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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

Δεν περιλαµβάνονται η ένθεση στο τεύχος 
και τα εξτρά ταχυδροµικά έξοδα
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Ιδιοκτήτης:

TEXNIKO ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ NΠΔΔ

Μ. Αλεξάνδρου 49, 546 43, Θεσσαλονίκη

www.tkm.tee.gr

15νθήμερη εφημερίδα του ΤΕΕ/ΤΚΜ, αποστέλλεται δωρεάν στα μέλη του

Εκδότης - Διευθυντής

Τάσος Κονακλίδης, Πρόεδρος ΤΕΕ/ΤΚΜ

Υπεύθυνος τυπογραφείου

Μαρία Σπυροπούλου

Συνεργάτες

Αλεξάνδρα Γούτα, δημοσιογράφος

Άγγελος Αγγελίδης, δημοσιογράφος

Χρύσα Λασκαρίδου, χημικός μηχανικός

Κυριακή Διαβολίτση, αγρ. - τοπογράφος μηχανικός

Καλλιτεχνική επιμέλεια

Χρύσα Λασκαρίδου 

Εξώφυλλο:  Χρύσα Λέκκα

laskarid@central.tee.gr

Σελιδοποίηση-Διαχωρισμοί-Μοντάζ-Εκτύπωση

Thessprint Α.Ε., 

ΒΙ.ΠΑ. Λακκώματος, Χαλκιδική, 

Τ.Κ. 63 080, Τ. 23990 20393, F. 23990 51623

e-mail: aa@otenet.gr, sales@thessprint.gr

Διαφημίσεις

Δόμνα Τοπουζίδου, τηλ. 2310 883170, fax: 2310 883161

e-mail: domnatop@central.tee.gr

To Τεχνογράφημα δημοσιεύει ενυπόγραφες επιστολές αναγνωστών, οι 

οποίες εκφράζουν την άποψη του συντάκτη τους. Η σύνταξη διατηρεί το 

δικαίωμα να συντομεύει τα κείμενα

Γραφείο Προέδρου: 2310 883170

Τμήμα Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών 
Πρωτόκολλο 2310 883101-3
Λογιστήριο 2310 883104-6
Συνδρομές - Κρατήσεις 2310 883107

Τμήμα Επιστημονικών & Αναπτυξιακών Θεμάτων 
Επιστημονικά – Αναπτυξιακά 2310 883120-2&4
Εκπροσωπήσεις 2310 883121
Τεχνογράφημα 2310 883125

Τμήμα Επαγγελματικών Θεμάτων
Αμοιβές 2310 883144-6
Συλλογικές Συμβάσεις 2310 883144-6
Σεμινάρια 2310 883145
Δημόσια Έργα 2310 883143
Γραφείο ΓΟΚ 2310 883152
Μητρώο μελών - Βεβαιώσεις 2310 883140
Πειθαρχικό Συμβούλιο 2310 883150
Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος 2310 883140 & 1 
Πραγματογνωμοσύνες 2310 883140 & 1

Νομική Υπηρεσία 2310 883109

Τμήμα Βιβλιοθήκης & Πληροφόρησης 
Αναγνωστήριο - Δανεισμός   2310 883187
Τράπεζα Πληροφοριών          2310 883186

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Τα τηλέφωνα του ΤΕΕ/ΤΚΜ

Οι τρεις άντρες που κάθονται στη μία πλευρά της αίθουσας, σε ισάριθμες δερμάτινες 
πολυθρόνες, είναι γνωστοί σε όλους τους Έλληνες, αν όχι με το όνομά τους, τουλάχιστον εξ 
όψεως και βάσει ιδιότητας: οι «Τροϊκανοί». 

Με άλλα λόγια, ο Δανός Πωλ Τόμσεν,  γνωστός και ως «Mr 
Blue Eyes», που με 30 χρόνια εργασίας στο ΔΝΤ θεωρείται η 
δύναμη της εμπειρίας στην παρέα, ο Γερμανός τεχνοκράτης  
Ματίας Μορς, ο οποίος δίνει το «ραπόρτο» στην ΕΕ και είναι 
αμετακίνητος σε θέματα μεταρρυθμίσεων στην αγορά εργασίας 
και ο πάντα ακριβολόγος –επίσης Γερμανός- Κλάους Μαζούχ, 
«αυτί» και  «φωνή» της ΕΚΤ, που αν και κατά καιρούς έχει 

ασκήσει σκληρή κριτική, δεν αντιτίθεται –από ό,τι τουλάχιστον έχει αφήσει να διαφανεί- 
στο να λάβει η Ελλάδα περισσότερα κεφάλαια απ’ τους μηχανισμούς βοήθειας.

Στην άλλη πλευρά της αίθουσας, η ομάδα είναι αποφασισμένη 
«να τα πει όλα». Κυρίες και κύριοι, σε αυτή την πλευρά της 
αίθουσας, η διοικούσα επιτροπή του ΤΕΕ/ΤΚΜ.
Το σενάριο είναι, προφανώς, φανταστικό, αλλά η πρόκληση 
παραμένει. Τι θα λέγαμε στους εκπροσώπους της Τρόικα αν 
είχαμε την ευκαιρία να τους συναντήσουμε face-à-face; 
Θα τους λέγαμε για την κατάργηση του κώδικα αμοιβών των 

μηχανικών, που υποτίθεται ότι θα πατάξει τη φοροδιαφυγή. Αγαπητέ κύριε Τόμσεν, η 
αλήθεια είναι ότι αντί να απολαύσει πρόσθετα φορολογικά έσοδα, το κράτος θα χάσει 
«σίγουρα» λεφτά, ένα σταθερό φορολογικό έσοδο. Για να είμαστε πιο ακριβείς, πάνω 
από 230 εκατ. ευρώ το χρόνο. Γιατί; Διότι αν η ελάχιστη αμοιβή των μηχανικών καταργηθεί, 
πολλοί επαγγελματίες θα οδηγηθούν εκτός αγοράς εργασίας και το δημόσιο θα χάσει 
περίπου 200 εκατ. ετησίως  από μη είσπραξη φόρων (ΦΠΑ, ΦΕΜ, χαρτόσημα), συν 12 
εκατ. από απώλεια εισφορών του ασφαλιστικού συστήματος.  Αλλα 12 εκατ. θα χαθούν 
για το ΤΕΕ και περίπου 6 εκατ. για τις πολυτεχνικές σχολές (αφού το 1% των αμοιβών των 
μηχανικών «πηγαίνει» στα πολυτεχνεία). Κι αυτά, χωρίς να συνυπολογίζεται η επίπτωση 
του μέτρου στην ποιότητα των κατασκευών. Θα τους λέγαμε για την κατάρρευση της 
κατασκευής, ενός κλάδου εντάσεως εργασίας, τροφοδότη τόσο της οικονομίας, όσο 
και της αγοράς εργασίας για χιλιάδες υψηλά εξειδικευμένους Έλληνες. Αγαπητέ κύριε 
Μορς, φίλτατε εκπρόσωπε της ΕΕ, πώς είναι δυνατόν να θεωρείται λογική επιλογή 
για την ανάπτυξη (;) στην Ελλάδα η διαρκής απίσχναση του Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων, όταν η ίδια η ΕΕ προωθεί φέτος μέτρα για τη στήριξη του κατασκευαστικού 
τομέα, ο οποίος παράγει σχεδόν το 10% του ΑΕΠ της ΕΕ, παρέχει 20 εκατομμύρια θέσεις 
εργασίας.Θα τους λέγαμε για την ανεργία και τη μετανάστευση των Ελλήνων πτυχιούχων. 
Φίλτατε κύριε Μαζούχ, οι Έλληνες δεν είμαστε μαζο(υ)χιστές. Δεν μας αρέσει η ανεργία. 
Αγαπάμε την επαγγελματική κινητικότητα, αλλά όχι την αναγκαστική μετανάστευση. Ποια 
είναι η εργασιακή μας πραγματικότητα; Πάνω από 30000 μηχανικοί (περίπου το 30% του 
συνόλου) ανήκουν στη γενιά του Δελτίου Παροχής Υπηρεσιών (ας μη μιλήσουμε για 
τους άνεργους, γιατί το θέμα μας πληγώνει προσωπικά). Από τα 97.697 μέλη του ΤΕΕ, οι 
25.117 δεν πληρώνουν εισφορές και δεν έχουν περίθαλψη. Αλλά ας μην κατηγορηθούμε 
για προασπιστές συντεχνιακών συμφερόντων, ας μιλήσουμε και για άλλους πτυχιούχους. 
Περίπου 11.000 δικηγόροι δεν πραγματοποίησαν ούτε μία παράσταση στα δικαστήρια 
σε όλη τη διάρκεια του 2011 (μαντεύετε γιατί;). Το 1/4 των πτυχιούχων  δημοσιογράφων 
είναι άνεργοι. Χιλιάδες γιατροί, φαρμακοποιοί και οδοντίατροι επισκέπτονται κάθε μήνα 
το Ταμείο … Θα τους λέγαμε για το ασφαλιστικό σύστημα, που με τόσους ανέργους, με 
τόσους μετανάστες, με τόσους εθελούσια συνταξιούχους, δεν μπορεί να επιβιώσει. Το 
«πάγωμα» της οικονομίας στοιχίζει στα ταμεία, κύριοι, κι όσο και αν μειώνονται οι 
συντάξεις, αργά ή γρήγορα αυτό θα καταρρεύσει. Για να μην αναφέρουμε την εξωφρενική  
λογική του υποβιβασμού και της καταλήστευσης υγειών και πλεονασματικών ταμείων, 
που δεν επιχορηγήθηκαν ποτέ από την ελληνική πολιτεία…Επειδή κατά καιρούς έχουμε 
διατυπώσει πολλές, διάφορες και τεκμηριωμένες προτάσεις για την ανάπτυξη, κύριοι της 
Τρόικα, αυτή τη φορά είπαμε να πορευτούμε με τη λογική της εις άτοπον απαγωγής και να 
εστιάσουμε στο τι δεν πρέπει να γίνεται –ίσως να ξεκινήσουμε από αυτό, να ξεκαθαρίσει 
η θολούρα. 

Οι  φορο-επιδρομές και η κατάργηση δοκιμασμένων συστημάτων (από τα πολύ λίγα 
δοκιμασμένα στην Ελλάδα, όπως αυτό των κατώτατων αμοιβών) δεν φέρνουν ανάπτυξη. 

Η «εξαφάνιση» του ΠΔΕ δεν φέρνει ανάπτυξη. Η καρατόμηση των κατασκευών δεν φέρνει 
ανάπτυξη. Η ανεργία, το γονάτισμα του ασφαλιστικού συστήματος και οι περικοπές δεν 
φέρνουν ανάπτυξη. Αλλού βρίσκεται η λύση. Κι αν δεν το αντιλαμβανόμαστε ακόμη και 
τώρα κύριε Μορς… SOS.  n

Κύριε Μορς… SOS
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ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΟΥΝ ΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 
ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ
 

Να εξεταστεί το ενδεχόμενο κατάργησης της 
υποχρεωτικής παρακολούθησης εξειδικευμέ-
νων σεμιναρίων για τους ενεργειακούς επιθε-
ωρητές, προτείνει το ΤΕΕ/ΤΚΜ, με επιστολή 
προς τον ειδικό γραμματέα Επιθεώρησης Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας, Μωυσή Κουρουζίδη 
(4/10/2012). 

Όπως τονίζεται  στην επιστολή, δεδομένου ότι 
οι περισσότεροι μηχανικοί διαθέτουν ήδη τα 
απαιτούμενα προσόντα (π.χ., λόγω αντικειμέ-
νου σπουδών), ενώ δίνουν και εξετάσεις για να 
πιστοποιηθούν ως ενεργειακοί επιθεωρητές, η 
υποχρεωτική παρακολούθηση εξειδικευμένων 
σεμιναρίων θεωρείται ότι είναι εκ του περισ-
σού.
Με την ευκαιρία της αποστολής της επιστολής, 
το ΤΕΕ/ΤΚΜ υπογραμμίζει ακόμη την ανάγκη να 
προωθηθούν το συντομότερο οι διαδικασίες για 
τη διενέργεια των εξετάσεων των υποψήφιων 
ενεργειακών επιθεωρητών, όπως και οι απαι-
τούμενες τροποποιήσεις στον ΚΕΝΑΚ.  Το πλή-
ρες κείμενο της επιστολής ακολουθεί:

Θέμα: Κατάργηση της απαίτησης των εξειδικευ-
μένων σεμιναρίων, που θέτει το Π.Δ. 100/2010.
Με το άρθρο 3 παρ. 2 του Π.Δ. 100/2010 (ΦΕΚ 
177 Α), σε συνδυασμό με το άρθρο 9 του ιδίου 
Π.Δ., ορίζεται ότι μεταξύ των προσόντων του 
υποψηφίου Ενεργειακού Επιθεωρητή περιλαμ-
βάνονται και:
α. Η παρακολούθηση εξειδικευμένου εκπαι-
δευτικού προγράμματος, συνολικής διάρκειας 
30 ή 60 ωρών, που διεξάγεται από Ανώτατα Εκ-
παιδευτικά Ιδρύματα της χώρας ή Κέντρα Επαγ-
γελματικής Κατάρτισης, πιστοποιημένα από το 
Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Συνεχιζόμενης 
Επαγγελματικής Κατάρτισης, και
β. Η επιτυχής συμμετοχή σε εξετάσεις, που θα 
πραγματοποιούνται από το Τεχνικό Επιμελητήριο 
Ελλάδας, με την εποπτεία του Υπουργείου Περι-
βάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Σχετικά με το ζήτημα των σεμιναρίων επιση-

μαίνονται τα ακόλουθα: Η υποχρέωση για την 
παρακολούθηση των σεμιναρίων αφορά το σύ-
νολο των διπλωματούχων μηχανικών, χωρίς 
εξαίρεση. Οι Διπλωματούχοι μηχανικοί κατά την 
άσκηση του επαγγέλματός τους καλούνται να 
εφαρμόσουν τεχνολογίες, οι οποίες αναπτύσ-

αυτούς επίσης έχουν κάνει ήδη επιπλέον ειδικές 
σπουδές σε σχετικά αντικείμενα, ενώ οι νέοι 
απόφοιτοι των Πολυτεχνείων διδάσκονται το νέο 
επιστημονικό αντικείμενο κατά τη διάρκεια των 
σπουδών τους. 
Το Τεχνικό Επιμελητήριο είναι υπέρ της διαρ-
κούς εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των μελών 
του και λαμβάνει μέριμνα γι’ αυτό, οργανώνοντας 
εδώ και πολλά χρόνια επιστημονικά συνέδρια, 
ημερίδες και επιμορφωτικά σεμινάρια, μικρής 
ή μεγάλης διάρκειας, για διάφορα θέματα με 
στόχο τη συνεχή βελτίωση των γνώσεων των 
μηχανικών προς όφελος της κοινωνίας και των 
πολιτών.
Ειδικότερα το ΤΕΕ/ΤΚΜ διοργάνωσε τον τελευ-
ταίο χρόνο σειρά σεμιναρίων με θέμα τον Κ.ΕΝ.
Α.Κ και τις ενεργειακές επιθεωρήσεις.
Θεωρούμε ωστόσο ότι η θεσμοθέτηση της υπο-
χρεωτικής παρακολούθησης σεμιναρίων για 
τους διπλωματούχους μηχανικούς υποψήφιους 
ενεργειακούς επιθεωρητές είναι εκ του περισ-
σού, ιδιαίτερα από τη στιγμή που για την πιστο-
ποίησή τους σωστά θεσμοθετήθηκε η απαίτηση 
της επιτυχούς συμμετοχής σε εξετάσεις με την 
εποπτεία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέρ-
γειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Μετά τα παραπάνω, σας καλούμε να εξετάσετε 
το ζήτημα της κατάργησης της απαίτησης των 
σεμιναρίων, που θέτει το Π.Δ. 100/2010. Η πα-
ρακολούθηση σεμιναρίων μπορεί να γίνεται προ-
αιρετικά από όσους συναδέλφους το επιθυμούν.
Επιπλέον, με την ευκαιρία της επικοινωνίας μας, 
θεωρούμε απαραίτητο να τονίσουμε την ανάγκη 
να προωθηθούν το συντομότερο οι διαδικασί-
ες για τη διενέργεια των εξετάσεων  των υπο-
ψηφίων ενεργειακών επιθεωρητών όπως και 
οι απαιτούμενες τροποποιήσεις στον ΚΕΝΑΚ, 
ώστε να επιλυθούν τα προβλήματα που έχουν 
καταγραφεί. 

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων και σας δη-
λώνουμε ότι το ΤΕΕ/ΤΚΜ θα είναι πάντα στη διά-
θεσή σας για οποιαδήποτε συνεργασία.  n

ΒΡΑΒΕΙΟ ΝΕΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΟ  ΤΕΕ/ΤΚΜ
   

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το ΤΕΕ/ΤΚΜ 
διοργανώνει διαγωνισμό σημαντικών και πρω-
τότυπων εργασιών με τίτλο: «Βραβείο Νέου 
Μηχανικού». Την ευθύνη για τη διαδικασία 
διεξαγωγής του διαγωνισμού έχει η Αντιπρο-
σωπεία του ΤΕΕ/ΤΚΜ. 
Ο διαγωνισμός επιδιώκει την ενίσχυση της 
επαγγελματικής, κλαδικής, καινοτομικής και 
ερευνητικής κουλτούρας και την περαιτέρω 
διασύνδεση του ΤΕΕ/ΤΚΜ με τους νέους Μη-
χανικούς. Απευθύνεται σε νέους Μηχανικούς 
(κάτω της πενταετίας) της Περιφέρειας Κε-
ντρικής Μακεδονίας, όσο και σε εν δυνάμει 
συναδέλφους. Το ζητούμενο είναι η ανάδειξη 
σημαντικών διπλωματικών και προπτυχιακών 

εργασιών που μπορούν να χαρακτηριστούν ως 
ιδιαίτερης σημασίας για τον κλάδο των Μη-
χανικών και την κοινωνία. Οι ενδιαφερόμε-
νοι πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή από 22η 
Οκτωβρίου ως 23η Νοεμβρίου 2012, διαφορε-
τικά αποκλείονται από τη διαδικασία αξιολό-
γησης.
Τα βραβεία που θα απονεμηθούν για δύο κατη-
γορίες γνωστικών αντικειμένων (1η Πολιτικού 
μηχανικού, Αγρονόμου-Τοπογράφου, Αρχιτέ-
κτονα και Χωροτάκτη Μηχανικού), (2η Μηχανο-
λόγου, Ηλεκτρολόγου και Χημικού Μηχανικού) 
είναι τα ακόλουθα: 
1ο Βραβείο: Επιταγή 750 Ευρώ και σχετικό 
αναμνηστικό δίπλωμα. 

2ο Βραβείο: Σχετικό αναμνηστικό δίπλωμα 
2ου Βραβείου.
Η δήλωση συμμετοχής θα γίνεται στη Γραμ-
ματεία Οργάνων Διοίκησης, στο 2ο όροφο του 
ΤΕΕ/ΤΚΜ, τις ώρες 13.00–14.00. Η αξιολόγη-
ση των προτάσεων θα πραγματοποιηθεί από 
την αρμόδια αξιολόγησης υπό την εποπτεία 
της Επιτροπής Στήριξης Επαγγελματικού έρ-
γου του Μηχανικού της Αντιπροσωπείας του 
ΤΕΕ/ΤΚΜ.  n 

Περαιτέρω πληροφόρηση 
στην ιστοσελίδα του Τμήματος: 
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/
teetkm/vraveio_neou_mixanikou_1.pdf 

σονται και βελτιώνονται συνεχώς, στηριζόμενοι 
στην επιστημονική γνώση που απέκτησαν στις 
5ετείς ακαδημαϊκές σπουδές τους, αλλά την 
οποία διευρύνουν και εμπλουτίζουν δια βίου. Οι 
περισσότεροι από αυτούς έχουν τη δυνατότητα 
να το κάνουν αυτό χωρίς να έχουν την ανάγκη 
απαραίτητα της παρακολούθησης κάποιου οργα-
νωμένου προγράμματος κατάρτισης. Πολλοί από 
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O ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 
ΖΗΤΗΣΗΣ ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΜΕΝΗΣ 
ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
 

Ο ολοκληρωμένος σχεδιασμός του συστή-
ματος ηλεκτρικής ενέργειας δύναται να θε-
ωρηθεί ως μία διαδικασία σχεδιασμού με 
απώτερο σκοπό την κάλυψη των αναγκών των 
καταναλωτών σε ενεργειακές υπηρεσίες, με 
τέτοιο τρόπο ώστε να ικανοποιούνται διάφο-
ρες προϋποθέσεις για την εκμετάλλευση των 
διαθέσιμων πόρων. Οι στόχοι του σχεδιασμού 
περιλαμβάνουν την κάλυψη των εθνικών και 
τοπικών αναγκών για ανάπτυξη, την εξασφά-
λιση της πρόσβασης σε ενεργειακές υπηρε-
σίες των διάφορων κατηγοριών καταναλωτών, 
τη διατήρηση της αξιοπιστίας της παροχής του 
ηλεκτρισμού, την ελαχιστοποίηση του κόστους 
παραγωγής, τη μείωση της επίδρασης στο πε-
ριβάλλον των διαδικασιών που σχετίζονται 
με την παραγωγή και τη διάθεση του ηλεκτρι-
σμού, τη διασφάλιση της ασφάλειας του ενερ-
γειακού εφοδιασμού και τη μείωση της εξάρ-
τησης από τα εισαγόμενα καύσιμα. Ο σχεδια-
σμός του συστήματος ανήκει στο πλαίσιο της 
ενεργειακής πολιτικής μίας χώρας και μπορεί 
να διαφέρει από χώρα σε χώρα. Ωστόσο, οι βα-
σικές επιδιώξεις είναι κοινές. Αναλυτικότερα, 
οι στόχοι του σχεδιασμού είναι: οι αξιόπιστες 
ενεργειακές υπηρεσίες, ο εξηλεκτρισμός της 
πλειοψηφίας των καταναλωτών και ειδικότε-
ρα αυτών των αναπτυσσόμενων χωρών, η ελα-
χιστοποίηση των επιδράσεων στο περιβάλλον, 
ο περιορισμός της επιρροής των διάφορων 
παραγόντων που μπορεί να οδηγήσουν σε 
ενεργειακή ανεπάρκεια, η βέλτιστη αξιοποί-
ηση των εγχώριων πόρων, η ποικιλότητα στην 
παροχή της ενέργειας (ως προς τις κατηγορί-
ες καυσίμων και ως προς τη γεωγραφική θέση 
των μονάδων), η ελαχιστοποίηση του κόστους 
παραγωγής, του περιβαλλοντικού και του κοι-
νωνικού κόστους, κ.τ.λ., η εισαγωγή τεχνολο-
γικών καινοτομιών στο σύστημα ηλεκτρικής 
ενέργειας και τέλος, η τοπική ανάπτυξη και η 
οικονομική ανταγωνιστικότητα. Ο σχεδιασμός 
του συστήματος επηρεάζεται από κοινωνικούς 
παράγοντες (δημογραφικοί δείκτες, βιοτικό 
επίπεδο, κ.τ.λ.), από οικονομικούς (ανταγω-
νισμός, εμπορικές δραστηριότητες) και από 
πολιτικούς (προσέγγιση ως προς την εκμε-
τάλλευση των πόρων, περιβαλλοντική πολιτι-
κή, εναρμόνιση της ενεργειακής πολιτικής με 
αυτή των διεθνών οργανισμών, κ.τ.λ.).  

Η έννοια και η σημασία του DSM
Στο πλαίσιο ενός αποδοτικού σχεδιασμού 
και λειτουργίας του ηλεκτρικού συστήματος, 
απαιτείται μία ισορροπία μεταξύ της παρα-
γωγής και της ζήτησης της ηλεκτρικής ενέρ-
γειας. Η ισορροπία διασφαλίζεται μέσω της 
Διαχείρισης στην Πλευρά της Παραγωγής 
(Supply Side Management) είτε μέσω της Δι-
αχείρισης στην Πλευρά της Ζήτησης (Demand 
Side Management). Στην πρώτη περίπτωση, η 
παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας διαμορ-
φώνεται έτσι ώστε να καλύψει την αυξανό-
μενη ζήτηση. Το ενδιαφέρον για τη μεταβολή 
των προτύπων της κατανάλωσης είναι μικρό 
και δίνεται κυρίως έμφαση στην τήρηση των 
περιβαλλοντικών δεσμεύσεων και στους τε-
χνο-οικονομικούς περιορισμούς. Η αυξανό-
μενη ζήτηση καλύπτεται με την εγκατάσταση 
νέων μονάδων ή με τον βέλτιστο προγραμμα-
τισμό λειτουργίας των υπαρχόντων. Στην περί-

πτωση του Demand Side Management (DSM), 
ο στόχος είναι η εφαρμογή μεθόδων για τον 
περιορισμό της ζήτησης σε περιόδους που το 
κόστος παραγωγής είναι υψηλό ή η διαθεσι-
μότητα του ηλεκτρισμού είναι χαμηλή. Σκοπός 
του DSM είναι η μεταβολή της τελικής χρήσης 
της ηλεκτρικής ενέργειας, η ολίσθηση της ζή-
τησης από περιόδους υψηλής σε περιόδους 
χαμηλής και η διαχείρισή της σε καταστάσεις 
διακοπτόμενης παραγωγής, με απώτερο σκο-
πό τη μείωση του κόστους λειτουργίας στην 
πλευρά της παραγωγής. Με άλλα λόγια, το 
DSM περιλαμβάνει εκείνα τα μέτρα που βοη-
θούν τους καταναλωτές να χρησιμοποιούν την 
ηλεκτρική ενέργεια με αποδοτικότερο τρόπο. 

μπορικής αγοράς και την ελαχιστοποίηση των 
ρίσκων από τους συμμετέχοντες στην αγορά. 
Πρόκειται για ένα αποδοτικό και ευέλικτο 
μηχανισμό για την κάλυψη της ζήτησης που 
εκτός από την αποφυγή της επένδυσης σε 
εγκατεστημένη ισχύ που μπορεί να οδηγήσει 
και σε αυξημένη ασφάλεια και αξιοπιστία της 
διάθεσης του ηλεκτρισμού. Η Απόκριση της 
Ζήτησης περιλαμβάνει χρονικώς μεταβαλλό-
μενες χρεώσεις του ηλεκτρισμού (δυναμική 
τιμολόγηση) που αντανακλούν απ̀  ευθείας 
το κόστος παραγωγής. Εκτός από τις μονο-
πωλιακές αγορές ηλεκτρικής ενέργειας, το 
DSM διαδραματίζει σημαντικό ρόλο και στις 
απελευθερωμένες αγορές. Συνοψίζοντας, τα 

H έννοια του DSM πρωτοεμφανίστηκε στις 
Η.Π.Α. μετά τη πετρελαϊκή κρίση του 1973 η 
οποία εκτός από αυξήσεις στις τιμές των καυ-
σίμων, έδωσε το έναυσμα για την έναρξη των 
επίσημων συζητήσεων για την εύρεση τρό-
πων για τον  περιορισμό της ζήτησης. Δεκα-
ετίες σχεδιασμού, εφαρμογής και αποτίμησης 
πολλών προγραμμάτων DSM έχουν αναδείξει 
το ρόλο αυτού στα σημερινά συστήματα ηλε-
κτρικής ενέργειας. Συν τοις άλλοις, το DSM 
είναι αναπόσπαστο μέρος του σχεδιασμού των 
Ευφυών Δικτύων (Smart Grids). Οι 2 πυλώνες 
του DSM είναι η Ενεργειακή Απόδοση (En-
ergy Efficiency) και η Απόκριση της Ζήτησης 
(Demand Response). Ανάμεσα σε άλλα, ο 1ος 
πυλώνας περιλαμβάνει προγράμματα προώ-
θησης ενεργειακά αποδοτικού εξοπλισμού 
στις διάφορες κατηγορίες των καταναλωτών 
(π.χ. αποδοτικότεροι κινητήρες, συμπαραγω-
γή ηλεκτρισμού-θερμότητας, διατάξεις διόρ-
θωση συντελεστή ισχύος, έλεγχος της ψύξης 
και της θέρμανσης, αναβαθμίσεις στα κτίρια, 
κτλ.). Η Απόκριση της Ζήτησης αναφέρεται σε 
ένα σύνολο στρατηγικών που αποσκοπούν στο 
να φέρουν την πλευρά της κατανάλωσης του 
ηλεκτρισμού πίσω στη διαδικασία του καθο-
ρισμού των τιμών του ηλεκτρισμού. Οι πόροι 
της Απόκρισης της Ζήτησης είναι μεταβλητά 
φορτία που δημιουργούνται καθώς οι κατα-
ναλωτές προσαρμόζουν τη ζήτησή τους στα 
μεταδιδόμενα σήματα που περιέχουν πληρο-
φορίες χρέωσης. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα 
τη μείωση των αιχμών των τιμών της χονδρε-

οφέλη του DSM αναφέρονται στις εταιρεί-
ες παραγωγής (βελτίωση της απόδοσης της 
ηλεκτροπαραγωγής, μείωση της ανάγκης για 
εγκατάσταση νέων μονάδων, βελτίωση της 
αξιοπιστίας του συστήματος και αναβάθμιση 
της ποιότητας ισχύος, προσφορά ποιοτικότε-
ρων ενεργειακών υπηρεσιών, αυξημένη δι-
είσδυση των ΑΠΕ, κ.α.), στους καταναλωτές 
(χαμηλότερη χρέωση ηλεκτρισμού, πλειάδα 
υπηρεσιών για κάλυψη των πραγματικών ανα-
γκών, ενεργή συμμετοχή στην αγορά ηλεκτρι-
σμού μέσω πλειοδοσίας διακοπτόμενων φορ-
τίων) και στο κοινωνικό σύνολο (δημιουργία 
νέων αγορών, π.χ. οι Εταιρείες Ενεργειακών 
Υπηρεσιών/ESCOs, οικονομική ανάπτυξη, 
τεχνολογική καινοτομία, π.χ. η ενσωμάτωση 
Ευφυών Μετρητών/Smart Meters, προστα-
σία του περιβάλλοντος, αποκεντροποίηση της 
παραγωγής, μείωση εξάρτησης από εισαγό-
μενους ενεργειακούς πόρους, κ.ά.).

Η Ομάδα Εργασίας του ΤΕΕ/ΤΚΜ
Με όλα αυτά τα ζητήματα ασχολήθηκε η Ομάδα 
Εργασίας που συγκρότησε το ΤΕΕ/ΤΚΜ, μετά 
από εισήγηση της Μόνιμης Επιτροπής Ενέρ-
γειας, με τίτλο: «Διαχείριση της ηλεκτρικής 
ζήτησης – Προκλήσεις και πλεονεκτήματα».
Τα πορίσματα της ΟΕ, της οποίας μέλη ήταν 
οι ΗΜ & ΜΥ Γιάννης Παναπακίδης και Νίκος 
Τσιαντούλας,  απεστάλησαν από το ΤΕΕ τον 
περασμένο Αύγουστο, προς τους αρμόδιους 
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φορείς όπως η ΔΕΗ, η ΡΑΕ, ο Λειτουργός Αγο-
ράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΕ και ο Ανεξάρ-
τητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής 
Ενέργειας. 
Τα βασικά σημεία όπως επισημαίνονταν στο 
έγγραφο του ΤΕΕ είναι τα εξής:
• Η απελευθέρωση των αγορών ηλεκτρικής 
ενέργειας έχει δημιουργήσει ανταγωνισμό 
σε επίπεδο χονδρικής και λιανικής πώλησης 
του ηλεκτρισμού καθώς επίσης και σε θέματα 
διαχείρισης και λειτουργίας των δικτύων με-
ταφοράς και διανομής. Στους συμμετέχοντες 
της  απελευθερωμένης αγοράς συμπεριλαμ-
βάνονται ανεξάρτητοι παραγωγοί ενέργειας, 
προμηθευτές, διαχειριστές συστημάτων με-
ταφοράς και διανομής, κ.τ.λ. Επίσης, δίνεται 
το έναυσμα για την ανάπτυξη εταιρειών προ-
μήθειας ενεργειακά αποδοτικού εξοπλισμού, 
εταιρειών ενεργειακών υπηρεσιών, κ.τ.λ. 
• Κεντρικό σημείο ενδιαφέροντος είναι οι κα-
ταναλωτές χαμηλής τάσης, κυρίως λόγω της 
ευκαμψίας των προτύπων τους της κατανάλω-
σης της ηλεκτρικής ενέργειας. 
• Η Διαχείριση της Ηλεκτρικής Ζήτησης (De-
mand Side Management) είναι ένα γενικό 
πλαίσιο που περιλαμβάνει την Ενεργειακή 
Απόδοση (Energy Efficiency) και την Απόκριση 
της Ζήτησης (Demand Response). Δεκαετίες 
έρευνας και πρακτικής εφαρμογής σε διάφο-
ρες χώρες, έχουν αναδείξει τα οφέλη της Δι-
αχείρισης της Ηλεκτρικής Ζήτησης σε θέματα 
λειτουργίας και αξιοπιστίας του συστήματος 
ηλεκτρικής ενέργειας.
• Το πραγματικό κόστος της παραγωγής και 
της μεταφοράς του ηλεκτρισμού θα πρέπει να 
αντικατοπτρίζεται στη μορφή των τιμολογίων 
του ηλεκτρισμού για τις διαφορετικές κατηγο-
ρίες των καταναλωτών. Ειδικότερα, η Απόκρι-
ση της Ζήτησης περιλαμβάνει προγράμματα 
που μειώνουν το κόστος παραγωγής αλλά και 
(καθιστούν) την ανάγκη εισαγωγής πρωτο-
γενών μορφών ενέργειας και εγκατάστασης 
νέων μονάδων ηλεκτροπαραγωγής.
• Η Διαχείριση της Ηλεκτρικής Ζήτησης εί-
ναι αναπόσπαστο μέρος του σχεδιασμού και 
της λειτουργίας των Ευφυών Δικτύων (Smart 
Grids).
• Παρόλο που η αγορά της ηλεκτρικής ενέρ-
γειας στην Ελλάδα είναι απελευθερωμένη 
και έχει εισαχθεί ο ανταγωνισμός σε επίπεδο 
χονδρικής και λιανικής πώλησης του ηλεκτρι-
σμού, είναι γεγονός πως έχουν γίνει μικρά 
βήματα για την ενσωμάτωση της Διαχείρισης 
της Ηλεκτρικής Ζήτησης στις διάφορες κα-
τηγορίες καταναλωτών. Μάλιστα, τα τελευ-
ταία χρόνια υπάρχει έντονο ενδιαφέρον για 
την Ενεργειακή Απόδοση. Σημαντικά βήματα 
θα πρέπει να γίνουν για την ενσωμάτωση της 
Απόκριση της Ζήτησης (ρυθμιστικό πλαίσιο, 
ενσωμάτωση Ευφυών Μετρητών, ενημέρωση 
του κοινού, παροχή κινήτρων, κ.τ.λ.).  n 

(Το πλήρες κείμενο της ΟΕ στην ιστοσελίδα 
του ΤΕΕ/ΤΚΜ www.tkm.tee.gr – Δραστηριό-
τητες  / Ομάδες Εργασίας / 2010-2012 ή
http://portal.tee.gr/portal/page/
portal/teetkm/DRASTHRIOTHTES/
OMADESERGASIAS/hlektr_zitisi.pdf )

ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσίασε η ημερίδα που 
διοργάνωσε στις 9 Οκτωβρίου στις εγκαταστάσεις 
του το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο 
Τεχνολογίας «ΝΟΗΣΙΣ», με αντικείμενο «Πράσι-
νη Ανάπτυξη και Επιχειρηματικότητα». Κατά τη 
διάρκεια των εργασιών της, παρουσιάστηκαν οι 
τελευταίες εξελίξεις στον τομέα των ανανεώσι-
μων πηγών ενέργειας, της «πράσινης ανάπτυξης» 
σε συνδυασμό με την καινοτομία, την τεχνολογική 
πρόοδο και την επιχειρηματικότητα. 
Το ΤΕΕ/ΤΚΜ εκπροσώπησε η αντιπρόεδρος της 
Διοικούσας Επιτροπής Άννα Μίχου, η οποία πα-
ρουσίασε εισήγηση με θέμα «Ενέργεια και Πρά-
σινη Ανάπτυξη». «Εργαζόμαστε για το αύριο, γιατί 
πιστεύουμε ότι σ’ αυτή την ιστορική συγκυρία η 
πράσινη ανάπτυξη ή η περιβαλλοντική στρατη-
γική ή όπως αλλιώς ονομάσουμε την ένταξη της 
ορθολογικής διαχείρισης του περιβάλλοντος στην 
αναπτυξιακή διαδικασία είναι μέρος της λύσης 
για την έξοδο της χώρας από την κρίση, δηλαδή: 
Για την ανασυγκρότηση της παραγωγικής βάσης 
της χώρας, την ισόρροπη περιφερειακή ανά-
πτυξη, τη δημιουργία νέων δυνατοτήτων από τον 
αγροτικό μέχρι τον τουριστικό τομέα, το άνοιγμα 
νέων προοπτικών στον κλάδο της μεταποίησης, 
στον κατασκευαστικό τομέα, στον τομέα της ενέρ-
γειας, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Ερ-
γαζόμαστε και παρεμβαίνουμε για το μελλοντικό 

μοντέλο ανάπτυξης, γιατί πιστεύουμε ότι πέρα 
από τις αγορές, οι εξελίξεις επηρεάζονται –για να 
μη χρησιμοποιήσω τον όρο οδηγούνται– και από 
την επιστήμη και από τις πολιτικές», είπε μεταξύ 
άλλων η κ. Μίχου, η οποία εστίασε την ομιλία της 
στην γεωθερμία που την χαρακτήρισε «παραμε-
λημένη» μορφή ενέργειας. 
Όπως τόνισε η αντιπρόεδρος η Ελλάδα έχει ήδη 
δημιουργήσει εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμι-
κό σε τομείς όπως τα βιοκλιματικά κτήρια, την 
ηλιακή ψύξη και θέρμανση, την παραγωγή ενέρ-
γειας από ανανεώσιμες πηγές, την γεωθερμία. 
«Το δυναμικό αυτό, στη μεγάλη του πλειονότητα, 
ανήκει στις τάξεις του ΤΕΕ. Η ανάληψη επιχει-
ρηματικών πρωτοβουλιών στους τομείς αυτούς 
μπορεί να φέρει κέρδη στους επενδυτές, θέσεις 
εργασίας, μείωση της εξάρτησης από τα ορυκτά 
καύσιμα, ορθολογική διαχείριση του περιβάλλο-
ντος και των φυσικών πόρων. Η άμεση κινητοποί-
ηση των επιχειρηματικών δυνάμεων μπορεί να 
συμβάλει καθοριστικά στην έξοδο από την κρί-
ση», κατέληξε.
Ο υποδιευθυντής εναλλακτικών πηγών ενέργειας 
των Ελληνικών Πετρελαίων ΑΕ, δρ. Σπύρος Κιαρ-
τζής αναφέρθηκε στις νέες τεχνολογίες και τις 
μεταφορές, ο πρόεδρος του Δ.Σ. ΕΚΕΤΑ Αθανάσι-
ος Κωνσταντόπουλος στη Θεσσαλονίκη ως Ενερ-
γειακή Μητρόπολη κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά 
στο cluster καθαρής ενέργειας CHORUS. Ο γενι-
κός διευθυντής του ΝΟΗΣΙΣ θανάσης Κοντονικο-
λάου  παρουσίασε το ρόλο του ΝΟΗΣΙΣ στη διάχυ-
ση αποτελεσμάτων έρευνας και καινοτομίας στο 
ευρύ κοινό και στην ανάπτυξη περιβαλλοντικής 
συνείδησης, ο υπεύθυνος του τμήματος μελετών 
ECO//SUN Σάββας Πορτοκαλίδης έκανε μία πα-
ρουσίαση της εταιρίας, ενώ ο αντιπρόεδρος της 
Δ.Ε. του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος Νικό-
λαος Μουσιόπουλος μίλησε για την εκπαίδευση, 
την έρευνα και την καινοτομία ως μοχλούς για την 
πράσινη ανάπτυξη και την επιχειρηματικότητα. n 

Ταύτιση απόψεων σε πολλά θέματα καταγράφηκε 
κατά τη διάρκεια της συνάντησης του βουλευτή 
Α’ Θεσσαλονίκης του ΚΚΕ, Θεοδόση Κωνσταντι-
νίδη, με τον πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής 

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ 
ΣΤΟ ΤΕΕ/ΤΚΜ

του ΤΕΕ/ΤΚΜ Τάσο Κονακλίδη. Ο κ. Κωνσταντι-
νίδης, συνοδευόμενος από το στέλεχος του ΚΚΕ 
και μέλος της ΔΕ του Τμήματος, Νίκο Ζώκα, επι-
σκέφτηκε το Επιμελητήριο την Παρασκευή 19 
Οκτωβρίου, ενώ παρών στη συνάντηση ήταν και 
το μέλος της ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΚΜ, υπεύθυνος για τις 
υποδομές, Πάρις Μπίλιας. 
Η συζήτηση ήταν ιδιαίτερα εποικοδομητική και 
επικεντρώθηκε –μεταξύ άλλων- στην πορεία κα-
τασκευής του μετρό Θεσσαλονίκης, τα έργα στην 
εξωτερική περιφερειακή αλλά και στα προβλή-
ματα του κλάδου των μηχανικών. Οι δύο πλευρές 
συμφώνησαν να είναι σε διαρκή επικοινωνία με 
στόχο την ανταλλαγή απόψεων προς όφελος της 
κοινωνίας.  n 

O ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ 
ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ 
ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΜΕΝΗΣ 
ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Συνέχεια από τη σελίδα  05
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ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 
ΤΟΥ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 

Στη δημοσιοποίηση άλλων τριών αποφάσεων 
του Πειθαρχικού Συμβουλίου, οι οποίες 
αφορούν εγκλήσεις ιδιωτών κατά πολιτικών 
μηχανικών, προχωρά το ΤΕΕ/ΤΚΜ για την 
καλύτερη ενημέρωση των συναδέλφων. Στις 
δύο από τις τρεις περιπτώσεις αποφασίστηκε 
η επιβολή της ποινής στέρησης της 
επαγγελματικής άδειας για έξι  μήνες στους 
εμπλεκόμενους μηχανικούς. Τα πλήρη 
κείμενα, που αιτιολογούν και το σκεπτικό των 
αποφάσεων του Συμβουλίου, ακολουθούν:
 
Αριθμός πράξης:336
Έγκληση ιδιώτη ΚΑΤΑ Πολιτικού μηχανικού
 
Ιδιώτης κατέθεσε καταγγελία κατά Πολιτικού 
Μηχανικού. Του ανέθεσε την αναθεώρηση 
οικοδομικής άδειας ανέγερσης οικοδομής  
και την επίβλεψη αυτής, με αμοιβή που 
συμφωνήθηκε και κατατέθηκε στο όνομα του 
μηχανικού.
Η αναθεώρηση δεν ολοκληρώθηκε από τον 
εγκαλούμενο με αποτέλεσμα να προσφύγει ο 
εγκαλών σε άλλο μηχανικό για να αναλάβει την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας. Επιβαρύνθηκε 
δε και με επιπλέον έξοδα που κατέβαλε 
στο δεύτερο μηχανικό και η αναθεώρηση 
ολοκληρώθηκε. Όμως, ο εγκαλούμενος, 
ως ο αρχικά επιβλέπων μηχανικός και μη 
παραιτηθείς έως τώρα, έπρεπε να προβεί στην 
τελική διαδικασία για την θεώρηση του έργου 
ώστε να είναι δυνατή η ηλεκτροδότησή του.
Ο εγκαλών αναφέρει ότι διαπίστωσε ότι δεν 
είχε κατατεθεί στην πολεοδομία η αμοιβή 
της επίβλεψης και η απαραίτητη  δήλωση 
περαίωσης - ότι όλες οι κατασκευές είναι 
σύμφωνα με την άδεια - τα οποία υποχρεούται 
να δώσει ο εγκαλούμενος και ότι υπάρχει 
πρόβλημα συνεννόησης με το μηχανικό. 
Στην πορεία τακτοποιήθηκε το οικονομικό 
θέμα, αλλά υφίστανται στο έργο αυθαιρεσίες, 
που η μη τακτοποίησή τους αναστέλλει 
δικαιολογημένα την υπογραφή της βεβαίωσης 
από τον επιβλέποντα .
Έγινε πρόταση από το μηχανικό να αναλάβει 
χωρίς αμοιβή να τακτοποιήσει με το Ν.4014/11 
τις υφιστάμενες αυθαιρεσίες, ούτως ώστε 
με πλήρως τακτοποιημένο το κτίριο να 
μπορεί να εγκριθεί η τελική θεώρηση για 
την ηλεκτροδότησή του, αλλά ο εγκαλών δεν 
δέχτηκε και αρνήθηκε να δεχθεί την εκτέλεση 
αυτοψίας εκ νέου στην οικοδομή.
Σύμφωνα με τα παραπάνω, δεν διαπιστώνονται 
ευθύνες του εγκαλούμενου Πολιτικού 
Μηχανικού σχετικά με την καταγγελία  και 
επομένως δεν υπάρχει ενέργειά του παράνομη, 
δεν διαπιστώνεται πλημμέλεια στην εκτέλεση 
των επαγγελματικών του καθηκόντων ούτε 
παράβαση του κώδικα δεοντολογίας των 
μηχανικών και αποφασίζεται ομόφωνα η 
απαλλαγή του. 
 
Αριθμός πράξης:336
Έγκληση ιδιώτη ΚΑΤΑ Πολιτικού μηχανικού
 
Ιδιοκτήτρια κατοικίας ζήτησε την πειθαρχική 
δίωξη του πολιτικού μηχανικού, διότι αν και του 
προκατέβαλε  την αμοιβή των 4200 €, αυτός 
δεν προέβη στη νομιμοποίηση του υπογείου 

της κατοικίας της, αποφεύγοντας παράλληλα 
κάθε επικοινωνία μαζί της. 
Στη συνέχεια και μετά την καταγγελία 
της τα δύο αντίδικα μέρη προχώρησαν σε 
συμβιβασμό μεταξύ τους - με σύνταξη 
ιδιωτικού συμφωνητικού - με τους όρους, 
η ιδιοκτήτρια να αποσύρει την καταγγελία 
της - ζητώντας την παύση της πειθαρχικής 
δίωξης του μηχανικού, ο οποίος υποσχέθηκε 
να ολοκληρώσει την εργασία που ανέλαβε, σε 
συγκεκριμένη χρονική προθεσμία, και με την 
υποχρέωση να επιστρέψει την αμοιβή του σε 
κάθε αντίθετη περίπτωση. Κατόπιν τούτου δεν 
υπήρξε καμιά επικοινωνία ανάμεσά τους, παρά 
μετά από χρονικό διάστημα, που ο μηχανικός 
της ανέφερε πως είχε κατατεθεί ο φάκελος 
στην πολεοδομία, αλλά δεν είχε τα χρήματα για 
να προχωρήσει στην τακτοποίηση.
Έτσι αυτή ξαναζήτησε εκ νέου την πειθαρχική 
δίωξη του πολιτικού μηχανικού. Τόσο 
η εγκαλούσα όσο και ο εγκαλούμενος 
αντιμετώπιζαν σοβαρό πρόβλημα στη 
μεταξύ τους επικοινωνία και συνεννόηση 
και αυτό γιατί ο εγκαλούμενος μάλλον 
δεν πληροφόρησε επαρκώς από την αρχή 
τους ιδιοκτήτες για την κατάσταση και τα 
προβλήματα που θα παρουσιάζονταν κατά τη 
νομιμοποίηση του υπογείου τους λόγω και 
μιας υφιστάμενης παράγκας, αλλά και οι ίδιοι 
λόγω και της από μέρους του καθυστέρησης 
δεν τον εμπιστεύονταν επαρκώς από κάποιο 
σημείο και μετά και έτσι δεν συμμορφώθηκαν 
με τις προτάσεις του για την επίλυση των 
προβλημάτων που δημιουργήθηκαν κατά 
τη διακίνηση του φακέλου νομιμοποίησης. 
Επίλυση του συνολικού θέματος - εναλλακτικά 
- θα αποτελούσε η δήλωση των αυθαιρέτων με 
το Ν.4014/2011, τόσο για τη νομιμοποίηση των 
σύννομων τμημάτων όσο και για τη διατήρηση 
τόσο των χώρων όσο και της χρήσης των 
μη σύννομων τμημάτων, εφόσον με καλή 
θέληση και των δύο πλευρών προέβαιναν σε 
συνεννόηση.
Σύμφωνα με την εγκαλούσα ο εγκαλούμενος 
όφειλε να της επιστρέψει τα χρήματα που του 
έδωσε – εφόσον είχαν συνάψει και ιδιωτικό 
συμφωνητικό - αφού κρατούσε τμήμα της 
αμοιβής για την όποια εργασία είχε εκτελέσει 
και όχι να έχει εξαφανισθεί και να μην απαντά 
στα τηλεφωνήματα.
Ο εγκαλούμενος δεν παρέστη στις διαδοχικές 
ακροαματικές διαδικασίες του πειθαρχικού 
συμβουλίου και κλήθηκε με εξώδικο, 
μια και δεν βρέθηκε στη δηλωμένη στο 
ΤΕΕ επαγγελματική διεύθυνση, ούτε στα 
επαγγελματικά του τηλέφωνα. 
Διαπιστώνεται ότι η συμπεριφορά του 
εγκαλούμενου μηχανικού δε συνάδει με τη 
σοβαρότητα που πρέπει να έχει ένας μηχανικός 
ως προς την άσκηση του επαγγέλματος για το 
λόγο ότι δεν στεγάζεται επαγγελματικά σε 
δηλωμένη επαγγελματική διεύθυνση ή δεν 
επικοινωνεί στο επαγγελματικό τηλέφωνο, 
διαγωγή ασυμβίβαστη με τα ισχύοντα νόμιμα για 
την άσκηση του επαγγέλματος του μηχανικού. 
Επίσης έχει παρακρατήσει το φάκελο με τα 
πρωτότυπα στοιχεία και τα χρήματα για εργασία 
που δεν εκτέλεσε και τα οποία  είχε υποσχεθεί 
πως θα τα επέστρεφε. 

Γενικά η διαγωγή του υπήρξε ασυμβίβαστη 
με την επιστημονική αξιοπρέπεια και 
αποφασίζεται ομόφωνα για την παρούσα 
υπόθεση στο Μηχανικό, επιβολή της ποινής 
στέρησης της επαγγελματικής άδειας για έξι  
μήνες – καθώς και τα έξοδα της πειθαρχικής 
διαδικασίας. 
 
Αριθμός πράξης: 336
Έγκληση ιδιώτη ΚΑΤΑ Πολιτικού μηχανικού
 
Ιδιώτης - κάτοικος εξωτερικού - κατέθεσε 
καταγγελία κατά  Πολιτικού Μηχανικού διότι, 
όπως αναφέρει στην καταγγελία του, ενώ τον 
εμπιστεύθηκε και του κατέβαλε το ποσό των 
7900 ευρώ για όλο το κόστος νομιμοποίησης 
(παράβολο, πρόστιμο και αμοιβή αυτού) κατά 
το Ν. 4014/11 της αυθαίρετης κατοικίας του 
επί της ταράτσας ισογείου καταστήματος, 
δεν ολοκλήρωσε το έργο του μέσα στις 
συμφωνηθείσες προθεσμίες, αλλά και ούτε 
επέστρεψε τα χρήματα, εγκλωβίζοντας 
ταυτόχρονα σε αδιέξοδη διαδικασία τον πελάτη 
του.
Ο εντολοδόχος του προσπαθούσε να 
επικοινωνήσει με τον εγκαλούμενο, αλλά δεν 
μπορούσε να τον βρει στο τηλέφωνο. Όταν  
απευθύνθηκε στο ΤΕΕ/ΤΚΜ, εμφανίστηκε ο 
εγκαλούμενος και προσκόμισε  στον  εντο-
λοδόχο τα αποδεικτικά πληρωμής του 
παράβολου και απαραίτητες δηλώσεις που  
έπρεπε να σταλούν στον εγκαλούντα, ώστε να 
υπογραφούν και να συνεχισθεί η διαδικασία. 
Από τότε όμως δεν έγινε δυνατόν να ευρεθεί.
Σε τρεις συνεχόμενες ακροαματικές 
διαδικασίες του συμβουλίου δεν παρέστη, 
ζητώντας αναβολές διαβεβαιώνοντας τον 
πελάτη του και το πειθαρχικό συμβούλιο, ότι 
θα τακτοποιήσει πλήρως το θέμα, σε εύλογο 
χρονικό διάστημα και οπωσδήποτε πριν τη 
λήξη των προθεσμιών του νόμου.
Στην τελευταία συνεχιζόμενη ακροαματική 
διαδικασία, ο εγκαλούμενος δεν προσήλθε, 
αλλά ούτε και ταχτοποίησε το θέμα όπως είχε 
υποσχεθεί. 
Είναι φανερό ότι η συμπεριφορά του δε συνάδει 
με την υπευθυνότητα που πρέπει να επιδεικνύει 
ένας μηχανικός ως προς την άσκηση του 
επαγγέλματος, ότι έχει ταλαιπωρήσει και 
εγκλωβίσει τον πελάτη του, καθώς και ότι 
έχει παρακρατήσει χρήματα, μικρό μέρος 
των οποίων ήταν η αμοιβή για εργασία που 
δεν έχει ολοκληρωθεί και το μεγαλύτερο 
αφορούσε την πληρωμή προστίμου αυθαιρέτου 
για λογαριασμό του ιδιοκτήτη. Παράλληλα 
απευθύνεται η απαίτηση του ΤΕΕ προς τον 
εγκαλούμενο  να παραδώσει το φάκελο με  τα 
στοιχεία της υπόθεσης στον ιδιοκτήτη ώστε 
να μπορέσει έγκαιρα να τελειώσει με άλλο 
μηχανικό τη διαδικασία του αυθαιρέτου, πριν 
τη λήξη της προθεσμίας. Λαμβάνεται επίσης 
υπόψη το γεγονός ότι ο εγκαλούμενος δεν 
προσήλθε σε καμία ακροαματική διαδικασία, 
αλλά ούτε και τήρησε την υπόσχεση που έδωσε 
προς το Πειθαρχικό Συμβούλιο. 
Για τους λόγους αυτούς αποφασίζεται 
ομόφωνα η επιβολή στο μηχανικό της ποινής 
της στέρησης της άδειας για έξι  μήνες και τα 
έξοδα της πειθαρχικής διαδικασίας.  n
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ΕΚΘΕΣΗ 
ιχνογραφημάτων 
με τίτλο  “LES 
INCANTADAS” 
(-Οι Μαγεμένες-
στη διάλεκτο των 
Ισπανόφωνων 
Εβραίων της 
Θεσσαλονίκης), 
των καλλιτεχνών 
και καθηγητών 
της Σχολής 
Καλών 
Τεχνών του 
Πανεπιστημίου 
Γρανάδας, 
Asunciön Jόdar 
και Ricardo 
Marίn-Viadel. 
Μέχρι την 
Άνοιξη του 2013, 
Αρχαιολογικό 
Μουσείο 
Θεσσαλονίκης. 
Πληρ.:  2310 
830538 και  www.
amth.gr

ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 
με τίτλο: 
«Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ. 
ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ», διοργανώνει 
το Α.Π.Θ. σε συνεργασία με το Μουσείο 
Βυζαντινού Πολιτισμού. Η έκθεση, που τελεί 
υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης και  
του φορέα «Θεσσαλονίκη 2012», εντάσσεται 
στον εορτασμό των 100 χρόνων από την 
απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης. 
Η έκθεση υποστηρίζεται με οπτικοακουστικές 

παραγωγές. Έως 8 Δεκεμβρίου 2012, Αίθουσα Περιοδικών 
Εκθέσεων «Κυριάκος Κρόκος» του Μουσείου Βυζαντινού 
Πολιτισμού, Θεσσαλονίκη

ΕΚΘΕΣΗ: The Architect - 
History and Present of a Profession
Πινακοθήκη της Μοντέρνας Αρχιτεκτονικής 
του Πολυτεχνείου του Μονάχου από  27 
Σεπτεμβρίου 2012 έως 3 Φεβρουαρίου 
2012  (πληρ. http://www.pinakothek.de/
en/kalender/2012-09-27/26128/architect-
history-and-present-profession)

«ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
2012», εκδηλώσεις 
υπό την αιγίδα του 
Δήμου Θεσσαλονίκης, 
για τα 100 χρόνια από 
την απελευθέρωση 
της Θεσσαλονίκης. 
Πληρ.:2310 877812-
877814 & http://www.
thessaloniki2012.gr

53ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 
από 2 έως 11 Νοεμβρίου 2012, 
με  αφιέρωμα φέτος στους δημιουργούς 
ΑΚΙ ΚΑΟΥΡΙΣΜΑΚΙ, ΜΠΑΧΜΑΝ 
ΓΚΟΜΠΑΝΤΙ και ΑΝΤΡΕΑ ΝΤΡΕΖΕΝ. 
Πληρ.,  http://www.filmfestival.gr/

ΕΚΘΕΣΗ φωτογραφίας με θέμα «Μακεδονική Δεκάπολη 
στην Ιορδανία» του Ορέστη Κουράκη. Η έκθεση εντάσσεται 
στο πρόγραμμα «Θεσσαλονίκη-Σταυροδρόμι Πολιτισμών» του 
Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού. Έως 30 Δεκεμβρίου 2012, 
στην Αυλή του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης. 
Πληρ. 2310 830538

Claude-Nicolas Ledoux
“The Eye of the Architect”

ΕΚΘΕΣΗ με θέμα 
«Η λειψανοθήκη του 
Αληθούς Σταυρού», 
σημαντικού έργου 
της βυζαντινής 
αργυροχοΐας του 
12ου - 13ου αιώνα, 

το οποίο έφτασε στη Γαλλία πιθανότατα 
ως λάφυρο μετά την Δ΄ Σταυροφορία του 
1204. Η έκθεση διοργανώνεται στο πλαίσιο 
δράσης  «Έργα τέχνης του Λούβρου 
στη Θεσσαλονίκη», σε συνεργασία με 
την «Κίνηση των 5 Μουσείων» από τις 
διάσημες συλλογές του Μουσείου του 
Λούβρου, στα 5 Μουσεία της πόλης 
-  Αρχαιολογικό,  Βυζαντινό,  Τελλόγλειο,  
ΜΜΣΤ και  ΚΜΣΤ- Η διοργάνωση τελεί 
υπό την αιγίδα της Πρεσβείας της Γαλλίας 
στην Ελλάδα και του Γαλλικού Ινστιτούτου 
Ελλάδος, πραγματοποιείται στο πλαίσιο 
της συνεργασίας του Υπουργείου Παιδείας 
και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και 
Αθλητισμού με το Μουσείο του Λούβρου. 
Έως τις 21 Ιανουαρίου 2013, Μουσείο 
Βυζαντινού Πολιτισμού, Λ.Στρατού 2, 
Θεσσαλονίκη. Πληρ. : 2310 589140, 
www.greekstatemuseum.com

ΟΜΑΔΙΚΗ 
ΕΚΘΕΣΗ 
βυζαντινής 
ζωγραφικής 
με τίτλο «1912 
– Πρόσωπα και 
εικόνες». Έως 5 
Νοεμβρίου 2012,  
Αλατζά Ιμαρέτ 
(Κασσάνδρου 91-
93), Θεσσαλονίκη

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ με τίτλο «Σμύρνη: 
Η καταστροφή μιας κοσμοπολίτικης πόλης, 
1900-1922», σε σκηνοθεσία και επιμέλεια της 
Μαρίας Ηλιού και του ιστορικού Αλέξανδρου 
Κιτροέφ. Στην έκθεση δημοσιεύονται 
άγνωστες εικόνες της Σμύρνης από ιδιωτικές 
συλλογές, όπως αυτή του Pierre De Gigord, 
και από τα αρχεία της Library of Congress, 
του Πανεπιστημίου του Princeton και του 
Harvard, του Near East Relief, του Imperial 
War Museum, της Pathe, του Albert Kahn 
Fondation και άλλων ιδρυμάτων της Ελλάδας 
και του εξωτερικού. Έως 29 Δεκεμβρίου 2012, 
Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, 
Εγνατία 154, (εντός ΔΕΘ), Θεσσαλονίκη
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ΤΕΥΧΟΣ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ

9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ 
ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ, 
με θέμα “Νέες 
Εφαρμογές 
Πολυμερικών Υλικών: 
Μοχλός Ανάπτυξης 
Επιχειρηματικών 
Δραστηριοτήτων 
στην Ελλάδα”, 
διοργανώνεται από 
την Ελληνική Εταιρεία 
Πολυμερών. Από τις 
29 Νοεμβρίου έως 1 
Δεκεμβρίου 2012. 

10ο ΔΙΕΘΝΕΣ 
ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 
(HSTAM-Hellenic 
Society for 
Theoretical 
and Applied 
Mechanics), 
της Ελληνικής 
Εταιρείας 
Θεωρητικής & 

Εφαρμοσμένης Μηχανικής (Ε.Ε.Θ.Ε.Μ.), 
σε συνεργασία με το Πολυτεχνείο Κρήτης. 
Από 25 έως 27 Μαΐου 2013, Χανιά 
Κρήτης. Πληρ. : http://www.10hstam.
tuc.gr/

ΕΚΘΕΣΗ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 
του Ε. Βουρέκα με τίτλο 
«Ο κόσμος του Εμμανουήλ 
Βουρέκα». Στην έκθεση 

παρουσιάζεται μεγάλο τμήμα του έργου 
του (μονοκατοικίες, πολυκατοικίες, 
κτήρια γραφείων, δημόσια κτήρια, 
τράπεζες, ξενοδοχεία, κ.α.), όπως αυτό 
διασώζεται στο προσωπικό του αρχείο 
καθώς και στα αρχεία των συνεργατών 
του: Ρένος Κουτσούρης, Προκόπης 
Βασιλειάδης, Περικλής Σακελλάριος, 
Σπύρος Στάϊκος, Κωνσταντίνος 
Δεκαβάλλας, Αντώνης Γεωργιάδης, 
Βασίλης Γρηγοριάδης και Ιωάννης 
Βικέλας. Έως 2 Δεκεμβρίου 2012, Κτίριο 
Οδού Πειραιώς 138, Μουσείο Μπενάκη, 
Αθήνα. Πληρ. 210 369 2337

ΔΙΕΘΝΕΣ 
ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
Βιοκαυσίμων με 
τίτλο «Biofuels 
for Sustainable 
Development of 
Southern Europe» 
(Bio4SuD), 

διοργανώνει το Εθνικό Κέντρο Έρευνας 
και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ). 
Στις 19 και 20 Νοεμβρίου, Θεσσαλονίκη. 
Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται 6 
διακεκριμένοι ομιλητές από κορυφαίους 
οργανισμούς και εταιρείες στον τομέα των 
βιοκαυσίμων και περισσότερες από 40 
τεχνικές παρουσιάσεις. Πληρ. : τηλ. 2310 
498156 και  www.bio4sud.gr.

Τεχνολογίας.  Αίθουσα 
του Μουσείου της 
Πόλεως των Αθηνών, 
Παπαρρηγοπούλου 
5-7, Πλ. Κλαυθμώνος, 
Αθήνα.
Το πρόγραμμα : 
• 5 Νοεμβρίου 2012 , 
Γ.Δ. Παπαδημητρίου. 
«Η εξέλιξη των 
κραμάτων χαλκού 
στον ελλαδικό χώρο 
από τα προϊστορικά 
χρόνια ως την έναρξη 
της Γεωμετρικής 
περιόδου»
•26 Νοεμβρίου 
2012, Κ. Τσάιμου, 
«Εργαστήριο τήξεως 
μεταλλεύματος στο 
“Αρύ” Λαυρεωτικής»
•3 Δεκεμβρίου 
2012, Θ.Π. Τάσιος. 
Παρουσίαση της 
νέας εικονοκινητικής 
ταινίας των Θ.Π. 
Τάσιου, Ν. Μήκα, 
Γ. Πολύζου: «Τα 
Μαθηματικά φέρνουν 
το νερό στην Σάμο».
•17 Δεκεμβρίου 
2012, Α. Αρχοντίδου, 
Εργαστήρια 
στυπτηρίας πρώιμων 
ρωμαϊκών
χρόνων στην Αποθήκη 
Λέσβου

 
ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ 
ΔΙΕΘΝΟΥΣ 
ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  (28-
30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 
2012)
Με ιδιαίτερη επιτυχία 
και στην προσέλευση, 
ολοκληρώθηκαν οι 
εργασίες του Πρώτου 
Διεθνούς Συμποσίου 
Θεσσαλονίκης που 
διοργάνωσε, στο 
πλαίσιο του εορτασμού 
των 100 χρόνων από 
την απελευθέρωση, ο 
Δήμος Θεσσαλονίκης 
σε συνεργασία με 
το Δίκτυο Ναυαρίνο 
και το Ίδρυμα Kon-
rad Adenauer. Το 
πλήρες κείμενο 
της αποτίμησης του 
συμποσίου βρίσκεται 
στο  www.thessalo-
niki2012.gr 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
ΒΡΑΒΕΙΟΥ, για την 
καλύτερη διπλωματική 
εργασία των 
σχολών Αγρονόμων 
Τοπογράφων 
Μηχανικών του 
Α.Π.Θ. και του Ε.Μ.Π., 
στο πεδίο «Εθνικό 
Κτηματολόγιο και 

Πολιτικής Γης. 
Η συμβολή τους 
στην Αξιοβίωτη 
Ολοκληρωμένη 
Ανάπτυξη των 
Ορεινών Περιοχών», 
από το Κοινωφελές 
Ίδρυμα Ερευνών 
Κτηματολογίου σε 
συνεργασία με το 
Μετσόβιο Κέντρο 
Διεπιστημονικής 
Έρευνας (ΜΕ.Κ.Δ.Ε.) 
του Ε.Μ.Π. για την 
Προστασία και 
Ανάπτυξη του Ορεινού 
Περιβάλλοντος και των 
Τοπικών Ευρωπαϊκών 
Πολιτισμών και το 
Ίδρυμα Ανάπτυξης του 
Μετσόβιου Κέντρου 
Διεπιστημονικής 
Έρευνας (ΜΕ.Κ.Δ.Ε.) 
του Ε.Μ.Π.  Χρηματική 
ενίσχυση του βραβείου 
1000 ευρώ και 
προθεσμία υποβολής 
μέχρι 28 Φεβρουαρίου 
2012. Πληρ. : 210 
7723944,  www.ntua.
gr/MIRC/foundation.
htm
 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
Υποψηφίων 
Συμβούλων Ασφαλούς 
Χερσαίας Μεταφοράς 
Επικίνδυνων 
Εμπορευμάτων 
(ADR/RID), από το 
Εργαστήριο Οχημάτων 

του Ε.Μ.Π.
Από τις 3 έως τις 7 
Δεκεμβρίου 2012, 
Πολυτεχνειούπολη 
Ζωγράφου, Αθήνα. 
Πληρ. : 210 772 2018,  
e-mail: oscar@cen-
tral.ntua.gr
 

 ΣΥΝΕΔΡΙΟ με 
θέμα «Διασφάλιση 
Ποιότητας στα 
Ανώτατα Εκπαιδευτικά 
Ιδρύματα: μοχλός 
ανάπτυξης» 
διοργανώνει η ΜΟΔΙΠ 
του Αλεξάνδρειου 
ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, 
σε συνεργασία με 
το Πανεπιστήμιο 
Μακεδονίας, υπό 
την αιγίδα του 
Υπουργείου Παιδείας 
και Θρησκευμάτων, 
Πολιτισμού και 
Αθλητισμού, της 
Περιφέρειας 
Κεντρικής 
Μακεδονίας και 
του Εμπορικού 
και Βιομηχανικού 
Επιμελητηρίου 
Θεσσαλονίκης. Το 
συνέδριο απευθύνεται 
σε μέλη ΔΕΠ και ΕΠ, 
φοιτητές, όργανα 
διοίκησης και 
διοικητικό προσωπικό 
των ΑΕΙ και 
τοπικούς κοινωνικο-

ΑΠΟΝΟΜΗ 
MΕΤΑΛΛΙΟΥ ΓΙΑ 
ΤΟ BΡΑΒΕΙΟ ΤΟΥ 
EΥΡΩΠΑΙΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 
2012 στην Eλληνική 

Eταιρεία, πραγματοποιήθηκε στις 5 
Οκτωβρίου 2012, στα γραφεία του 
Eυρωπαϊκού Kοινοβουλίου στην Eλλάδα, 
με συγχαρητήριο μήνυμα του προέδρου 
της Europa Nostra, διάσημου τενόρου 
Placido Domingo. Την εκδήλωση 
χαιρέτησαν οι Λ. Aντωνακόπουλος, 
επικεφαλής του Γραφείου Eνημέρωσης 
Eυρωπαϊκού Kοινοβουλίου στην Eλλάδα 
και  K. Aρσένης, ευρωβουλευτής, μέλος 
της Eπιτροπής Περιβάλλοντος, Yγείας 
και Aσφάλειας Tροφίμων, της Eπιτροπής 
Aλιείας και της Eπιτροπής Aνάπτυξης. 
Mε το Bραβείο Eυρωπαίου Πολίτη 2012 
αναγνωρίζονται η συνεχής δράση της 
Eλληνικής Eταιρείας τα τελευταία 40 
χρόνια καθώς και η σημαντική προσφορά 
της κοινωνίας των πολιτών στην 
προστασία του φυσικού περιβάλλοντος 
και της πολιτιστικής κληρονομιάς σε 
εθνικό αλλά και ευρωπαϊκό επίπεδο.

ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ 
ΤΟΥ 20ου ΑΙΩΝΑ με 
τίτλο «Θεσσαλονίκη 

1912-2012. Η αρχιτεκτονική μιας 
εκατονταετίας», σε συνεργασία 
με το Δήμο Θεσσαλονίκης και το 
Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης 
Τέχνης, με αρχιτεκτονικά σχέδια, 
μακέτες, έντυπα, φωτογραφικά και 
κινηματογραφικά αρχεία. Έως 25 
Νοεμβρίου 2012, Μουσείο Μπενάκη, 
Κτίριο οδού Πειραιώς 138, Αθήνα. Την 
μουσειολογική και μουσειογραφική 
μελέτη της έκθεσης έχει ο αρχιτέκτων 
και ιστορικός της αρχιτεκτονικής, 
Βασίλης Κολώνας με τη συνεργασία της 
αρχιτέκτονος MSc, Σωτηρίας Αλεξιάδου.

ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
με θέμα: 
«Περιβάλλον 
και Ανάπτυξη» 
με στόχο τη 

διαμόρφωση βιώσιμων περιβαλλοντικά, 
οικονομικά και κοινωνικά προτάσεων για 
το νέο μοντέλο εθνικής και περιφερειακής 
ανάπτυξης, διοργανώνει το Τεχνικό 
Επιμελητήριο Ελλάδος. Από 12 έως 14 
Δεκεμβρίου 2012,  Ίδρυμα Ευγενίδου, 
Αθήνα. Πληρ. perιvalon_an@central.tee.gr

Εθνικό Κέντρο 
Έρευνας και 
Τεχνολογικής 
Ανάπτυξης – ΕΚΕΤΑ 
( 6ο χλμ. Χαριλάου 
– Θέρμης,
Θεσσαλονίκη) Πληρ.: 
2310 996219, e-mail: 
polymers2012@cperi.
certh.gr
 

ΚΥΚΛΟΣ ΟΜΙΛΙΩΝ 
από την Εταιρεία 
Μελέτης Αρχαίας 
Ελληνικής 

οικονομικούς 
φορείς. Στις 29 και 
30 Νοεμβρίου 2012. 
Πληρ. : 2310013076 
και http://www.
modip.teithe.gr/qa-
conference/
 

13η ΜΠΙΕΝΑΛΕ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 
ΤΗΣ ΒΕΝΕΤΙΑΣ, με 
θέμα «Common 
Ground» (Κοινό 
Έδαφος). Έως 
τις 25 Νοεμβρίου 
2012, Κήποι Gia-
rdini,  Βενετία. Το 
ελληνικό περίπτερο 
δείχνει  ένα ‘’θετικό’’ 
πρόσωπο της Αθήνας 
και ένα δυναμικό 
νέων Ελλήνων 
αρχιτεκτόνων, που 
αναπτύσσουν τις ιδέες 
τους στην έκθεση 
‘’Made in Athens’’, 
σε επιμέλεια Πάνου 
Δραγώνα και Άννας 
Σκιαδά.
 

2ο ΔΙΕΘΝΕΣ 
ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΡΑΣΙΝΩΝ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, διοργα-
νώνεται από την Επι-
τροπή Περιβάλλοντος 
και τη Δομή Απασχό-
λησης και Σταδιοδρο-
μίας του Αλεξάνδρειου 
ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. 
Στις 8 και 9 Νοεμβρίου 
2012, GRAND HOTEL 
PALACE, Θεσσαλο-
νίκη. Πληρ. : 2310 
791250
 

ΗΜΕΡΙΔΑ με θέμα 
“Επίδραση των φυτε-
μένων δωμάτων στη 
βελτίωση των περιβαλ-
λοντικών συνθηκών 
στο Δήμο Θεσσαλονί-
κης” , διοργανώνει το 
Εργαστήριο Δασικής 
Διαχειριστικής & 
Τηλεπισκόπησης, της 
Σχολής Δασολογίας του 
ΑΠΘ, υπό την αιγίδα 
του ΑΠΘ και του Δήμου 
Θεσσαλονίκης. Στις 
13 Νοεμβρίου 2012, 
αίθουσα πολλαπλών 
χρήσεων, Νέο Δημαρ-
χιακό Μέγαρο Δήμου 
Θεσσαλονίκης. Πληρ.: 
www.domathess.gr
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των Ρόδων στη Θεσσαλονίκη στις 15 Οκτωβρίου 
2011- περιλαμβάνει βραβευμένες μελέτες 33 
χρόνων, με αρχαιότερη εκείνη για τη διαμόρφω-
ση του υπαίθριου χώρου του Πνευματικού Κέ-
ντρου Αθηνών (1977) και πιο πρόσφατες αυτές 
που αφορούν την Πλατεία  Νίκης στην Κοζάνη.

n  Η ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΠΟΝΗΘΗΚΕ, 
ΤΟ ΕΡΓΟ ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ…
Κατά την ομιλία του στην τελετή έναρξης των 
εκδηλώσεων στην Καβάλα, με τίτλο «Δημόσιος 
Χώρος …αναζητείται», ο αρχιτέκτων Πρόδρομος 
Νικηφορίδης επισήμανε ότι πάνω από το 90% 
των βραβευμένων αρχιτεκτονικών μελετών για 
το δημόσιο χώρο, που εκπονήθηκαν στο πλαίσιο 
αρχιτεκτονικών διαγωνισμών τα τελευταία 30 
χρόνια στην Ελλάδα, δεν έχουν υλοποιηθεί. Συ-
γκεκριμένα, από τις 99 έχουν υλοποιηθεί μόλις 
οι επτά και πολλές από αυτές με τρόπο που δεν 
ακολούθησε πιστά τον αρχικό σχεδιασμό του 
αρχιτέκτονα. Αναφερόμενος στις αδυναμίες των 
αρχιτεκτονικών διαγωνισμών, ο κ. Νικηφορίδης 
επισήμανε ότι οι κριτικές επιτροπές συχνά απο-
τελούνται από αρχιτέκτονες που προέρχονται 
από συνδικαλιστικούς φορείς και σε κάποιες 
περιπτώσεις δεν διαθέτουν τα απαιτούμενα προ-
σόντα για τέτοιες κρίσεις. 
Μεγάλη σημασία έχουν επίσης οι προδιαγραφές 
και η διατύπωση των όρων των αρχιτεκτονικών 
διαγωνισμών, ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα 
όπως αυτό της Καβάλας, όπου μια ενιαία περιο-
χή, την οποία διαπερνά το υδραγωγείο, αποτέλεσε 
αντικείμενο δύο ξεχωριστών διαγωνιστικών δια-
δικασιών. Ο κ.Νικηφορίδης αναφέρθηκε ακόμη 
αναλυτικά σε συγκεκριμένες εισηγήσεις/παρου-
σιάσεις, που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του 
συνεδρίου της Θεσσαλονίκης.

n  ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ…
Ο δημόσιος χώρος μιας πόλης αποτελεί το σημα-
ντικότερο συστατικό της στοιχείο, την κατεξοχήν 
εικόνα της στα μάτια πολιτών και επισκεπτών, εί-
ναι ο τόπος που προσλαμβάνεται και ερμηνεύεται 
από τον καθένα διαφορετικά, ανάλογα με τα προ-
σωπικά του βιώματα και την αντίληψη που διαθέ-
τει για την πόλη και τη ζωή του μέσα σε αυτή. 
Η περιήγηση ενός επισκέπτη στο δημόσιο χώρο, 
στα πάρκα και τις πλατείες μιας πόλης αρκεί για 
να τον κατευθύνει στην αντίληψη της βασικής 
της δομής, αλλά κυρίως στην πρόσληψη και κα-
τανόηση της ατμόσφαιράς της. Παρά τις όποιες 
αλλαγές έχει υποστεί, ο δημόσιος χώρος μιας 
πόλης εξακολουθεί να αποτυπώνει και να διατη-
ρεί τη συλλογική συνείδηση και μνήμη. Η οικει-

Συνεχίζει το ταξίδι της ανά την Ελλάδα η έκθεση 
βραβευμένων αρχιτεκτονικών  μελετών publicCI-
TY/Δημόσια πόλη, που μετά τη Θεσσαλονίκη, όπου 
διοργανώθηκε από το ΤΕΕ/ΤΚΜ, ταξίδεψε διαδο-
χικά στην Αθήνα (στις 13/12/2011-13/2/2012), 
στην Καβάλα και το Ηράκλειο (στις δύο τελευταί-
ες πόλεις το φετινό Οκτώβριο). 
Στην Αθήνα, η έκθεση διοργανώθηκε από το 
ΤΕΕ και το Μουσείο Μπενάκη, υπό την αιγίδα 
του ΥΠΕΚΑ. Στην Καβάλα εντάχθηκε στο πλαίσιο 
της Εβδομάδας Αρχιτεκτονικής Καβάλας, που 
διοργάνωσε ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων του νομού 
(3-7/10/2012), σε συνεργασία με το ΤΕΕ/Τμή-
μα Ανατολικής Μακεδονίας, το δήμο και το ΚΠΕ 
Φιλίππων, ενώ στην Κρήτη αποτέλεσε μέρος των 
εκδηλώσεων με τίτλο «Αθέατη Πόλη» του Συλλό-
γου Αρχιτεκτόνων Ηρακλείου (18-30/10/2012).
Η έκθεση –η οποία είχε εγκαινιαστεί στον Κήπο 

PUBLICCITY… ΑΝΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
 

οποίηση του δημόσιου χώρου της πόλης από τους 
πολίτες της αποτελεί το πρωταρχικό ζητούμενο 
για την εξασφάλιση ενός συνεκτικού τρόπου κα-
τοίκησης μέσα στο σημερινό, διαρκώς μεταβαλ-
λόμενο, και ρευστό τοπίο της νέας αστικότητας. 
Η λειτουργική και αισθητική απαξίωση ιδιαίτερα 
του ελληνικού αστικού περιβάλλοντος έρχεται, όχι 
αδικαιολόγητα, μέσα από τα υπάρχοντα προβλή-
ματά του. Η ετερογένεια της ελληνικής πόλης, η 
πολλαπλότητά της, η πολυεπίπεδη και θραυσμα-
τική σχέση της με τον ιστορικό χρόνο, μας δια-
φεύγει κάτω από την αισθητική ισοπέδωση του 
δημόσιου χώρου που βιώνουμε καθημερινά.
  
n  66 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΣΕ ΜΙΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑ
Στη δική της παρουσίαση στην Καβάλα, με τίτλο 
«PublicCity/Δημόσια Πόλη», η αρχιτέκτων Μαρία 
Δούση υπενθύμισε ότι οι μελέτες που παρουσιά-
ζονται στην έκθεση σηματοδοτούν την αντίληψη 
των αρχιτεκτόνων για το σχεδιασμό του δημόσιου 
χώρου, αλλά και το αυξανόμενο ενδιαφέρον της 
αρχιτεκτονικής ειδικά κατά τις δύο τελευταίες 
δεκαετίες, στις οποίες καταγράφονται 28 και 66 
διαγωνισμοί αντίστοιχα, όταν μέχρι το 1990 μόνο 
τρεις αφορούν έμμεσα το δημόσιο χώρο.
Η έκθεση και ο αντίστοιχος κατάλογος παρουσι-
άζουν μελέτες για δημόσιους χώρους, υλοποι-
ημένες ή μη, κυρίως από τις τέσσερις πόλεις 
στις οποίες υπάρχει αυξημένο έργο:  22 για τη 
Θεσσαλονίκη, 20 για την Αθήνα, 15 για το Ηρά-
κλειο, εννιά για την Καβάλα και ισάριθμες για 
την Κοζάνη. Περιλαμβάνουν επίσης 18 μελέτες, 
που έγιναν για διάφορες άλλες περιοχές της Ελ-
λάδας, όπως Πάτρα, Ορεστιάδα, Ελευσίνα, Κιλκίς, 
Νάξο, Ιωάννινα, Σάμο, Χίο και Ρέθυμνο, αλλά και 
έξι βραβευμένες μελέτες Ελλήνων αρχιτεκτόνων 
για περιοχές του εξωτερικού (Γαλλία, Ουκρανία, 
Λίβανο κ.τ.λ.).
Η κα Δούση αναφέρθηκε ακόμη σε συγκεκριμέ-
νες μελέτες, όπως αυτές για την ανάπλαση του 
περιβάλλοντος χώρου του μνημειακού συνό-
λου των Δώδεκα Αποστόλων στη Θεσσαλονίκη 
(2008), την αξιοποίηση του χώρου του πρώην 
στρατοπέδου Κόδρα (1995), την ανάπλαση της 
νέας παραλίας Θεσσαλονίκης (2006), την ανά-
πλαση της Πλατείας Καπνεργάτη στην πόλη της 
Καβάλας (2008), τη διαμόρφωση της κεντρικής 
πλατείας της Κοζάνης (2010) και την ανάπλαση 
της περιοχής Φαλήρου και της Πλατείας Νικο-
τσάρα στην Καβάλα (2008).
Οι εκδηλώσεις της εβδομάδας αρχιτεκτονικής 
στην καβάλα περιλάμβαναν πολλές ακόμη ομιλί-
ες, εργαστήρια για παιδιά, αρχιτεκτονικούς περι-
πάτους, προβολές ταινιών, όπως το «Αγαπημένο 
μου Ημερολόγιο» του Νάνι Μορέτι και ντοκι-
μαντέρ («Δημόσια κτήρια με το αποτύπωμα της 
Ιστορίας», «Σε αναζήτηση του χαμένου ανοιχτού 
δημόσιου χώρου», αμφότερα της ΕΤ1), ποδηλα-
τοδρομίες κ.τ.λ.

n  ΑΘΕΑΤΗ ΠΟΛΗ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Στο Ηράκλειο, οι εκδηλώσεις της ΑΘΕΑΤΗΣ ΠΟ-
ΛΗΣ διαχύθηκαν σε συνολικά 14 χώρους, ενώ σε 
αυτές συμμετείχαν –πέραν του ΤΕΕ/ΤΚΜ- οι εξής 
φορείς: Δίκτυο Εικαστικών Καλλιτεχνών, Σύλλο-
γος Εκτάκτων Αρχαιολόγων, Σύλλογος Ελλήνων 
Αρχαιολόγων- Τοπικό παράρτημα Κρήτης, Ομάδα 
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Μετά την  παρουσίασή  της στη Μυτιλήνη στις 
αρχές Αυγούστου, η έκθεση «Ρωμιοί  
Αρχιτέκτονες της Πόλης στην περίοδο του 
εκδυτικισμού» αγκυροβόλησε στο νησί της 
μυροβόλου Χίου στον όγδοο κατά σειρά προορισμό 
της - και τελευταίο στην Ελλάδα -, όπου θα 
διαρκέσει έως τις 10 Νοεμβρίου δίνοντας, 
έτσι, την ευκαιρία και στο Χιώτικο κοινό να 
γνωρίσει από κοντά πτυχές της κληρονομιάς της 
Ελληνικής κοινότητας της Κωνσταντινούπολης, 
αλλά και τα εξαιρετικά δείγματα αρχιτεκτονικής 
της μπελ επόκ, του εκλεκτικισμού και της αρτ 
νουβό των Ρωμιών Αρχιτεκτόνων. Η έκθεση 
φιλοξενείται στο παλιό Οθωμανικό Λουτρό του 
Κάστρου, που άνοιξε και πάλι για το κοινό μόλις 
τον περασμένο Αύγουστο, μετά την ολοκλήρωση 
αποκατάστασης του χώρου.

Η σύλληψη της ιδέας της έκθεσης για τους 
αρχιτέκτονες της Πόλης  προήλθε από την 
επιθυμία να αναδειχθούν οι τομείς εκείνοι 
στους οποίους οι Ρωμιοί της Πόλης ασκούσαν 
εξαιρετική επιρροή και άφησαν ανεξίτηλα τα 
σημάδια τους. Στόχος της είναι να αναδείξει τo 
αποτύπωμα της ελληνορθόδοξης κοινότητας στο 
δομημένο περιβάλλον της Κωνσταντινούπολης, 
παρουσιάζοντας στο ευρύ κοινό 104 διαφορετικά 
κτίρια 57 αρχιτεκτόνων, που έδρασαν από τα μέσα 
του 19ου έως τα μέσα του 20ου αιώνα, μέσα από 
φωτογραφίες και αρχειακό υλικό. 

Τα εγκαίνια της  έκθεσης στη Χίο έγιναν το 
Σάββατο 22 Σεπτεμβρίου, με πλήθος κόσμου 
να παρευρίσκεται στην εκδήλωση, μεταξύ 
των οποίων και πολλοί Τούρκοι παραθεριστές 
στο νησί, ενώ την εκδήλωση τίμησαν ο 
Αντιπεριφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κώστας 
Γανιάρης και ο εκπρόσωπος του Μητροπολίτη 
Χίου.

Την εκδήλωση άνοιξε η προϊσταμένη της 3ης 
Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Όλγα Βάσση 
και η πρόεδρος του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων 
Άννα Φίκαρη. Ο Λάκης Βίγκας, εκπρόσωπος 
των Μειονοτικών Ιδρυμάτων της Τουρκίας και 
εμπνευστής του προγράμματος της έκθεσης, 
εξέφρασε τη συγκίνησή του που η έκθεση 
μπόρεσε να πραγματοποιηθεί στο νησί των 
προγόνων, του τη Χίο, από όπου καταγόταν ο 
επίσης αρχιτέκτονας πατέρας του και ανέφερε 
πως «η έκθεση αποτελεί έναν ελάχιστο φόρο 
τιμής της ομογένειας στους αρχιτέκτονες και 
καλφάδες που συνέβαλαν ώστε να αποκτήσει 
η Πόλη το κοσμοπολιτικό και επιβλητικό ύφος 
που τη χαρακτηρίζει και σήμερα». 

Ο επιμελητής Δρ. Hasan Kuruyazici μίλησε 
για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε η ομάδα 
προετοιμασίας της έκθεσης, καθώς δεν 
παρέλαβε έτοιμο υλικό, αλλά το παρήγαγε και 
για τη λογική πάνω στην οποία στηρίχθηκε η 
παρουσίαση του υλικού. Ευχαρίστησε όλους 
τους συντελεστές της έκθεσης για την αφοσίωσή 
τους από την αρχή της προσπάθειας το 2009 έως 
σήμερα, αλλά και για το ενδιαφέρον που έδειξαν 
στη συνέχεια και ιδιαίτερα στο να παρουσιαστεί η 
έκθεση σε διαφορετικές περιοχές στην Τουρκία 
και την Ελλάδα.

Στη διάλεξή του ο Δρ. Σάββας Τσιλένης 
αναφέρθηκε στο ιστορικό πλαίσιο της περιόδου, 
υπογραμμίζοντας ότι η έκθεση επιχειρεί να δώσει 
απαντήσεις σε ερωτήματα όπως, η εκπαιδευτική 
μόρφωση και επαγγελματική εμπειρία που είχαν 
για να ανταποκριθούν στις ανάγκες της εποχής οι 
Ρωμιοί Αρχιτέκτονες, ή το πόσοι και ποιοι ήταν 
οι αρχιτέκτονες που έδρασαν στην πρωτεύουσα 
του οθωμανικού κράτους, παρουσιάζοντας έτσι 
ένα μικρό κομμάτι του συνολικού τους έργου, 
το οποίο είναι καταδικασμένο, όπως τόνισε, 
να χαθεί στην ανωνυμία, διότι δεν σώζονται τα 

Η ΕΚΘΕΣΗ ΤΩΝ ΡΩΜΙΩΝ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΣΤΗ ΧΙΟ 

  Κινηματογραφιστών, Περιβαλλοντικός Σύλλογος 
Αγ. Τριάδας, Σύλλογος Εμψυχωτών Θεατρικού 
Παιχνιδιού, Πολυτεχνείο Κρήτης,
Όπως αναφερόταν στη σχετική ανακοίνωση των 
διοργανωτών, «οι τόποι ως σύμβολα πολιτιστι-
κών αξιών, κοινωνικής συμπεριφοράς, και ατο-
μικής δράσης αφηγούνται. Την αφήγηση αυτή 
διατυπώνουμε σε γειτονιές της πόλης αναδει-
κνύοντας νοήματα, έννοιες και αθέατες όψεις, 
αντιμετωπίζοντας το κενό ως ευκαιρία, την 
εγκατάλειψη ως δυνατότητα. Όλοι εμείς Αρχιτέ-
κτονες, Αρχαιολόγοι, Εικαστικοί, Κινηματογρα-
φιστές, Eμψυχωτές, Kάτοικοι, γεμίζουμε κενά, 
ζωντανεύουμε χώρους, αναδεικνύουμε χρόνου, 
φωτίζουμε περάσματα, με ποικίλες δράσεις για 
μια πόλη άλλη. ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ».
Η PublicCity/Δημόσια Πόλη φιλοξενήθηκε στη 
Στρατιωτική Πύλη Αυτοκράτορα από τις 18 Οκτω-
βρίου, ενώ στον ίδιο χώρο παρουσιάστηκε και η 
έκθεση «ανάπλαση του οχυρωματικού περιβό-
λου του Ηρακλείου σε 11 διπλωματικές εργασίες 
του Πανεπιστημίου Ρώμης ‘’La Sapienza’’». 
Παράλληλα, στις 19/10 οι διοργανωτές κάλεσαν 
τους επισκέπτες σε μια διαδρομή στις γειτονιές 
της Αγίας Τριάδας, προκειμένου να ανακαλύ-
ψουν μια αθέατη πλευρά του Ηρακλείου σημα-
τοδοτημένη με ιστορικές αναφορές, προβολές, 
εικαστικές παρεμβάσεις σε πολεοδομικά κενά 
και άδειους χώρους. Στις 22/10 πραγματοποιή-
θηκε αρχιτεκτονική διάλεξη, με θέμα Δημόσι-
ος χώρος... αναζητείται του  Πρόδρομου Νικη-
φορίδη. 
Το πρόγραμμα περιλάμβανε ακόμη συναυλίες, 
εκθέσεις εικαστικών, ξεναγήσεις από αρχαι-
ολόγους, εργαστήριο Αστικού και Αρχιτεκτονι-
κού Σχεδιασμού «Κατώφλια πόλης. Δημόσιος 
χώρος και αστικές μεταβάσεις»  (σε συνεργασία 
με το Πανεπιστήμιο Κρήτης), εργαστήριο εικαστι-
κής παρέμβασης στον εξωτερικό χώρο του Σχο-
λείου Ευρωπαϊκής Παιδείας και πολλές άλλες 
εκδηλώσεις. 
Υπενθυμίζεται ότι η οργανωτική επιτροπή της 
έκθεσης αποτελείται από τους: Παρασκευή Κων-
σταντάρα, Γιώτα Μουρατίδου, Τόνια Μαυρουδή 
και Πρόδρομο Νικηφορίδη, ενώ το όλο εγχείρημα 
υλοποιήθηκε με την υποστήριξη και χορηγία των 
παρακάτω φορέων και εταιρειών: δήμος Θεσ-
σαλονίκης, δήμος Ηρακλείου, δήμος Κοζάνης, 
ΓΡΑΒΑΝΗΣ, ΜΑΡΜΑΡΑ ΔΙΟΝΥΣΟΥ, LAFARGE, 
DOMOTEL, LAPPSET και ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΘΩΜΟ-
ΠΟΥΛΟΣ-HOLIDAY INN.
Οι συνεδριακές εκδηλώσεις στη Θεσσαλονίκη 
είχαν διοργανωθεί από το Τεχνικό Επιμελητή-
ριο Ελλάδας / Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας, σε 
συνεργασία με τον ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ, τη Σχολή Αρχιτε-
κτόνων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και 
τα Τμήματα Αρχιτεκτόνων των Πολυτεχνικών Σχο-
λών των Πανεπιστημίων Αριστοτέλειου, Πατρών, 
Θεσσαλίας, Δημοκρίτειου και του Πολυτεχνείου 
Κρήτης. Περιλάμβαναν δε α) Επιστημονικό Συ-
νέδριο με 125 εισηγήσεις και ειδικούς προσκε-
κλημένους,  την Έκθεση και διαπανεπιστημιακά 
εργαστήρια σχεδιασμού (workshops) προεπι-
λεγμένων δημόσιων χώρων, με ομάδες φοιτητών 
των αρχιτεκτονικών σχολών της χώρας με τίτ-
λο «Αστικές στρατηγικές για το δημόσιο χώρο». 
n Συνέχεια στη σελίδα  22
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Συνεχίζεται με αμείωτη ένταση και πάθος ο αγώνας 
των μηχανικών ενάντια στις κυβερνητικές επιλογές 
και τα συνεχή εισπρακτικά μέτρα, που –μεταξύ άλλων- 
έχουν αρνητικό αντίκτυπο στο ασφαλιστικό σύστημα 
και το ταμείο τους. Το νέο ραντεβού δόθηκε για την Πα-
ρασκευή 2 Νοεμβρίου στην Αθήνα, όπου θα πραγματο-
ποιηθεί νέα παντεχνική – πανελλαδική συγκέντρωση 
διαμαρτυρίας, η οποία αναμένεται να αποτελέσει την 
κορύφωση των μέχρι τώρα κινητοποιήσεων.

Πανελλαδικός ξεσηκωμός
Από τον Έβρο έως την Κρήτη και από την Ρόδο έως 
τη Κέρκυρα, ο κλάδος των μηχανικών βρίσκεται σε 
αναβρασμό και σε αγωνιστικούς ρυθμούς. Στη Θεσ-
σαλονίκη οι μηχανικοί πραγματοποίησαν την Τετάρτη 
17 Οκτωβρίου συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το 
ΤΣΜΕΔΕ στην οδό Ζεύξιδος, ενώ ακολούθησε πορεία 
προς το υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. 
Οι μηχανικοί απαίτησαν:
1. Άμεσα και ταυτόχρονα με την ανακεφαλαιοποίηση 
των τραπεζών, τη λήψη μέτρων για την ανακεφαλοποί-
ηση του ΕΤΑΑ, το οποίο έχασε το μεγαλύτερο μέρος 
του αποθεματικού του λόγω της αναδιάρθρωσης του 
ελληνικού χρέους χωρίς την ευθύνη των διοικήσεών 
τους και παρά το γεγονός ότι τα αποθεματικά είχαν δη-
μιουργηθεί από τις εισφορές των ασφαλισμένων.
2. Εξαίρεση του ΕΤΑΑ από τον ΕΟΠΥΥ, έως ότου απο-
φασίσουν οι αντιπροσωπευτικότερες οργανώσεις των 
ασφαλισμένων, για την τύχη των Τομέων Υγείας μετά 
τη σύνταξη των απαραίτητων αναλογιστικών μελετών.
3. Μείωση των παγίων ασφαλιστικών εισφορών και 
αύξηση των αναλογιστικών εισφορών του Ταμείου με 
ένταξη όλων των έργων παραχώρησης.
4. Ιατροφαρμακευτική κάλυψη για όλους.
5. Αυτοδιαχείριση του ΕΤΑΑ, των Κλάδων του, των 
αποθεματικών του. Παραμονή της ιατροφαρμακευτι-
κής κάλυψης στο ΕΤΑΑ και ανατροπή του Ν. 2469/1997 
που υποχρεώνει τα ασφαλιστικά Ταμεία να καταθέτουν 
τα αποθεματικά τους στην Τράπεζα της Ελλάδος.
6. Άμεση ενεργοποίηση του Κλάδου Προνοιακών Πα-
ροχών και κάλυψη της ανεργίας των μηχανικών την 
οποία επιδοτούμε.
7. Διατήρηση του αφορολόγητου και ματαίωση του άδι-
κου ενιαίου φορολογικού ποσού των 35% για όλα τα 
εισοδήματα από το πρώτο ευρώ.
8. Διαμόρφωση ιεραρχημένου αναπτυξιακού σχεδίου 
για την άμεση ενεργοποίηση του ΕΣΠΑ και την αύξηση 
του ΠΔΕ και με επαρκείς Δημόσιες Υπηρεσίες.
9. Ανατροπή του κλίματος της απαξίωσης των ελλήνων 
επιστημόνων ιδίως των νέων με τις συνεχείς μειώσεις 
μισθών και τα άδικα και οριζόντια χαράτσια.
10. Ανατροπή της επιχειρούμενης πολιτικής διάλυσης 
των φορέων των ελλήνων επιστημόνων και προάσπιση 
του απολύτως κατοχυρωμένου θεσμικού, παρεμβατι-
κού ρόλου τους, ως επίσημων επιστημονικών συμβού-
λων της ελληνικής πολιτείας.

Πρόεδρος ΤΕΕ/ΤΚΜ: ΟΧΙ στην εξαθλίωση
Κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης οι διαμαρτυρό-
μενοι βροντοφώναξαν «ΟΧΙ» στην εξαθλίωση των 
μηχανικών και την λεηλασία του ΕΤΑΑ». «Λέμε ΟΧΙ 
στις μνημονιακές αυξήσεις των εισφορών. ΟΧΙ στην 
ισοπέδωση του επαγγέλματος των διπλωματούχων 
μηχανικών. ΝΑΙ στην ανάπτυξη», τόνισε ο πρόεδρος 
της Διοικούσας Επιτροπής του Τμήματος Κεντρικής 
Μακεδονίας του ΤΕΕ, Τάσος Κονακλίδης, δίνοντας το 
στίγμα της κινητοποίησης. Όπως είπε, οι μηχανικοί εί-

ναι αποφασισμένοι να μην επιτρέψουν να γίνουν πράξη 
οι πολιτικές της εξαθλίωσης των μηχανικών και των 
ελλήνων επιστημόνων. Επικαλέστηκε συγκεκριμένα 
στοιχεία, σύμφωνα με τα οποία η απόφαση νέας με-
γάλης αύξησης των εισφορών των μηχανικών είναι 
παράλογη, καθώς αυτοί μαστίζονται από την κρίση, 
αδυνατώντας ήδη σε συντριπτικά ποσοστά να καλύ-
ψουν τις μέχρι τώρα εισφορές τους, με αποτέλεσμα να 
μένουν χωρίς ιατροφαρμακευτική κάλυψη. 
Αμέσως μετά έξω από το ΤΣΜΕΔΕ έφτασαν μέλη του 
Οδοντιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, τα οποία 
νωρίτερα είχαν πραγματοποιήσει συγκέντρωση δια-
μαρτυρίας στα γραφεία του Συλλόγου. Οι οδοντίατροι 
χαιρέτησαν την κινητοποίηση των μηχανικών και μετά 
όλοι μαζί πορεύτηκαν προς το υπουργείο Μακεδονίας 
Θράκης, προκειμένου να παραδώσουν ξεχωριστά ψη-
φίσματα διαμαρτυρίας. 

«Άκυρο» στο ραντεβού
Οι διαμαρτυρόμενοι πορεύτηκαν μέσω των οδών Ερ-
μού και Βενιζέλου, χωρίς να δημιουργήσουν ιδιαίτερα 
προβλήματα στην ομαλή κυκλοφορία των οχημάτων. 
Φτάνοντας έξω από το υπουργείο Μακεδονίας Θρά-
κης, αντιπροσωπεία των μηχανικών και των οδοντιά-
τρων, επιχείρησε να συναντήσει τον υπουργό Θεόδωρο 
Καράογλου, με τον οποίον είχε κλειστεί τηλεφωνικό 
ραντεβού προκειμένου να παραλάβει τα ψηφίσματα 
των δύο κινητοποιήσεων. Μετά από αναμονή 20 λε-
πτών στο προαύλιο του υπουργείου, ενημερώθηκαν 
ότι ο κ. Καράογλου είχε «ανειλημμένες υποχρεώ-
σεις», οι οποίες δεν του επέτρεπαν να συναντηθεί με 
την αντιπροσωπεία των μηχανικών και των οδοντιά-
τρων. Τελικά, την αντιπροσωπεία δέχθηκε ο διευθυ-
ντής του υπουργείου. Οι μηχανικοί αποχώρησαν από 
το υπουργείο, χωρίς να επιδώσουν το ψήφισμα δια-
μαρτυρίας στο διευθυντή, καυτηριάζοντας την στάση 
του υπουργού Μακεδονίας Θράκης Θεόδωρου Καράο-
γλου, ο οποίος αρνήθηκε να τους δεχθεί, αθετώντας το 
ραντεβού που είχε κλειστεί τηλεφωνικά. Υιοθετώντας 
τέτοιου είδους πρακτικές, η ηγεσία του υπουργείου 

επιβεβαιώνει με έμμεσο τρόπο όλους εκείνους που 
είχαν ταχθεί κατά της επανασύστασης του, κάνοντας 
λόγο για ένα υπουργείο δεξιώσεων κι όχι ουσίας. 
Στην κινητοποίηση συμμετείχαν η αντιπρόεδρος της 
Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ/ΤΚΜ Άννα Μίχου, ο 
γ.γ. της ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΚΜ Παναγιώτης Αντιβαλίδης, τα 
μέλη της ΔΕ Ιωάννης Τσιάφης, Πάρις Μπίλιας, Δημή-
τρης Μήτρου, Νίκος Ζώκας και Χρυσόστομος Μακρά-
κης-Καραχάλιος. Επίσης, ο πρόεδρος και ο αντιπρόε-
δρος της «Α» Χρήστος Βλαχοκώστας και Βασίλης Λε-
κίδης, αντίστοιχα καθώς και ο πρόεδρος του Πειθαρ-
χικού Συμβουλίου ΤΕΕ/ΤΚΜ Άγγελος Βακαλόπουλος. 
Ακόμη, δυναμικό παρών έδωσαν τα προεδρεία των 
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συλλόγων μηχανικών. Να σημειωθεί ότι οι εργαζόμε-
νοι του Τμήματος πραγματοποίησαν δίωρη συμβολική 
κατάληψη στο κτίριο του ΤΕΕ/ΤΚΜ και στη συνέχεια 
συμμετείχαν μαζικά και δυναμικά στη συγκέντρωση 
έξω από το ΤΣΜΕΔΕ.
Αντίστοιχες κινητοποιήσεις πραγματοποιήθηκαν σε 
όλες τις έδρες των περιφερειακών τμημάτων του ΤΕΕ, 
δίνοντας τη δυνατότητα σε χιλιάδες μηχανικούς να 
εκφράσουν την αντίθεσή τους στις προωθούμενες κυ-
βερνητικές πολιτικές. 

Επικέντρο των κινητοποιήσεων η Αθήνα
Στην Αθήνα, τη Δευτέρα 15 Οκτωβρίου πραγματοποιή-
θηκε συνάντηση των εκπροσώπων των επιστημονικών 
φορέων με τον υπουργό Εργασίας Γιάννη Βρούτση. Το 
ΤΕΕ εκπροσώπησε ο πρόεδρος του Χρήστος Σπίρτζης, 
μεταφέροντας τις θέσεις της Διοικούσας Επιτροπής. 
Ο υπουργός Εργασίας αποκάλυψε ότι πέραν της εφαρ-
μογής των κυοφορούμενων μέτρων, που συζητούνται 
μεταξύ της κυβέρνησης και της «τρόικας» εξακο-
λουθεί να υπάρχει έλλειμμα ύψους 265 εκατομμυρί-
ων ευρώ, για το οποίο έχει συμφωνηθεί μεταξύ των 
συναρμοδίων υπουργών Οικονομικών Γ. Στουρνάρα 
και  Εργασίας Γ. Βρούτση, τα 200 εκατομμύρια να κα-
λυφθούν από εισπράξεις του υπουργείου Οικονομικών 
και τα 65 εκατομμύρια ευρώ από τις πρόσθετες ετήσι-
ες ασφαλιστικές εισφορές των Μηχανικών.
Ο πρόεδρος του ΤΕΕ Χρήστος Σπίρτζης παρουσίασε 
προς τον κ. Βρούτση επίσημα στοιχεία που αποκα-
λύπτουν ότι η απόφαση νέας μεγάλης αύξησης των 
εισφορών των Μηχανικών είναι παράλογη, καθώς μα-
στίζονται από την κρίση, αδυνατώντας  ήδη σε συντρι-
πτικά ποσοστά να καλύψουν τις μέχρι τώρα εισφορές 
τους, με αποτέλεσμα να μένουν χωρίς ιατροφαρμακευ-
τική κάλυψη. Ο κ. Βούρτσης άκουσε με κατανόηση τα 
στοιχεία αλλά παράμεινε στην άποψη των προειλημ-
μένων συλλογικών κυβερνητικών αποφάσεων, που 
επιβάλλονται από την τρόικα ως προαπαιτούμενο για 
το νέο δανεισμό ακόμη και όταν ο πρόεδρος του ΤΕΕ 
ανέπτυξε τα στοιχεία σύμφωνα με τα οποία από τους 

97.697 Ασφαλισμένους στον Κλάδο Υγείας του Τομέα 
Μηχανικών και ΕΔΕ του ΕΤΑΑ, οι 25.117 δεν έχουν κα-
λύψει τις ασφαλιστικές τους εισφορές και δεν έχουν 
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Από όσους έχουν κα-
λύψει τις ασφαλιστικές τους εισφορές οι 7.897 έχουν 
προβεί σε ρύθμιση των οφειλών τους με αβεβαιότητα 
για το αν θα μπορέσουν να καλύψουν τις νέες εισφο-
ρές του επόμενου εξαμήνου που θα έρθουν χωρίς τις 
αυξήσεις που επιβάλλει το Υπουργείο Εργασίας και 
Κοινωνικής Ασφάλισης. Είναι ενδεικτικό ότι το Α’ εξά-
μηνο του 2012 εξοφλήθηκαν 43.104 ειδοποιητήρια από 
τα 69.361 που εκδόθηκαν, ενώ το Β’ εξάμηνο του 2011 
εξοφλήθηκαν 46.166 ειδοποιητήρια από τα 68.489 που 
εκδόθηκαν. Δηλαδή, 3.000 περισσότεροι Διπλ. Μη-
χανικοί δεν μπόρεσαν να καλύψουν τις ασφαλιστικές 
τους εισφορές μόνο το τελευταίο εξάμηνο. Είναι, επί-
σης, ενδεικτική η δραματική μείωση εγγραφής νέων 
Μελών στο ΤΕΕ, λόγω του ύψους των ασφαλιστικών 
εισφορών. Από 4300 κατά μέσο όρο νέες εγγραφές που 
είχαμε τα τελευταία χρόνια εφέτος  έγιναν μόλις 1595 
νέες εγγραφές Διπλ. Μηχανικών. «Δεν θα σας αφή-
σουμε να ρίξετε το υγιές Ταμείο μας στο βράχια, δεν 
θα αφήσουμε να γίνουν  πράξη οι πολιτικές της εξα-
θλίωσης των Μηχανικών και των ελλήνων επιστημό-
νων» ήταν η απάντηση του προέδρου του ΤΕΕ Χρήστου 
Σπίρτζη στην ανερυθρίαστη στάση του υπουργού.
Είχε προηγηθεί η κοινή διακήρυξη και συνέντευξη 
Τύπου των εκπροσώπων των δέκα επιστημονικών φο-
ρέων της χώρας, που κατήγγειλαν την στοχοποίηση 
των ελεύθερων επαγγελματιών-επιστημόνων, την ίδια 
ώρα που αφήνονται στο απυρόβλητο οι υπεύθυνοι της 
κατάντιας της χώρας.

Αρνήθηκε συνάντηση ο Γ.Στουρνάρας
Την Τετάρτη 17 Οκτωβρίου οι επιστημονικοί φορείς 
διοργάνωσαν Παντεχνική-Πανεπιστημονική συγκέ-
ντρωση.  Η πορεία ξεκίνησε από την  οδό Ακαδημίας, 
έξω από τα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθη-
νών και με μεγάλο όγκο και παλμό των διαδηλωτών 
έφτασε στο Σύνταγμα, μπροστά από το υπουργείο Οι-

κονομίας. Η κεφαλή της πορείας αποτελούμενη από 
τους προέδρους των επιστημονικών φορέων όταν 
έφτασε στη διασταύρωση των οδών Νίκης και Μητρο-
πόλεως συνάντησε τείχος αποτελούμενο από παρα-
ταγμένες δυνάμεις των ΜΑΤ και σταθμευμένες αστυ-
νομικές κλούβες, αποκλείοντας την πρόσβαση προς 
την είσοδο του υπουργείου Οικονομίας. Η υποδοχή 
που επιφύλαξε η πολιτική ηγεσία στους εκπροσώπους 
των φορέων εξόργισε τους συγκεντρωμένους, που 
αντέδρασαν φωνάζοντας συνθήματα. Η αντίδραση των 
συγκεντρωμένων έγινε ακόμη μεγαλύτερη όταν τους 
γνωστοποιήθηκε πως ο υπουργός Γιάννης Στουρνάρας 
αρνήθηκε να δεχθεί σε συνάντηση τους εκπροσώπους 
των διοικήσεων των επιστημονικών φορέων και τους 
παρέπεμψε στο γενικό γραμματέα του υπουργείου. 
Οι πρόεδροι των επιστημονικών φορέων αποφάσισαν 
και ανακοίνωσαν στους συγκεντρωμένους ότι θα επι-
μείνουν σε συνάντηση με τον υπουργό. Λίγο αργότερα 
ορίστηκε να γίνει συνάντηση των προέδρων των φορέ-
ων με τον κ. Στουρνάρα την Τετάρτη 24 Οκτωβρίου.

Απόφαση για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων
Το απόγευμα της ίδιας μέρας πραγματοποιήθηκε συ-
νεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ κατά τη 
διάρκεια της οποίας ελήφθη η απόφαση για συνέχιση 
και κλιμάκωση των κινητοποιήσεων. Πιο συγκεκριμέ-
να, η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ, αφού διαπίστωσε 
κυβερνητική αδιαλλαξία και επιμονή για την εφαρ-
μογή των νέων ισοπεδωτικών οικονομικών, φορολο-
γικών, ασφαλιστικών, εργασιακών μέτρων σε βάρος 
των δοκιμαζόμενων επιστημονικών και παραγωγικών 
δυνάμεων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και των 
προβλέψεων του Μνημονίου αποφάσισε:   

• Την αναστολή όλων των Υπηρεσιών Εξυπηρέτησης 
του ΤΕΕ και των Υπηρεσιών  της Τράπεζας Πληρο-
φοριών από την Παρασκευή 19 Οκτωβρίου 2012 έως 
και την Κυριακή 28 Οκτωβρίου 2012, και επανεξέτα-
ση του χρόνου αναστολής.
• Την αποχή όλων των εκπροσώπων και των Μελών 
του ΤΕΕ (Διπλ. Μηχανικοί Δημοσίου, Εργολήπτες, 
Μελετητές, Μισθωτοί, Ελ. Επαγγελματίες) από όλες 
τις Επιτροπές, Συμβούλια, Εκπροσωπήσεις της Χώ-
ρας από τις 19 Οκτωβρίου 2012 έως και 28 Οκτωβρί-
ου 2012 και επανεξέταση του χρόνου αποχής .
• Τη θεσμική ενημέρωση από το ΤΕΕ και ΤΣΜΕ-
ΔΕ της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής και 
παράλληλα, σε διαφορετικό χρόνο, πρόσκληση σε 
όλους τους Βουλευτές Μηχανικούς για πλήρη ενη-
μέρωση της κατάστασης του Ταμείου και των τερά-
στιων προβλημάτων του Κλάδου γενικότερα συνε-
πώς και της ευθύνης που τους αναλογεί.
• Τη διοργάνωση συγκέντρωσης διαμαρτυρίας με 
τους επιστημονικούς Φορείς του ΕΤΑΑ.
• Την εντολή στους Εκπροσώπους του ΤΕΕ και στα 
Μέλη του ΤΕΕ στο ΕΤΑΑ και στον Κλάδο Μηχανικών 
και ΕΔΕ του ΕΤΑΑ για:

1. Της προσφυγής του ΕΤΑΑ και των Τομέων, σε 
σχέση με την κλοπή των αποθεματικών 
2. Τις απαραίτητες ενέργειες για τη διατήρηση 
του Κλάδου Υγείας στο ΕΤΑΑ και τις απαραίτητες 
ενέργειες αποτροπής οποιασδήποτε διαδικασίας 
υλοποίησης της ένταξης του Κλάδου Υγείας στον 
ΕΟΠΥΥ



14/ 450
ΤΕΥΧΟΣ

1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

3. Τη νομική διεκδίκηση των οφειλών από 
το Δημόσιο, που ανέρχονται σε περίπου 
600 εκατομμυρίων ευρώ.
4. Τη διεκδίκηση αναπλήρωσης των απω-
λειών του  ΕΤΑΑ και των ασφαλιστικών 
Φορέων και την μετέπειτα ανακεφαλοποί-
ηση των Τραπεζών.
5. Την εξέταση της θεσμοθέτησης ανα-
λογικής εισφοράς σε μεγάλους κύκλους 
εργασιών, για την ίδρυση λογαριασμού 
αλληλεγγύης στο ΤΕΕ.
6. Την ανάπτυξη μηχανισμού καταγραφής 
της επαγγελματικής κατάστασης των Μη-
χανικών.
7. Τη διενέργεια ελέγχων και πραγμα-
τογνωμοσυνών για θέματα υγιεινής και 
ασφάλειας και τήρησης περιβαλλοντικών 
όρων σε κτήρια δημόσιου ενδιαφέροντος 
και περιβαλλοντικής όχλησης.

Οι θέσεις του ΤΕΕ σε επιτροπή της Βουλής
Τους κανόνες διαφάνειας και προστασίας του 
δημόσιου και κοινωνικού συμφέροντος,  που 
πρέπει να διέπουν τις αποκρατικοποιήσεις 
εταιριών και οργανισμών του δημοσίου και 
την αξιοποίηση της δημόσιας ακίνητης πε-
ριουσίας τόνισε στη Βουλή ο πρόεδρος του 
ΤΕΕ Χρήστος Σπίρτζης. Ασκώντας παρέμβαση 
στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της 
Βουλής, κατά τη διαδικασία  ακρόασης εκ-
προσώπων φορέων επί του νομοσχεδίου του 
υπουργείου Οικονομίας για την επιτάχυνση 
των αποκρατικοποιήσεων, μέσω του ΤΑΙΠΕΔ 

ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΤΟΥΣ

ο πρόεδρος του ΤΕΕ παραλλήλισε την επιχει-
ρούμενη αξιοποίηση της δημόσιας περιου-
σίας με τη λεηλασία των αποθεματικών των 
Ταμείων και δημοσίων φορέων. «Με την ακί-
νητη περιουσία του δημοσίου ακόμη και των 
πανεπιστημίων, νοσοκομείων και επιμελητη-
ρίων γίνεται ό,τι έγινε με τα αποθεματικά των 
ασφαλιστικών φορέων και των φορέων του 
δημοσίου. Συγκεντρώνονται  όλα σε ένα κοινό 
ταμείο, όπως έκανε η Τράπεζα της Ελλάδος, 
χωρίς να ξέρει κανείς ούτε πώς τα διαχειρίζε-
ται, ούτε να λογοδοτεί, ούτε να υπάρχουν ελε-
γκτικοί μηχανισμοί και στη θέση της Τράπεζας 
της Ελλάδος έχουμε τώρα το ΤΑΙΠΕΔ» είπε ο 
Χρ. Σπίρτζης.
Ταυτόχρονα, έθεσε τα μέλη του Κοινοβουλίου 
ενώπιον των ευθυνών τους, για την προωθού-
μενη διάταξη στο ίδιο νομοσχέδιο, που καταρ-
γεί τον πόρο 2% των μηχανικών υπέρ του ΤΕΕ. 
Τόνισε ότι η συγκεκριμένη ρύθμιση στοχο-
ποιεί το ΤΕΕ για τις αναπτυξιακές δράσεις και 
προτάσεις του. Παράλληλα εξήγησε σε όλους 
τους τόνους ότι το ΤΕΕ δεν είναι επαγγελματι-
κός φορέας αλλά από το 1923, ένα χρόνο μετά 
τη μικρασιατική καταστροφή, μέχρι σήμερα 
έχει οπλιστεί με ευρύτατες αρμοδιότητες και 
επιτελεί  λειτουργικό και αναπτυξιακό έργο, 
ως θεσμοθετημένος τεχνικός σύμβουλος της 
πολιτείας, παρουσιάζοντας το ευρύτατο φά-
σμα των ανταποδοτικών δραστηριοτήτων, που 
ασκεί το ΤΕΕ υπέρ των Μηχανικών και της πο-
λιτείας.

ΟΑΤΥΕ: Όχι στην ένταξη του ΕΤΑΑ στον ΕΟΠΥΥ
Να μην ενταχθεί το ΕΤΑΑ στον ΕΟΠΥΥ, γιατί 
αυτό θα σημάνει την υποβάθμιση υγιούς Τα-
μείου, ζητά η Ομοσπονδία Αυτοδιαχειριζόμε-
νων Ταμείων Υγείας Ελλάδος (Ο.Α.Τ.Υ.Ε.). Σε 

ανακοίνωση που υπογράφει η πρόεδρος της 
Ομοσπονδίας Ελένη Σπανοπούλου, η οποία 
είναι ταυτοχρόνως και πρόεδρος του Οργανι-
σμού Υγείας και Επικούρησης των Δημοσιο-
γράφων (ΕΔΟΕΑΠ) αναλυτικά αναφέρεται ότι: 
«Η Διοίκηση της Ο.Α.Τ.Υ.Ε. παρακολουθεί τις 
τελευταίες εξελίξεις που φέρουν τον Κλάδο 
Υγείας του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητων Αυ-
τοαπασχολούμενων, ερήμην της Διοίκησης 
και των ασφαλισμένων του, να εντάσσεται 
στον ΕΟΠΥΥ και εκφράζει τη συμπαράστασή 
της προς τη Διοίκηση, το προσωπικό και τους 
ασφαλισμένους του Ταμείου, δηλώνοντας 
πως σχετικό εγχείρημα θα έχει καταστροφι-
κές συνέπειες για το χώρο της Κοινωνικής 
Ασφάλισης αλλά και τον ίδιο τον τόπο. Πρό-
κειται για ανάγκη επιβίωσης, καθώς η ένταξη 
στον ΕΟΠΥΥ, ένα σύστημα με συσσωρευμένα 
προβλήματα και ελλειμματικό προϋπολογι-
σμό, δεν μπορεί να προσφέρει εγγύηση Υγείας 
και Περίθαλψης για τους ασφαλισμένους του 
ΕΤΑΑ και αποτελεί πρόχειρο συμβιβασμό με 
τις επιταγές της Τρόικας. Το σχέδιο ένταξης 
δεν συνοδεύεται από καμία στρατηγική, ούτε 
προκύπτει ως αποτέλεσμα αναλογιστικής 
μελέτης, συνεπώς προκαλεί μόνον ανασφά-
λεια και περιβάλλον κινούμενης άμμου.  Ο 
ΕΟΠΥΥ θα πρέπει να στηριχθεί στις δικές του 
δυνάμεις, στην υποστήριξη της Πολιτείας και 
στη σώφρονα διαχείριση, ώστε να επιβιώσει, 
ως μέλος ενός υγιούς Ασφαλιστικού Συστή-
ματος. Το ΕΤΑΑ, που δεν λαμβάνει κρατικές 
επιχορηγήσεις, όπως και στην περίπτωση 
των Ταμείων-μελών της Ο.Α.Τ.Υ.Ε., (ΕΔΟΕΑΠ, 
ΤΥΠΑΤΕ, ΑΤΠΣΥΤΕ, ΤΥΠΕΤ) ΔΕΝ επιβαρύνει 
τον Κρατικό Προϋπολογισμό, και αποτελεί 
υπόδειγμα φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης 
για τη χώρα. Παρά τις δυσμενείς συγκυρίες, 
το Ταμείο αγωνίζεται για τη διατήρηση των 
ποιοτικών παροχών περίθαλψης και υγείας 
προς τους ασφαλισμένους του. Η Διοίκηση 
της Ο.Α.Τ.Υ.Ε. στηρίζει τον δίκαιο αγώνα όλων 
των ασφαλισμένων του ΕΤΑΑ για την ανακε-
φαλαιοποίησή του, μετά και την απώλεια του 
μεγαλύτερου μέρους του αποθεματικού του 
εξαιτίας του καταστροφικού PSI, καθώς και 
τη μη ένταξή του στον ΕΟΠΥΥ και καλεί τους 
αρμόδιους φορείς να επανεξετάσουν την από-
φαση και να έλθουν σε βήμα διαλόγου με τους 
θεσμικούς εκπροσώπους του ΕΤΑΑ, των επι-
μέρους Ταμείων του (ΤΣΜΕΔΕ/ Μηχανικών 
& ΕΔΕ, ΤΣΑΥ/ Υγειονομικών, ΤΑ.Ν/ Νομικών, 
ΤΑΣ/ Συμβολαιογράφων, ΤΠΔΑ/ Δικηγόρων 
Αθηνών, ΤΠΔΘ/ Δικηγόρων Θεσ/νίκης, ΤΥΔΠ/ 
Δικηγόρων Πειραιά, ΤΥΔΕ-ΤΠΔΕ/ Δικηγόρων 
Επαρχιών & Δικαστικών Επιμελητών, ΤΠΕ-
ΔΕ/ Προνοίας Εργοληπτών Δημοσίων Έργων), 
καθώς και των επίσημων συλλόγων και των 
κλαδικών τους ενώσεων (ΤΕΕ, Ιατρικοί Σύλ-
λογοι, Δικηγορικοί Σύλλογοι, κ.λ.π.), που από 
την πρώτη στιγμή έχουν δηλώσει τη δυναμι-
κή θέση τους με κοινό μέτωπο και κοινούς 
αγώνες, προκειμένου να προασπισθεί και να 
ενισχυθεί ο σημαντικότερος, αλλά και πιο ευ-
αίσθητος όλων Τομέας της Υγείας, ενάντια σε 
κάθε απόφαση που μπορεί να προκαλέσει ισο-
πέδωση στην Κοινωνική Ασφάλιση».  n
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ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ
ΠΑΡΑΤΑΞΙΑΚΑ

n  ΕΚΛΟΓEΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ  
 ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
 ΚΥΡΙΑΚΗ 4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012
Οι Eκλογές για την ανάδειξη των νέων οργά-
νων Διοίκησης του Π.Σ.Χ.Μ. δηλαδή:
1. Του 9μελούς Πανελλαδικού Διοικητικού 
Συμβουλίου (ΠΔΣ)
2. Της 3μελούς Πανελλαδικής Εξελεγκτικής 
Επιτροπής (ΠΕΕ) 
3. Των Διοικητικών Συμβουλίων των 6 Περι-
φερειακών Τμημάτων (ΔΣΠΤ)
θα γίνουν την Κυριακή 04-11-2012. Η ψηφο-
φορία θα αρχίσει στις 8:00π.μ. και θα τελειώ-
σει στις 19:00μ.μ.

Εκλογικά τμήματα θα υπάρχουν στην 
1. ΑΘΗΝΑ ΤΕΕ Νίκης 4 Αθήνα (τηλ. επικοινω-
νίας: 6979188235)
καθώς και στα  Περιφερειακά Τμήματα - Π.Τ 
(και συγκεκριμένα στα Γραφεία των Περιφε-
ρειακών Τμημάτων του Τ.Ε.Ε. στις ακόλουθες 
πόλεις ):
2. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ έδρα του ΠΤ Κεντρικής και 
Δυτικής Μακεδονίας
Εθνικής Αμύνης 25 (τηλ. επικοινωνίας: 2310 
229776, 6972661391) 
3. ΚΟΖΑΝΗ ως εκλογικό τμήμα του ΠΤ Κε-
ντρικής και Δυτικής Μακεδονίας
Μπούσιου & Εστίας 3 (Κτίριο ΤΕΕ ΤΔΜ)(τηλ. 
επικοινωνίας 2310 229776, 6972 661391)

4. ΠΑΤΡΑ έδρα του ΠΤ Δυτικής Ελλάδος, Πε-

λοποννήσου, Ηπείρου &ι Iονίων Νήσων

Τριών Ναυάρχων 40 (τηλ. 2610 334787, 2610 

310478, 6932 266972)

5. ΛΑΡΙΣΑ έδρα του ΠΤ Κεντρικής και Δυτικής 

Θεσσαλίας 

Καλλιθέας 7 & Τζαβέλλα (τηλ. 24210 26173 )

6. ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, έδρα του ΠΤ Κρήτης

Ταξιάρχου Μαρκόπουλου 20 (τηλ 2810 241528, 

6937616817)

7. ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ως εκλογικό τμήμα του ΠΤ 

Κρήτης

8. ΒΟΛΟΣ, έδρα του ΠΤ Μαγνησίας

Ξενοφώντος 1 & 2ας Νοεμβρίου (τηλ 24210 

26173, 6942501415) 

9.ΚΑΒΑΛΑ, έδρα του ΠΤ Ανατολικής Μακεδο-

νίας και Θράκης

Βότση 2 (τηλ. 2510 227430, 6973 213157) 
Για την πιστοποίηση της ταυτότητας των ψη-
φοφόρων, απαιτείται η αστυνομική ταυτότητα 
ή η ταυτότητα του Τ.Ε.Ε. ή άλλο επίσημο έγ-
γραφο (π.χ. διαβατήριο, δίπλωμα οδήγησης). 

n  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ  
 (ΣΜΕ) :  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 28.09.2012
 ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ  
 ΑΠΟ ΤΗΝ “ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.”
Απαράδεκτες – και μη νόμιμες – οι παρακά-
τω διαδικασίες που ακολουθούνται από την 

“ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.” σε 8 διαγωνισμούς Τε-
χνικών Συμβούλων Οδικής Ασφάλειας, ύψους 
εκάστης 150000 ευρώ. 
• Ενώ οι προσκλήσεις των 8 διαγωνισμών 
δημοσιεύθηκαν τον Αύγουστο 2011 (δηλαδή 
μήνα διακοπών και για Υπηρεσίες και για με-
λετητές), επειδή αναφέρθηκε ότι οι συμβάσεις 
έπρεπε να υπογραφούν μέχρι 31.12.2011, τα 
πρώτα αποτελέσματα της αξιολόγησης άρχι-
σαν να ανακοινώνονται τον Ιούλιο 2012, ήτοι 7 
μήνες μετά τον Δεκέμβριο 2011(!) και 10 μή-
νες(!!!) μετά την υποβολή των προσφορών. 
• Οι αναθέσεις στηρίζονται σε διάταξη νό-
μου που δεν μπορεί να εφαρμοσθεί λόγω νο-
μικού κενού.
• Για την αξιολόγηση των 8 διακριτών περι-
πτώσεων, συστάθηκε μία και μόνο “κοινή Επι-
τροπή”, γεγονός που δεν έχει προηγούμενο 
στη Χώρα, στη σύνθεση της οποίας δεν υπήρχε  
εκπρόσωπος του ΤΕΕ, που κατά νόμον απαι-
τείται για εξασφάλιση αντικειμενικής κρίσης.
• Με τις αποφάσεις της «κοινής Επιτρο-
πής», αποκλειόταν περιέργως ένας αριθμός 
μελετητών, ακόμη και με διαστρεβλωτική ερ-
μηνεία όρων της διακήρυξης, ώστε ο αριθμός 
των αποδεκτών μελετητών, οι οποίοι περιλαμ-
βάνονταν πάντα μεταξύ των αρχικά οκτώ (8) 
επιλεγέντων, να συμπίπτει ακριβώς με τον 
αριθμό των προς ανάθεση υπολοίπων μελε-
τών. Αποτέλεσμα αυτού ήταν ο αποκλεισμός 
της πλειοψηφίας των δεκαεννέα (19) διαγωνι-
ζόμενων σχημάτων, γεγονός πρωτοφανές για 
ανάλογο δημόσιο διαγωνισμό (αποκλείσθηκαν 
όλες οι συμπράξεις γραφείων, που περιελάμ-
βαναν ιδιαιτέρως έμπειρα επιστημονικά στε-
λέχη).
• Κάθε φορά αποκλειόταν από τη διαδικασία 
μελετητής που έχει επιλεγεί από προηγούμενη 
διαδικασία ανάθεσης, χωρίς αυτό να προβλέ-
πεται στη νομοθεσία ή στην προκήρυξη.
• Η σειρά ανάθεσης των μελετών δεν ακο-
λουθούσε καμία αρχή, με αποτέλεσμα να μην 
εξασφαλίζεται το πλέον συμφέρον οικονομι-
κό αποτέλεσμα για το Δημόσιο. 
• Τέλος, το ιδιαιτέρως εκπληκτικό είναι  ότι 
η “κοινή” Επιτροπή έκανε αποδεκτό - σε όλες 
τις περιπτώσεις -  μελετητή με μηδενική έκ-
πτωση (!!!) αν και ο διαγωνισμός ήταν μειοδο-
τικός και η μηδενική έκπτωση απαγορευόταν 
ρητώς από όλες τις προκηρύξεις.
Ο Σύλλογος Μελετητών Ελλάδος απέστειλε 
τρεις (3) επιστολές και έδωσε  και προφορικές 
διευκρινίσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο της 
“ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.”, αλλά όλες οι προσπά-
θειες απέβησαν άκαρπες. 
Επειδή μέχρι και σήμερα ουδεμία διόρθωση 
της διαδικασίας έγινε από την Εταιρεία, ο ΣΜΕ 
συμπεραίνει ότι η “ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.” αντί 
της αποκατάστασης της νομιμότητας, της δι-
αφάνειας και της ισονομίας στο διαγωνισμό, 
επιχειρεί να αναθέσει με οποιοδήποτε τρόπο 
τις συμβάσεις Τεχνικών Συμβούλων στα εξαρ-
χής επιλεχθέντα οκτώ (8) μελετητικά σχήματα, 
καταγγέλλει τα απαράδεκτα γεγονότα και γνω-
στοποιεί ότι προσφεύγει άμεσα στην ελληνική 
δικαιοσύνη. 

n  ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνια Ένωση  
 ΑρχιτεκτόνωνΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  10.10.2012
  «Αποτελέσματα σχετικά με ελληνικές  
 συμμετοχές για το Βραβείο της Ευρωπαϊ- 
 κής Ένωσης για τη Σύγχρονη Αρχιτεκτο- 
 νική - Mies van der Rohe Award 2013»
Το βραβείο Mies van der Rohe απονέμεται ανά 
διετία σε υλοποιημένο αρχιτεκτονικό έργο Ευ-
ρωπαίου αρχιτέκτονα ή ομάδας αρχιτεκτόνων, 
μετά από διαδικασία που οργανώνει το ομώνυ-
μο Ίδρυμα στη Βαρκελώνη με την υποστήριξη 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο ΣΑΔΑΣ-Πανελλή-

1.

νια Ένωση Αρχιτεκτόνων ανέλαβε την επιλογή 
των έργων που θα εκπροσωπήσουν την Ελλά-
δα. Μετά από πρόσκληση του Συλλόγου για 
συμμετοχή στον παραπάνω διαγωνισμό, υπο-
βλήθηκαν συνολικά 13 έργα από συναδέλφους 
και αρχιτεκτονικά γραφεία. 
Η Ειδική Επιστημονική Επιτροπή, αποτελού-
μενη από τους  αρχιτέκτονες: Μυρτώ Δεσπο-
τίδη, Δημήτρη Ησαΐα, Πρόδρομο Νικηφορίδη, 
Βασίλη Σγούτα και Νίκο Φιντικάκη, συνεδρί-
ασε την Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου 2012 στα 
γραφεία του Συλλόγου και αφού καθόρισε τα 
κριτήρια επιλογής εξέτασε τα υποβληθέντα 
στοιχεία των δεκατριών  έργων και  επέλεξε 
τα ακόλουθα τρία έργα, τα οποία αναφέρονται 
κατά αλφαβητική σειρά:
• ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΟ ΣΥΚΑΜΙΝΟ
Ομάδα μελέτης: Τηλέμαχος Ανδριανό-πουλος, 
Κώστας Μαύρος
Συνεργάτης Αρχιτέκτων: Θ. Μπαμπανέλος
• ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΟΝ 
ΑΛΙΜΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
Αρχιτεκτονική μελέτη: ΑΚΚΜ & Συνεργάτες 
– Αρχιτεκτονική & Αστικός Σχεδιασμός, Αμπα-
κούμκιν  - Καββαδάς - Καλογιάννης – Μπού-
της
• ΤΟ «ΣΠΙΤΙ-ΚΟΥΤΙ»: ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΚΟΥ-
ΚΑΚΙ
Αρχιτέκτων: Σ. Τσιράκη
Κατά τη διαδικασία κρίσης, διαπιστώθηκε η 
αρχιτεκτονική ποιότητα αρκετών συμμετοχών 
με ιδιαίτερα υψηλό βαθμό επεξεργασίας της 
κατασκευαστικής λεπτομέρειας. Ο μεγαλύτε-
ρος αριθμός των κτηρίων αποτελούσαν προτά-
σεις που αφορούν σε κατοικίες και η Επιτροπή 
διαπίστωσε την απουσία, για μια ακόμη φορά, 
Δημόσιων Κτηρίων που θα έδιναν την ευκαι-
ρία για Αρχιτεκτονικές αναζητήσεις και προ-
τάσεις με ιδιαίτερη σημασία για τις Ελληνικές 
πόλεις.
Ευχαριστούμε θερμά όλους τους συναδέλφους 
για τη συμμετοχή τους.

n  Π.Ο.Σ.Ε. Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.  :    
 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ    15.10.2012

Το Δ.Σ. της  Π.Ο.Σ.Ε.Υ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. εκφράζει 

τη στήριξη και την αλληλεγγύη του στους ερ-

γαζομένους του Τ.Ε.Ε. που πραγματοποιούν 

24ωρη απεργία, την Τετάρτη 17 Οκτωβρίου 

2012.
Η Ομοσπονδία μας εκτιμά ότι οι ρυθμίσεις του 
νομοσχεδίου του Υπουργείου Οικονομικών που 
κατατέθηκε στη Βουλή και αφορά το Τ.Ε.Ε. 
εντάσσονται στο πλαίσιο μιας γενικότερης 
επίθεσης που έχει εξαπολύσει η Κυβέρνηση 
ενάντια στα εργατικά και κοινωνικά δικαιώ-
ματα, καθώς και σε κάθε μορφής συλλογικής 
έκφρασης και δράσης που αντιδρά και αντι-
στέκεται στην ασκούμενη νεοφιλελεύθερη 
πολιτική.
Ζητούμε από την Κυβέρνηση να προχωρήσει 
στην άμεση απόσυρση της παραπάνω διά-
ταξης, που αφαιρεί τα 2/3 των εσόδων του 
Τ.Ε.Ε., με αποτέλεσμα την αδυναμία κάλυψης 
της μισθοδοσίας των διακοσίων εξήντα (260) 
εργαζομένων στο Κεντρικό Τ.Ε.Ε. και στα Πε-
ριφερειακά Τμήματα.
Ο κοινός και συντονισμένος αγώνας συνδικά-
των, επιστημονικών και επαγγελματικών φο-
ρέων αποτελεί τη μόνη ελπίδα για ανατροπή 
των άδικων αντιλαϊκών πολιτικών που οδηγούν 
τη χώρα μας σε οικονομικό αδιέξοδο και τους 
πολίτες στη φτώχεια και την εξαθλίωση. n
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ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΤΟ 1/3 ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Αντιμέτωπα με τη διεύρυνση μιας διπλής μαύρης 
τρύπας που οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στην 
κατάρρευσή τους βρίσκονται τα ασφαλιστικά 
Ταμεία. Και αυτό γιατί, δίπλα στη μαύρη τρύπα 
της εισφοροδιαφυγής, που διαχρονικά στερεί 
κρίσιμα έσοδα και υπολογίζεται ότι αυξήθηκε 
κατά τουλάχιστον 40% την τελευταία 3ετία 
της οικονομικής κρίσης, της ύφεσης και της 
ανεργίας, μια νέα “γκρίζα ζώνη” υστέρησης 
εσόδων διαμορφώνεται την τελευταία διετία, 
εξαιτίας της πραγματικής πια αδυναμίας 
εκατοντάδων χιλιάδων ασφαλισμένων να 
καταβάλουν τις εισφορές τους. Αποτέλεσμα: 
αγρότες, έμποροι, μηχανικοί, επαγγελματίες, 
που δοκιμάζονται οικονομικά λόγω της ύφεσης 
και έχοντας ταυτόχρονα να αντιμετωπίσουν ένα 
πραγματικό ορυμαγδό νέων μέτρων, οδηγούνται 
σε στάση... εισφορών προς τα ασφαλιστικά τους 
Ταμεία, μένοντας σε αρκετές περιπτώσεις και 
οι ίδιοι ανασφάλιστοι, ή στερούνται, λόγω της 
συγκεκριμένης αδυναμίας, ιατροφαρμακευτικής 
περίθαλψης[…]. Σε ιδιαίτερα δραματική 
κατάσταση έχει περιέλθει ο κλάδος των 
μηχανικών. Συγκεκριμένα, από τους 97.697 
ασφαλισμένους στον Κλάδο Υγείας του Τομέα 
Μηχανικών και ΕΔΕ του ΕΤΑΑ, οι 25.117 δεν 
έχουν καλύψει τις ασφαλιστικές τους εισφορές 
και δεν έχουν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. 
Από όσους έχουν καλύψει τις ασφαλιστικές τους 
εισφορές, οι 7.897 έχουν προβεί σε ρύθμιση 
των οφειλών τους με αβεβαιότητα για το αν θα 
μπορέσουν να καλύψουν τις νέες εισφορές του 
επόμενου εξαμήνου που θα έρθουν χωρίς τις 
αυξήσεις που επιβάλλει το υπουργείο Εργασίας 
και Κοινωνικής Ασφάλισης. Είναι ενδεικτικό ότι 
το Α’ εξάμηνο του 2012 εξοφλήθηκαν 43.104 
ειδοποιητήρια από τα 69.361 που εκδόθηκαν, 
ενώ το Β’ εξάμηνο του 2011 εξοφλήθηκαν 46.166 
ειδοποιητήρια από τα 68.489 που εκδόθηκαν. 
Δηλαδή, 3.000 περισσότεροι διπλ. μηχανικοί δεν 
μπόρεσαν να καλύψουν τις ασφαλιστικές τους 
εισφορές μόνο το τελευταίο εξάμηνο. Επίσης 
δραματική είναι η μείωση εγγραφής νέων μελών 
στο ΤΕΕ, λόγω του ύψους των ασφαλιστικών 
εισφορών. Το 2007 στο Ταμείο έγιναν 4.126 νέες 
εγγραφές, το 2008 έγιναν 4.426, το 2009 έγιναν 
4.428, το 2010 έγιναν 4.293, το 2011 έγιναν 3.478 
και το 2012 (μέχρι στις 29/9) έγιναν μόλις 1.595 
νέες εγγραφές διπλ. μηχανικών. Η ασφαλιστική 
αθλιότητα, η ύφεση που βιώνουμε, ιδιαίτερα όσοι 
έχουμε ασφαλισθεί μετά το 1993, έχει ενταθεί 
με τις δήθεν μνημονιακές δεσμεύσεις και έχει 
σήμερα αναχθεί στην απώλεια της ανθρώπινης 
αξιοπρέπειας, της επιστημονικής και της 
επαγγελματικής δεοντολογίας”, σημειώνει στην 
“Αυγή” της Κυριακής ο πρόεδρος του ΤΕΕ Χρ. 
Σπρίτζης. “ Η συνέχιση αυτής της πολιτικής 
της ύφεσης και των αδιεξόδων πρέπει άμεσα 
να ανατραπεί. Οι αφαλιστικές εισφορές πρέπει 
να καθορίζονται από την εργασία, αναλογικά 
με τον κύκλο εργασιών και όχι οριζόντια με την 
ασφάλιση της ιδιότητας σε άνεργους μηχανικούς 
σε απολυμένους και σε μηχανικούς με χαμηλά 
εισοδήματα”.
(Η Αυγή 14/10/2012)

«Θ’ ΑΝΤΙΔΡΑΣΟΥΜΕ» ΕΙΠΑΝ ΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟ-
ΝΕΣ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
«Απολύτως άκαρπη» ήταν η συνάντηση των 
εκπροσώπων επιστημονικών φορέων με τον 
υπουργό Εργασίας Γ.Βρούτση, καθώς -όπως 
λένε οι φορείς- ο υπουργός αν και εξέφρασε 
την κατανόησή του στα αιτήματά τους, δήλωσε 
με κατηγορηματικό τρόπο ότι τα νέα μέτρα 
για τα ασφαλιστικά και εργασιακά θέματα των 
επιστημονικών κλάδων, όπως επίσης η υπαγωγή 
των Κλάδων Υγείας του ΕΤΑΑ στον ΕΟΠΥΥ είναι 
ειλημμένες αποφάσεις.  Από την πλευρά των 
φορέων η συνάντηση ολοκληρώθηκε με τη 
δήλωση: «δεν θα αφήσουμε να γίνουν πράξη 
οι πολιτικές της εξαθλίωσης των Ελλήνων 
επιστημόνων». «Δεν θα σας αφήσουμε να ρίξετε 
το υγιές Ταμείο μας στο βράχια, δεν θα αφήσουμε 
να γίνουν πράξη οι πολιτικές της εξαθλίωσης 
των Μηχανικών και των Ελλήνων επιστημόνων» 
ήταν -όπως αναφέρει η ανακοίνωση του ΤΕΕ- 
η χαρακτηριστική δήλωση, που απηύθυνε ο 
πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας 
(ΤΕΕ) Χρήστος Σπίρτζης προς τον υπουργό 
Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας 
Γιάννη Βρούτση, κλείνοντας «την απολύτως 
άκαρπη συνάντηση», που πραγματοποίησαν 
το μεσημέρι της Δευτέρας οι εκπρόσωποι των 
επιστημονικών φορέων (δικηγόρων, δικαστικών 
επιμελητών, διπλωματούχων μηχανικών, 
ιατρών, συμβολαιογράφων, οδοντογιατρών, 
φαρμακοποιών) με την πολιτική ηγεσία του 
υπουργείου Εργασίας. Όπως εξηγεί το ΤΕΕ 
σε ανακοίνωσή του «η συνάντηση οδηγήθηκε 
σε πλήρες αδιέξοδο, καθώς ο κ. Βρούτσης 
αφενός μεν εξέφρασε την κατανόηση του 
στα επιχειρήματα και στις προτάσεις, που 
διατυπώθηκαν από την πλευρά των εκπροσώπων 
των επιστημονικών φορέων αφετέρου δε δήλωσε 
με κατηγορηματικό τρόπο, ότι τα νέα μέτρα 
για τα ασφαλιστικά και εργασιακά θέματα των 
επιστημονικών κλάδων, όπως επίσης η υπαγωγή 
των Κλάδων Υγείας του ΕΤΑΑ στον ΕΟΠΥΥ είναι 
ειλημμένες αποφάσεις.»  Ο υπουργός είπε 
ακόμη ότι αυτές οι αποφάσεις, αλλά και οι 
ευθύνες για την εφαρμογή τους λαμβάνονται 
συλλογικά από ολόκληρη την κυβέρνηση και 
ότι αποτελούν εισηγήσεις της τρόικα των 
εκπροσώπων των δανειστών του δημοσίου και 
τίθενται από την πλευρά της, ως προαπαιτούμενο 
για την εκταμίευση των νέων δανειακών 
δόσεων». Αποτιμώντας δε τα αποτελέσματα 
της χθεσινής συνάντησης του κ. Βρούτση με 
την τρόικα, ο πρόεδρος του ΤΕΕ δήλωσε ότι: «ο 
ύποπτος ρόλος της τρόικα και των συνεργατών 
της είναι πλέον βεβαιότητα, όταν επιμένουν σε 
εξωφρενικά μέτρα, βέβαιης αποτυχίας, που 
οδηγούν στην κοινωνική εξαθλίωση και τη χώρα 
στη σίγουρη χρεοκοπία, αντί της σωτηρίας της, 
όπως επικαλούνται».
(Τα Νέα online 15/10/2012)

ΤΕΕ/ΤΚΜ: «ΛΑΘΟΣ ΟΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΒΓΑΖΟΥΝ 
ΤΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΦΟΡΟΦΥΓΑΔΕΣ»
«Το ζήτημα είναι να υπάρχει φορολογητέα ύλη: 
αυτήν τη στιγμή υπάρχει τεράστιο πρόβλημα 
στους μηχανικούς -και δεν βλέπω να μπορεί 
να εισπράξει το κράτος, όποιους φορολογικούς 
συντελεστές και να βάλει» υποστηρίζει ο 
πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος/ 
Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας (ΤΕΕ ΤΚΜ), κ. 
Τάσος Κονακλίδης.
Ταυτόχρονα, ο κ. Κονακλίδης θεωρεί πως είναι 
λάθος οι μελέτες που καταδεικνύουν ότι οι 
μηχανικοί είναι μεταξύ των επαγγελματιών που 
φοροδιαφεύγουν κατά κόρον (με πιο πρόσφατη 
αυτή του πανεπιστημίου του Σικάγο): «Όλες οι 
αμοιβές των μηχανικών από μελέτες ιδιωτικών 
έργων κατατίθενται στην τράπεζα, το ίδιο 
συμβαίνει και με τα δημόσια έργα -άρα, ό,τι 
παίρνεις φαίνεται» λέει χαρακτηριστικά. Βέβαια, 
παραδέχεται πως υπήρξε φοροδιαφυγή, η οποία 
όμως «έφερε τη βούλα του κράτους», καθώς 

η φορολόγηση γινόταν με βάση ένα τεκμαρτό 
ποσό για τις μελέτες και με την αντικειμενική 
(και όχι την εμπορική) αξία για τις οικοδομές. 
Έτσι, αν ένα σπίτι πωλούταν 300.000 ευρώ και 
η αντικειμενική αξία του ήταν 200.000 ευρώ, 
ο κατασκευαστής φορολογούταν με βάση την 
αντικειμενική.
«Σήμερα, ωστόσο, η αντικειμενική αξία σε 
πολλές περιπτώσεις είναι μεγαλύτερη από την 
πραγματική» αντιτείνει ο πρόεδρος του ΤΕΕ 
ΤΚΜ. «Οι νέοι μηχανικοί, με έσοδα 10.000-
15.000 ευρώ, που φορολογούνταν με 15%, θα 
φορολογηθούν με 30% -και, επιπλέον, καλούνται 
να πληρώσουν τέλος επιτηδεύματος 500 ευρώ, 
για να ασκήσουν το επάγγελμά τους. Γι’ αυτό και 
καθημερινά έχουμε μηχανικούς που ζητούν να 
διαγραφούν από το μητρώο του ΤΕΕ…».
(Μακεδονία 28/9/2012)

ΔΕΝ ΔΙΝΟΥΝ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΕΓΓΡΑ-
ΦΟΥΝ ΣΤΟ ΤΕΕ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΕΙΣΦΟΡΕΣ!
 «Αιτία πολέμου»  χαρακτήρισε ο πρόεδρος του 
Τμήματος Ανατολικής Μακεδονίας του Τεχνικού 
Επιμελητηρίου Ελλάδας, Λάζαρος Βασιλειάδης 
την απόφαση της κυβέρνησης για μεγάλη  αύξηση 
των ασφαλιστικών εισφορών των μηχανικών 
και μάλιστα αναδρομικά, σε μια περίοδο που η 
κρίση είναι ανεξέλεγκτη και πολλοί  μηχανικοί 
και κυρίως νέοι,  είναι στα όρια της επιβίωσης. 
Ήδη από χθες έχουν ξεκινήσει κινητοποιήσεις, 
με απόσυρση όλων των μηχανικών από κάθε 
επιτροπή και συμβούλιο και με σταμάτημα του 
συστήματος πληροφορικής του ΤΕΕ, δηλαδή 
της διαδικασίας τακτοποίησης των αυθαιρέτων 
και της έκδοσης αδειών. Ο κ. Βασιλειάδης 
τόνισε πως λόγω της οικονομικής κρίσης έχουν 
σταματήσει τα δημόσια έργα και δεν υπάρχουν 
ιδιωτικές κατασκευές. Οι μηχανικοί είναι χωρίς 
δουλειά και δεν μπορούν ήδη να πληρώσουν τις 
σημερινές ασφαλιστικές εισφορές, πόσο μάλλον 
να αυξηθούν. Συγκεκριμένα ανέφερε πως 
από τους 97.697 μηχανικούς μέλη του ΤΕΕ, οι 
25.117 δεν πληρώνουν εισφορές και δεν έχουν 
περίθαλψη. Επιπλέον νέοι πτυχιούχοι μηχανικοί 
δεν δίνουν εξετάσεις για άδεια άσκησης 
επαγγέλματος, γιατί αυτό σημαίνει εγγραφή 
στο ΤΕΕ και έναρξη καταβολής ασφαλιστικών 
εισφορών. Το 2008 έδωσαν εξετάσεις και 
γράφτηκαν στον ΤΕΕ  4.426 νέοι μηχανικοί και 
φέτος μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου είχαν εγγραφεί 
1.595.  Ακόμα πάρα πολλοί μηχανικοί επειδή 
δεν μπορούν να πληρώσουν τις ασφαλιστικές 
τους εισφορές, κάνουν αιτήσεις διακοπής. Αυτό 
– είπε ο Λάζαρος Βασιλειάδης – είναι μια πολύ 
δύσκολη διαδικασία, αλλά το κεντρικό ΤΕΕ στο 
οποίο γίνονται υποχρεωτικά οι αιτήσεις, έχει 
ξεκινήσει να κάνει διακοπές, κατανοώντας 
το τεράστιο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν. Η 
κυβέρνηση – σημείωσε ο πρόεδρος -  απείλησε 
το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΤΑΑ ότι αν δεν 
εφαρμόσει το νόμο θα έχει ποινικές ευθύνες, 
και το τελευταίο αποφάσισε ομόφωνα (θα 
μπορούσαν να παραιτηθούν οι εκπρόσωποι 
των επιστημόνων) να επιβάλει αυξήσεις κατά 
μέσο όρο 30% στις ασφαλιστικές εισφορές 
των μηχανικών. Υπάρχουν 14 ασφαλιστικές 
κατηγορίες και κάθε τρία χρόνια υποχρεωτικά 
ο μηχανικός ανεβαίνει μία κατηγορία.  «Δεν 
πρόκειται να αποδεχθούμε αυτές τις αυξήσεις», 
τόνισε ο Λάζαρος Βασιλειάδης. Ο κ. Βασιλειάδης 
σημείωσε πως η κυβέρνηση έχει εξαπολύσει μια 
καταιγιστική επίθεση ενάντια στον επιστημονικό 
κόσμο και ιδιαίτερα στον τεχνικό κόσμο και πως 
«υπάρχουν σχέδια για κατάργηση του ΤΕΕ. Σε 
κύκλους  που εκμεταλλεύονται την κρίση προς 
όφελός τους, ο έλεγχος που ασκεί το ΤΕΕ σε 
ζητήματα περιβάλλοντος, υποδομών, ενοχλεί 
πολύ και θέλουν την κατάργησή του»!!! Επίσης 
κατάγγειλε την απόφαση για ένταξη του ΕΤΑΑ 
(Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων που 
καλύπτει μηχανικούς, υγειονομικούς, νομικούς) 
στον ΕΟΠΥΥ. Σκοπός είπε είναι να πάρουν τα 
αποθεματικά του ΕΤΑΑ για να κρατήσουν στη 
ζωή τον ΕΟΠΥΥ. Ανέφερε χαρακτηριστικά πως 
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ο κλάδος των μηχανικών στο ΕΤΑΑ, το ΤΣΜΕΔΕ 
και μετά το κούρεμα που έχασε πάρα πολλά 
χρήματα, εξακολουθεί να έχει 2,5 δισ. ευρώ 
αποθεματικά!!!
(Εβδόμη 9/10/2012)

ΜΕΙΩΝΟΝΤΑΙ 18% ΟΙ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑ-
ΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟ

Φωτογραφία από την ιστοσελίδα του «Βήματος». Οι εργοδο-
τικοί φορείς είχαν καταγγείλει την προηγούμενη κλαδική 
σύμβαση στις 8 Απριλίου του 2012 και σύμφωνα με τους 
εκπροσώπους των εργαζομένων είχε παρατηρηθεί αύξηση 
των ατομικών συμβάσεων στον τεχνικό ιδιωτικό τομέα με 
μειώσεις που έφθαναν το 60%.

Μείωση μισθών της τάξεως του 18% 
προβλέπει η νέα Εθνική Κλαδική Συλλογική 
Σύμβαση Εργασίας για τους εργαζόμενους στις 
Εργοληπτικές και Κατασκευαστικές Τεχνικές 
Επιχειρήσεις όλης της χώρας που υπογράφηκε 
στις 28 Σεπτεμβρίου μεταξύ της Ομοσπονδίας 
Συλλόγων Εργαζομένων Τεχνικών Επιχειρήσεων 
(ΟΣΕΤΕΕ) του Συλλόγου Τεχνικών Υπαλλήλων 
Ελλάδας (ΣΤΥΕ) και της Πανελλαδικής Ένωσης 
Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών 
Δημοσίων Έργων (ΠΕΔΜΕΔΕ). Εκτός όμως από 
τη μείωση η σύμβαση έχει και αρκετά «καλά 
νέα» για τους 5.000 εργαζόμενους στον κλάδο. 
Κατοχυρώνει, μεταξύ των άλλων, τον 13ο και τον 
14ο μισθό ενώ περιλαμβάνει όλα τα επιδόματα, 
τα τεχνικά επιδόματα και τα επιδόματα ευθύνης, 
για τους τεχνικούς υπαλλήλους. Ακόμη, οι 
νεοεισερχόμενοι δεν προσλαμβάνονται με 
βάση τα κλιμάκια της Εθνικής Γενικής ΣΣΕ 
μετά τη μείωση του περασμένου Φεβρουαρίου 
(650 ή 550 ευρώ μεικτά το μήνα), αλλά με αυτά 
της Εθνικής Κλαδικής που είναι π.χ για τον 
διπλωματούχο μηχανικό τα 1.200 ευρώ. Επιπλέον 
εντάσσονται στα μισθολογικά κλιμάκια όλοι οι 
εργαζόμενοι, ανεξαρτήτως του αν έχουν σχέση 
εξαρτημένης εργασίας ή αμείβονται με Δελτίο 
Παροχής Υπηρεσιών. Τέλος, οι ειδικότητες 
των αποφοίτων Σχολών Θετικών Επιστημών 
και Περιβαλλοντολόγων ΑΕΙ που εργάζονται 
στον κλάδο, εντάσσονται σε ειδικό μισθολογικό 
κλιμάκιο και λαμβάνουν το 88% της αμοιβής των 
Διπλωματούχων Μηχανικών. Η σύμβαση αφορά 
το σύνολο σχεδόν του κλάδου, αφού δεσμεύει 
όλες τις επιχειρήσεις μέλη της ΠΕΔΜΗΕΔΕ. 
Οι εργοδοτικοί φορείς είχαν καταγγείλει την 
προηγούμενη κλαδική στις 8 Απριλίου του 
2012 και σύμφωνα με τους εκπροσώπους των 
εργαζομένων είχε παρατηρηθεί αύξηση των 
ατομικών συμβάσεων στον τεχνικό ιδιωτικό 
τομέα με μειώσεις που έφθαναν το 60%.  Η 
σύμβαση κατατέθηκε στο υπουργείο Εργασίας 
την 1η Οκτωβρίου και ισχύει από τις 08/07/2012 
έως τις 31/12/2013.
(Το Βήμα 2/10/2012)

ΚΟΙΝΟ «ΜΕΤΩΠΟ» ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ, ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, 
ΓΙΑΤΡΩΝ
Κοινό μέτωπο κινητοποιήσεων συγκρότησαν 
οι επιστημονικοί φορείς και η πανεπιστημιακή 
κοινότητα, διεκδικώντας την ανατροπή 
δρομολογούμενων νέων φορολογικών μέτρων 
και την εξασφάλιση της βιωσιμότητας των 
ταμείων τους. Ειδικότερα, σε σημερινή 
ανακοίνωση επισημαίνεται ότι οι επιστημονικοί 
φορείς των δικηγόρων, μηχανικών, 
ιατρών, συμβολαιογράφων, οδοντογιατρών, 
φαρμακοποιών και δικαστικών επιμελητών, οι 

οποίοι βρίσκονται σε σταθερή και διαχρονική 
συνεργασία μεταξύ τους, «συντονίζουν τη δράση 
τους, αναπτύσσουν νέες πρωτοβουλίες και με 
κοινό αγωνιστικό και διεκδικητικό πλαίσιο» 
[…]Οι φορείς επιδιώκουν να αποτραπούν αφενός 
η επιχειρούμενη ένταξη των κλάδων υγείας του 
Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων 
(ΕΤΑΑ) στον ΕΟΠΥΥ και αφετέρου η υιοθέτηση 
φορολογικών ρυθμίσεων «εξοντωτικών, 
βραχυπρόθεσμης και κοντόφθαλμης λογικής, 
οι οποίες κατά πλήρη βεβαιότητα, αναμένεται 
να οδηγήσουν σε αφανισμό του κλάδου των 
επιστημόνων ελεύθερων επαγγελματιών, στην 
οικονομική τους εξαθλίωση και, εντέλει, στην 
επίταση των αντιαναπτυξιακών αδιεξόδων της 
χώρας». Ακόμη, επιδιώκουν να ανατραπούν 
οριστικά «οι πολιτικές της ύφεσης, των 
οριζόντιων περικοπών και της διαρκούς 
εξαθλίωσης του ελληνικού επιστημονικού, 
παραγωγικού δυναμικού και της κατάλυσης του 
κράτους δικαίου». 
(Εξπρές 10/10/2012)

ΟΙ ΝΕΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΑΑ ΑΓΓΙΖΟΥΝ 
ΤΗ ΓΕΛΟΙΟΤΗΤΑ

Φωτογραφία από το sofokleous.gr Το ΕΤΑΑ, με βάση 
αναλογιστικές μελέτες, είναι από τα λίγα υγιή ταμεία που 
έχουν απομείνει και εκτός απ’ ότι η κυβέρνηση προσπαθεί 
να βάλει «χέρι» στα αποθεματικού του, προσπαθεί με αυτό 
τον τρόπο να «στριμώξει» και την τράπεζα Αττικής, βασικός 
μέτοχος της οποίας είναι το ΤΕΕ.

Η διοίκηση του ΤΕΕ είχε αντιδράσει με 
κινητοποιήσεις όταν ανακοινώθηκε η ένταξη 
του ΕΤΑΑ στον ΕΟΠΥΥ, όμως «υπάρχουν νέες 
αποφάσεις ακόμη πιο δυσμενείς που αγγίζουν 
πλέον τη γελοιότητα», όπως τονίζει στην 
ανακοίνωσή του το ΤΕΕ αναφερόμενο στην 
απόφαση του υπουργού Εργασίας Γιάννη Βρούτση 
και του αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών 
Χρήστο Σταϊκούρα.  Σύμφωνα με το Επιμελητήριο, 
κ. Βρούτσης με τον αναπληρωτή υπουργό κ. 
Σταϊκούρα εξέδωσαν ΚΥΑ που καθορίζει ότι το 
ΕΤΑΑ από την 1η Μαΐου στο πρώτο 15νθήμερο 
κάθε τριμήνου θα αποδίδει ποσό 0,2% επί του 
συνόλου των εσόδων από εισφορές κύριας 
ασφάλισης στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ «για δαπάνες κατ’ 
οίκον φροντίδας συνταξιούχων». Το ΕΤΑΑ, με 
βάση αναλογιστικές μελέτες, είναι από τα λίγα 
υγιή ταμεία που έχουν απομείνει και εκτός απ’ 
το ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να βάλει «χέρι» 
στα αποθεματικού του, προσπαθεί με αυτό τον 
τρόπο να «στριμώξει» και την τράπεζα Αττικής, 
βασικός μέτοχος της οποίας είναι το ΤΕΕ. 
 (sofokleousin.gr 10/10/2012)

«ΠΕΤΑΕΙ» Η ΑΝΕΡΓΙΑ…
Στα 772.579 άτομα ανέρχονται οι εγγεγραμμένοι 
άνεργοι στα μητρώα του Οργανισμού 
Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) 
κατά το μήνα Σεπτέμβριο. Από αυτά, 320.245 
είναι άνδρες (ποσοστό 41,45%) και 452.334 
είναι γυναίκες (ποσοστό 58,55%). Ο αριθμός των 
εγγεγραμμένων ανέργων εμφανίζεται μειωμένος 
κατά 1,84%, (ή κατά 14.456 άτομα) σε σχέση 
με τον προηγούμενο μήνα, αλλά αυξημένος 
κατά 11,12% (ή κατά 77.320 άτομα) από το 
Σεπτέμβριο του 2011. Παρατηρείται επίσης, 
αύξηση των μακροχρονίων ανέργων κατά 0,99% 
ή 3.333 άτομα, σε σχέση με τον προηγούμενο 

μήνα και κατά 23,06% ή 63.641 άτομα, από το 
Σεπτέμβριο του 2011. Η μεγαλύτερη ποσοστιαία 
αύξηση (3,44%) μεταξύ των Περιφερειών 
έχει καταγραφεί στην Περιφέρεια της 
Στερεάς Ελλάδας. Παράλληλα, το σύνολο των 
εγγεγραμμένων ατόμων που δήλωσαν ότι δεν 
αναζητούν εργασία για το μήνα Σεπτέμβριο 2012 
ανήλθε σε 119.009 άτομα, από τα οποία 37.029 
είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για 
χρονικό διάστημα ίσο ή και μεγαλύτερο των 12 
μηνών και 81.980 εγγεγραμμένα για χρονικό 
διάστημα μικρότερο των 12 μηνών. Ο αριθμός 
των επιδοτούμενων ανέργων έχει μειωθεί κατά 
7,87% ή 15.888 άτομα σε σχέση με τον Αύγουστο 
και ανέρχεται σε 185.870.[…] Το 63,75% των 
εγγεγραμμένων ανέργων αναλογεί στην πιο 
παραγωγική ηλικιακή ομάδα από 30-54 ετών, 
το 26,43% είναι κάτω των 30 και στην ηλικιακή 
ομάδα άνω των 55 ετών αναλογεί το 9,83%. 
Σχεδόν οι μισοί από τους εγγεγραμμένους 
ανέργους (47,13%), είναι απόφοιτοι 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, και το 17,43% 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Στο εκπαιδευτικό 
επίπεδο της υποχρεωτικής εκπαίδευσης 
(έως Γ’ Γυμνασίου) αναλογεί το 34,32%, και 
στο εκπαιδευτικό επίπεδο χωρίς εκπαίδευση 
αναλογεί το 1,12%. Η συντριπτική πλειοψηφία 
των εγγεγραμμένων ανέργων (92,73%), είναι 
Έλληνες υπήκοοι, ενώ στους υπηκόους τρίτων 
χωρών αναλογεί το 5,72% και στους υπηκόους 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 1,55%. Από τις ροές 
της μισθωτής απασχόλησης, προκύπτει απώλεια 
11.375 θέσεων εργασίας από το Σεπτέμβριο του 
2011 και αύξηση της μισθωτής απασχόλησης 
κατά 2.739 θέσεις εργασίας, σε σχέση με τον 
Αύγουστο. Γενικά παρατηρείται αύξηση των 
προσλήψεων, αλλά ταυτόχρονα έχουν αυξηθεί 
οι λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου, οι 
καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου και οι 
οικειοθελείς αποχωρήσεις. Συγκεκριμένα, κατά 
το μήνα Σεπτέμβριο, οι αναγγελίες προσλήψεων 
ανήλθαν σε 87.577, αυξημένες κατά 54,24% 
σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα (56.778) 
και αυξημένες κατά 4,53% σε σχέση με το 
Σεπτέμβριο του 2011 (83.778). Οι απολύσεις 
(καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου) 
έφθασαν τις 25.492 (αυξημένες κατά 49,08% σε 
σχέση με τον προηγούμενο μήνα και μειωμένες 
κατά -5,23% σε σχέση με το Σεπτέμβριο του 
2011), οι λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου 
τις 33.070 (αυξημένες κατά 67,66% σε σχέση 
με τον προηγούμενο μήνα και μειωμένες κατά 
-14,27% σε σχέση με το Σεπτέμβριο του 2011) 
και οι οικειοθελείς αποχωρήσεις τις 26.276 
(αυξημένες κατά 18,73% σε σχέση με τον 
προηγούμενο μήνα και μειωμένες κατά -11,47% 
σε σχέση με το Σεπτέμβριο του 2011). Το σύνολο 
των καταγγελιών συμβάσεων αορίστου χρόνου 
και των λήξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου 
ανέρχεται σε 58.562, ενώ το 56,47% του οποίου 
οφείλεται σε αποχωρήσεις από την αγορά 
εργασίας λόγω λήξεων συμβάσεων ορισμένου 
χρόνου. Το μέγεθος αυτό είναι αυξημένο κατά 
59,03% από τον προηγούμενο μήνα Αύγουστο 
(36.825) και μειωμένο κατά -10.56% σε σχέση 
με το Σεπτέμβριο του 2011 (65.474).
(Εξπρές, με πληροφορίες από ΑΜΠΕ, 15/10/2012)
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Πώς αντιλαμβάνονταν το μέλλον οι άνθρωποι 
στο Μεσαίωνα και πώς στις αρχές του 20ου αι-
ώνα; Ποιον θεωρούσαν υπεύθυνο για να το σχε-
διάσει, το Θεό ή τον άνθρωπο; Σε αυτά τα ερω-
τήματα αποπειράθηκε ν’ απαντήσει ο καθηγητής 
του πανεπιστημίου Κολούμπια της Νέας Υόρκης, 
Μαρκ Μαζάουερ, μιλώντας για την «ιστορία του 
μέλλοντος» στο διεθνές επιστημονικό συνέδριο 
«Θεσσαλονίκη: μία πόλη σε μετάβαση, 1912-
2012», που ξεκίνησε τις εργασίες του στο Συνε-
δριακό Κέντρο του Μεγάρου Μουσικής Θεσσα-
λονίκη.
Το συνέδριο που εντασσόταν στις εκδηλώσεις για 
τον εορτασμό των 100 χρόνων ελεύθερου βίου 
της πόλης διοργάνωσαν ο δήμος Θεσσαλονίκης 
και ο φορέας «Θεσσαλονίκη 2012».

Μεσαίωνας: Την πόλη τη φυλάει ο Θεός
Σύμφωνα με τον κ. Μαζάουερ, κατά το Μεσαίωνα 
την πόλη τη φυλάει ο Θεός, σύμφωνα τόσο με την 
χριστιανική, όσο και με την οθωμανική άποψη. 
Οι άνθρωποι θεωρούν ότι πρέπει να μετανοή-
σουν για την ημέρα της κρίσης. Ζουν τη ζωή τους 
με βάση το χριστιανικό ήθος και το ίδιο αναμέ-
νουν και από την πόλη. Ο  ρόλος του κράτους εί-
ναι περιορισμένος και οι κυβερνήτες ορίζονται, 
κατά κάποιον τρόπο, «ελέω Θεού».

1800: Οι Θεσσαλονικείς δεν νοιάζονται για το 
αύριο
Το σκηνικό αυτό θα ανατραπεί με την άνοδο του 
καπιταλισμού και την καταναλωτική επανάστα-
ση. Το 1800 ο Γάλλος πρόξενος στη Θεσσαλονίκη 
έγραφε ότι οι Θεσσαλονικείς «ενδιαφέρονται 
για τη ζωή και το ντύσιμο, χωρίς να νοιάζονται 
για το αύριο».
Αναδεικνύεται η ιδέα της Ευρώπης, ως πολιτι-
στικό σημείο αναφοράς, αλλά και συνταγή για 
μελλοντική ευτυχία. Ταυτόχρονα κερδίζει έδα-
φος η αντίληψη ότι αυτοί που νοιάζονται για την 
πόλη και έχουν την τύχη της στα χέρια τους πρέ-
πει να οραματίζονται ένα μέλλον γι’ αυτή. 

Μετά την πυρκαγιά: Το όνειρο του Εμπράρ για 
την «εξορθολογισμένη» Θεσσαλονίκη
Παραδόξως, όσο συσσωρεύεται το χρέος στην 
Οθωμανική αυτοκρατορία, τόσο γνωρίζει άνθη-

«ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1912-2012»
ΠΩΣ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΝ ΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ 
ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΟΝ ΜΕΣΑΙΩΝΑ;

ση  η σκέψη για το μέλλον. Η αγορά γης αναπτύσ-
σεται με φρενήρεις ρυθμούς, υπάρχουν σχέδια 
για δυναμικές επιχειρήσεις, ενώ χρυσός, ασήμι 
και άλλα μεταλλεύματα περιμένουν κάποιον να 
τα εκμεταλλευτεί.
Τον 20ο αιώνα, η ευθύνη για το μέλλον περνά-
ει, πλέον, στο ανθρώπινο χέρι και στον κρατικό 
σχεδιασμό, υπογράμμισε ο κ. Μαζάουερ. Μετά 
την πυρκαγιά του 1917 ο Γάλλος πολεοδόμος 
Ερνέστος Εμπράρ οραματίζεται τη Θεσσαλονίκη 
ως μια πόλη εξορθολογισμένη, που θα απαντάει 
στις ανάγκες των κατοίκων, περισσότερο προσα-
νατολισμένη στο μέλλον από την Αθήνα.

Κατοχή: Το μέλλον της πόλης αμφισβητείται, οι 
Εβραίοι πληρώνουν τη νύφη
Κατά τη διάρκεια της Κατοχής, η γερμανική 
επέλαση θέτει υπό αμφισβήτηση το μέλλον της 
πόλης και αυτή η ασάφεια, όπως είπε ο κ. Μαζά-
ουερ, διευκόλυνε τη γενοκτονία των Εβραίων.
Σήμερα η συζήτηση για το μέλλον είναι μετρι-
ασμένη και ασαφής. Ο  κ. Μαζάουερ εκτίμησε 
ότι έχουμε χάσει την πίστη στο μέλλον που είχαν 
οι προηγούμενες γενιές και περιοριζόμαστε να 
σκεφτούμε τρόπους ελαχιστοποίησης των κιν-
δύνων και των προβλημάτων, ενώ συνέδεσε την 
αλλαγή αυτή με την επικράτηση της Δεξιάς, σε 
βάρος της Αριστεράς.

Απογραφή 1916: 68.205 Ελληνες, 61.400 Εβραί-
οι, 30.000 Μουσουλμάνοι
Από την πλευρά του, σύμφωνα με τηλεγράφημα 
του ΑΜΠΕ, ο επίτιμος καθηγητής του πανεπιστη-
μίου Αθηνών, ακαδημαϊκός Κωνσταντίνος Σβο-
λόπουλος, υποστήριξε στην εισήγησή του ότι, το 
1916, οπότε και έγινε η πρώτη επίσημη καταγρα-
φή από το ελληνικό κράτος, οι Έλληνες ήταν η 
πλειοψηφία στον πληθυσμό, τόσο στην πόλη όσο 
και στο νομό της Θεσσαλονίκης.
Συγκεκριμένα, στο νομό, που περιλάμβανε τη 
Βέροια, την Κατερίνη, τα Γιαννιτσά, την Έδεσσα, 
το Κιλκίς, τη Χαλκιδική και τις μονές του Αγίου 
Όρους, καταγράφηκαν 550.221 κάτοικοι, από 
τους οποίους το 51,59% ήταν Έλληνες, το 22% 
Μουσουλμάνοι, το 11,14% Εβραίοι και το 5,7% 
Σλαβόφωνοι. Αλλά και στην πόλη της Θεσσαλο-
νίκης οι Έλληνες ήταν 68.205, οι Εβραίοι 61.400, 
οι Μουσουλμάνοι 30.000 και οι 1.800 Βούλγα-
ροι.
Επιπλέον οι Έλληνες ασχολούνται με το εμπό-
ριο και αυτό τους προσδίδει πλούτο και ισχύ. 
Όπως επισήμανε ο κ. Σβολόπουλος οι Εβραίοι 
κατέχουν σημαντική θέση στο εμπόριο, ωστόσο 
υπολείπονται των Ελλήνων στις πνευματικές 
ενασχολήσεις. 
Τόνισε, δε, ότι οι Έλληνες συνεισέφεραν στην 
προοπτική της απελευθέρωσης από τη δεσπο-
τεία και της επικράτησης των φιλελεύθερων 
προτύπων.
Την έναρξη του συνεδρίου κήρυξε ο δήμαρχος 
Θεσσαλονίκης, Γιάννης Μπουτάρης, ο οποίος 
υπογράμμισε ότι αυτό  θα δώσει την ευκαιρία 
στην πόλη να κάνει τη συζήτηση που χρειάζεται, 
αλλά και της αξίζει για το πρόσφατο παρελθόν 
και το ορατό μέλλον της. 
Χαιρετισμό απηύθυναν ο πρόεδρος της οργα-
νωτικής επιτροπής του συνεδρίου, Δημήτρης 
Καιρίδης και ο συντονιστής της επιστημονικής 
επιτροπής, Βασίλης Γούναρης.  nΠηγή φωτογραφίας: www.thessaloniki2012.gr

Η ΠΟΛΗ ΚΑΤΩ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΗ

Τι κρύβουν στα «σπλάχνα» τους τα υπόγεια των 
οικοδομών της Θεσσαλονίκης; Μεταξύ άλλων, 
αρχαιότητες τέτοιας σπουδαιότητας, που άλλες 
χώρες θα ήταν πρόθυμες να στήσουν γύρω 
τους μουσεία: τμήματα της αρχαίας αγοράς 
και του γαλεριανού ανακτόρου, οδούς που 
στην αρχαιότητα έσφυζαν από ζωή, ψηφιδωτά, 
τάφους και μέρη ολόκληρων επαύλεων. Την 
άκρως ενδιαφέρουσα «πόλη κάτω από την 
πόλη» της Θεσσαλονίκης, η οποία κρύβεται 
σε 35 υπόγεια οικοδομών, παρουσιάζει η 
έκθεση «Θεσσαλονίκη, η κρυμμένη πόλη», που 
φιλοξενείται στην Κρυπτή Στοά της Αρχαίας 
Αγοράς. Την έκθεση διοργανώνει η ΙΣΤ’ Εφορεία 
Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, στο 
πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων από την 
απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης.
Στο πλαίσιο της έκθεσης, που θα διαρκέσει 
μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου, οι επισκέπτες θα 
έχουν τη δυνατότητα να μυηθούν στα μυστικά της 
κρυμμένης Θεσσαλονίκης, αλλά και να μάθουν 
για τις ανασκαφές, μέσα από φωτογραφίες και 
συνοδευτικά επεξηγηματικά κείμενα. 
Τα «εκθέματα» θα παρουσιάζονται σε πέντε 
ενότητες, που ξεκινούν από τις ιδιωτικές 
κατοικίες και φτάνουν μέχρι τα ανάκτορα. 
Συγκεκριμένα, οι ενότητες είναι οι εξής: 
γαλεριανό ανακτορικό συγκρότημα (Ανάκτορο, 
Ιππόδρομος), περιοχή της Αρχαίας Αγοράς, 
περιοχή Ιερών (Σαραπείο, Ναός Πλατείας 
Αντιγονιδών), Αρχαίες Οδοί εντός και εκτός 
των τειχών (οι δεύτερες σε συνδυασμό με 
ταφικά σύνολα), Ιδιωτική Κατοικία (μεγάλα 
συγκροτήματα με ψηφιδωτά δάπεδα).
Τα υπόγεια με τις κρυμμένες αρχαιότητες 
καθαρίστηκαν για τις ανάγκες της έκθεσης 
και φωτογραφήθηκαν, ενώ στα σχέδια της ΙΣΤ’ 
Εφορείας είναι η διοργάνωση ξεναγήσεων για το 
ευρύ κοινό στους χώρους αυτούς.
Στο μεταξύ, μια δεύτερη έκθεση, με τίτλο 
«Η Καμάρα της Θεσσαλονίκης. Μνημείο και 
μνήμες» φιλοξενείται, επίσης μέχρι τις 20 
Δεκεμβρίου, στο Μουσείο της Αρχαίας Αγοράς 
(αίθουσα πολλαπλών χρήσεων). Η έκθεση, που 
διοργανώνεται από την ΙΣΤ’ ΕΠΚΑ,  έχει ως 
θέμα την απεικόνιση της θριαμβικής αψίδας 
του Γαλερίου στο πέρασμα του 20ού αιώνα. Σε 
αυτή την έκθεση, η διαδρομή στο χθες γίνεται με 

ποικίλα μέσα: φωτογραφίες, γκραβούρες, καρτ 
ποστάλ, με θέμα το μνημείο και τον ανάγλυφο 
διάκοσμό του, συνοδευόμενες από κείμενα, 
ψηφιοποιημένα έγγραφα από το ιστορικό αρχείο 
της Εφορείας και οπτικοακουστικό υλικό (π.χ., 
συνεντεύξεις από επωνύμους του χώρου του 
πολιτισμού και του αθλητισμού).
Οι δύο εκθέσεις, που θα λειτουργούν από τις 
8 το πρωί μέχρι τις 3 μετά το μεσημέρι (εκτός 
Δευτέρας) συμπίπτουν και με τη συμπλήρωση 
ενός αιώνα από την ίδρυση της Αρχαιολογικής 
Υπηρεσίας στη Θεσσαλονίκη. n

Πηγή φωτογραφίας: www.users.sch.gr
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ΕΡΓΟ THESEIS: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ 
ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ 
ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
 n  Ελευθέριος Καραγιαννίδης, Δρ Χημικός Μηχανικός, SIGMA Consultants ΕΠΕ

Το 2012, η παγκόσμια ημέρα για την Υγεία και 
Ασφάλεια στην εργασία ήταν αφιερωμένη, από 
το Διεθνή  Οργανισμό για την Εργασία (ILO) 
στους κλάδους της Πράσινης Οικονομίας. 
Ειδικότερα, ο Διεθνής  Οργανισμός για την 
Εργασία (ILO) επισημαίνει ότι «οι ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας, η ανακύκλωση και διαχείριση 
των αποβλήτων, καθώς και η περιβαλλοντική 
βελτίωση της λειτουργίας των βιομηχανιών θα 
πρέπει να προσεγγίζεται από την αρχή με γνώμονα 
την ελαχιστοποίηση των παλαιών, υφισταμένων 
κινδύνων και την πρόληψη εμφάνισης νέων 
σχετικά με την Υγεία και την Ασφάλεια των 
εργαζομένων». Η πράσινη οικονομία θεωρείται 
σήμερα ως μία από τις σημαντικότερες 
δεξαμενές δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, 
παγκοσμίως. Οι θέσεις εργασίας στην 
περιβαλλοντική βιομηχανία (πράσινες θέσεις 
εργασίας) καλύπτουν ευρύ πεδίο, από τις υψηλής 
τεχνολογίας εργασίες ανάκτησης ενέργειας μέχρι 
τις απλούστερες τεχνολογίες ανακύκλωσης και 
διαχείρισης αποβλήτων. Οι νέες πράσινες θέσεις  
εργασίας μπορεί να οδηγούν στη βελτίωση 
της κατάστασης του περιβάλλοντος και στη 
δημιουργία νέων ευκαιριών απασχόλησης, αλλά 
την ίδια στιγμή έχουν αναδείξει νέους κινδύνους 
που σχετίζονται με την επαγγελματική υγεία και 
ασφάλεια, ειδικότερα σε τομείς, όπως είναι οι 
κατασκευές, η ανακύκλωση των αποβλήτων, 
η εκμετάλλευση της ηλιακής και της αιολικής 
ενέργειας, η επεξεργασία της βιομάζας. 
Στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), ο τομέας 
της  περιβαλλοντικής βιομηχανίας (eco-
industry) είναι από τους πλέον οικονομικά 
αναπτυσσόμενους κλάδους. Το 2008, η 
απασχόληση ανήλθε σε περίπου 3,4 εκατομμύρια 
εργαζομένους, με συνολικό κύκλο εργασιών να 
εκτιμάται ότι είναι πάνω από 300 δις Ευρώ και 
ενώ η μέση αύξηση σε ονομαστικούς όρους, 
για τα επόμενα χρόνια αναμενόταν περίπου στο 
2% ετησίως, πρόσφατες μελέτες έδειξαν ότι η 
πραγματική ετήσια αύξηση προσέγγισε το 8%. 
Σε έρευνα για τις ανάγκες επαγγελματικής 
κατάρτισης των εργαζομένων, στην Ευρωπαϊκή 
περιβαλλοντική βιομηχανία, τα θέματα Υγείας 
και Ασφάλειας έλαβαν είτε την πρώτη ή τη 
δεύτερη υψηλότερη κατάταξη ανάμεσα σε όλες 
τις εκπαιδευτικές ανάγκες, τονίζοντας ιδιαίτερα 
την έλλειψη εξειδικευμένου εκπαιδευτικού 

υλικού και σύγχρονων τεχνικών παροχής 
επαγγελματικής κατάρτισης. 
Αυτές τις νέες αναδεικνυόμενες επαγγελματικές 
εκπαιδευτικές έρχεται να καλύψει το Ευρωπαϊκό 
έργο THESEIS (Training in Health & Safety in 
Environment Industrial Sector), το οποίο με 
την υποστήριξη του προγράμματος Lifelong 
Learning της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στοχεύει 
στην ανάπτυξη και τη διάδοση μίας καινοτόμου 
συνεργατικής διαδικασίας για α) τη δημιουργία, 
και την αξιολόγηση εκπαιδευτικού υλικού και β) 
την εκπαίδευση των εργαζομένων στον κλάδο της 
διαχείρισης των στερεών και υγρών αποβλήτων, 
για την αντιμετώπιση των ειδικότερων κινδύνων 
(για παράδειγμα οι βιολογικοί κίνδυνοι), που 
αντιμετωπίζουν σε θέματα υγείας και ασφάλειας, 
στη διάρκεια της εργασία τους. 
Στο έργο THESEIS συνεργάζονται 12 φορείς, 
διαφορετικών ειδικοτήτων, όπως σε θέματα 
επαγγελματικής κατάρτισης, προσδιορισμού 
και αντιμετώπισης κινδύνων υγείας και 
ασφάλειας, στην εργασία, εργαλείων ανάπτυξης 
εκπαιδευτικού υλικού, επιμελητήρια και ενώσεις 
επιχειρήσεων από 8 Ευρωπαϊκές χώρες (Ελλάδα, 
Βέλγιο, Γερμανία, Πολωνία, Τσεχία, Βουλγαρία, 
Σουηδία, Φιλανδία).
Η καινοτομία του έργου αναφέρεται στην 
ανάπτυξη και την εφαρμογή ενός εκπαιδευτικού 
μοντέλου, που προβλέπει: 
α) τη συνεχή διαδραστική συνεργασία 
διαφορετικών ειδικοτήτων, Ευρωπαϊκών 
φορέων, όπου ο καθένας συμβάλλει με τις 
ειδικές γνώσεις που διαθέτει στη δημιουργία 
του απαιτούμενου εκπαιδευτικού υλικού και την 
εκπαίδευση των εργαζομένων
β) την εμπλοκή από την αρχή της υλοποίησης του 
έργου των άμεσα ενδιαφερομένων (εργαζόμενοι, 
φορείς) σε θέματα υγείας και ασφάλειας, στη 
διαχείριση υγρών και στερεών αποβλήτων, 
με σκοπό την καταγραφή των εκπαιδευτικών 
αναγκών τους, το σχεδιασμό και την επίτευξη 
των αντίστοιχων ειδικών μαθησιακών 
αποτελεσμάτων
γ) τη χρήση μίας διαδικτυακής εκπαιδευτικής 
πλατφόρμας (Virtual Community Platform 
– VCP) για τη διαμόρφωση, την παραγωγή και 
την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού υλικού 
σύμφωνα με την καταγραφή και την ανάλυση 
των αντίστοιχων μαθησιακών αναγκών των 

εργαζομένων. Η παρεχόμενη επαγγελματική 
εκπαίδευση θα γίνεται, επίσης διαδικτυακά, 
μέσω της ίδιας εκπαιδευτικής πλατφόρμας, με 
την ταυτόχρονη ενεργή, διαδραστική συμμετοχή 
των καταρτιζομένων. 
Η εκπαιδευτική πλατφόρμα, όπως και η 
ιστοσελίδα του έργου μπορούν, επίσης, να 
χρησιμοποιηθούν και ως κόμβοι πληροφόρησης 
των ενδιαφερόμενων φορέων, εργαζόμενων, 
σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας, που αφορούν 
την περιβαλλοντική βιομηχανία, από αντίστοιχα 
άρθρα και πηγές που θα δημοσιεύονται από τους 
εταίρους του έργου και άλλους εμπλεκόμενους 
φορείς που δραστηριοποιούνται στους παραπάνω 
τομείς ενδιαφέροντος. 
Πρόσβαση, με δωρεάν εγγραφή στη διαδικτυακή 
εκπαιδευτική πλατφόρμα μπορεί να έχει 
οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος μέσω της 
διεύθυνσης της ιστοσελίδας του έργου THESEIS 
http://www.theseis-training.eu/main/?lang=el, 
απ’ όπου μπορεί να αντλήσει περισσότερες 
πληροφορίες για το έργο THESEIS καθώς και 
άλλο πληροφοριακό υλικό σε θέματα Υγείας & 
Ασφάλειας, Περιβαλλοντικής Βιομηχανίας, κλπ.  
Στα πλαίσια της υλοποίησης του έργου THESEIS 
έχει ήδη γίνει καταγραφή των εκπαιδευτικών 
αναγκών των εργαζομένων σε θέματα Υγείας 
και Ασφάλειας, στους κλάδους διαχείρισης 
υγρών και στερεών αποβλήτων, με έρευνα που 
πραγματοποιήθηκε σε αντίστοιχες μονάδες 
επεξεργασίας αποβλήτων. Η έρευνα έγινε 
με τη χρήση ειδικών ερωτηματολογίων, που 
συντάχθηκαν από διακρατική ομάδα του 
έργου και τα οποία είναι διαθέσιμα, στην 
προαναφερόμενη ιστοσελίδα. Λήφθηκαν είτε 
διαδικτυακά, είτε έντυπα περισσότερες από 
800 απαντήσεις στο σύνολο των 8 Ευρωπαϊκών 
κρατών (236 από αυτές αφορούσαν την Ελλάδα). 
Οι απαντήσεις που λήφθηκαν βρίσκονται στο 
στάδιο της επεξεργασίας τους και σύντομα 
τα αποτελέσματα της ανάλυσης τους θα είναι 
διαθέσιμα μέσω της ιστοσελίδας του έργου, 
καταδεικνύοντας τους τομείς όπου εστιάζονται 
οι εκπαιδευτικές ανάγκες των εργαζομένων 
και υπάρχει ανάγκη παραγωγής αντίστοιχου 
εκπαιδευτικού και παροχής κατάρτισης. 
Οι εταίροι που συμμετέχουν από την Ελλάδα 
είναι ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου 
Ελλάδας (ΣΒΒΕ), το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγείας 
και Ασφάλειας στην Εργασία (ΕΛΙΝΥΑΕ), με το 
παράρτημα Θεσσαλονίκης και η εταιρία SIGMA 
Consultants, η οποία είναι και ο επικεφαλής 
εταίρος του συνόλου του έργου. 

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την 
υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 
Η παρούσα δημοσίευση (ανακοίνωση) δεσμεύει 
μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν 
ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών 
που περιέχονται σε αυτήν.  n
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«’’Μπαίνουμε μέσα’’ κάθε χρόνο και αυτό δεν 
αναστρέφεται με την υπερ-φορολόγηση, έως 
και φοροεξόντωση, κάποιων ομάδων, αλλά 
με τη σύλληψη της φοροδιαφυγής και της 
εισφοροδιαφυγής, την πάταξη της διαφθοράς 
και της παραοικονομίας»: με τη φράση 
αυτή, ο γνωστός επιχειρηματίας, Δημήτρης 
Μπακατσέλος, συμπυκνώνει σε λίγες λέξεις 
την πρότασή του για να ορθοποδήσει η εθνική 
οικονομία. Και δεν σταματάει εδώ. 
Όταν του ζητήσαμε τη γνώμη του για το πώς 
μπορεί η Ελλάδα να δει επιτέλους το φως 
στην άκρη του τούνελ, οι απαντήσεις του ήταν 
ξεκάθαρες, καίτοι όχι πάντα ευχάριστες για 
όλους: «δεν είναι δυνατόν να κρατούμε στη 
ζωή άχρηστους και ζημιογόνους οργανισμούς, 
που τρώνε τις σάρκες της χώρας […] «Δεν είναι 
δυνατόν να συντηρούμε παράσιτα, όταν το ίδιο 
το κράτος  αντιμετωπίζει πρόβλημα επιβίωσης 
[…] Αυτό που φταίει [για την κατάσταση στην 
οποία βρισκόμαστε] είναι η αδυναμία των 
εκάστοτε κυβερνήσεων να συγκρουστούν με τη 
φαυλότητα και τα διάφορα συμφέροντα».
Η Ελλάδα, λέει ο κ.Μπακατσέλος, χρειάζεται 
εξειδίκευση πάνω στα δυνατά της σημεία και 
επιβάλλεται να δει τα κεφάλαια, που μονίμως 
εξήχθησαν στο εξωτερικό, να επιστρέφουν. 
Αυτό όμως δεν γίνεται απλά με καλές προθέσεις, 
αλλά απαιτεί θεσμοθέτηση κινήτρων και 
εμπέδωση αισθήματος ασφάλειας. 
Η Ελλάδα, προσθέτει, δεν χρειάζεται άλλες 
μειώσεις μισθών, ούτε άλλη φορολογία και 
φυσικά ούτε άλλα «μπρος πίσω». Χρειάζεται 
πάταξη γραφειοκρατίας και έναν νόμο fast 
track για κάθε επένδυση, ασχέτως ύψους 
κεφαλαίου. Χρειάζεται ένα πρόγραμμα 
αποκρατικοποιήσεων με γνώμονα όχι την 
εφάπαξ ενίσχυση των κρατικών εσόδων, αλλά 
την εξασφάλιση της δέσμευσης ότι ο επενδυτής 
θα κάνει συνεχείς επενδύσεις στο μέλλον.
Όσο για την «ωραία κοιμωμένη» της χώρας, τη 
Θεσσαλονίκη, αυτή χρειάζεται πάρα πολλά. Και 
πάνω από όλα, να μην ξανακάνει τα λάθη του 
παρελθόντος.

n Το γνωρίζει μέχρι και ο περιπτεράς της 
γειτονιάς μου: μέτρα που βασίζονται σε 
περαιτέρω περικοπές μισθών και αύξηση 
φορολογίας, δεν φέρνουν ανάπτυξη, αλλά 
ύφεση. Κατά την άποψή σας: τί πρέπει να γίνει 
εδώ και τώρα για να ορθοποδήσουμε; 
Αν καταφέρναμε να συλλάβουμε τη φοροδιαφυγή 
και την εισφοροδιαφυγή και να πατάξουμε 
τη διαφθορά και το παρεμπόριο (τα αναφέρω 
όλα μαζί γιατί είναι συγκοινωνούντα δοχεία) 
δεν θα χρειαζόταν να λάβουμε τα λεγόμενα 
ισοδύναμα μέτρα που τσάκισαν κυριολεκτικά 
το εισόδημα κάποιων ομάδων και επέτειναν 
την ύφεση. Πρέπει λοιπόν να παταχθεί και 
η φοροδιαφυγή και η εισφοροδιαφυγή. Δεν 
είναι δυνατόν να συνεισφέρουν μόνο οι έντιμοι 
και αυτοί που απλά δεν μπορούν να ξεφύγουν  
(γιατί διαφορετικά θα το έκαναν κι αυτοί). Για 

να αλλάξει αυτή η νοοτροπία πρέπει να δοθούν 
κίνητρα στους έντιμους και πολύ αυστηρές 
ποινές σε όσους φοροδιαφεύγουν. Πρέπει να 
παταχθεί το παρεμπόριο και δεν αναφέρομαι 
μόνο σε αυτό που γίνεται αντιληπτό καθημερινά 
από τον απλό πολίτη, αλλά και σε αυτό που δεν 
φαίνεται (λαθρεμπόριο καυσίμων, πρώτων υλών 
κ.λ.π.) απ’όπου το κράτος χάνει δισεκατομμύρια 
από διαφυγόντες φόρους. Τέλος πρέπει να 
παταχθεί η διαφθορά. Δεν είναι δυνατόν να 
συντηρούνται παράσιτα τη στιγμή που το ίδιο το 
κράτος αντιμετωπίζει πρόβλημα επιβίωσης. 
Αυτό θα επιτρέψει τη μείωση των φορολογικών 
επιβαρύνσεων του ιδιωτικού τομέα που σε 
συνδυασμό με την πάταξη της γραφειοκρατίας 
τίθενται ως προϋπόθεση για την ανάπτυξη.
Τη στιγμή όμως αυτή που η ρευστότητα 
και οι επιχειρηματικές προσδοκίες είναι 
περιορισμένες το βάρος πέφτει στο δημόσιο 
τομέα. Και αναφέρομαι σε προώθηση 
μεγάλων έργων που είναι μπλοκαρισμένα και 
αξιοποίηση των κονδυλίων του ΕΣΠΑ καθώς 
και τις αποκρατικοποιήσεις.  Στο ζήτημα των 
αποκρατικοποιήσεων και της αξιοποίησης 
της δημόσιας περιουσίας πρέπει να τονισθεί 
ότι ο βασικός γνώμονας δεν θα πρέπει να 
είναι απλά η απόκτηση κάποιας ρευστότητας, 
αλλά η υλοποίηση σημαντικών αναπτυξιακών 
επενδυτικών πρωτοβουλιών. Πρέπει δηλαδή 
να διευκρινισθεί ότι δε πρέπει να στοχεύουμε 
στην εφάπαξ ενίσχυση των κρατικών εσόδων, 
αλλά στην αξιοποίηση (με παραχώρηση ή και 
πώληση)  με στόχο τη δέσμευση του επενδυτή 
για συνεχείς επενδύσεις στο μέλλον, την 
αύξηση της απασχόλησης και την παραγωγή 
πολλαπλασιαστικών αποτελεσμάτων στην 
ελληνική οικονομία.  

«Το σημαντικότερο πρόβλημα της Ελληνικής 
οικονομίας είναι η απουσία της δυναμικής 
εκείνης, που θα επέτρεπε την αποπληρωμή του 
χρέους. Ακόμη κι αν μας διαγράψουν εντελώς 
το χρέος, αυτό θα ξαναδημιουργηθεί σε λίγα 
χρόνια καθώς δεν μπορούμε να παράξουμε 
πρωτογενή πλεονάσματα»

n Έχει η κρίση κάποια θετική όψη για την 
Ελλάδα και τους Έλληνες; 
Σε εθνικό επίπεδο, η κρίση αποτελεί 
μοναδική ευκαιρία για να απαλλαγούμε από 
λάθος νοοτροπίες και κακές συνήθειες που 
εμπεδώθηκαν στην ελληνική κοινωνία και 
οικονομία. Το σημαντικότερο πρόβλημα 
της Ελληνικής οικονομίας είναι η απουσία 
της δυναμικής εκείνης, που θα επέτρεπε 
την αποπληρωμή του χρέους. Ακόμη κι αν 
μας διαγράψουν εντελώς το χρέος αυτό θα 
ξαναδημιουργηθεί σε λίγα χρόνια καθώς 
δεν μπορούμε να παράξουμε πρωτογενή 
πλεονάσματα. «Μπαίνουμε μέσα» κάθε  χρόνο 
και αυτό δεν αναστρέφεται με την υπερ-
φορολόγηση-έως φοροεξόντωση κάποιων 
ομάδων που ούτως ή άλλως θα πλήρωναν, αλλά 

με την αύξηση των εσόδων από τη σύλληψη 
της φοροδιαφυγής, της εισφοροδιαφυγής, την 
πάταξη της διαφθοράς και της παραοικονομίας. 
Από την πλευρά των δαπανών πρέπει να 
συνειδητοποιήσουμε ότι δεν είναι δυνατόν να  
κρατούμε στη ζωή άχρηστους οργανισμούς και 
ζημιογόνες κρατικές επιχειρήσεις που τρώνε τις 
σάρκες της χώρας. Φτάνει πια. Ας μιλήσουμε τη 
γλώσσα της αλήθειας. Δεν μας φταίνε οι αγορές 
ούτε οι ευρωπαίοι εταίροι μας. Όταν ανεχόμασταν 
τη φοροδιαφυγή, τη διαφθορά και τη σπατάλη 
στο δημόσιο, θα έπρεπε να περιμένουμε ότι θα 
ερχόταν κάποια μέρα  που θα φθάναμε σε αυτήν 
την κατάσταση. Αυτό που φταίει είναι η αδυναμία 
των εκάστοτε κυβερνήσεων να συγκρουσθούν 
με τη φαυλότητα και τα διάφορα συμφέροντα 
(συντεχνιακά και άλλα) που τελικά οδήγησαν τη 
χώρα εδώ. 
Ας κοιτάξουμε επιτέλους το εθνικό συμφέρον και 
ας συγκρουσθούμε με τα μικροσυμφέροντα. Ας 
προωθήσουμε τις  πολυπόθητες διαρθρωτικές 
αλλαγές.

«Η Ελλάδα έχει απόλυτο πλεονέκτημα σε 
κάποιους τομείς όπως οι ανανεώσιμες 
μορφές ενέργειας, ο αγροτικός τομέας, οι 
υδατοκαλλιέργειες, στα βιολογικά προϊόντα, 
η μακροχρόνια φροντίδα ασθενών και 
ηλικιωμένων, ο κλάδος των μεταφορών και 
των logistics, η διαχείριση αποβλήτων και η 
μεταποίηση γενοσήμων φαρμάκων»

n   Σε ποιους τομείς της οικονομίας πιστεύετε ότι 
η Ελλάδα διαθέτει στρατηγικό πλεονέκτημα;
Η χώρα μας, ως γνωστό, έχει απόλυτο 
πλεονέκτημα σε κάποιους τομείς όπως οι 
ανανεώσιμες μορφές ενέργειας, ο αγροτικός 
τομέας, και αναφέρομαι όχι μόνο στην παραγωγή, 
αλλά και στη μεταποίηση τροφίμων, στις 
υδατοκαλλιέργειες, στα βιολογικά προϊόντα κ.λ.π. 
Ομοίως και ο τουρισμός αποτελεί δυνητικά ένα 
πολύ δυνατό σημείο  της ελληνικής οικονομίας 
και αναφέρομαι πέραν του παραδοσιακού 
τουρισμού και στις εναλλακτικές μορφές του 
όπως ο προσκυνηματικός,  ο συνεδριακός, ο 
τουρισμός υγείας κ.λ.π. 
Ομοίως μπορεί να αναπτυχθεί   η μακροχρόνια 
φροντίδα ασθενών και ηλικιωμένων. 
Καλές προοπτικές έχει ο κλάδος των μεταφορών 
και των logistics, η διαχείριση αποβλήτων και η 
μεταποίηση γενοσήμων φαρμάκων. 

n   Ξεχωρίζετε κάποιο παράδειγμα χώρας, από 
την οποία η Ελλάδα θα μπορούσε να αντλήσει 
έμπνευση για ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο;
Είναι λάθος να συγκρίνουμε χώρες και οικονομικά 
προγράμματα λόγω των ιδιαιτεροτήτων που 
χαρακτηρίζουν τις διάφορες χώρες και τους 
λαούς τους. Πριν από λίγα χρόνια μας προέβαλαν 
ως παράδειγμα προς μίμηση την Ιρλανδία και 
σύντομα είδαμε ότι οι προσομοιώσεις αυτές ήταν 
τελείως ατυχείς.  Και οι δύο χώρες είχαν επιτύχει 
πολύ υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης εντός της 

 n Aλεξάνδρα Γούτα
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Δεν είναι δυνατόν να συντηρούμε παράσιτα, 
όταν το κράτος πασχίζει να επιβιώσει

Δημήτρης Μπακατσέλος
πρόεδρος Εμποροβιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, 
πρώην πρόεδρος ΔΕΘ ΑΕ



ευρωζώνης, αλλά είχαν εντελώς διαφορετικές 
αδυναμίες και φυσικά ανταποκρίθηκαν εντελώς 
διαφορετικά στο ξέσπασμα της κρίσης. Αυτό που 
πρέπει όμως να αντιγράφουμε από άλλες χώρες 
είναι  οι επιτυχημένες πρακτικές. Πρέπει λοιπόν 
να εντοπίσουμε επιτυχημένα παραδείγματα 
μεμονωμένων πολιτικών αντιμετώπισης 
της φοροδιαφυγής, εισφοροδιαφυγής και 
καταπολέμησης της διαφθοράς. Εκεί φαίνεται 
χρειαζόμαστε τεχνική βοήθεια από άλλες χώρες 
που κατάφεραν με επιτυχία να επιλύσουν αυτά 
τα προβλήματα γιατί εμείς, λυπάμαι που το λέω, 
αποδειχθήκαμε ανίκανοι ή απρόθυμοι να το 
πράξουμε.

«Φανταστείτε πόσο θα βελτιωνόταν η 
ανταγωνιστική θέση των ελληνικών 
επιχειρήσεων εάν γίνονταν οι μεταρρυθμίσεις 
που θα μείωναν το μη μισθολογικό κόστος 
εργασίας και τη γραφειοκρατία»

n Το πρόσφατο « Βαρόμετρο ΕΒΕΘ» έδειξε 
μικρή μείωση της απαισιοδοξίας των 
βιομηχανικών επιχειρήσεων. Πιστεύετε ότι 
ενδέχεται να έχει αρχίσει να αλλάζει το κλίμα;
Γενικά θα μπορούσε να πει κανείς ότι λόγω της 
μειωμένης εσωτερικής ζήτησης οι εξαγωγές 
(παρά τις δυσκολίες για τη διεξαγωγή τους) 
αποτελούν τη σανίδα σωτηρίας  για τις 
μεταποιητικές επιχειρήσεις. Το σημαντικό 
που «έδειξε» το Βαρόμετρο ΕΒΕΘ είναι η 
βελτίωση της εκτίμησης των ερωτηθέντων περί 
της ανταγωνιστικής θέσης της βιομηχανίας 
στην εξωτερική αγορά. Αυτό μπορεί να 
αποδοθεί στη μείωση του μισθολογικού 
κόστους της εργασίας. Έχουμε κατ’ επανάληψη 
εκφράσει την άποψη ότι οι κύριοι ανασχετικοί 
παράγοντες, που δεν επιτρέπουν τη βελτίωση 
της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής 
επιχείρησης είναι το μη μισθολογικό κόστος 
της εργασίας και η γραφειοκρατία. Φανταστείτε 
λοιπόν πόσο θα βελτιωνόταν η ανταγωνιστική 
θέση των ελληνικών επιχειρήσεων εάν γινόταν 
αυτές οι μεταρρυθμίσεις που θα μείωναν 
το μη μισθολογικό κόστος εργασίας και τη 
γραφειοκρατία.

n Επί δεκαετίες πολλοί επιχειρηματίες στην 
Ελλάδα συντηρήθηκαν σχεδόν αποκλειστικά 
από δημόσια έργα και κρατικές προμήθειες. 
Σήμερα, ποια πρέπει να είναι κατά την άποψή 
σας η συνδρομή των επιχειρηματιών στην 
υπέρβαση της κρίσης; 
Οι επιχειρήσεις πρέπει να μάθουν να λειτουργούν 
σε ανταγωνιστικό περιβάλλον και να τολμήσουν 
να στραφούν και σε αγορές του εξωτερικού. 
Υπάρχουν πολλά παραδείγματα επιχειρήσεων 
που λόγω ανάγκης εστράφησαν σε αγορές εκτός 
Ελλάδος και απέδειξαν ότι οι Έλληνες όταν 
θέλουν μπορούν.
 
n Κατά την άποψή σας, ποιες επιχειρήσεις 
μπορούν ν΄αποτελέσουν πρότυπο ανάπτυξης 

στην Ελλάδα του σήμερα;
Υπάρχει πληθώρα επιχειρήσεων που ακόμη 
και σήμερα αριστεύουν, κυρίως όμως, γιατί 
απευθύνονται σε αγορές του εξωτερικού. Δεν 
θα ήθελα να αναφέρω ονόματα φοβούμενος 
ότι θα ξεχάσω κάποιες. Είναι πολλές και 
δραστηριοποιούνται σε πολλούς κλάδους.

n Δεν είναι λίγοι αυτοί που πιστεύουν ότι τα 
όσα συμβαίνουν σήμερα σε επίπεδο ΕΕ έχουν 
ως στόχο τη δημιουργία μιας μικρής Κίνας με 
χαμηλά ημερομίσθια και υψηλή εξειδίκευση 
στον ευρωπαϊκό Νότο. Το πιστεύετε;
Ας μην αυταπατόμαστε. Δεν μπορούμε σε 
καμία περίπτωση να ανταγωνιστούμε την Κίνα  
ή άλλες χώρες χαμηλού εργατικού κόστους. 
Όσο και να μειώσουμε τους μισθούς, είναι 
ουτοπικό να οραματιζόμαστε ανάπτυξη που θα 
βασίζεται σε παραδοσιακή κλωστοϋφαντουργία, 
ναυπηγοεπισκευαστική βιομηχανία ή άλλες 
δραστηριότητες υψηλής έντασης εργασίας. Αυτό 
που πρέπει να πετύχουμε είναι εξειδίκευση 
σε κάποιους τομείς στους οποίους έχουμε 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.   

κέντρου, της αναβάθμισης του λιμένα με την 
επέκταση της 6ης προβλήτας και κυρίως με 
την παραχώρηση της χρήσης σε μεγάλους 
στρατηγικούς παίκτες που θα  ξαναβάλουν τη 
Θεσσαλονίκη στο χάρτη των μεγάλων εμπορικών 
και επιχειρηματικών κέντρων. Μέχρι στιγμής  
βλέπουμε το μετρό να σταματάει, τη ζώνη 
καινοτομίας να ναυαγεί πριν καν ξεκινήσει 
(στα πρότυπα της ναυαγημένης υποθαλάσσιας 
αρτηρίας) το εκθεσιακό και συνεδριακό κέντρο 
να παραμένει στις εγκαταστάσεις του 1960 και 
το αεροδρόμιο να καρκινοβατεί. Ας ελπίσουμε 
ότι θα διδαχθούμε κάποτε από τα λάθη μας και 
ότι η παραχώρηση του λιμανιού θα προχωρήσει 
αυτή τη φορά. Η αδυναμία της κυβέρνησης να 
προχωρήσει στην παραχώρηση την πρώτη φορά 
κόστισε στο δημόσιο πολύ ακριβά αν αναλογισθεί 
κανείς τα διαφυγόντα έσοδα από την παραχώρηση 
λόγω πολύ χαμηλότερου τιμήματος και όλα αυτά 
για να μη θιγούν κάποια μικροσυμφέροντα μιας 
μικρής ομάδας καλά αμειβόμενων τεχνιτών. 
Ομοίως χάθηκε και η ευκαιρία για την υλοποίηση 
της υποθαλάσσιας αρτηρίας,  ενώ τα χρήματα 
ήταν εξασφαλισμένα από ευρωπαϊκά κονδύλια, 
για το χατίρι μιας μικρής ομάδας αντιρρησιών 
ή θιγομένων κατοίκων. Γνωρίζει άραγε ο μέσος 
Θεσσαλονικιός ότι τελικά οι ανάδοχες εταιρείες 
έλαβαν τις  αμοιβές τους όπως προέβλεπαν οι 
συμβάσεις και ο μόνος ζημιωμένος στο τέλος 
ήταν ο κάτοικος αυτής της πόλης; Κάπως έτσι 
έγινε και με το εκθεσιακό και συνεδριακό 
κέντρο Θεσσαλονίκης. Ενώ η ανάγκη είναι 
διαγνωσμένη εδώ και πολλά χρόνια, με πρόφαση 
τη χωροθέτησή του και προκειμένου να μην 
«χαλάσουμε καρδιές», το έργο έχει ουσιαστικά 
ναυαγήσει.  Το ζητούμενο ήταν να γίνει το 
έργο είτε εντός είτε εκτός πόλης. Τελικά λόγω 
συγκρουόμενων μικροσυμφερόντων το έργο 
έμεινε στις καλένδες με ζημιωμένη και πάλι την 
τοπική οικονομία. 

«Ενώ η ανάγκη για το εκθεσιακό και συνεδριακό 
κέντρο στη Θεσσαλονίκη είναι διαγνωσμένη εδώ 
και πολλά χρόνια, με πρόφαση τη χωροθέτησή 
του και προκειμένου να μη ‘’χαλάσουμε 
καρδιές’’, το έργο έχει ουσιαστικά ναυαγήσει»  

Ας ελπίσουμε ότι η παρούσα συγκυρία θα 
αποτελέσει το έναυσμα για να αλλάξουμε 
νοοτροπία και να μην επαναλάβουμε τα τραγικά 
λάθη του παρελθόντος.

«Γνωρίζει άραγε ο μέσος Θεσσαλονικιός 
ότι τελικά οι ανάδοχες εταιρείες [της 
υποθαλάσσιας αρτηρίας] έλαβαν τις  αμοιβές 
τους όπως προέβλεπαν οι συμβάσεις και ο 
μόνος ζημιωμένος στο τέλος ήταν ο κάτοικος 
αυτής της πόλης;»
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«Ας ελπίσουμε ότι στη Θεσσαλονίκη θα 
διδαχθούμε κάποτε από τα λάθη μας και ότι 
η παραχώρηση του λιμανιού θα προχωρήσει 
αυτή τη φορά. Η αδυναμία της κυβέρνησης 
να προχωρήσει στην παραχώρηση την πρώτη 
φορά κόστισε στο δημόσιο πολύ ακριβά αν 
αναλογισθεί κανείς τα διαφυγόντα έσοδα από 
την παραχώρηση λόγω πολύ χαμηλότερου 
τιμήματος και όλα αυτά για να μη θιγούν κάποια 
μικροσυμφέροντα μιας μικρής ομάδας καλά 
αμειβόμενων τεχνιτών». 

n Θεσσαλονίκη, η πόλη όπου οι ευκαιρίες 
μονίμως χάνουν τον δρόμο τους. Πώς 
οραματίζεστε το μέλλον της;
Την έχω αποκαλέσει ωραία κοιμωμένη γιατί 
όλες οι κυβερνήσεις των τελευταίων 30 ετών 
περιορίζονταν στο να εξαίρουν τα πλεονεκτήματά 
της και να εξαγγέλλουν έργα που ποτέ δεν 
υλοποιούνταν. Τι απέμεινε από το όραμα της 
Πρωτεύουσας των Βαλκανίων;
Ας επισημάνω για πολλοστή φορά την ανάγκη 
επίσπευσης των μεγάλων έργων, όπως του 
Μετρό, της επέκτασης του αεροδρομίου, της 
δημιουργίας νέου εκθεσιακού και συνεδριακού 
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n Έχετε ήδη πει ότι θεωρείτε καταστροφική 
μια συγχώνευση ΔΕΘ-Helexpo-ΟΠΕ. Κατά την 
άποψή σας, τι πρέπει να γίνει;
Αναφορικά με τη συνένωση του ΟΠΕ με τη 
Helexpo και τη ΔΕΘ έχω εκφράσει από την 
αρχή τις αμφιβολίες μου αναφορικά με την 
επιτυχία ενός τέτοιου θεσμού, καθώς υπάρχουν 
αντικρουόμενα συμφέροντα μεταξύ του ΟΠΕ, 
ενός οργανισμού αμιγώς κρατικών συμφερόντων 
με τους άλλους δύο φορείς και κυρίως τη 
Helexpo, η βιωσιμότητα της οποίας βασίζεται 
στην  ιδιωτικοποίηση και την ένταξή της σε 
συμφέροντα μεγάλου στρατηγικού εταίρου με 
διεθνές κύρος στην εκθεσιακή αγορά. Ευτυχώς, 
μέχρι στιγμής τουλάχιστον φαίνεται ότι έστω και 
την τελευταία στιγμή πρυτάνευσε η λογική και 
θα δημιουργηθούν δυο διακριτοί φορείς: ένας 
εκθεσιακός που θα αναλάβει και το εκθεσιακό 
έργο του ΟΠΕ (ΔΕΘ- Helexpo AE) και ένας 
φορέας εξωστρέφειας.

«Προϋπόθεση όχι μόνο για την ανάπτυξη, 
αλλά και την επιβίωση της οικονομίας είναι η 
αποκατάσταση της χαμένης εμπιστοσύνης στο 
κράτος, προκειμένου να σταματήσει η εκροή 
κεφαλαίων και  ανθρώπινου δυναμικού. Αυτό 
μπορεί να συμβεί μόνο όταν εμπεδωθεί στη 
συνείδηση του κόσμου ότι υπάρχει συγκεκριμένο 
πρόγραμμα και αποφασιστικότητα από τη 
κυβέρνηση για την πιστή τήρησή του.  Δεν 
υπάρχει πια χρόνος για άλλα μπρος-πίσω».

n Έλλειψη ρευστότητας, χαμηλή ζήτηση, 
υψηλή φορολογία, γραφειοκρατία είναι ίσως 
τα τέσσερα σημαντικότερα προβλήματα για τις 
ελληνικές επιχειρήσεις. Υπάρχουν εφικτές και 
άμεσα εφαρμόσιμες λύσεις;
Τη στιγμή αυτή το σημαντικότερο πρόβλημα για 
τις επιχειρήσεις είναι η έλλειψη ρευστότητας 
και η χαμηλή ζήτηση. Καθημερινά παρατηρούμε 
επιχειρήσεις να οδηγούνται σε αφανισμό και την 
ανεργία να φθάνει σε πρωτοφανή επίπεδα και 
το χειρότερο είναι ότι δεν υπάρχουν οι ενδείξεις 
εκείνες που θα σηματοδοτούσαν την αναστροφή 
αυτής της κατάσταση σε σύντομο χρονικό 

διάστημα. Έχουμε λοιπόν κατ’ επανάληψη 
αναφερθεί στην ανάγκη επαναπατρισμού 
των κεφαλαίων που νομίμως εξήχθησαν στο 
εξωτερικό. Προϋπόθεση όμως και γι αυτό είναι 
η θεσμοθέτηση κινήτρων και η δημιουργία της 
αίσθησης  ασφάλειας εντός της χώρας. 
Προϋπόθεση όμως όχι μόνο για την ανάπτυξη, 
αλλά και την επιβίωση της οικονομίας είναι η 
αποκατάσταση της χαμένης εμπιστοσύνης στο 
κράτος, προκειμένου να σταματήσει η εκροή 
κεφαλαίων και  ανθρώπινου δυναμικού. Αυτό 
μπορεί να συμβεί μόνο όταν εμπεδωθεί στη 

περιβάλλον είναι προφανές ότι οι επιχειρήσεις 
δεν μπορούν να είναι ανταγωνιστικές με 
προφανείς συνέπειες στην  εξαγωγική τους 
δραστηριότητα. 
Επιπλέον, είναι ανάγκη να λειτουργήσει ο 
νόμος fast track και μάλιστα για κάθε νέα 
επένδυση, ασχέτως ύψους κεφαλαίων. Μόνο με 
τα παραπάνω θα γίνουν μεγάλα ιδιωτικά έργα 
και θα μπορέσει να επανεκκινηθεί η ελληνική 
οικονομία.

n Πιστεύετε ότι η οικονομική κρίση στην 
Ελλάδα θέτει σε δεύτερη μοίρα σημαντικά 
εθνικά ζητήματα;
Είναι προφανές ότι η κακή οικονομική κατάσταση 
της χώρας μειώνει την διαπραγματευτική ισχύ 
της σε σημαντικά εθνικά ζητήματα. Φανταστείτε 
λοιπόν πόσο χαμένοι θα ήμασταν αν είχαμε τεθεί 
εκτός ευρωζώνης.

n Πώς μπορούν να συνδράμουν στην υπέρβαση 
της κρίσης οι Έλληνες μηχανικοί; 
Η ελληνική κοινωνία εδώ και δύο χρόνια 
χάνει την αφρόκρεμα των συντελεστών 
παραγωγής οι οποίοι οδηγούνται σε άλλους 
αξιοκρατικότερους, φιλικότερους και πιο 
προσοδοφόρους προορισμούς. Ειδικά όσον 
αφορά τους νέους η κατάσταση είναι δραματική, 
καθώς βλέπουν πως δεν έχουν ελπίδα να 
απασχοληθούν προσφέροντας στον τόπο τους 
και μετακομίζουν σε χώρες που υπάρχουν 
πολύ  καλύτερες προοπτικές. Δυστυχώς αυτό 
συμβαίνει και σε μηχανικούς. Η χώρα μας έχει 
εξαιρετικό επιστημονικό δυναμικό και τεχνικές 
επιχειρήσεις με μεγάλη εμπειρία και τεχνική 
γνώση που πρέπει να αξιοποιήσει τόσο εντός 
της χώρας με την προώθηση έργων ΣΔΙΤ ΕΣΠΑ 
και αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας, 
αλλά και εκτός χώρας αναλαμβάνοντας έργα σε 
αναπτυσσόμενες χώρες. Προς την κατεύθυνση 
αυτή έχουμε πρόσφατα διοργανώσει με το 
ΤΕΕ εκδήλωση προκειμένου τα μέλη του να 
αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες συμμετέχοντας 
πιο ενεργά σε διαγωνισμούς προμηθειών στα 
πλαίσια έργων που χρηματοδοτεί η Παγκόσμια 
Τράπεζα σε αναπτυσσόμενες χώρες. Πρέπει 
να ξαναγίνουμε εξωστρεφείς. Έχουμε όλες τις 
δυνατότητες.  n

συνείδηση του κόσμου ότι υπάρχει συγκεκριμένο 
πρόγραμμα και αποφασιστικότητα από την 
κυβέρνηση για την πιστή τήρησή του.  Δεν 
υπάρχει πια χρόνος για άλλα «μπρος-πίσω». 
Βασική συνιστώσα σε ένα τέτοιο πρόγραμμα 
πρέπει να είναι η μείωση της φορολογίας  στις 
επιχειρήσεις (όσο καθυστερούμε τόσο θα 
συνεχίζεται η μετανάστευσή τους σε χώρες 
ευνοϊκότερης φορολογικής μεταχείρισης  ή 
ακόμη και το κλείσιμο των επιχειρήσεων). 
Επιπλέον, όπως προανέφερα πρέπει επιτέλους 
να ξεκινήσει με αποφασιστικά βήματα η 
πάταξη της γραφειοκρατίας και της διαφθοράς, 
στοιχείων που λειτουργούν σε βάρος της 
επιχειρηματικότητας και της προσέλκυσης 
επενδύσεων. 
Δυστυχώς, μέχρι στιγμής, η φοροεξόντωση των 
επιχειρήσεων, οι συνεχείς μεταβολές, όχι μόνο 
στη φορολογία, αλλά και στη σχετική νομοθεσία, 
σε συνδυασμό με τη γραφειοκρατία και τη 
διαφθορά, κάθε άλλο παρά καλό επιχειρηματικό 
περιβάλλον δημιουργούν. Μέσα σε ένα τέτοιο 

Πηγή φωτογραφίας: www.972.gr
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τεκμήρια ταύτισης κτισμάτων και δημιουργών. 

Η έκθεση πραγματοποιείται στη Χίο με τη στήριξη 
και τη συνεργασία του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων 
Χίου, της 3ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, 
καθώς και της Περιφερειακής Ενότητας Χίου. 
Μέχρι σήμερα περίπου 1500 επισκέπτες έχουν 
περιηγηθεί στην έκθεση και το ενδιαφέρον 
συνεχίζεται αμείωτο.

Το πρόγραμμα, που εμπνεύστηκε και ανέλαβε να 
υλοποιήσει ο Σύνδεσμος Αποφοίτων Ζωγραφείου 
σε συνεργασία με τον Οργανισμό Istanbul 2010 
Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης και με 

Η ΕΚΘΕΣΗ ΤΩΝ ΡΩΜΙΩΝ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΣΤΗ ΧΙΟ 

χορηγό το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση, 
εκτός από την έκθεση, περιλαμβάνει την έκδοση 
ενός βιβλίου-καταλόγου με επιστημονικά άρθρα 
δεκατριών Ελλήνων και Τούρκων ερευνητών 
και καθηγητών, αναφορικά με τη συμβολή των 
Ρωμιών αρχιτεκτόνων στη διαμόρφωση του 
αστικού τοπίου της Κωνσταντινούπολης. Τα 
κείμενα του βιβλίου παρουσιάζονται σε τρεις 
γλώσσες, ελληνικά, τουρκικά και αγγλικά, ενώ 
περιέχει πρόσφατες φωτογραφίες επιφανών 
κτιρίων, καθώς και σχεδίων που υπάρχουν σε 
διάφορα αρχεία της Ελλάδας και της Τουρκίας. 
n

http://www.rumvader.org/Page/99/default.
aspx?SortType=0&Sort=0&t=&q=&Page=3,5



ΖΗΤΕΙΤΑΙ

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

Μηχανολόγος από κατασκευαστική εται-
ρεία  βιομηχανικών έργων. Βιογραφικό 
email: skb17@otenet.gr. 
Μηχανολόγος με ειδικότητα στη θέρ-
μανση και τεχνική εμπειρία. Βιογραφικό 
email: info@koutsouras.gr.
Μηχανολόγος από εταιρεία κατασκευής 
λεβήτων. Ηλικία έως 35 ετών, με εμπει-
ρία. Βιογραφικό email: info@progetto-
pellets.com. 
Μηχανολόγος από την εταιρεία SUN-
BANK Α.Ε. για τον τομέα οικιακών φω-
τοβολταϊκών, για μηχανικός πωλήσεων. 
Εμπειρία σε πωλήσεις φωτοβολταϊκών, 
Βιογραφικό email: info@sunbank.com.
gr. 
Μηχανολόγος από εταιρεία. Με εμπειρία 
για άδειες λειτουργίας, μελέτες περιβαλ-
λοντικών επιπτώσεων, μελέτες πυροπρο-
στασίας και Η/Μ. Μελέτες για εργοστά-
σια, συνεργεία αυτοκινήτων κ.λ.π. Βιο-
γραφικό Fax 2310 458062, email: info@
elgek.com. 
Μηχανολόγος από εταιρεία μελετών 
- κατασκευών Α.Π.Ε., για το τμήμα Mar-
keting – Διοίκησης, με δραστηριότητες 
σε Ελλάδα και Ρουμανίας. Γνώση Αγ-
γλικών. Γνώση Ρουμανικών επιθυμητή. 
Βιογραφικό Fax 2310 327308, email: 
mareketing@ecoenergia.gr. 
Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος ή Αρ-
χιτέκτων ,για συνεργασία με εταιρεία 
CAE / CAD στη Θεσσαλονίκη  σε περι-
βάλλον Γερμανικής ή Αγγλικής γλώσσας. 
Εμπειρία σε παραγωγή 3D κτιριακών 
ηλεκτρομηχανολογικών σχεδίων. Γνώση 
Microstation / Tricad. Βιογραφικό email: 
job1011@ce-intermadorak.net. 
Μηχανολόγος ή Μεταλλειολόγος Μη-
χανικός από μεταλλουργική μονάδα 
στη Βόρεια Ελλάδα. Γνώση Αγγλικών, 
Η/Υ. Επιθυμητή γνώση Γερμανικών, 
solid works. Βιογραφικό email: egnatia.
foundry@egnatiafoundry.gr. 
Πολιτικός Μηχανικός στην Ανατολική 
Θεσσαλονίκη, μεταφορικό μέσο. Βιογρα-
φικό Τηλ 694 4545287, email: il-house@
otenet.gr. 
Πολιτικός Μηχανικός από τεχνικό γρα-
φείο για εσωτερικός συνεργάτης. Τηλ. 
2310 254437, Fax 2310 279100, email: 
tech.grafeio@gmail.com. 
Πολιτικός Μηχανικός με ειδίκευση στα 
υδραυλικά, από τεχνική εταιρεία με έδρα 
τη Θεσσαλονίκη για μόνιμη απασχόληση. 
Εμπειρία σε φράγματα και μικρά υδροη-
λεκτρικά έργα . Βιογραφικό email: info@
ente.gr. 
Πολιτικός Μηχανικός για τις θέσεις 
υπευθύνων πωλήσεων στις περιοχές 
Θεσσαλονίκης, Θέρμης, Ωραιοκάστρου, 
Καλαμαριάς, Χαλκιδικής. Άδεια οδη-
γήσεως, και κατοχή αυτοκίνητου. Βιο-
γραφικό Fax 2310 458323, email: info@
atzovaras.gr. 
Πολιτικός Μηχανικός για συνεργασία 
από γερμανική εταιρεία προμήθειας και 
κατασκευής εξαρτημάτων και συστη-
μάτων βάσεων και στηριγμάτων φωτο-
βολταϊκών εγκαταστάσεων, με έδρα τη 
Θεσσαλονίκη. Γνώση Γερμανικών. Εμπει-
ρία σε μελέτες μεταλλικών κατασκευών. 
Βιογραφικό email: a.apostolidis@altec-
solartechnik.gr. 
Πολιτικός Μηχανικός από ACE-Hellas, 
εταιρεία τεχνικού λογισμικού. Με Δι-
δακτορικό Δίπλωμα στην Υπολογιστική 
Αντισεισμική Μηχανική. 2ετή εμπειρία 
στην ανάπτυξη τεχνικού λογισμικού. 
Επιστημονικές δημοσιεύσεις στην επι-
στημονική περιοχή του αντισεισμικού 
σχεδιασμού και της προσομοίωσης κα-
τασκευών. Γνώση άριστη προγραμματι-
σμού. Ο υποψήφιος θα εργαστεί με σύμ-
βαση ορισμένου χρόνου στο πρόγραμμα 
“Advanced Computational Procedures 
for Analysis and Designs of Structures” 

και η πρόληψη θα πραγματοποιεί με τη 
συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα ‘Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού’ ΕΣΠΑ 2007-2013 - Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο. Βιογραφικό Fax 210 
6068699, email: ckostop@ace-hellas.
gr. Περισσότερες πληροφορίες και στην 
ιστοσελίδα : http://www.ace-hellas.gr/
company/find_job.asp?lang=el. 
Πολιτικός Μηχανικός από ACE-Hel-
las, εταιρεία τεχνικού λογισμικού. Με 
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Master στην 
Υπολογιστική Αντισεισμική Μηχανική. 
5ετή εμπειρία στο σχεδιασμό μεταλλικών 
κατασκευών και από οπλισμένο σκυρό-
δεμα.. Γνώση άριστη προγραμματισμού. 
Ο υποψήφιος θα εργαστεί με σύμβα-
ση ορισμένου χρόνου στο πρόγραμμα 
“Advanced Computational Procedures 
for Analysis and Designs of Structures” 
και η πρόληψη θα πραγματοποιεί με τη 
συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα ‘Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού’ ΕΣΠΑ 2007-2013 - Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο. Βιογραφικό Fax 210 
6068699, email: ckostop@ace-hellas.
gr. Περισσότερες πληροφορίες και στην 
ιστοσελίδα : http://www.ace-hellas.gr/
company/find_job.asp?lang=el. 
Πολιτικός Μηχανικός ή Αρχιτέκτων για 
συνεργασία, για δημόσια έργα. Τηλ. 2310 
210141, 698 0485515.
Πολιτικός Μηχανικός ή Μηχανολόγος 
από την εταιρεία ενεργειακή κατασκευ-
αστική, NEW PLANNERS για στελέχω-
ση των γραφείων της στη Θεσσαλονίκη. 
Βιογραφικό email: kstratopoulou@
newplanners.gr. 
Τοπογράφος Μηχανικός από Μηχανική 
Μελετητική, με έδρα τη Θεσσαλονίκη. 
Βιογραφικό email: info@mimel.gr.
Χημικός Μηχανικός από εταιρεία με 
εξειδίκευση στην παραγωγή χημικών 
προϊόντων στην Σίνδο. Βιογραφικό Fax 
2310 797488, Τηλ 2310 799333, email: 
info@ feri-tri.gr. Υπόψη κας Ασλανίδου. 
Ώρες γραφείου 08:00 - 16:00. 
Χημικός Μηχανικός ή Μηχανικός Περι-
βάλλοντος Γνώση στον τομέα  επεξεργα-
σίας αποβλήτων και νερού. Βιογραφικό 
Fax 2310 918118, email: oikolo@hol.gr. 
Superintendent Engineer based in Rot-
terdam, the Netherlands. Code: GRC / 
5584.  Job Description:  Providing tech-
nical 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 ma-
rine engineer with at least 5 years expe-
rience 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 €. Anna Ageli-
dou, Consultant, 14 Konstantinou Kara-
manli Ave., Thessaloniki 54 638 Greece, 
Τηλ: +30 2310 230 240.

Αρχιτέκτων με μελετητικό πτυχίο Γ’ τά-
ξης στην κατηγορία 6 και Β’ τάξης στην 
κατηγορία 7, για συνεργασία ή για στε-

λέχωση μελετητικής εταιρείας. Τηλ 697 
7466374, email: mmadim@otenet.gr. 
Αρχιτέκτων μέλος ΤΕΕ 2007, μεταπτυ-
χιακό Πολεοδομία – Χωροταξία (ΕΜΠ). 
4ετή προϋπηρεσία, έκδοση οικοδομικών 
αδειών. Γνώση Γ.Ο.Κ., Αγγλικών, Ιταλι-
κών, Η/Υ(Ms Office), AutoCAD, Archi-
CAD, Revit, 3dsMax, Vray, Photoshop, 
Vectorworks, για συνεργασία σε αρχιτε-
κτονικό γραφείο, τεχνικό γραφείο  ή τε-
χνική εταιρεία. Τηλ 697 3216482, email: 
gellyvordoni@gmail.com. 
Αρχιτεκτόνισσα με 5ετή εμπειρία και 
ευχέρεια στην σύνθεση, έκδοση οικο-
δομικών αδειών τις μελέτες εφαρμογής, 
εκπόνηση και σχεδίαση αρχιτεκτονικών 
μελετών και φωτορεαλιστικών απεικονί-
σεων. Γνώση Γ.Ο.Κ., Ν. 4014, AutoCAD, 
Photoshop, 3d Studio Max, SketchUp, 
V-Ray, για εξωτερική συνεργασία με μη-
χανικούς, εργολάβους, κατασκευαστικές, 
τεχνικές εταιρείες. Τηλ 697 2225242, 
email: evikrana@yahoo.gr. 
Ηλεκτρολόγος με 3ετή εμπειρία σε με-
λέτες φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων, 
για συνεργασία με εταιρεία. Τηλ 697 
7257933, email: vliapi@teemail.gr. 
Μηχανολόγος για συνεργασία απογευμα-
τινή Τηλ 694 11590441. 
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 μέλος ΤΕΕ 2010. Εμπειρία 
στην εκπόνηση μελετών ηλεκτρομηχανο-
λογικών εγκαταστάσεων, έκδοση οικοδο-
μικών αδειών, ΚΕΝΑΚ, πυρασφάλειας, 
πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης, 
για συνεργασία ή στελέχωση εταιρείας. 
Βιογραφικό email: mechengineer@
hotmail.gr. 
Μηχανολόγος με πολυετή εμπειρία στη 
βιομηχανία. Γνώση οργάνωσης επιχειρή-
σεων, Τεχνικού Ασφαλείας, Συμβούλου 
Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 και ISO 
14001, ΜΕΕΠ Α1’ ηλεκτρομηχανολογι-
κά, υδραυλικά υπό πίεση, βιομηχανικά 
– ενεργειακά, για συνεργασία σε κοινο-
πραξία. Τηλ 23920 64751, 693 6393229, 
email: dkoptsis@teemail.gr. 
Πολιτικός Μηχανικός με μελετητικό 
πτυχίο Τάξης Α’ στις κατηγορίες (08) στα-
τικές μελέτες και (27) περιβαλλοντολογι-
κές μελέτες, για συνεργασία ή στελέχωση 
εταιρείας. Τηλ 697 3899700. 
Πολιτικός Μηχανικός, εμπειρία στα δη-
μόσια έργα με πτυχίο ΜΕΚ Γ’ οικοδομικά, 
Β’ οδοποιία βιομηχανικά – ενεργειακά, Α’ 
υδραυλικά, λιμενικά, για στελέχωση εται-
ρείας. Τηλ 2310 304119, 694 6285477. 
Πολιτικός Μηχανικός με 6ετή εμπειρία 
σε μελέτες εφαρμογής (σχέδια κοπής και 
μοντάζ με χρήση Tekla Structures 15.0) 
και στατικές μελέτες (με χρήση Robot 
Millenium) Μεταλλικών και Σύμμικτων 
κατασκευών, για συνεργασία. Τηλ 694 
4664917, email: ttheodoridis@yahoo.gr. 
Πολιτικός Μηχανικός (ΜΒΑ / ΕΔΕ 
/ΓΕΡΜ) κοστολόγος εργοταξιακός με 
28ετή εμπειρία εργοταξιακή αλλά και 
μελετητική, για συνεργασία ή για εργασία 
σε εργοτάξια της Ελλάδας ή του εξωτερι-
κού. Με πτυχίο ΜΕΚ Δ’ οικοδομικά, ΜΕΚ 
Γ’ βιομηχανικά – ενεργειακά, υδραυλικά, 
ΜΕΚ Β’ οδοποιία, λιμενικά, για στελέχω-
ση εταιρείας. Τηλ 697 4428152.
Τοπογράφος Μηχανικός με πολυετή 
εμπειρία στην εκπόνηση συγκοινωνιακών 
μελετών, έργων οδοποιίας και τοπογρα-
φικών μελετών. Τηλ 694 8074001, email: 
joe_topo@yahoo.gr. 

Αρχιτέκτων από φροντιστήριο, για ελεύ-
θερο σχέδιο. Τηλ 2310 303761, 2310 
324027. 
Αρχιτεκτόνισσα από τεχνική εταιρεία  
με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Ηλικία έως 31 
ετών. Βιογραφικό email: the_tsief@ya-
hoo.com. 
Αρχιτέκτων με ευχέρεια στην σύνθεση. 
Γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων Au-
toCAD, Schetc-up, Photoshop. Βιογρα-
φικό email: Bauart@OTENET.gr.
Αρχιτέκτων για συνεργασία με αρχιτε-
κτονικό και πολεοδομικό γραφείο. Ηλικία 
έως 35 ετών, εμπειρία σε τρισδιάστατο 
σχεδιασμό. Γνώση σχεδιαστικών προ-
γραμμάτων ACAD και REVIT. Βιογραφικό 
και Portofolio, email: info@kardarchi-
tects.com. 
Ηλεκτρολόγος από βιομηχανία στην πε-
ριοχή της Κοζάνης. 5ετή προϋπηρεσία. 
Τηλ 24610 33305. 
Ηλεκτρολόγος ή Μηχανολόγος από τε-
χνικό γραφείο για εσωτερικός συνεργά-
της. Τηλ. 2310 254437, Fax 2310 279100, 
email: tech.grafeio@gmail.com. 
Ηλεκτρολόγος ή Μηχανολόγος από 
εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων. Με 
εργασιακή εμπειρία για μόνιμη εργασία 
σε υπεύθυνη θέση. Γνώση Αγγλικών και 
συστημάτων ποιότητας. Βιογραφικό Fax 
2310 784752, email: sales@sidmatal.gr. 
Ηλεκτρολόγος ή Μηχανολόγος από εται-
ρεία κατασκευής μονάδων ηλεκτρικής 
ενέργειας. Με πτυχίο ελληνικού ή άλλου 
ευρωπαϊκού κρατικού πολυτεχνείου. Επι-
θυμητή η εμπειρία στη μελέτη επίβλεψη 
και κατασκευή έργων αναλώσιμων πηγών 
ενέργειας. Βιογραφικό στην διεύθυνση 
Τ.Θ. 60391, Θέρμη, Fax 2310 474709, 
email: info@samalis.gr. 
Μηχανικός από τεχνική εταιρεία  για ερ-
γασία στο Ιράκ. Επιθυμητή Γνώση άπται-
στων Αγγλικών, Η/Υ(Ms Office), σχεδια-
στικών προγραμμάτων Η/Υ. Βιογραφικό 
email: evan5@hotmail.gr
Μηχανικός Α) CONSULTANT (κωδ. C3-
12) από την ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Σύμβουλοι Επι-
χειρήσεων Α.Ε. στο πλαίσιο υλοποίησης 
του ερευνητικού της προγράμματος με 
τίτλο «CoLab 2.0: «“Social Collabora-
tion Environment to Deliver Successful 
Inter-Organizational Projects”». Με-
ταπτυχιακός τίτλος σπουδών. Ένα έτος 
εμπειρία σε παροχή συμβουλευτικών 
υπηρεσιών διαχείρισης, διοίκησης και 
παρακολούθηση συγχρηματοδοτούμε-
νων έργων σε φορείς του δημόσιου το-
μέα. Γνώση άπταιστων Αγγλικών. Β) ICT 
SENIOR CONSULTANT (κωδ. ICT2-12) 
Κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στον 
τομέα των νέων Τεχνολογιών Πληροφο-
ρικής & Επικοινωνιών ή σε θέματα ανα-
σχεδιασμού διαδικασιών. Γνώση άπται-
στων Αγγλικών. Εξειδικευμένη γνώση 
και εμπειρία σε σχεδιασμό και εφαρμογή 
οργανωτικών μοντέλων δικτυωμένων 
επιχειρηματικών συνεργασιών (π.χ. Ει-
κονικές Επιχειρήσεις) επιθυμητή. Με τη 
συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού”, ΕΣΠΑ 2007-2013 - Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο. Βιογραφικό email: 
hr_dpt@diadikasia.gr. 
Μηχανικός Προγραμματιστής από εται-
ρεία κατασκευής ιστοσελίδων. Γνώση σε 
php. Βιογραφικό email: jobs@xnet.gr. 
Μηχανολόγος, για Ομάδα Εργασίας. 
Γνώση νομοθεσίας για Α.ΜΕ.Α, για ανελ-
κυστήρες και για αναβατόρια, Τηλ 697 
6800825. 
Μηχανολόγος από βιομηχανία στην περι-
οχή της Κοζάνης. 5έτη προϋπηρεσία. Τηλ 
24610 33305. 
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ΤΕΥΧΟΣ

ΤΕΥΧΟΣΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

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

 03
n   Κύριε Μορς… SOS

 04
n   Να καταργηθούν τα 

υποχρεωτικά σεμινάρια
 για ενεργειακούς   
 επιθεωρητές
n Βραβείο νέου 
 Μηχανικού από 
 το ΤΕΕ/ΤΚΜ

 05
n  Ο ρόλος της διαχείρισης 

της ηλεκτρικής 
ζήτησης σε καθεστώς 
απελευθερωμένης

 αγοράς ηλεκτρικής 
 ενέργειας 

 06
n  Πράσινη ανάπτυξη 
 και επιχειρηματικότητα 
n  Επίσκεψη 
 Κωνσταντινίδη 
 στο ΤΕΕ/ΤΚΜ

 18
n   «Θεσσαλονίκη 
 1912-2012»
 πώς αντιλαμβάνονταν 
 οι Θεσσαλονικείς 
 το μέλλον στο μεσαίωνα;
n Η πόλη κάτω από 
 την πόλη

 19
n  Έργο THESEIS: 

εκπαίδευση για την υγεία 
 και ασφάλεια των   
 εργαζομένων στον τομέα 
 της περιβαλλοντικής   
 βιομηχανίας 

 20
n       Δημήτρης Μπακατσέλος
 «Δεν είναι δυνατόν να   
 συντηρούμε παράσιτα, 
 όταν το κράτος πασχίζει 
 να επιβιώσει» 

 23
n  Ζητείται

 07
n  Δημοσιοποίηση 
 αποφάσεων 
 του πειθαρχικού   
 συμβουλίου 

 08-09
n  Ενδιαφέρουν

 10
n  Publiccity… 
 ανά την Ελλάδα

 11
n Η έκθεση των 
 ρωμιών αρχιτεκτόνων 
 στη Χίο

 12
n  Κινητοποίηση 
 των μηχανικών 
 για την επιβίωσή τους

 15
n   Συλλογικά_Παραταξιακά

 16
n   Με μια ματιά


