συνεχίζει το άρθρο. «Πάρτε για 
παράδειγμα τον ΟΣΕ. Έχασε δισεκατομμύρια 
ευρώ ετησίως», θυμάται η κ. Ξαφά. «Ο ΟΣΕ 
είχε περισσότερους υπαλλήλους από επι-
βάτες. Ο πρώην υπουργός Στέφανος Μάνος 
είχε πει δημόσια τότε πως θα ήταν λιγότερο 
δαπανηρό αν χρησιμοποιούσαν όλοι ταξί». Οι 
αρχές χρησιμοποίησαν έναν μαγικό, βελού-
δινο τρόπο να εξαφανίσουν το πρόβλημα. «Η 
εταιρεία θα προχωρούσε στην έκδοση μετοχών 
που θα αγοράζονταν από την κυβέρνηση. Άρα 
η δαπάνη δεν θα καταγραφόταν ως έξοδο αλλά 
ως χρηματοοικονομική συναλλαγή, με απο-
τέλεσμα να μην φαίνεται στον ισολογισμό για 
τον προϋπολογισμό. Ο πρώην υφυπουργός Οι-
κονομικών Πέτρος Δούκας ομολογεί στο BBC 
πως όταν ανέλαβε τα καθήκοντά του διαπίστω-
σε την τεράστια απόκλιση των στοιχείων για το 
έλλειμμα από το πραγματικό. «Η διαφορά ήταν 
περίπου 7%», λέει. «Ο προϋπολογισμός τοπο-
θετούσε το έλλειμμα στο 1,5%, ενώ το πραγμα-
τικό ήταν στο 8,3%». Ο κ. Δούκας θυμάται πως 
όταν τόνισε την ανάγκη περικοπής των δαπα-
νών η απάντηση που έλαβε ήταν πως σε λίγους 
μήνες  έρχονται οι Ολυμπιακοί αγώνες και πως 
δεν είναι κατάλληλη στιγμή να αναστατωθεί ο 
λαός και να αρχίσει τις απεργίες.
(Capital.gr 3/2/2012)

ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ …ΧΡΕΟΚΟΠΙΑΣ Η ΑΓΟΡΑ ΑΚΙ-
ΝΗΤΩΝ
Σε καθεστώς... χρεοκοπίας για το 2012 και 
πιθανότατα και για τα επόμενα δύο χρόνια, θα 
βρίσκεται η αγορά ακινήτων, σύμφωνα με τους 
ειδικούς, που εμφανίζονται εξαιρετικά απαισι-
όδοξοι για έξοδο από την ύφεση. Τουλάχιστον 
200.000 σπίτια είναι απούλητα στην Ελλάδα 

και λόγω της απουσίας αγοραστικού ενδιαφέ-
ροντος το απόθεμα αυτό αποτελεί σήμερα τη 
μεγαλύτερη πληγή της κτηματαγοράς. Σύμ-
φωνα με την τελευταία οικονομική συγκυρία 
για το πρώτο εξάμηνο 2012 που διενήργησε 
το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών υπό την 
επιμέλεια του καθηγητή, Επ. Πανά και είναι 
απαντήσεις που δίνουν οι ειδικοί του κλάδου:
Οι τιμές των ακινήτων στην Ελλάδα είναι υπερ-
τιμημένες από 10% έως 30% σε σχέση με τα 
θεμελιώδη μεγέθη της οικονομίας […] Σύμφω-
να, μάλιστα, με έρευνα της Εθνικής Τράπεζας 
που παρουσιάστηκε σε ημερίδα του Ελληνικού 
Ινστιτούτου Εκτιμητικής στη Θεσσαλονίκη, ο 
αριθμός υπερβαίνει τις 160.000 για τα νεόδ-
μητα και μέχρι πέντε χρόνια σπίτια. Η κάθετη 
πτώση της ζήτησης κατά 75% δε βοηθά στην 
απορρόφηση των απούλητων σπιτιών. Το 55,2% 
πιστεύει ότι η κρίση [στην κτηματαγορά] θα δι-
αρκέσει 2-3 χρόνια. Το 32,8% έως 2 χρόνια, 
το 1,5% λιγότερο από έξι μήνες, το 7,5%, ένα 
χρόνο και το 3% από 6 έως 9 μήνες. Δηλαδή, 
περίπου 9 στους 10 ειδικούς (88%) εκτιμούν 
ότι η κρίση στην κτηματαγορά έχει τουλάχιστον 
1-3 έτη. Στην ερώτηση αν θα υπάρξει μείωση 
των τιμών, το 76,1% πιστεύει ότι θα υπάρξει 
σχετική μείωση […] Το 32,4% πιστεύει από-
λυτα ότι το χάος στα ακίνητα συνδέεται με την 
κρίση, το 36,8% μάλλον το πιστεύει, το 10,4% 
είναι ουδέτερο και το 14,7% δεν το πιστεύει 
[…]Οπως αναφέρει το στέλεχος της Εθνικής 
Τράπεζας, Α. Βασιλείου, το ποσοστό 75% πτώ-
σης την τελευταία πενταετία στην κατασκευ-
αστική δραστηριότητα συμπληρώνεται από 
τις 55.000 χαμένες θέσεις εργασίας μόνο στη 
Θεσσαλονίκη. Aναφερόμενος ειδικότερα στην 
κτηματαγορά της Βορείου Ελλάδας ο κ. Χα-
ραλαμπόπουλος, επικαλούμενος και στοιχεία 
που παρουσιάστηκαν στη σχετική ημερίδα του 
ΕΛΙΕ το πρωί του Σαββάτου, υποστήριξε ότι 
για το διάστημα 2008-2011 στη Θεσσαλονίκη 
καταγράφηκε κάμψη των τιμών στα ακίνητα, 
η οποία κυμαίνεται από 20% έως και 30%. 
Αντίστοιχα, στην έκδοση οικοδομικών αδειών 
η μείωση προσεγγίζει το 80%, το 2011 έναντι 
των επιδόσεων του 2005, ενώ βραδύτερους 
ρυθμούς μείωσης τιμών εμφανίζει η αγορά 
οικοπέδων. Ανάλογη εικόνα και στην περιοχή 
της Θράκης, με τις οικοδομικές άδειες για 
το 2010 να είναι αριθμητικά μειωμένες κατά 
40%-50%, σε σχέση με το 2007 […]Τη μεγα-
λύτερη αντίσταση στην περιοχή παρουσιάζει ο 
νομός Ξάνθης και τη μικρότερη ο νομός Ροδό-
πης, ενώ όσον αφορά τις τιμές στην Κομοτηνή 
και την Ξάνθη ξεκινούν από 1.100 ευρώ έως 
1.500 ευρώ το τ.μ. και στην Αλεξανδρούπολη 
από 1.200 έως 2.000 ευρώ το τ.μ.
(Ημερησία 6/2/2012)

ΕΡΧΕΤΑΙ Η «ΜΠΛΕ ΚΑΡΤΑ» ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟ-
ΝΕΣ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕ-
ΝΟΥΣ
Έρχεται η «μπλε κάρτα» της ΕΕ, η οποία θα χο-
ρηγείται σε εξειδικευμένα στελέχη τρίτων χω-
ρών και θα τους επιτρέπει να έρθουν στη χώρα 
και να απασχοληθούν σε ελληνικές επιχειρή-
σεις. Η θέσπιση της «μπλε κάρτας» απορρέει 
από ενσωμάτωση κοινοτικής οδηγίας και οι 
σχετικές διατάξεις περιλαμβάνονται σε πολυ-
νομοσχέδιο που έδωσε χθες σε διαβούλευση 
το υπουργείο Εσωτερικών και με το οποίο τρο-
ποποιούνται επίσης οι διαδικασίες χορήγησης 
άδειας διαμονής σε μετανάστες δεύτερης γε-
νιάς. Η «μπλε κάρτα» αφορά αλλοδαπούς με 
υψηλά επαγγελματικά προσόντα, οι οποίοι 
καλούνται να καλύψουν ελλείψεις σε συγκε-
κριμένους τομείς, όπως είναι για παράδειγμα 
μηχανικοί ή ειδικοί στην τεχνολογία των υπο-
λογιστών. Προϋποθέσεις για τη χορήγηση της 

κάρτας είναι η κατοχή διαβατηρίου σε ισχύ ή 
άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου και η σύναψη 
πριν από την είσοδο στην Ελλάδα σύμβασης ερ-
γασίας τουλάχιστον ενός έτους. Η αρχική ισχύς 
της κάρτας είναι διετούς διάρκειας και δίνεται 
δυνατότητα ανανέωσης για άλλα τρία έτη. Με 
το νομοσχέδιο ορίζεται ότι οι μετανάστες δεύ-
τερης γενιάς θα λαμβάνουν άδεια πενταετούς 
διαμονής με δυνατότητα πενταετούς ανανέ-
ωσης εφόσον έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα ή 
έχουν παρακολουθήσει έξι τάξεις ελληνικού 
σχολείου. Παράλληλα, στο πολυνομοσχέδιο 
προβλέπεται η καθιέρωση κοινωνικού τιμολο-
γίου από τις δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης 
και αποχέτευσης με μείωση κατά 50% ή πλήρη 
απαλλαγή από χρεώσεις κατανάλωσης νερού. 
Τροποποιήσεις περιλαμβάνει το πολυνομο-
σχέδιο και σε ορισμένες διατάξεις του «Καλ-
λικράτη». Μεταξύ αυτών, μειώνεται ο αριθμός 
των αντιδημάρχων σε κάθε δήμο, ενώ γίνονται 
περικοπές στις αποζημιώσεις που λαμβάνουν 
δήμαρχοι, αντιδήμαρχοι, περιφερειάρχες και 
αντιπεριφερειάρχες για συμμετοχή σε συνε-
δριάσεις.
(Τα Νέα 2/2/2012)

«ΣΤΟΠ» ΣΕ ΝΕΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΧΑΡΗ ΣΤΟΥΣ 
ΕΛΕΓΧΟΥΣ
«Φρένο» στη δημιουργία μιας νέας γενιάς 
αυθαιρέτων και νόμιμων κτισμάτων με πολε-
οδομικές υπερβάσεις εκτιμούν εκπρόσωποι 
των μηχανικών και των εργολάβων ότι θα βά-
λει το σχέδιο υπουργικής απόφασης, το οποίο 
θα βρίσκεται μέχρι σήμερα σε δημόσια δια-
βούλευση και προβλέπει τη διενέργεια ελέγ-
χων ως προαπαιτούμενο για την ολοκλήρωση 
οποιασδήποτε οικοδομής. Οπως ανέφερε στον 
«Α» ο πρόεδρος του Τμήματος Κεντρικής Μα-
κεδονίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλά-
δος (ΤΕΕ/ΤΚΜ), Τάσος Κονακλίδης, είναι πολύ 
σημαντικό το γεγονός ότι τους ελέγχους θα 
τους διενεργήσει σώμα ελεγκτών ανεξάρτητων 
μηχανικών. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής οι 
μηχανικοί που θα κάνουν τους ελέγχους πρέπει 
να είναι διαφορετικοί. Αυτό σημαίνει ότι μειώ-
νεται στο ελάχιστο η πιθανότητα οποιασδήποτε 
μυστικής συναλλαγής μεταξύ κατασκευαστών 
και ελεγκτών, με σκοπό να ανεγερθεί κτίσμα 
με πολεοδομικές αυθαιρεσίες. Σύμφωνα με 
την υπουργική απόφαση, θα απαιτείται ένας 
έλεγχος για εργασίες δόμησης σε υφιστάμενα 
κτίρια, δύο έλεγχοι για εργασίες δόμησης νέου 
κτιρίου συνολικής επιφάνειας ώς 2.000 τ.μ. 
και τρεις έλεγχοι για εργασίες δόμησης νέου 
κτιρίου επιφάνειας μεγαλύτερης από 2.000 
τ.μ. «Το γεγονός ότι θα είναι διαφορετικοί οι 
ελεγκτές σε κάθε επιθεώρηση πιστεύω ότι 
θα βοηθήσει στο να σταματήσει η δημιουργία 
νέας γενιάς αυθαιρέτων. Πλέον μπαίνουν κα-
νόνες στον τρόπο κατασκευής. Επίσης, είναι 
σημαντικό ότι πάνω από τους ελεγκτές δόμη-
σης θα βρίσκεται σώμα επιθεωρητών από το 
Δημόσιο, το οποίο θα προχωρεί σε δειγμα-
τοληπτικούς ελέγχους», τόνισε στον «Α» ο κ. 
Κονακλίδης. Ο ίδιος πρόσθεσε ακόμη ότι η εν 
λόγω υπουργική απόφαση περιλαμβάνεται στο 
σχέδιο νόμου για το νέο τρόπο έκδοσης οικο-
δομικών αδειών, το οποίο απλοποιεί τα πράγ-
ματα, με αποτέλεσμα να αποφεύγουν πολίτες 
και μηχανικοί μια μεγάλη ταλαιπωρία. «Πλέον 
θα έχει την ευθύνη ο μηχανικός, ο οποίος δε 
θα χρειάζεται να καταθέσει πλήρη φάκελο και 
θα χρειάζεται μια προέγκριση για τη συνέχιση 
του έργου. Η διαδικασία θα μπορεί να γίνεται 
και ηλεκτρονικά», είπε ο πρόεδρος του ΤΕΕ/
ΤΚΜ. 
(Αγγελιοφόρος 27/1/2012)

ΚΑΔΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 
ΣΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Το 40% των νοικοκυριών διατηρούν στο σπίτι 
ληγμένα ή αχρησιμοποίητα φάρμακα, η αξία 
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των οποίων ανέρχεται στο 1 δισ. ευρώ. Το 
υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τον Εθνι-
κό Οργανισμό Φαρμάκων και τον Πανελλήνιο 
Φαρμακευτικό Σύλλογο, προχωρεί σε συλλογή 
και ανακύκλωση των συγκεκριμένων φαρμά-
κων. Όπως ανακοινώθηκε τη Δευτέρα, από το 
Μάρτιο θα υπάρχει στα φαρμακεία της χώρας 
ένας ειδικός πράσινος κάδος, στον οποίο οι 
καταναλωτές θα πετούν τα φάρμακα που δεν 
χρειάζονται. Οι ποσότητες που θα συλλέγονται 
θα μεταφέρονται σε χώρο του Ινστιτούτου Φαρ-
μακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΙΦΕΤ) 
και από εκεί θα στέλνονται σε ειδικά κέντρα 
του εξωτερικού, όπου θα γίνεται αδρανοποίη-
ση και καύση. Στο μέλλον, σχεδιάζεται η δημι-
ουργία ανάλογης μονάδας και στην Ελλάδα.
(Ημερησία 7/2/2012)

ΟΗΕ: ΟΙ ΝΕΟΙ ΘΕΩΡΟΥΝ ΟΤΙ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΝ 
ΤΟΥΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΣΩΣΤΑ
Οι νέοι όλο και περισσότερο δυσκολεύονται να 
ενταχθούν στην πραγματική ζωή και θεωρούν 
ότι το σχολείο δεν τους προετοιμάζει σωστά 
για να βρουν δουλειά, σύμφωνα με έκθεση 
του ΟΗΕ για την απασχόληση των νέων.  Η 
έκθεση--World Youth Report--που λαμβάνει 
υπόψη μαρτυρίες μέσω Διαδικτύου περίπου 
χιλίων νέων ηλικίας 15 ως 30 ετών, υπογραμ-
μίζει ότι η οικονομική κρίση επιδείνωσε την 
ανεργία στους νέους, οι οποίοι υπάρχει μεγά-
λος κίνδυνος να είναι  τα πρώτα θύματα των 
πολιτικών λιτότητας ορισμένων κυβερνήσεων.  
«Η εμπειρία δείχνει πως τα προγράμματα λι-
τότητας μπορεί να επιδεινώσουν την ανεργία»,  
επισημαίνει η έκθεση. «Σε περιόδους οικονο-
μικής κρίσης οι νέοι είναι συχνά οι τελευταίοι 
που προσλαμβάνονται και οι πρώτοι που απο-
λύονται»,  προσθέτει.   Η ανεργία στους νέους 
έφθασε  λόγω της κρίσης στο 12,6%  το 2010 
(έναντι 4,8% των ενηλίκων). Η κατάσταση είναι 
ακόμα πιο δύσκολη στη Μέση Ανατολή (25,5% 
για τους νέους άντρες και 39,4% για τις νέες 
γυναίκες) και στη Νότια Αφρική (23,8%  και 
34,1% αντίστοιχα). “Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι 
το υψηλό ποσοστό ανεργίας στους νέους είναι 
ένας από τους παράγοντες που συνέβαλαν στις 
εξεγέρσεις της «Αραβικής Άνοιξης», τονίζεται 
στην έκθεση.   Οι νέοι πιστεύουν ότι για την 
κατάσταση που επικρατεί ευθύνεται η ποιότη-
τα της μόρφωσης που λαμβάνουν και το κατά 
πόσο αντιστοιχεί με τις διαθέσιμες θέσεις 
εργασίας. Επίσης κάνουν λόγο για μια «πολύ 
θεωρητική εκπαίδευση».  
(Το Βήμα on line 7/2/2012)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΕ 1 ΑΠΟ ΤΙΣ 10 ΣΗ-
ΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΤΟΥ 2011
H ανάπτυξη νέων ζεολιθικών μεμβρανών, υλι-
κών που χρησιμοποιούνται σε μια τεράστια 
γκάμα εφαρμογών, από την πυρηνική βιομηχα-
νία μέχρι τα απορρυπαντικά, χάρισε στο χημι-
κό μηχανικό Μιχαήλ Τσαπατσή την αναγνώριση 
για ένα από τα σημαντικότερα ερευνητικά επι-
τεύγματα της χρονιάς που τέλειωσε. Η έρευνα 
της ομάδας του δρ. Τσαπατσή στο Πανεπιστή-
μιο της Μινεσότα ήταν μία από τις δέκα σημα-
ντικότερες του 2011 σύμφωνα με την κατάταξη 
που εκδίδει στα τέλη κάθε έτους το κορυφαίο 
περιοδικό Science.  Οι φυσικοί ζεόλιθοι είναι 
πορώδη ορυκτά που χρησιμοποιούνται σε μια 
πληθώρα εφαρμογών, χάρη στην ικανότητά 
τους να απορροφούν στους πόρους τους κα-
τιόντα -π.χ. νατρίου, καλίου και ασβεστίου. Τα 
θετικά αυτά ιόντα απορροφώνται μεν από τους 
πόρους, δεν συγκρατούνται όμως σε αυτή τη 
θέση με ισχυρές δυνάμεις, και μπορούν έτσι να 
αντικατασταθούν από άλλα ιόντα σε ένα υδατι-
κό διάλυμα. Αυτό επιτρέπει στους ζεόλιθους να 
λειτουργούν ως καταλύτες χημικών αντιδρά-
σεων, να απομακρύνουν τα άλατα από το σκλη-
ρό νερό, να διαχωρίζουν μόρια ανάλογα με το 
μέγεθός τους, ή ακόμα και να απομονώνουν 

οξυγόνο για ιατρική χρήση. Χρησιμοποιούνται 
ευρέως ως αποσκληρυντικά στα οικιακά απορ-
ρυπαντικά καθώς και για την απορρόφηση των 
οσμών στην άμμο για γάτες. Τεχνητοί ζεόλιθοι, 
στους οποίους το μέγεθος και οι ιδιότητες των 
πόρων ρυθμίζονται ώστε να ταιριάζουν με τις 
ανάγκες νέων εφαρμογών, είχαν δημιουργη-
θεί και στο παρελθόν. Όμως η ομάδα του Δρ 
Τσαπατσή, στο τμήμα Χημικής Μηχανικής και 
Επιστήμης Υλικών στο Πανεπιστήμιο της Μι-
νεσότα, προχώρησε τους τεχνητούς ζεόλιθους 
ένα βήμα παραπέρα. Ο Έλληνας καθηγητής 
ανέπτυξε πορώδεις μεμβράνες, με πάχος της 
τάξης των 200 μόλις νανομέτρων (δισεκατομ-
μυριοστών του μέτρου), οι οποίες λειτουρ-
γούν ως ζεόλιθοι με πλήθος νέων υποψήφιων 
εφαρμογών. Τα ζεολιθικά φύλλα του Τσαπατσή 
δημιουργήθηκαν με μια ποικιλία τεχνικών, 
όπως η απολέπιση, η εναπόθεση σε φυσικά 
υποστρώματα και η δευτεροταγής ανάπτυξη. 
Η ανάπτυξη λεπτότερων ζεολιθικών μεμβρα-
νών κατά παραγγελία «ανοίγει νέους ορίζοντες 
στη χημική βιομηχανία για αποτελεσματικότε-
ρες και ταχύτερες διεργασίες, με χαμηλότερο 
κόστος, ενεργειακή οικονομία και μειωμένες 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις» αναφέρει σε 
ανακοίνωσή του το ερευνητικό κέντρο «Δημό-
κριτος». Ο καθηγητής Τσαπατσής συνεργάζε-
ται εδώ και μια πενταετία με τον «Δημόκριτο» 
για την έρευνα στις ζεολιθικές μεμβράνες με 
τη συμμετοχή του Δρ Γεωργίου Καρανικολού, 
επιστημονικού συνεργάτη «Μαρί Κιουρί» στο 
Ινστιτούτο Φυσικοχημείας. Γεννήθηκε το 1965 
στην Αθήνα και σπούδασε Χημική Μηχανική 
στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας. Ολοκλήρωσε τη 
διδακτορική διατριβή του το 1991 στο γνωστό 
Caltech (Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Καλιφόρ-
νια). Είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της 
Μινεσότα από το 2003..
(Τα Νέα 3/2/2012)

ΟΤΑΝ ΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΜΑΘΑΙΝΟΥΝ ΑΠΟ ΤΙΣ 
ΑΡΑΧΝΕΣ

Πηγή φωτογραφίας: Nooz.gr. Οι ερευνητές του ΜΙΤ 
προτείνουν στους μηχανικούς να εμπνευστούν από 
την ανθεκτικότητα των ιστών της αράχνης για να 
περιορίσουν τις ζημιές σε κτίρια σε περιπτώσεις 
ακραίων συνθηκών. Η φύση έχει χρησιμεύσει κατ’ 
επανάληψη ως “μοντέλο” για τη δημιουργία σύγχρο-
νων προϊόντων που κάνουν ευκολότερη τη ζωή των 
ανθρώπων: για παράδειγμα τα αυτοκόλλητα τύπου 
βέλκρο “μιμούνται” το άνθος της κολλιτσίδας ενώ 
οι πατούσες της σαύρας γκέκο οδήγησαν στην κατα-
σκευή ισχυρών συγκολλητικών ουσιών.

Η ανθεκτικότητα των ιστών της αράχνης δεν 
οφείλεται μόνο στις μεταξένιες ίνες τους: σε 
περίπτωση ενός βίαιου κλονισμού, η αρχι-
τεκτονική τους επιτρέπει να θυσιάζεται ένα 
μικρό μέρος τους προκειμένου να σωθεί το 
ουσιώδες, μια ιδέα που θα μπορούσαν να χρη-
σιμοποιήσουν οι μηχανικοί στις κατασκευές 
τους, σύμφωνα με μια μελέτη που δημοσιεύ-
εται στη βρετανική επιστημονική επιθεώρηση 
Nature. Το γεγονός αυτό “επιτρέπει στην αρά-
χνη να επιδιορθώνει αντί να υφαίνει από το 
μηδέν τον ιστό”, επισημαίνουν οι ερευνητές. 
Η κατασκευή του ιστού εξάλλου απαιτεί τόσο 

μεγάλη ενέργεια που η αράχνη δεν μπορεί να 
επιδίδεται πολύ συχνά στην κατασκευή του. 
Η δύναμη και η ανθεκτικότητα των ινών από 
τους οποίους αποτελείται ο ιστός ήταν γνωστές 
από χρόνια, όμως τα υπόλοιπα πλεονεκτήματά 
του δεν είχαν ερευνηθεί, σημειώνει ο Μάρ-
κους Μπάλερ, του πανεπιστημίου MIT της Μα-
σαχουσέτης, ο οποίος ήταν επικεφαλής της 
μελέτης. Κάνοντας επιτόπιες παρατηρήσεις, 
αλλά και εξομοιώσεις σε ηλεκτρονικό υπολο-
γιστή, οι επιστήμονες ανέλυσαν τη δομή του 
ιστού της αράχνης και τις αντιδράσεις του σε 
διάφορα φυσικά φαινόμενα, όπως το να πέ-
φτει επάνω του ένα κλαράκι ή να βρίσκεται 
εν μέσω καταιγίδας. Σε σύγκριση με το βά-
ρος τους, οι ιστοί της αράχνης “είναι πιο γε-
ροί από το χάλυβα και πιο ανθεκτικοί από τις 
ίνες κέβλαρ”, τονίζεται στην ανακοίνωση του 
ΜΙΤ. Οι συνηθισμένοι ιστοί που υφαίνουν οι 
αράχνες σε κήπους ή στα γκαράζ των σπιτι-
ών, φτιάχνονται από πολλά διαφορετικά είδη 
ίνας, από τα οποία δύο είναι τα πιο σημαντικά 
για την ακεραιότητα της κατασκευής: οι ιξώ-
δεις, ελαστικές ίνες που εκτείνονται ελικοει-
δώς από το κέντρο προς το εξωτερικό τμήμα 
του ιστού και χρησιμεύουν στη σύλληψη του 
θηράματος και τα σκληρά, στεγνά “σχοινιά” 
που απλώνονται ακτινωτά από το κέντρο του.  
Το μετάξι αυτών των “σχοινιών” έχει μοριακή 
σύνθεση τέτοια που του προσδίδει ταυτόχρονα 
σταθερότητα και ευλυγισία, γι’ αυτό και είναι 
κρίσιμης σημασίας για τις μηχανικές ιδιότητες 
του συνόλου. Σε περίπτωση σοβαρής “επίθε-
σης”, όλος ο ιστός αντιδρά. Όμως ο αντίκτυπος 
είναι διαφορετικός για κάθε είδος ίνας. Όταν 
σπάσει κάποια από αυτές λόγω μεγάλης μη-
χανικής πίεσης, ο υπόλοιπος ιστός παραμένει 
ακέραιος.  Οι ερευνητές προτείνουν στους μη-
χανικούς να εμπνευστούν από την ανθεκτικό-
τητα των ιστών της αράχνης για να περιορίσουν 
τις ζημιές σε κτίρια σε περιπτώσεις ακραίων 
συνθηκών. Η φύση έχει χρησιμεύσει κατ’ επα-
νάληψη ως “μοντέλο” για τη δημιουργία σύγ-
χρονων προϊόντων που κάνουν ευκολότερη τη 
ζωή των ανθρώπων: για παράδειγμα τα αυτο-
κόλλητα τύπου βέλκρο “μιμούνται” το άνθος 
της κολλιτσίδας ενώ οι πατούσες της σαύρας 
γκέκο οδήγησαν στην κατασκευή ισχυρών συ-
γκολλητικών ουσιών.
(nooz.gr, με πληροφορίες από το ΑΠΕ-ΜΠΕ 2/2/2012)

«ΕΞΥΠΝΕΣ» ΣΦΑΙΡΕΣ ΒΡΙΣΚΟΥΝ ΜΟΝΕΣ 
ΤΟΥΣ ΤΟΝ ΣΤΟΧΟ
Μηχανικοί [στα εργαστήρια Sandia National 
Laboratories της κυβέρνησης των ΗΠΑ] έφτι-
αξαν μια σφαίρα η οποία έχει ενσωματωμένη 
τεχνολογία που της επιτρέπει να «αυτοκαθο-
δηγείται» και να βρίσκει το στόχο της ακόμη 
και σε απoστάσεις 1.5 χλμ! Το μυστικό της 
σφαίρας βρίσκεται στη μύτη της στην οποία εί-
ναι ενσωματωμένος ένας οπτικός αισθητήρας. 
Αυτός που θέλει να χτυπήσει ένα στόχο ρίχνει 
επάνω του μια δέσμη λέιζερ. Ο αισθητήρας 
ακολουθεί τη δέσμη, ενώ την ομαλή κίνηση 
της σφαίρας υποστηρίζουν μικροσκοπικά πτε-
ρύγια τα οποία φέρει επάνω της. Με αυτόν τον 
τρόπο η σφαίρα μπορεί να χτυπήσει ένα στόχο 
σε μεγάλες αποστάσεις. Οι πρώτες δοκιμές 
ολοκληρώθηκαν με επιτυχία και, σύμφωνα 
με τους δημιουργούς της, η σφαίρα μπορεί να 
χτυπήσει με ακρίβεια ένα στόχο σε απόσταση 
περίπου 1,5 χλμ - ακόμη και αν ο στόχος είναι 
κινούμενος. 
(Βήμα Science 1/2/2012)
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ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ
ΠΑΡΑΤΑΞΙΑΚΑ

n ΕΜΔΥΔΑΣ / ΚΜ:  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ 
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Το Δ.Σ. της Ένωσης Μηχανικών Δημοσίων Υπαλ-
λήλων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών της Κε-
ντρικής Μακεδονίας (Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ./Κ.Μ.) καλεί 
τα μέλη της Ένωσης σε Τακτική Γενική Συνέλευση 
στις 16 Φεβρουαρίου 2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 
10:30 π.μ. στην αίθουσα συνελεύσεων 1ος όροφος 
της τέως 3ης ΠΥΔΕ – Στρωμνίτσης 53, Θεσσαλονί-
κη. Σε περίπτωση που δεν θα επιτευχθεί απαρτία 
(άρθρο 8 του καταστατικού), θα πραγματοποιηθεί 
με τουλάχιστον 80 παρόντα μέλη (άρθρο 14 του 
καταστατικού), χωρίς νέα πρόσκληση η ΚΑΤΑΣΤΑ-
ΤΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ την Πέμπτη 
23 Φεβρουαρίου 2012 και ώρα 10:30 π.μ. στον 1ο 
όροφο, στην αίθουσα συνελεύσεων του κτιρίου 
της τέως 3ης ΠΥΔΕ Στρωμνίτσης 53, Θεσσαλονίκη
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
1. Τροποποίηση Καταστατικού 
2. Ενημερώσεις
3. Κινητοποιήσεις
Παρακαλούνται οι Διευθυντές και οι Προϊστάμενοι 
των Υπηρεσιών να διευκολύνουν τους συναδέλφους, 
ώστε να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση.

n ΣΔΑΤΜΒΕ : ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ 
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ
Επειδή έχει δημιουργηθεί μία σύγχυση σήμερα για 
το τι ακριβώς ισχύει όσον αφορά τα τοπογραφικά 
που συνοδεύουν τη βεβαίωση μηχανικού σύμφωνα 
με την παράγραφο 4, του άρθρου 23, του Ν.4014/11, 
ύστερα από έρευνα του ΣΔΑΤΜΒΕ σχετικά με το 
θέμα της σύνταξης τοπογραφικών διαγραμμάτων 
στα εντός σχεδίου γήπεδα προέκυψε το εξής: 
Στο σχέδιο νόμου “Ποινική προστασία του περι-
βάλλοντος –Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/
ΕΚ - Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης απο-
βλήτων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ- 
Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής”, στο άρθρο 
49, παράγραφος 3 (επισυνάπτεται το Σ/Ν) προβλέ-
πεται η ρύθμιση για τη σύνταξη τοπογραφικών δι-
αγραμμάτων που συνοδεύουν τη βεβαίωση μηχα-
νικού σύμφωνα με την παράγραφο 4, του άρθρου 
23, του Ν.4014/11. 
Το σχέδιο νόμου κατατέθηκε στις 12-01 και σή-
μερα βρίσκεται στη φάση επεξεργασίας από τις 
επιτροπές, άρα δεν αποτελεί ακόμα Νόμο του ελ-
ληνικού κράτους. 
Παρακολουθούμε την πορεία του και θα σας ενη-
μερώσουμε άμεσα για την ψήφιση του με τυχόν 
αλλαγές ή μη.
 
n Σ.Π.Μ.Ε : ΘΕΣΕΙΣ
 «Αριθμός ελέγχων ανά κατηγορία και είδος έρ-
γων και εργασιών δόμησης, διαδικασία ελέγχων 
Ελεγκτών Δόμησης»
Ο θεσμός του ελεγκτή δόμησης ο οποίος εισάγε-
ται με το ν.4030/11, είναι κάτι νέο στη χώρα μας 
και είναι σίγουρο ότι θα επηρεάσει σημαντικά την 
οικοδομική δραστηριότητα στο μέλλον. Σκοπός 
του νόμου είναι να υπάρχει υποχρεωτικός έλεγ-
χος σε κάθε νέα οικοδομή. Παρόμοια νομοθετή-
ματα ισχύουν και σε άλλα κράτη του εξωτερικού.
Επειδή ο νέος θεσμός εισάγει άλλον έναν παρά-
γοντα (είτε μηχανικό, είτε ομάδα μηχανικών) στη 

διαδικασία παραγωγής έργων, είναι κρίσιμο, προ-
κειμένου να μην επαναλάβουμε λάθη και παρα-
λείψεις του παρελθόντος, να καθοριστούν οι αρ-
μοδιότητες, τα όρια ελέγχου, και οι ευθύνες του 
ελεγκτή, καθώς επίσης να ξεκαθαριστούν και οι 
συνέπειες σε ενδεχόμενη πλημμελή άσκηση των 
καθηκόντων του.
Θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο ότι ο ρόλος του με-
λετητή και του επιβλέποντα δεν υποβαθμίζεται 
και δεν αντικαθίσταται σε καμία περίπτωση από 
τον ελεγκτή. Επίσης θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο 
ότι ο ελεγκτής δεν πρέπει να φέρει ευθύνες που 
εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της επίβλεψης. 
Οι αρμοδιότητες των ελεγκτών δόμησης ορίζο-
νται στο άρθρο 11 του ν.4030/11. Επειδή όμως 
οι αρμοδιότητες που αναφέρονται στο παραπάνω 
άρθρο είναι γενικές θα πρέπει μέσω της Υ.Α. να 
καθοριστούν σαφώς τα σημεία ελέγχου. Αυτά τα 
σημεία θα πρέπει να αφορούν και τις περιπτώσεις 
καταγγελιών, αλλά θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο 
ότι ο ελεγκτής σε καμία περίπτωση δεν διενεργεί 
πραγματογνωμοσύνη.
Τα στοιχεία ελέγχου ορίζονται γενικά στο άρθρο 7 
του ν4030/11 όπου είναι σαφές ότι στόχος είναι η 
τήρηση της μελέτης, όσον αφορά τα στοιχεία δη-
μοσίου συμφέροντος. 
Κατά την άποψή μας ως στοιχεία δημοσίου συμ-
φέροντος νοούνται η θέση της κατασκευής στο 
οικόπεδο (χωρίς έλεγχο οικοπέδου), ο όγκος της 
κατασκευής (περίγραμμα και ύψος), η διαμόρφω-
ση του περιβάλλοντα χώρου και γενικά ό,τι περιέ-
χεται στο διάγραμμα κάλυψης και ελέγχεται κατά 
το στάδιο της έγκρισης δόμησης. 
Σε καμία περίπτωση ο ελεγκτής δόμησης δεν θα 
πρέπει να υπεισέρχεται 
• στον έλεγχο της μελέτης ο οποίος αποτελεί απο-
κλειστική ευθύνη του μελετητή.
• σε θέματα ελέγχου ποιότητας υλικών και μεθό-
δων κατασκευής, το οποίο αποτελεί αποκλειστική 
αρμοδιότητα της επίβλεψης.
Προτείνονται για τις συνήθεις κατασκευές δύο 
έλεγχοι. 
• Ο πρώτος έλεγχος να πραγματοποιείται με την 
ολοκλήρωση του υπογείου (ή της θεμελίωσης εάν 
δεν υπάρχει υπόγειο), προκειμένου να ελεγχθούν 
οι αποστάσεις και η θέση του κτιρίου στο οικόπε-
δο (πλάγιες αποστάσεις, πρασιές, αντισεισμικοί 
αρμοί κ.λπ.).
• Ο δεύτερος και τελικός έλεγχος να διενεργεί-
ται με την ολοκλήρωση της κατασκευής όπου θα 
ελέγχονται αποκλειστικά και μόνο τα στοιχεία που 
περιλαμβάνονται στο σχέδιο του «διαγράμματος 
δόμησης» σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρ-
θρο 9 του ν.4030/11.
Σε περιπτώσεις κατασκευών που περιλαμβάνονται 
στην κατηγορία Α του σχεδίου της Υ.Α. είναι σαφές 
ότι απαιτείται μόνο ένας έλεγχος με την ολοκλή-
ρωση της κατασκευής.
Ο αριθμός των ελέγχων που θα διενεργηθούν 
μπορεί να μεταβάλλεται ανάλογα με τη φύση του 
έργου, τις επί τόπου συνθήκες, με το πρόγραμμα 
εργασιών κ.λπ.
Ο καθορισμός των στοιχείων ελέγχου θα πρέπει 
να λάβει υπόψη του ότι η πιστή εφαρμογή των 
μελετών είναι πρακτικά αδύνατη και ο επιβλέπων 
πολλές φορές αναγκάζεται να κάνει προσαρμογές 
(με τη σύμφωνη γνώμη του μελετητή) προκειμέ-
νου να αντιμετωπίσει κατασκευαστικές δυσκολί-
ες. Οποιαδήποτε τέτοια διαφοροποίηση αποτελεί 
αποκλειστική ευθύνη του επιβλέποντα και είναι 
δύσκολο να ελεγχθεί εκ των υστέρων στα πλαίσια 
μιας ή περισσότερων επισκέψεων. Από τα παρα-
πάνω θεωρούμε ότι ο ελεγκτής δεν θα πρέπει να 
υπεισέρχεται σε ελέγχους οπλισμού, ποιότητας 
υλικών, αφανών οικοδομικών εργασιών, δικτύων, 
εγκαταστάσεων κ.λπ.. Η έντεχνη και σύμφωνα με 
τη μελέτη εφαρμογή των παραπάνω θα πρέπει να 
καλύπτεται από σχετική βεβαίωση του επιβλέπο-
ντα. 
Η Υ.Α. θα πρέπει να καθορίζει σαφώς τα όρια και 
τις επιτρεπόμενες ανοχές - αποκλίσεις που μπο-
ρεί να προκύψουν κατά τον έλεγχο από τα μεγέθη 
της μελέτης. 
Να επισημάνουμε ότι η απαίτηση πολλαπλών και 

σύνθετων ελέγχων (ιδιαίτερα αφανών εργασιών) 
απαιτεί εξειδικευμένο εξοπλισμό οι οποίοι αυ-
ξάνουν το κόστος, προκαλούνται αμφιβολίες οι 
οποίες θα οδηγήσουν μοιραία σε προβλήματα και 
αντιπαραθέσεις μεταξύ των επιβλεπόντων και των 
ελεγκτών και φυσικά δημιουργούν αίσθημα ανα-
σφάλειας στον πολίτη-χρήστη της κατασκευής.
Θα πρέπει να καθοριστεί η αμοιβή των ελεγκτών 
δόμησης. Θα πρέπει να υπάρχει ένα σύστημα δια-
σφάλισης προκαθορισμένης αμοιβής και σε καμία 
περίπτωση το ύψος της δεν μπορεί να είναι αντι-
κείμενο διαπραγμάτευσης του ελεγκτή με τον επι-
βλέποντα, τον κύριο ή τον νομέα της κατασκευής.
Αρμοδιότητα άσκησης καθηκόντων ελεγκτή δό-
μησης, κατά την άποψή μας, θα πρέπει να έχουν 
όλοι όσοι κατά το νόμο μπορούν να επιβλέψουν 
την υπό έλεγχο κατασκευή.
Επειδή ο θεσμός του ελεγκτή δόμησης είναι κάτι 
νέο, είναι ανάγκη να γίνει σωστά. Απαραίτητη προ-
ϋπόθεση είναι η σαφής και απλοποιημένη διαδι-
κασία ελέγχου μέσα στο πνεύμα του νόμου, χωρίς 
να χάνεται όμως η ουσία.
 
n Π.Σ.Δ.Α.Τ.Μ.:   Αντικατάσταση παραγράφου 2 
του άρθρου 8 του ν. 4030/2011
Έγγραφο προς τον Γ. Παπακωνσταντίνου, Υπ.ΠΕΚΑ 
και τον Ν. Σηφουνάκη, Αν. Υπ.ΠΕΚΑ
Αξιότιμοι Κύριοι Υπουργοί,
Δια της παρούσης επιστολής θα θέλαμε να σας εκ-
φράσουμε την έντονη αντίδρασή μας και την πλήρη 
διαφωνία μας για το περιεχόμενο της τροπολογίας 
προσθήκης που αντικαθιστά την παράγραφο 2 του 
άρθρου 8 του ν. 4030/2011 που περιλαμβάνεται 
στο σχέδιο νόμου «Ποινική προστασία του περι-
βάλλοντος – Εναρμόνιση με την οδηγία 2008/99/
ΕΚ – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλο-
ντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».
Συγκεκριμένα, ενιστάμεθα εντόνως με την πρό-
βλεψή σας ότι μετά την ψήφιση της τροπολογίας 
«για τις άδειες δόμησης που αφορούν κτίρια σε 
παραδοσιακό οικισμό, παραδοσιακό ή ιστορικό 
τμήμα πόλης, στην ομάδα μελέτης συμμετέχουν 
υποχρεωτικά ένας Διπλωματούχος Αρχιτέκτονας 
Μηχανικός, ένας Διπλωματούχος Πολιτικός Μη-
χανικός και ένας Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος ή 
Μηχανολόγος Μηχανικός».
Μέσω της διατύπωσης αυτής είναι προφανές ότι, 
εμμέσως πλην σαφώς, βγάζετε τεχνηέντως εκτός 
αγοράς τον κλάδο των Διπλωματούχων Αγρονό-
μων Τοπογράφων Μηχανικών, αφού πλέον κα-
νένας πολίτης που θα θέλει να εκδώσει άδεια σε 
παραδοσιακό οικισμό δεν θα απευθύνεται στην 
κατ’ εξοχήν αρμόδια ειδικότητα για τη σύνταξη του 
τοπογραφικού υποβάθρου, γιατί πολύ απλά λόγω 
της υποχρέωσής του να απευθυνθεί αναγκαστικά 
σε Διπλωματούχο Πολιτικό Μηχανικό, θα ζητά-
ει απ’ τον ίδιο τη σύνταξη και του τοπογραφικού 
υποβάθρου.
Στην καλύτερη λοιπόν των περιπτώσεων, αν εμεί-
νετε στην ψήφιση αυτής της διάταξης, για μια 
μεγάλη γκάμα τοπογραφικών εργασιών, αφού ο 
αριθμός των παραδοσιακών οικισμών είναι πολύ 
μεγάλος, ο Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός θα 
λειτουργεί ως υπάλληλος του Πολιτικού Μηχανι-
κού.
Αυτό, αν μη τι άλλο, αντίκειται στις συνθήκες 
του υγιούς ανταγωνισμού, είναι αντιδεοντολογι-
κό, ανήθικο, αντιεπιστημονικό, απαράδεκτο και 
απορούμε ποιος είναι ο ιθύνων νους αυτής της 
νοσηρής διατύπωσης που πλήττει το επιστημο-
νικό κύρος και την επαγγελματική υπόσταση του 
κλάδου μας.
Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Διπλωματούχων Αγρο-
νόμων Τοπογράφων Μηχανικών επανειλημμέ-
νως έχει διατυπώσει τη θέση του περί διακριτών 
ρόλων στην άσκηση του επαγγέλματος ανάμεσα 
στις ειδικότητες των μηχανικών.
Με αυτό το σκεπτικό δεν εναντιώθηκε στην επι-
λογή της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου όπου 
μέσω της παραγράφου 2 του άρθρου 8 κατά την 
ψήφιση του ν. 4030/2011 ανέτρεψε την επί δεκα-
ετίες ισχύουσα νομοθεσία και έδωσε εν μια νυκτί 
το δικαίωμα σύνταξης αρχιτεκτονικών μελετών σε 
παραδοσιακούς οικισμούς αποκλειστικά και μόνο 
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σε Διπλωματούχους Αρχιτέκτονες Μηχανικούς. 
Κι όμως, ακολουθώντας τα χνάρια άλλων και γνω-
ρίζοντας ότι στερούσε από πολλούς συναδέλφους 
μας την απασχόλησή τους, ο Σύλλογος θα μπορού-
σε να βγει και να καταγγείλει αυτή την επιλογή. 
Δεν το έπραξε, γιατί ουδέποτε η Διοίκησή του έχει 
μάθει να λειτουργεί με στείρα συντεχνιακή λογική, 
αλλά κυρίως επειδή πίστευε ότι, έστω και μ’ αυτό 
το βίαιο τρόπο, θα καταστεί δυνατή η άπαξ και δια 
παντός διάκριση των ρόλων της κάθε ειδικότητας 
μηχανικού στον τομέα των ιδιωτικών έργων.
Κι ενώ ο κλάδος των Α.Τ.Μ. περιμένει εδώ και 
μήνες να υπογραφεί η γνωμοδότηση του Νομικού 
Συμβουλίου του Κράτους που έχει εκδοθεί από 
το Φεβρουάριο του 2011, ώστε να εφαρμοσθεί 
επιτέλους καθολικά η ισχύουσα νομοθεσία για τα 
επαγγελματικά δικαιώματα σύνταξης εξαρτημέ-
νων τοπογραφικών διαγραμμάτων και να πάψει η 
ανομία, έρχεται σήμερα η διάταξη αυτή να πλήξει 
βάναυσα τον κλάδο και να μας οδηγήσει σε επαγ-
γελματικό μεσαίωνα.
Η τροπολογία αυτή δεν έχει κανένα επιστημονικό, 
ηθικό και νομικό έρεισμα και πρέπει να αποσυρ-
θεί πάραυτα. Αν το Υπουργείο θέλει πραγματικά να 
συμβάλει στο ξεκαθάρισμα των επαγγελματικών 
δικαιωμάτων, να προχωρήσει εδώ και τώρα δια 
ολοκληρωμένης νομοθετικής ρυθμίσεως στη δια-
κριτότητα των ρόλων κάθε ειδικότητας μηχανικού.
Δε διεκδικούμε τίποτα περισσότερο από το να 
ασκούμε το επάγγελμα το οποίο σπουδάσαμε. Δεν 
δεχόμαστε τίποτα λιγότερο από την εφαρμογή επι-
τέλους της κείμενης νομοθεσίας.
Αυτό διεκδικούμε και επειδή αυτό είναι δίκαιο θα 
το πετύχουμε είτε τώρα είτε με την άμεση προ-
σφυγή μας, μετά από ενδεχόμενη ψήφιση της τρο-
πολογίας, στο Συμβούλιο της Επικρατείας.  

n Π.Σ.Δ.Α.Τ.Μ.  : ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ    -     8 Φεβρου-
αρίου 2012
Η αβάσταχτη ελαφρότητα της βουλευτικής επα-
ναστατικότητας.
Το χρονικό του πισωγυρίσματος στην προσπά-
θεια επιστημονικά τεκμηριωμένης διασφάλισης 
των συναλλαγών επί ακινήτων και της αποφυγής 
της αυθαιρεσίας 
Το 2011 ο Πανελλήνιος Σύλλογος Διπλωματού-
χων Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, ως ο 
πλέον αρμόδιος επιστημονικός φορέας επί θεμά-
των τοπογραφικών αποτυπώσεων και γενικότερα 
γεωχωρικών δεδομένων, βλέποντας ότι υπήρχε 
μια τάση για αλλαγή των πραγμάτων προς την κα-
τεύθυνση ανάδειξης των υφιστάμενων αυθαιρε-
σιών και αποτροπής νέων σε θέματα ακινήτων, τη 
διασφάλιση των συναλλαγών κατά τις μεταβιβά-
σεις ακινήτων, τη διαμόρφωση οικονομιών κλίμα-
κας στο εθνικό κτηματολόγιο, τον χωροταξικό και 
πολεοδομικό σχεδιασμό, κ.α., συμμετείχε σε συ-
νεχείς διαβουλεύσεις καταθέτοντας τις απόψεις 
του τόσο εγγράφως, όσο και δημόσια σε ημερίδες 
- συνέδρια και σε συναντήσεις που συμμετείχε 
παρουσία και της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΕΚΑ.
Αποτέλεσμα αυτής της διεπιστημονικής προσπά-
θειας – διαβούλευσης ήταν η ένταξη στο νόμο 
4030/2011 διάταξης (Άρθρο 49, παρ. 15) βάσει 
της οποίας η βεβαίωση του μηχανικού που προ-
βλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 23 του νόμου 
4014/2011 συνοδεύεται από τοπογραφικό διά-
γραμμα, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες προ-
διαγραφές, εξαρτημένο από το κρατικό σύστημα 
συντεταγμένων.
Η λογική που εισήχθη η διάταξη αυτή ήταν ότι με 
τον τρόπο αυτό θα υπήρχε ακριβής και μονοσήμα-
ντα ορισμένη γεωχωρική αναφορά των ακινήτων η 
οποία θα ήταν αναμφισβήτητη και θα διασφάλιζε 
τα περιουσιακά στοιχεία των πολιτών, επιτρέπο-
ντας παράλληλα στην πολιτεία να διαπιστώσει 
τυχόν αυθαιρεσίες και να συμπληρώσει το πάζλ 
του γεωχωρικού υποβάθρου της χώρας με μεγάλη 
ακρίβεια, γεγονός που θα συνέβαλε στη γρηγορό-
τερη, οικονομικότερη και ακριβέστερη ολοκλήρω-
ση του εθνικού κτηματολογίου και στον καλύτερο 
χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό. 
Η επιλογή αυτή ουδόλως προσέθετε επιπλέον οι-
κονομικά βάρη στους πολίτες, αφού:

1. Η σύνταξη ενός σύγχρονου τοπογραφικού εξαρ-
τημένου από το κρατικό δίκτυο συντεταγμένων 
που θα πληροί τις προδιαγραφές γίνεται μια φορά 
και χρησιμοποιείται για κάθε χρήση αφού, αν δεν 
έχει μεταβληθεί το πολεοδομικό καθεστώς, δεν 
απαιτείται η σύνταξη νέου ακόμα κι αν αυτό χρη-
σιμοποιηθεί σε χίλιες μεταβιβάσεις.
2. Το διάγραμμα αυτό προβλέπεται και απαιτείται 
ήδη από άλλες νομοθετικές διατάξεις για την έκ-
δοση οικοδομικών αδειών και τη διόρθωση κτη-
ματολογικών στοιχείων. Αυτή η διαφοροποίηση 
θέτει σε μεγάλο κίνδυνο την οικοδομησιμότητα 
των ακινήτων και μπορεί να οδηγήσει σε πιθανή 
ακύρωση των συμβολαιογραφικών πράξεων. 
3. Το εξαρτημένο τοπογραφικό διασφαλίζει ότι ο 
πολίτης δε θα αναγκαστεί με την ολοκλήρωση του 
εθνικού κτηματολογίου να προβεί σε τεράστιου 
κόστους χρονικές, οικονομικές και ψυχοφθόρες 
διαδικασίες, αφού ο μελετητής της κτηματογρά-
φησης θα γνωρίζει με μεγάλη ακρίβεια και στο 
ίδιο σύστημα συντεταγμένων με αυτό που εκπο-
νείται το εθνικό κτηματολόγιο τα γεωχωρικά στοι-
χεία του ακινήτου.
Τη διάταξη αυτή, από την πρώτη μέρα που τέθηκε 
σε ισχύ, την πολέμησαν όλοι αυτοί που πλούτιζαν 
τόσα χρόνια μέσα από την ασύστολη αυθαιρεσία 
σε θέματα γης, εργολάβοι, επίορκοι μηχανικοί και 
συμβολαιογράφοι που αποτελούσαν γρανάζια αυ-
τού του βρώμικου συστήματος.
Η διάταξη αυτή ανετράπη ως προς την ουσία και 
την ολότητά της από την αντίδραση σημαντικού 
τμήματος βουλευτών του Ελληνικού Κοινοβουλί-
ου. Οι βουλευτές αυτοί, αφού μέχρι σήμερα με 
την ψήφο και τις αποφάσεις τους ισοπέδωσαν 
μισθωτούς, συνταξιούχους, ελεύθερους επαγ-
γελματίες, αγρότες και διέρρηξαν τον κοινωνικό 
ιστό, αποφάσισαν να κάνουν ένα διάλλειμα από 
το θεάρεστο έργο τους και να «επαναστατήσουν» 
φορώντας το κοινωνικό τους προσωπείο και με το 
πρόσχημα ότι δήθεν επιβαρύνεται η συναλλαγή 
κατά τη μεταβίβαση να επιτύχουν εν τέλει με τη 
συγκατάθεση της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΕΚΑ 
την πλήρη ανατροπή αυτής της προοδευτικής και 
επιστημονικά ορθής διάταξης.
Το αποτέλεσμα βέβαια τελικά θα είναι να τρίβουν 
τα χέρια τους όλα τα μεγάλα συμφέροντα που επι-
βουλεύονται την αγορά - πώληση και αξιοποίηση 
ακίνητης περιουσίας, αφού με το πρωτοφανούς 
αστειότητας ψηφισμένο περιεχόμενο της διάταξης 
περί αξιοποίησης μεταξύ άλλων του ΟΣΔΕ και των 
διανομών οι πολίτες προοπτικά θα βρεθούν προ 
δυσάρεστων εκπλήξεων που θα οδηγήσουν όχι 
μόνο σε αδυναμία δόμησης των οικοπέδων τους, 
αλλά και σε πιθανή ακύρωση των συμβολαιογρα-
φικών πράξεων.
Όποιος πολίτης έχει πάει μια φορά να πάρει από-
σπασμα παλαιάς διανομής ή αναδασμού γνωρίζει 
ότι με καμία δύναμη δεν μπορούν να αποτελέσουν 
τα στοιχεία αυτά γεωχωρικό τεκμήριο για την πε-
ριγραφή του προς μεταβίβαση ακινήτου αφού έχο-
ντας συνταχθεί ογδόντα και πλέον χρόνια πριν, με 
τις τότε συνθήκες σύνταξης και των όποιων προ-
διαγραφών (άλλο σύστημα αναφοράς του Υπουρ-
γείου Γεωργίας) και εξοπλισμού δεν πιστοποιείται 
η μοναδικότητα του ακινήτου, ούτε η ύπαρξη αυ-
τού, αφού δε λαμβάνονται υπόψη μεταγενέστερες 
καταπατήσεις, διανοίξεις οδών, επεκτάσεις οικι-
σμών, κ.α. (βλέπε συν. αρχείο φώτο 1, περιλαμβά-
νει 5 φωτογραφίες)
Και ο πλέον αδαής γνωρίζει ότι το ΟΣΔΕ δεν εί-
ναι κτηματολόγιο, δεν αναφέρεται σε ιδιοκτησίες, 
αλλά σε καλλιέργειες. Μπορεί δηλαδή κάποιος 
καλλιεργητής να έχει μισθώσει πενήντα μικρο-
ιδιοκτησίες για να καλλιεργήσει ελιές, οπότε 
στο απόσπασμα αυτό που εμφανίζεται είναι ένα 
γεωτεμάχιο με το όνομα του καλλιεργητή και όχι 
των ιδιοκτητών που στην καλύτερη περίπτωση θα 
απέχει από λίγα μέτρα γεωχωρική απόκλιση μέχρι 
ένα Δήμο (έχει παρατηρηθεί πολλάκις και αυτό) 
και φυσικά θα αποκλίνει ως προς τα γεωμετρικά 
του στοιχεία και το εμβαδό. Θα χρησιμοποιηθεί 
δηλαδή ως συνοδευτικό της βεβαίωσης για τη με-
ταβίβαση, ένα απόσπασμα που επ’ αυτού αναγρά-

φεται ότι «σε καμία περίπτωση αυτό δεν αποτελεί 
τεκμήριο ιδιοκτησίας». (βλέπε συν. αρχείο φώτο 
2, περιλαμβάνει 1 φωτογραφία) 
Αυτό πετύχατε κύριοι βουλευτές, αυτό υιοθετήσα-
τε κύριοι Παπακωνσταντίνου και Σηφουνάκη.
Το δυστύχημα είναι ότι όλα αυτά τα προβλήματα 
επί των συμβολαίων θα αναδειχθούν από τη σύ-
νταξη του Εθνικού Κτηματολογίου και αυτός που 
θα την πληρώσει θα είναι ο απλός πολίτης που πα-
λεύει μια ζωή για να αποκτήσει ένα κομμάτι γης, 
να φτιάξει ένα σπίτι και θα δει ότι πιθανά να είναι 
στον αέρα. 
Τότε κύριοι, δε θα φταίει το κτηματολόγιο, αλλά 
εσείς που με τις πελατειακές σας σχέσεις και την 
οπισθοδρομική σας αντίληψη προκαλείτε τερά-
στια προβλήματα στους πολίτες.
Γιατί πολύ απλά οποιοδήποτε τοπογραφικό διά-
γραμμα συντάσσεται σήμερα με προδιαγραφές δι-
αφορετικές του Εθνικού Κτηματολογίου (Ε.Γ.Σ.Α. 
87), αποτελεί ασκήσεις επί χάρτου και εξυπηρετεί 
συντεχνιακά -και όχι μόνο- συμφέροντα, αδιαφο-
ρώντας για το συμφέρον των πολιτών που θα έπρε-
πε να υπηρετεί.
Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Διπλωματούχων Αγρο-
νόμων Τοπογράφων Μηχανικών δεν πρόκειται 
να παραμείνει άπραγος σ’ αυτή την επιστημονική 
εκτροπή που συντελέσθηκε με την ψήφιση αυτής 
της ντροπολογίας. Θα αποδείξει ότι στην πράξη 
είναι νομικά και τεχνικά ανεφάρμοστη. 
Και επειδή δεν νοείται κανείς να βάζει το πελα-
τειακό συμφέρον πάνω από την επιστημονική 
δεοντολογία ο Π.Σ.Δ.Α.Τ.Μ., πέραν των άλλων 
ενεργειών και δράσεων που έχει αναλάβει, έχει 
καλέσει σε απολογία το μέλος του Νίκο Σαλαγιάν-
νη, που ως βουλευτής Καρδίτσας έχει υπογράψει 
την τροπολογία συμβάλλοντας στην ανατροπή του 
αρχικά κατατεθειμένου κειμένου, με το ερώτημα 
της οριστικής διαγραφής.     

n ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΒΙΟ-
ΜΗΧΑΝΙΑΣ (ΣΤΕΒ) : ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ  2 
- 3 - 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012
Συνάδελφοι, 
Σε συνέχεια της Εκλογοαπολογιστικής Γενικής 
Συνέλευσης του Συλλόγου της  22/1/2011, προ-
κηρύσσονται Εκλογές στις 2 - 3 - 4  Μαρτίου 
2012  για την ανάδειξη:
- Διοικητικού Συμβουλίου, 
- αντιπροσώπων στα Δευτεροβάθμια όργανα (ΕΚΑ, 
ΓΣΕΕ) και 
- Εξελεγκτικής Επιτροπής, 
οι οποίες θα λάβουν χώρα  σε Αθήνα και 
Θεσσαλονίκη  (τόποι και χρόνοι θα ανακοινω-
θούν σε νεώτερη ανακοίνωση).
Υποψηφιότητες μπορούν να υποβάλλονται ιδιο-
χείρως έως και την Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 
στην Εφορευτική Επιτροπή, με τη συμπλήρωση 
της αίτησης υποψηφιότητας με τους παρακάτω 
τρόπους:
• Ιδιοχείρως στα μέλη της Εφορευτικής Επιτρο-
πής ή/και στα γραφεία του Συλλόγου κατόπιν συ-
νεννόησης
• Με email και τηλεφωνική επικοινωνία για επι-
βεβαίωση
Οι εγγραφές νέων μελών θα είναι ανοιχτές μέχρι 
20 Φεβρουαρίου.
Σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία η συμμετοχή και 
το δυνάμωμα του συλλόγου είναι παραπάνω από 
απαραίτητο. 
Να ενημερώσουμε τους συναδέλφους μας σε 
κάθε χώρο εργασίας!
Επικοινωνία με την εφορευτική επιτροπή:  
- κ. Γ. Κρικιγιάννη (τηλ. 6944369923), 
- κ. Γ. Μπάλλα (τηλ. 6976270589), 
- κ. Ρ. Κολέτσο (τηλ. 6942268081).
Email: steb@steb.gr 

n  Ε.Λ.Ε.Μ. :  ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ
ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ΤΗΣ Ε.Λ.Ε.Μ 
ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΚΜ,  ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 21 ΦΕ-
ΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012, ΑΠΟ ΤΙΣ 10:30 ΕΩΣ 12:30 n
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Τους στόχους της διοίκησης του Συλλόγου 
Μελετητών Δημοσίων Έργων Κεντρικής Μα-
κεδονίας περιγράφει με συνέντευξή του στο 
«Τεχνογράφημα» ο νέος πρόεδρός του, Τέλης 
Τοκατλίδης. Εξηγεί για ποιους λόγους η απε-
λευθέρωση των εκπτώσεων θα έχει αρνητι-
κές επιπτώσεις στην ποιότητα των μελετών, 
αλλά και στους ίδιους τους μελετητές, τάσ-
σεται υπέρ της άμεσης λειτουργίας της Αρχής 
Ελέγχου Μελετών και Έργων κι επαναφέρει το 
πάγιο αίτημα του Συλλόγου για εξυγίανση του 
Μητρώου Μελετητών. Ο κ. Τοκατλίδης, εκτιμά 
ότι ενδεχόμενη χρονική επιμήκυνση της ύφε-
σης θα επιφέρει σύντομα διαλυτικά φαινόμενα 
στο χώρο των μελετητών και τέλος χαρακτηρί-
ζει άριστη τη συνεργασία του Συλλόγου με το 
ΤΕΕ/ΤΚΜ.
Αναλάβατε πρόσφατα τα ηνία του Συλλόγου 
Μελετητών Δημοσίων Έργων Kεντρικής Μα-
κεδονίας. Ποιοί είναι οι άμεσοι στόχοι σας; 
Περιγράψτε τις βασικές προτεραιότητες της 
θητείας σας.
Κεντρική προτεραιότητα του νέου Διοικητικού 
Συμβουλίου, όπως και των προηγούμενων, 
αποτελεί η παρέμβασή μας στη διαμόρφωση 
του θεσμικού πλαισίου για την ανάθεση και την 
εκπόνηση δημοσίων συμβάσεων μελετών και 
παροχής υπηρεσιών. Την τελευταία διετία ο 
ΣΜΕΔΕΚΕΜ συμμετείχε ενεργά στις διεργασί-
ες για την αναμόρφωση του Ν. 3316, που είχαν 
ξεκινήσει στις αρχές του 2010 με πρωτοβουλία 
του Υπουργείου ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. Το Φεβρουάριο του 
2011 το Υπουργείο έθεσε σε δημόσια διαβού-
λευση το σχέδιο νόμου για τη μεταρρύθμιση 
του συστήματος ανάθεσης και εκτέλεσης συμ-
βάσεων μελετών και κατασκευών δημοσίων 
έργων. Η διαβούλευση ολοκληρώθηκε, έκτοτε 
όμως η διαδικασία αναμόρφωσης του νόμου 
διακόπηκε και δεν υπάρχουν μέχρι σήμερα 
ενδείξεις ότι το θέμα εντάσσεται στις άμεσες 
προτεραιότητες του Υπουργείου. Εν τω μεταξύ, 
τον Ιούλιο του 2011, τέθηκαν σε εφαρμογή οι 
διατάξεις του Ν. 3919 περί «απελευθέρω-
σης των κλειστών επαγγελμάτων», οι οποίες 
προβλέπουν την κατάργηση του κάτω ορίου 
στις οικονομικές προσφορές των μελετητών. 
Ο Σύλλογός μας είχε από καιρό κρούσει τον 
κώδωνα του κινδύνου για τις δυσμενέστατες 
συνέπειες που θα έχει η απελευθέρωση των 
εκπτώσεων, εν μέσω της σοβαρής κρίσης που 
διέρχεται ο κλάδος, στην ποιότητα των παρα-
γόμενων μελετών, αλλά και στην προσπάθεια 
επιβίωσης πολλών σοβαρών και οργανωμέ-

νων μελετητικών σχημάτων. Υπάρχει, λοιπόν, 
σήμερα μία άμεση, επιτακτική ανάγκη να 
δημιουργηθούν ή να ενισχυθούν οι θεσμικές 
ασφαλιστικές δικλείδες που θα διασφαλίζουν 
αφενός μεν την ποιότητα των εκπονούμενων 
μελετών, αφετέρου δε τον υγιή ανταγωνισμό 
μεταξύ των μελετητών.
Μπορείτε να μας εξηγήσετε γιατί η απελευ-
θέρωση των εκπτώσεων θα έχει αρνητικές 
επιπτώσεις στην ποιότητα των μελετών, αλλά 
και στους ίδιους τους μελετητές;
Η  κατάργηση του κάτω ορίου των οικονομι-
κών προσφορών γίνεται στη χειρότερη δυνατή 
συγκυρία. Τα οξυμένα οικονομικά προβλήμα-
τα της χώρας και οι σοβαρές περικοπές του 
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έχουν 
οδηγήσει στη δραματική συρρίκνωση των με-
λετητικών αντικειμένων και σε μεγάλη μείωση 
του κύκλου εργασιών του συνόλου σχεδόν των 
μελετητικών γραφείων. Μέσα σε ένα τέτοιο 
περιβάλλον, η απελευθέρωση των εκπτώσε-
ων θα οδηγήσει, μοιραία, σε έναν ιδιαίτερα 
σκληρό οικονομικό ανταγωνισμό μεταξύ των 
μελετητών και φοβάμαι ότι θα εμφανισθούν 
φαινόμενα ασυνήθιστα χαμηλών οικονομικών 
προσφορών.
Η μείωση της αμοιβής των μελετών θα ανα-
γκάσει ακόμη και τους πλέον συνεπείς μελε-
τητές να περιορίσουν δραστικά το κόστος πα-
ραγωγής της μελέτης, προκειμένου να αποφύ-
γουν την οικονομική ζημία. Για ένα μελετητικό 
γραφείο, περιορισμός του κόστους παραγωγής 
σημαίνει μείωση του χρόνου εκπόνησης της 
μελέτης. Αυτό, για παράδειγμα, θα έχει ως 
αποτέλεσμα να αποφεύγει ένας μελετητής την 
ενδελεχή εξέταση εναλλακτικών λύσεων για 
να καταλήξει στη βέλτιστη και οικονομικότερη 
λύση, επειδή η διερεύνηση αυτή είναι χρονο-
βόρα. Επίσης, οι χαμηλές αμοιβές δεν ευνοούν 
την καινοτομία στο σχεδιασμό ενός έργου και 
την εφαρμογή πρωτότυπων λύσεων, οι οποίες 
απαιτούν μεγαλύτερη ανάλωση μελετητικού 
χρόνου από τις συμβατικές, «πεπατημένες» 
λύσεις. Αντιλαμβάνεσθε, λοιπόν, γιατί μιλάμε 
για κίνδυνο υποβάθμισης της ποιότητας των 
μελετών, με αρνητικές επιπτώσεις στη λει-
τουργικότητα, την αισθητική και την οικονομι-
κότητα των δημοσίων έργων.
Όμως υπάρχει και μια άλλη πτυχή, που αφορά 
τον αθέμιτο ανταγωνισμό των «ευκαιριακών» 
μελετητικών γραφείων προς τα σοβαρά και 
οργανωμένα μελετητικά σχήματα. Τα «ευ-
καιριακά» γραφεία, με πλασματική συνήθως 
στελέχωση και εξοπλισμό, αντιμετωπίζουν τη 
μελέτη ως μία απλή επιχειρηματική δραστη-

ριότητα και όχι ως παραγωγή επιστημονικού 
έργου, και αδιαφορούν για την ουσιαστική ποι-
ότητα των μελετών που εκπονούν. Τα γραφεία 
αυτά, επειδή δεν βαρύνονται με τα λειτουργικά 
έξοδα των σοβαρά οργανωμένων γραφείων, θα 
έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν υψηλότε-
ρες εκπτώσεις και να βρεθούν σε πλεονεκτική 
θέση μέσα στις νέες συνθήκες οικονομικού 
ανταγωνισμού, που διαμορφώνονται. Εάν δεν 
υπάρξει αυστηρή ποιοτική αξιολόγηση, είναι 
ορατός ο κίνδυνος οι «αεριτζήδες» μελετητές 
να αποσπάσουν σημαντικό μερίδιο μελετητι-
κής δραστηριότητας, σε βάρος των συνεπών 
και οργανωμένων μελετητικών γραφείων, τα 
οποία θα απειληθούν ενδεχομένως και με δι-
άλυση.
Με ποιο τρόπο πιστεύετε ότι μπορούν να 
αντιμετωπισθούν τα αρνητικά φαινόμενα στα 
οποία αναφερθήκατε;
Όπως είπα και προηγουμένως, απαιτούνται 
θεσμικά «αντίβαρα» για τη διασφάλιση της 
ποιότητας των μελετών και την προστασία του 
υγιούς ανταγωνισμού. Η άμεση ίδρυση και 
λειτουργία της Αρχής Ελέγχου Μελετών και 
Έργων (Α.Ε.Μ.Ε.), που προβλεπόταν στο νο-
μοσχέδιο του Υπουργείου, θα ήταν ένα θετικό 
βήμα σ’ αυτήν την κατεύθυνση. Ο Σύλλογός 
μας τάχθηκε από την αρχή υπέρ της ίδρυσης 
της Α.Ε.Μ.Ε., υποστηρίζοντας ότι πρέπει να 
της δοθούν ουσιαστικές αρμοδιότητες, όπως 
οι γνωμοδοτήσεις επί ενστάσεων κατά τη δια-
δικασία ανάθεσης, αλλά και κατά την εκτέλεση 
των δημοσίων συμβάσεων μελετών ο έλεγχος 
του φακέλου των έργων και η ουσιαστική πι-
στοποίηση των εγγεγραμμένων στο Μητρώο 
Μελετητών και Γραφείων Μελετών. Η αποτε-
λεσματική λειτουργία της Α.Ε.Μ.Ε. προϋποθέ-
τει, βέβαια,  ικανή οργανωτική συγκρότηση και 
επαρκή χρηματοδότηση, ειδάλλως ελλοχεύει ο 
κίνδυνος του εκφυλισμού της Αρχής αυτής σε 
ένα γραφειοκρατικό όργανο, που θα παράγει 
καθυστερήσεις αντί ουσιαστικού έργου.
Πιστεύουμε, επίσης, ότι θα πρέπει να καθιε-
ρωθεί ο υποχρεωτικός έλεγχος των μελετών, 
επάνω από κάποιο όριο, από Ανεξάρτητο Ελε-
γκτή, ο οποίος θα επιλέγεται με ποιοτικά κυ-
ρίως κριτήρια και θα ελέγχει τον Ανάδοχο της 
μελέτης από το αρχικό στάδιο εκπόνησής της. 
Ο έλεγχος των μελετών προβλέπονταν επίσης 
στο νομοσχέδιο του Υπουργείου και εκτιμούμε 
ότι θα συνέβαλε ουσιαστικά στη διασφάλιση 
της ορθότητας και πληρότητας των παραγόμε-
νων μελετών.
Ιδιαίτερα σημαντική είναι επίσης η επικαι-
ροποίηση, εξειδίκευση και συμπλήρωση των 
Προδιαγραφών των Μελετών. Είναι κοινή δια-
πίστωση ότι οι προδιαγραφές που καθορίζουν 
το Π.Δ. 696/74, αλλά και μεταγενέστερα κείμε-
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«Απαιτούνται θεσμικά ‘αντίβαρα’ για τη διασφάλιση της ποιότητας των μελετών»
n Άγγελος Αγγελίδης

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Τέλης Τοκατλίδης 
πρόεδρος ΣΜΕΔΕΚΕΜ

«ο Σύλλογός μας 
είχε από καιρό 

κρούσει τον κώδωνα 
του κινδύνου 

για τις δυσμενέστατες 
συνέπειες που θα έχει η 

απελευθέρωση 
των εκπτώσεων»

«η  κατάργηση 
του κάτω ορίου 

των οικονομικών προ-
σφορών 

γίνεται στη χειρότερη 
δυνατή συγκυρία»

«η μείωση της αμοιβής 
των μελετών 

θα αναγκάσει α
κόμη και τους πλέον 
συνεπείς μελετητές 

να περιορίσουν δραστικά 
το κόστος παραγωγής 

της μελέτης, 
προκειμένου 

να αποφύγουν 
την οικονομική ζημία»

«πρέπει να καθιερωθεί 
ο υποχρεωτικός έλεγχος 

των μελετών, 
επάνω από κάποιο όριο, 

από Ανεξάρτητο 
Ελεγκτή»

«πιστεύω ότι η 
σημαντικότερη επιτυχία 

του ΣΜΕΔΕΚΕΜ 
ήταν η καταξίωσή του 

ως αξιόπιστος 
θεσμικός συνομιλητής 

της Πολιτείας 
για θέματα που αφορούν 

το πλαίσιο άσκησης της 
μελετητικής 

δραστηριότητας»



να, πρέπει να εκσυγχρονισθούν, προσαρμοζό-
μενες στις σημερινές τεχνικές απαιτήσεις των 
έργων. Επίσης, θα ήταν σκόπιμο και χρήσιμο 
να δοθεί μεγαλύτερη ανάλυση στην περιγραφή 
των παραδοτέων των σταδίων για κάθε κατη-
γορία μελέτης. Η ύπαρξη βελτιωμένων, πλη-
ρέστερων προδιαγραφών δίνει ένα χρήσιμο 
εργαλείο στις Επιβλέπουσες Υπηρεσίες για τον 
αποτελεσματικότερο έλεγχο των μελετών που 
διαχειρίζονται και λειτουργεί αποτρεπτικά σε 
απόπειρες «εκπτώσεων» επί των παραδοτέων 
των μελετών από ασυνεπείς μελετητές.
Αναφερθήκατε στην ανάγκη πιστοποίησης 
των εγγεγραμμένων στο Μητρώο Μελετητών. 
Ποια είναι η κατάσταση σήμερα και τι συγκε-
κριμένα προτείνετε;
Ένα κρίσιμο ζήτημα για τη διασφάλιση του υγι-
ούς ανταγωνισμού είναι η εξυγίανση του Μη-
τρώου Μελετητών, που αποτελεί πάγιο αίτημα 
του Συλλόγου μας. Σήμερα δραστηριοποιού-
νται στη χώρα μας, κατά τρόπο ανεξέλεγκτο, 
γραφεία μελετών που το πραγματικό τους δυ-
ναμικό είναι εντελώς αναντίστοιχο των μελετη-
τικών πτυχίων που τυπικά διαθέτουν. Κατά τη 
διαδικασία αναμόρφωσης του Ν. 3316, ο ΣΜΕ-
ΔΕΚΕΜ είχε προτείνει ρυθμίσεις για τον πε-
ριορισμό αυτού του φαινομένου. Οι προτάσεις 
μας προέβλεπαν γεωγραφικούς περιορισμούς 
για την επαγγελματική έδρα των μελετητών, 
που στελεχώνουν ένα εταιρικό πτυχίο, καθώς 
και αυξημένα, σε σχέση με τα σημερινά, ελάχι-
στα ποσοστά συμμετοχής των μελετητών αυτών 
στη μελετητική εταιρεία, όπου είναι ενταγμένο 
το πτυχίο τους. Το Υπουργείο, ενώ υποδέχθηκε 
θετικά τις προτάσεις αυτές, δεν τις περιέλαβε 
στο τελικό κείμενο του νομοσχεδίου. Φαίνεται 
ότι οι προτάσεις μας συνάντησαν τη σφοδρή 
αντίδραση κάποιων, που έχουν συμφέρον να 
διαιωνισθεί η σημερινή κατάσταση.
Έχουμε, ωστόσο, και άλλες προτάσεις για την 
εξυγίανση του Μητρώου Μελετητών, όπως για 
παράδειγμα τη θέσπιση ελαχίστων απαιτήσε-
ων γραφειακών εγκαταστάσεων, εξοπλισμού 
και λογισμικού των μελετητικών γραφείων, 
ανάλογα με το πλήθος, την κατηγορία και την 
τάξη των πτυχίων που διαθέτουν. Η ικανοποί-
ηση των παραπάνω απαιτήσεων καθώς και η 
φυσική παρουσία του μελετητικού δυναμικού, 
που δηλώνει ένα γραφείο ότι διαθέτει, θα μπο-
ρούσε να ελέγχεται με επιτόπου αυτοψία από 
εκπροσώπους της Αρχής Ελέγχου Μελετών και 
Έργων, στο πλαίσιο μιας διαδικασίας ελέγχου 
και πιστοποίησης (audit) των εγγεγραμμένων 
στο Μητρώο.
Εκτός από τις παρεμβάσεις του Συλλόγου στη 
διαμόρφωση του θεσμικού πλαισίου των με-
λετών, ποιες άλλες δράσεις προγραμματίζετε 
για τη διάρκεια της θητείας σας;

Ο προγραμματισμός του Δ.Σ. του ΣΜΕΔΕΚΕΜ 
για τη διετία 2011-2013 εστιάζεται στους πα-
ρακάτω άξονες:
- Υποστήριξη των μελών του Συλλόγου, που 
σχεδιάζουν να δραστηριοποιηθούν στο εξω-
τερικό, με τη διοργάνωση ενημερωτικής ημε-
ρίδας στην οποία θα γίνει παρουσίαση των 
ευκαιριών, αλλά και των προϋποθέσεων για τη 
διεκδίκηση μελετών εκτός Ελλάδας.
- Αξιοποίηση της θεσμικής εκπροσώπησης 
του Συλλόγου στη Γνωμοδοτική Επιτροπή Με-
λετών (Γ.Ε.Μ.), ώστε να υπάρχει μία τακτική 
ενημέρωση για τα θέματα που συζητούνται 
στην Επιτροπή και αφορούν είτε το θεσμικό 
πλαίσιο των μελετών είτε τις διαδικασίες εγ-
γραφής, προαγωγής και ενημέρωσης των με-
λετητικών πτυχίων.
- Διεκδίκηση της συμμετοχής των μελετητών 
στην επίβλεψη των έργων, τις μελέτες των 
οποίων εκπονούν.
- Ενεργοποίηση της αναβαθμισμένης λειτουρ-
γικά ιστοσελίδας του Συλλόγου, για την παρο-
χή πληροφοριών στα μέλη μας σχετικά με τις 
δραστηριότητες του Συλλόγου, τη νομοθεσία 
των μελετών, καθώς και την προβολή νέων και 
εκδηλώσεων που αφορούν τους μελετητές.
- Παρακολούθηση της τήρησης της νομοθεσί-
ας περί μελετών από τις Αναθέτουσες Αρχές. 
Παρεμβάσεις ή άλλες ενέργειες (π.χ. ενστά-
σεις επί προκηρύξεων) σε περιπτώσεις που 
διαπιστώνονται παραβιάσεις ή παρεκκλίσεις 
από την κείμενη νομοθεσία.
Δεκαπέντε χρόνια μετά την ίδρυσή του, ποιες 
ήταν οι επιτυχίες του Συλλόγου σε ό,τι αφορά 
την προάσπιση των επαγγελματικών συμφε-
ρόντων του κλάδου;
Πιστεύω ότι η σημαντικότερη επιτυχία του 
ΣΜΕΔΕΚΕΜ ήταν η καταξίωσή του ως αξιόπι-
στος θεσμικός συνομιλητής της Πολιτείας για 
θέματα που αφορούν το πλαίσιο άσκησης της 
μελετητικής δραστηριότητας. Ο Σύλλογός μας 
είχε ενεργή συμμετοχή τόσο στη διαδικασία 
σύνταξης του Ν. 3316 όσο και στην πρόσφατη 
διαβούλευση για την αναμόρφωση του νόμου, 
αλλά και κατά την έκδοση εφαρμοστικών δια-
ταγμάτων και εγκυκλίων. Η καταξίωση αυτή δεν 
προήλθε από τις καλές «δημόσιες σχέσεις» 
του Συλλόγου ή επειδή ήμασταν κοντά στα 
κέντρα λήψης των αποφάσεων. Είμαστε ένας 
σύλλογος της περιφέρειας και οι απόψεις μας 
δεν ήταν πάντα αρεστές στην Κεντρική Διοίκη-
ση. Η αναγνώριση του ΣΜΕΔΕΚΕΜ κατακτή-
θηκε με την εθελοντική προσφορά επίπονης 
και μεθοδικής εργασίας μελών των προηγού-
μενων Συμβουλίων, αλλά και απλών μελών του 

Συλλόγου, που συμμετείχαν όλα αυτά τα χρόνια 
στις ομάδες εργασίας που συστήσαμε. Αυτή η 
προσφορά εργασίας μας έδωσε τη δυνατότη-
τα να καταθέτουμε ολοκληρωμένες προτάσεις 
αναφορικά με τα θέματα των μελετών, αλλά 
και να ασκούμε τεκμηριωμένη κριτική, όταν 
οι αποφάσεις του Υπουργείου ή άλλων φορέων 
δε μας έβρισκαν σύμφωνους. Αυτός ο τρόπος 
δράσης συντέλεσε στο να διεκδικήσουμε επι-
τυχώς δύο κεντρικές θεσμικές εκπροσωπή-
σεις, στη Γνωμοδοτική Επιτροπή Μελετών και 
στα Πειθαρχικά Συμβούλια των Μελετητών.
Σημαντικές ήταν οι παρεμβάσεις του Συλ-
λόγου, είτε με έγγραφες διαμαρτυρίες είτε 
μέσω της άσκησης ενστάσεων, σε περιπτώ-
σεις προκηρύξεων μελετών που παραβίαζαν 
ή δεν εφάρμοζαν τη νομοθεσία περί μελετών. 
Είχαμε, επίσης, επιτυχείς παρεμβάσεις για την 
ακύρωση παράνομων αναθέσεων μελετών, που 
βαπτίζονταν «ερευνητικά προγράμματα» προ-
κειμένου να ανατεθούν, στη συνέχεια, σε εκ-
παιδευτικά ιδρύματα. Δυστυχώς, παρά τις επί 
σειρά ετών ενέργειες του Συλλόγου μας, αλλά 
και άλλων συλλόγων και φορέων μηχανικών, 
οι περιπτώσεις παρατύπων προκηρύξεων ή 
αποφυγής εφαρμογής του Ν. 3316 πληθαίνουν 
αντί να ελλατώνονται. Στο θέμα αυτό έντονα εί-
ναι τα παράπονά μας από τις ηγεσίες του ΥΠΟ.
ΜΕ.ΔΙ. και του Υ.ΠΕ.Κ.Α., διότι ενίοτε ευνοούν 
την καταστρατήγηση ενός θεσμικού πλαισίου 
που οι ίδιες θα όφειλαν να διαφυλάττουν. 
Τέλος, θεωρώ σημαντικό το γεγονός ότι ο Σύλ-
λογός μας, από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα, 
διατήρησε τη φυσιογνωμία ενός συλλόγου 
μελετητών – φυσικών προσώπων, προασπί-
ζοντας εξίσου τα επαγγελματικά διακιώματα 
τόσο των μεμονωμένων μελετητών όσο και των 
οργανωμένων γραφείων Δ’ και Ε’ τάξης, στα 
οποία συμμετέχουν μέλη μας. Αυτό το στοιχείο 
αποτυπώνεται στη σύνθεση του μητρώου των 
μελών μας, το οποίο κατά το ήμισυ περίπου 
απαρτίζεται από συναδέλφους που δραστη-
ριοποιούνται είτε ατομικά είτε σε ολιγομελή 
σχήματα.
Το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων έχει 
καταστεί ουσιαστικά ανενεργό, ενώ η απορ-
ροφητικότητα του ΕΣΠΑ αναμένεται να κυ-
μανθεί σε χαμηλα επίπεδα. Τι προβλήματα 
δημιουργεί αυτό στους μελετητές δημοσίων 
έργων; Πώς μπορούν να ξεπερασθούν;
Τα σοβαρά οικονομικά προβλήματα που αντιμε-
τωπίζει η χώρα, αλλά και οι χρόνιες διαρθρωτι-
κές αδυναμίες της Δημόσιας Διοίκησης έχουν 
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«τα σοβαρά 
οικονομικά προβλήματα 
που αντιμετωπίζει 
η χώρα αλλά και 
οι χρόνιες διαρθρωτικές 
αδυναμίες της Δημόσιας 
Διοίκησης έχουν 
δυσμενέστατες 
επιπτώσεις 
στους μελετητές 
δημοσίων έργων»

«εφόσον η χώρα 
ξαναμπεί σε πορεία 
ανάπτυξης, θα υπάρξουν 
ανάγκες δημιουργίας 
τεχνικών υποδομών 
για την υποστήριξη 
της οικονομικής 
δραστηριότητας 
και κατά συνέπεια 
θα υπάρξει άμεσο αντι-
κείμενο εργασίας 
για τους μελετητές»

«η σημερινή 
διοίκηση του ΣΜΕΔΕΚΕΜ 
σκοπεύει να συνεχίσει 
την παράδοση 
της στενής συνεργασίας 
και των κοινών δράσεων 
με το ΤΕΕ/ΤΚΜ»
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
ΓΙΑ ΣΥΠΟΘΑ ΚΑΙ ΣΑ 
 

Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας - Θράκης. Τα μητρώα συντάσσο-
νται με τη σύμφωνη γνώμη του ΤΕΕ και του 
Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Διπλωματούχων Ανω-
τάτων Σχολών - Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτό-
νων (ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ). Σ’ αυτά εγγράφονται όσοι 
Αρχιτέκτονες πληρούν δύο (2) από τις παρακά-
τω προϋποθέσεις:
• Εξαετή Αρχιτεκτονική εμπειρία
• Διάκριση σε Αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς
• Δημοσιεύσεις επί Αρχιτεκτονικών θεμάτων
• Μεταπτυχιακό ή διδακτορικό σε Αρχιτεκτο-
νικές Σχολές
Η θητεία των (ΣΑ) είναι διετής. Δεν επιτρέπε-
ται ο ορισμός των ίδιων προσώπων ως μελών 
του (ΣΑ), εάν δεν παρεμβληθεί διάστημα μεγα-
λύτερο των τεσσάρων ετών.

Σας καλούμε, εφόσον διαθέτετε τα απαιτού-
μενα κατά περίπτωση προσόντα, να υποβάλ-
λετε απλή αίτηση με βιογραφικό σημείωμα, 
έως 25/02/2012, στα γραφεία του Τμήματος, 
Μ. Αλεξάνδρου 49 στην Θεσσαλονίκη με fax 
2310 883110 
με e-mail protocol-tkm@central.tee.gr 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να 
απευθύνεστε στα Γραφεία του Τμήματος, στην 
κα Κυριακή Πετρίδου τηλ. 2310 88312 n

Το ΤΕΕ/ΤΚΜ καλεί τα μέλη του να εκδηλώσουν 
το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή στα δύο νέα 
Συμβούλια που συγκροτούνται στο πλαίσιο του 
Ν. 4030/2011:
Συνάδελφοι,
Σε εφαρμογή του Ν.4030/2011 (ΦΕ-
Κ209Α/21.9.2011) «Νέος τρόπος έκδοσης 
αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και 
λοιπές διατάξεις», που θα τεθεί σε ισχύ από 
1 Μαρτίου 2012, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση 
Μακεδονίας – Θράκης πρόκειται να συγκροτή-
σει τα παρακάτω Συμβούλια:
1. «Συμβούλια Πολεοδομικών θεμάτων & Αμ-
φισβητήσεων – ΣΥΠΟΘΑ», στην έδρα κάθε Πε-
ριφερειακής Ενότητας (Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, 
Σέρρες, Ημαθία, Πιερία, Πέλλα, Κιλκίς), σύμ-
φωνα με τα άρθρα 30, 31, 32 του Ν.4030/2011 
«Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγ-
χου κατασκευών και λοιπές διατάξεις», σε αντι-
κατάσταση των ΣΧΟΠ Νομού, καθώς και του 
ΣΧΟΠ Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
Τα ΣΥΠΟΘΑ είναι πενταμελή. Σ’ αυτά συμμε-
τέχει ένας μηχανικός εκπρόσωπος του ΤΕΕ με 
τον αναπληρωτή του, με αποδεδειγμένη εμπει-
ρία σε θέματα Χωροταξίας και Πολεοδομίας. 
Το ΤΕΕ/ΤΚΜ πρόκειται να συντάξει κατάλογο, 
ο οποίος θα αποσταλεί στην Αποκεντρωμένη 
Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης και η επιλογή 

του εκπροσώπου του με τον αναπληρωτή του 
για κάθε Περιφερειακή Ενότητα, θα γίνεται 
μετά από ηλεκτρονική κλήρωση.
Για την κατάρτιση του καταλόγου του ΤΕΕ/ΤΚΜ 
θα συνυπολογιστούν τα παρακάτω κριτήρια:
• Τετραετής εμπειρία σε θέματα Χωροταξίας 
και Πολεοδομίας
• Εκπόνηση πολεοδομικών ή χωροταξικών 
μελετών 
• Μεταπτυχιακό ή διδακτορικό σε θέματα Χω-
ροταξίας και Πολεοδομίας
και θα γίνει συγκριτική αξιολόγηση.
2. «Συμβούλια Αρχιτεκτονικής-ΣΑ», στην 
έδρα κάθε Περιφερειακής Ενότητας (Θεσσα-
λονίκη, Χαλκιδική, Σέρρες, Ημαθία, Πιερία, 
Πέλλα, Κιλκίς), σύμφωνα με τα άρθρα 20 έως 
και 24 του Ν.4030/2011 (ΦΕΚ 249Α) «Νέος 
τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου 
κατασκευών και λοιπές διατάξεις», σε αντικα-
τάσταση των Α’βάθμιων ΕΠΑΕ Νομών και της 
Β’βάθμιας ΕΠΑΕ Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
Τα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής είναι τετραμε-
λή. Σ’ αυτά συμμετέχουν δύο (2) Αρχιτέκτονες 
ιδιώτες μελετητές με τους αναπληρωτές τους, 
οι οποίοι επιλέγονται με κλήρωση από μητρώα 
που τηρούνται σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα 
με μέριμνα του Γενικού Γραμματέα Χωροταξί-
ας & Αστικού Περιβάλλοντος και του Γενικού 

δυσμενέστατες επιπτώσεις στους μελετητές 
δημοσίων έργων. Οι συνέπειες της παρατετα-
μένης οικονομικής ύφεσης και της ελλειμματι-
κής διαχείρισης συνοψίζονται ως εξής:
- Δραστικές περικοπές στις δημόσιες επενδύ-
σεις και αναβολή ή ακύρωση σημαντικών έρ-
γων υποδομής και των αντιστοίχων μελετών.
- Σημαντικές ανεξόφλητες οφειλές προς τους 
μελετητές, εξαιτίας των ταμειακών ελλειμμά-
των του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου 
τομέα.
- Αδυναμία να αναπληρωθούν οι απώλειες των 
παραπάνω εσόδων με έσοδα από ιδιωτικές 
μελέτες, δεδομένης της ανυπαρξίας ιδιωτικών 
επενδύσεων.
- Δραματική συρρίκνωση του επιστημονικού 
δυναμικού των μελετητικών γραφείων και ση-
μαντική περικοπή του εισοδήματος όσων πα-
ραμένουν επαγγελματικά ενεργοί.
- Κύμα φυγής έμπειρων και καταρτισμένων 
μελετητών στο εξωτερικό.
Όλα τα παραπάνω, σε συνδυασμό με τα επιβα-

ρυντικά οικονομικά μέτρα που λαμβάνονται για 
την αντιμετώπιση του δημοσιονομικού ελλείμ-
ματος (φορολόγηση, έκτακτες εισφορές κ.λπ.), 
δημιουργούν ένα ασφυκτικό περιβάλλον για 
την άσκηση της επαγγελματικής μας δραστη-
ριότητας. Ενδεχόμενη χρονική επιμήκυνση της 
ύφεσης θα επιφέρει σύντομα διαλυτικά φαινό-
μενα στο χώρο μας.
Το ξεπέρασμα των προβλημάτων αυτών συνδέ-
εται άμεσα με τη δυνατότητα της χώρας να βγει 
από τον κύκλο της ύφεσης και να ξαναμπεί σε 
αναπτυξιακή τροχιά. Το εάν και με ποιο τρόπο 
είναι δυνατόν να πετύχουμε ανάπτυξη είναι ένα 
θέμα για το οποίο χύνονται καθημερινά τόνοι 
μελανιού (πραγματικού ή «ηλεκτρονικού») και 
δεν σκοπεύω να το θίξω στο πλαίσιο αυτής 
της συνέντευξης. Εφόσον η χώρα ξαναμπεί 
σε πορεία ανάπτυξης, θα υπάρξουν ανάγκες 
δημιουργίας τεχνικών υποδομών για την υπο-
στήριξη της οικονομικής δραστηριότητας και 
κατά συνέπεια θα υπάρξει άμεσο αντικείμενο 
εργασίας για τους μελετητές, οι οποίοι εμπλέ-
κονται στο αρχικό στάδιο του σχεδιασμού των 
υποδομών αυτών.

Πόσο ικανοποιημένος είστε από το επίπεδο 
συνεργασίας με το ΤΕΕ/ΤΚΜ;
Η συνεργασία του ΣΜΕΔΕΚΕΜ τόσο με τη ση-
μερινή όσο και με προηγούμενες διοικήσεις του 
ΤΕΕ/ΤΚΜ υπήρξε άριστη. Ιδιαίτερα παραγωγική 
είναι, επίσης, η συνεργασία του Συλλόγου μας 
με τη Μ.Ε. Επαγγελματικών Θεμάτων, η θεμα-
τολογία της οποίας έχει πολλά σημεία επαφής 
με τις δραστηριότητες του ΣΜΕΔΕΚΕΜ. Ο Πρό-
εδρος και η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ/ΤΚΜ 
έχουν επανειλημμένα υποστηρίξει θέσεις και 
αιτήματα του Συλλόγου, περιβάλλοντάς τα με το 
θεσμικό κύρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου. Ο 
ΣΜΕΔΕΚΕΜ, από τη μεριά του, υπήρξε πάντα 
αρωγός των δράσεων του  ΤΕΕ/ΤΚΜ που αφο-
ρούν τη μελετητική δραστηριότητα. Ενδεικτικά 
θα αναφέρω ότι, κατά την τελευταία διετία, το 
ΤΕΕ/ΤΚΜ και ο ΣΜΕΔΕΚΕΜ συνέστησαν από 
κοινού ομάδες εργασίας για τη διαμόρφωση 
θέσεων, για τη βελτίωση του θεσμικού πλαισί-
ου των μελετών καθώς και για την επεξεργασία  
προτάσεων για τις αμοιβές μελετών κτιριακών 
έργων. Η σημερινή διοίκηση του ΣΜΕΔΕΚΕΜ 
σκοπεύει να συνεχίσει την παράδοση της στε-
νής συνεργασίας και των κοινών δράσεων με το 
ΤΕΕ/ΤΚΜ. n



ΖΗΤΕΙΤΑΙ

Αρχιτέκτων ή Πολιτικός Μηχανικός  
από εταιρεία μελετών και επιβλέψεων 
με έδρα τη Θεσσαλονίκη, για στελέχω-
ση ομάδας αποτυπώσεων και αυτοψιών. 
Γνώση Γ.Ο.Κ., νόμο 4014 / 2011/ Βιογρα-
φικό email: mavridou@karfopoulou.gr. 
Αρχιτέκτων ή Πολιτικός Μηχανικός 
από εταιρεία μελετών και επιβλέψεων 
με έδρα τη Θεσσαλονίκη, με εμπει-
ρία στο σχεδιασμό. Γνώση Γ.Ο.Κ., νόμο 
4014/2011. Βιογραφικό email: tsam-
pazi@karfopoulou.gr. 
Ηλεκτρολόγος από εκπαιδευτικό όμιλο, 
για Spss. Τηλ 2310 227910. 
Ηλεκτρολόγος από κλωστοϋφαντουρ-
γική εξαγωγική επιχείρηση για το τμή-
μα παραγωγής. Βιογραφικό Τηλ 2310 
683392, email: union3fa@otenet.gr. 
Ηλεκτρολόγος από εταιρεία που δρα-
στηριοποιείται στις ΑΠΕ, για εγκατα-
στάσεις φωτοβολταϊκών συστημάτων. 
Βιογραφικό Τηλ 2310 332332, email: 
cv@svlenergy.eu. Υπόψη κας Βλαχούδη. 
Ηλεκτρολόγος από εταιρεία μελετών - 
κατασκευών ανανεώσιμων πηγών ενερ-
γείας. Ένα έτος εμπειρία σε φωτοβολτα-
ϊκές μελέτες - κατασκευές   Εμπειρία σε 
μελέτες Γνώση Αγγλικών ή Γερμανικών. 
Βιογραφικό Fax 2310 327308, email: 
info@ecoenergia.gr. 
Ηλεκτρολόγος για το σχεδιασμό του 
ηλεκτροτεχνικού εξοπλισμού και των 
τεχνικών εγκαταστάσεων για βιομηχανι-
κά και δημόσια κτίρια. Γνώση και εμπει-
ρία στο τομέα των τεχνικών των κτιρια-
κών κατασκευών. Γνώση Γερμανικών σε 
επίπεδο Β1. Ο χώρος εργασίας είναι στη 
Γερμανία. Τηλ 697 6082291. Υπόψη κας 
Μαρία Τσούκη. 
Ηλεκτρολόγος ή Μηχανολόγος από τε-
χνικό γραφείο Η/Μ μελετών, κατασκευ-
ών στην Κατερίνη. Γνώση AutoCAD. 
Επιθυμητή γνώση 4Μ FINE, PVSYST, 
PVSOL. Βιογραφικό Τηλ 23510 29777, 
email: vbatalas@gmail.com. 
Μηχανικός από σχολή πληροφορικής. 
Γνώση και εμπειρία στη διδασκαλία των 
προγραμμάτων: web design, 3d studio 
max, φωτοβολταϊκών μελετών. Βιογρα-
φικό email: seminaria97@gmail.com. 
Μηχανικός για συνεργασία  από AMD 
Telecom για System Administrator με 
έδρα Λαγκαδά. Γνώση Αγγλικών, Linux 
και MySQL, 3ετή εμπειρία σε αντίστοι-
χη θέση. Βιογραφικό Τηλ 23940 20336, 
email: ad@amdtelecom.net. Υπόψη Αγ-
γελοπούλου Δώρα. 
Μηχανικός (Αρχ. - Πολ. - Ηλ/Μηχ) από 
Εταιρεία Τεχνικών Συμβούλων, για μόνι-
μη ή εξωτερική συνεργασία,  μέχρι 40 
ετών, με εμπειρία στην επίβλεψη κτι-
ριακών έργων, άριστη γνώση Αγγλικής 
γλώσσας και δυνατότητα ταξιδιών στο 
εξωτερικό. Αποστείλατε βιογραφικό στο 
e-mail: ad@ktirio.gr
Μηχανικός από Juwi Ελλάς Α.Ε., δρα-
στηριοποιείται στην ανάπτυξη, το σχε-
διασμό, την κατασκευή και τη συντή-
ρηση φωτοβολταϊκών έργων με έδρα 
τη Θεσσαλονίκη, για Construction και 
Maintenance Manager. Για περισσό-
τερες πληροφορίες που αφορούν τη 
θέση καθώς και για τον τρόπο αίτησης, 
επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.juwi.
gr/stadiodromia. 
Μηχανικός από εταιρεία κατασκευής 
Φωτοβολταϊκών πάρκων SUNWIND με 
έδρα τη Σόφια της Βουλγαρίας, για Δι-
ευθυντή πωλήσεων. Γνώση άπταιστων 
Βουλγαρικών (να έχουν σπουδάσει στη 

Βουλγαρία), Αγγλικών, άδεια οδηγή-
σεως, και δυνατότητα παραμονής και 
διαβίωσης στη Σόφια Βουλγαρίας, και 
ταξιδιών εντός και εκτός Ελλάδος. Βιο-
γραφικό email: info@sunwind.com.gr. 
Μηχανικός Προγραμματιστής για web 
designer, e-shop και διαχειριστής ιστο-
σελίδων. Γνώση dreamwiver, FireworX. 
Βιογραφικό email: ttempos@interwa-
ter.gr. 
Μηχανικός Προγραμματιστής (κωδ. 
ΚΩΔ:04) από εταιρεία πληροφορικής 
με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Ηλικία έως 
35 ετών, 1 - 3 ετή προϋπηρεσία, Γνώση 
ανάπτυξης εφαρμογών σε περιβάλλον 
Microsoft.NET, Framework CFaxQ και 
Microsoft SQL Server, Αγγλικά, εκπλη-
ρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις(για 
άνδρες). Βιογραφικό Fax 2310 920770, 
email: hr.cvs.kp@gmail.com. 
Μηχανολόγος από εκπαιδευτικό όμιλο. 
Τηλ 2310 227910. 
Μηχανολόγος, για Ομάδα Εργασίας. 
Γνώση νομοθεσίας για Α.ΜΕ.Α, για 
ανελκυστήρες και για αναβατόρια,  . Τηλ 
697 6800825. 
Μηχανολόγος από τεχνικό γραφείο 
για εσωτερικός συνεργάτης. Τηλ. 2310 
254437, 2310 279100, email: tech.gra-
feio@gmail.com. 
Μηχανολόγος από κλωστοϋφαντουργική 
εξαγωγική επιχείρηση για το τμήμα πα-
ραγωγής. Βιογραφικό Τηλ 2310 683392, 
email: union3fa@otenet.gr. 2
Μηχανολόγος από βιομηχανία ανελ-
κυστήρων στην Θέρμη Θεσσαλονίκης. 
Γνώση Αγγλικών, Η/Υ(Ms Office), CAD 
/ CAM. Fax 2310 466533, email: kalli-
otislift@yahoo.com. 
Πολιτικός Μηχανικός από εκπαιδευτι-
κό όμιλο. Τηλ 2310 227910. 
Πολιτικός Μηχανικός από τεχνικό γρα-
φείο για εσωτερικός συνεργάτης. Τηλ. 
2310 254437, 2310 279100, email: tech.
grafeio@gmail.com. 
Τοπογράφος Μηχανικός από εκπαιδευ-
τικό όμιλο. Τηλ 2310 227910. 
Τοπογράφος Μηχανικός για εργοδη-
γός, για έργο εντός Θεσσαλονίκης. Τηλ 
2310 887340, Fax 2310 888011, email: 
ikoukbio@yahoo.gr
Χημικός Μηχανικός από κλωστοϋφα-
ντουργική εξαγωγική επιχείρηση για το 
τμήμα παραγωγής. Βιογραφικό Τηλ 2310 
683392, email: union3fa@otenet.gr. 
Test Engineer based in Amsterdam, 
Code: GRC / 5165, Qualifications: Bach-
elor or Master Degree in electronics 
engineering, applied physics, mechan-
ical engineering or aerospace engi-
neering with 1 - 3 years of experience. 
(Background in mechatronics would be 
ideal) Past working experience prefer-
ably in a high-tech production environ-
ment, e.g. electronics, ict hardware, 
aircraft construction, precision engi-
neering or maintenance. Affinity with 
both testing as well as assembling is 
necessary. Testing of hig
Senior Cost Estimator based in Rot-
terdam, the Netherlands. Code: GRC 
/ 5169. Job Description:  The cost es-
timator independently prepares an ac-
curate cost budget and initial formula-
tion of the technical qualifications and 
compilation of the tender submission 
documents based on the specifications 
and work drawings made available by 
the client. Qualifications: Bachelor’s 
degree in Mechanics or Shipbuilding. 
• Used to working in teams, with 
a 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 de-
sign 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 Sup-
port. Based in Denmark-Copenhagen. 
Code: GRC / 4996. Job Description:  
Support Sales Managers and commer-
cialize 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 

Α. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
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. Qualifica-
tions: You have a technical degree, 
e.g. in Mechanical Engineering, which 
you have supplemented with com-
mercial 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.

B. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Αρχιτέκτων Γνώση AutoCAD 2D, 3D για 
συνεργασία σε αρχιτεκτονικό γραφείο, 
εταιρεία. Τηλ 690 8720544. 
Αρχιτέκτων εμπειρία σε σύνθεση για 
κατοικίες, καταστήματα, σε θέματα ξύλι-
νων, μεταλλικών κατασκευών, διατηρη-
τέων κτιρίων, σε εσωτερική διακόσμη-
ση, 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. 
Μηχανολόγος μέλος ΤΕΕ 1996, με ειδί-
κευση στην ενέργεια και το περιβάλλον . 
Γνώση Αγγλικών, Γερμανικών, Γαλλικών. 
για εργασία σε τεχνική εταιρεία , τεχνικό 
γραφείο. Τηλ 2310 272211. 
Μηχανολόγος Ενεργειακός Επιθεωρη-
τής, εμπειρία σε θέματα Ενεργειακών 
Επιθεωρήσεων, μελετών Η/Μ και με-
λετών  Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρί-
ων (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’ ηλεκτρο-
μηχανολογικά, υδραυλικά υπό πίεση, 
βιομηχανικά – ενεργειακά. Τηλ 23920 
64751, 693 6393229, email: dkoptsis@
teemail.gr. 
Πολιτικός Μηχανικός με μελετητικό 
πτυχίο Α’ τάξης στην κατηγορία 8 Στατι-
κά και στην κατηγορία 7 Υδραυλικά, για 
συνεργασία ή για στελέχωση μελετητι-
κής εταιρείας. Τηλ 693 9475481. 
Πολιτικός Μηχανικός, εμπειρία στα 
δημόσια έργα με πτυχίο ΜΕΚ Γ’ οικοδο-
μικά, Β’ οδοποιία βιομηχανικά – ενερ-
γειακά, Α’ υδραυλικά, λιμενικά, για 
στελέχωση εταιρείας. Τηλ 2310 304119, 
694 6285477. 
Πολιτικός Μηχανικός (ΜΒΑ) / (ΕΔΕ) 
30ετή εμπειρία στην έκδοση οικοδομι-
κών αδειών, νομιμοποιήσεις αυθαιρέ-
των, ενεργειακές μελέτες, τοπογραφι-
κές εργασίες, επιβλέψεις εργασιών με 
επισταμένη επίβλεψη, για εργασία ως 
εργοταξιακός για την Ελλάδα ή το εξω-
τερικό. Τηλ 697 4428152. 

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

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

 03
n  Μνημονίου απότοκα: 

Ακρόπολη VS Κρίση, 
σημειώσατε 2!

 04
n  Kαινοτόμο πλαίσιο 

δράσεων για την  
K. Mακεδονία αλλά 
και συσπείρωση των 
μηχανικών στα σχέδια 
του TEE/TKM

 07
n  Pεκόρ συμμετοχής στις 

συγκεντρώσεις του TEE 
στις 3-4 Φεβρουαρίου

n  Tην άμεση ενεργοποίηση 
της Aλεξάνδρειας 
Zώνης Kαινοτομίας 
ζητά το TEE/TKM

 08
n  Σοβαρές αδυναμίες  

στο σχέδιο ΠΔ  
περί χρήσεων γης

 16
n   Με μία ματιά 

 18
n     Συλλογικά-Παραταξιακά

 20-21
n   Τέλης Τοκατλίδης  

«Απαιτούνται θεσμικά ‘αντίβαρα’ 
για τη διασφάλιση της ποιότητας 
των μελετών»

 22
n  Πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος για 
ΣYΠOΘA και ΣA

 23
n  Ζητείται

 09
n  Στην αφετηρία σταδιακά 

οι ψηφιακές υπηρεσίες 
του TEE

 10
n  Ενδιαφέρουν

 12
n  H ετεροδοσοληψία 

στοιχίζει ακριβά  
στην Eλληνική κοινωνία

n  Kτηματολόγιο AE:  
Nέα διαδικτυακή  
υπηρεσία ειδικά  
για μηχανικούς

 13
n  Mπαζωμένοι χείμαροι 

και άστοχες αποφάσεις 
«έπνιξαν» τον Πύργο

 14-15
n  Tαξιδεύοντας στο μέλλον 

των θαλάσσιων μεταφορών


