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ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 22
020037

Tιμοκατάλογος Eνοικίασης Aιθουσών TEE/TKM*
Aίθουσες

Kαθημερινή
πρωί ή απόγευμα

Kαθημερινή
όλη μέρα

Σάββατο-Kυριακή
πρωί ή απόγευμα

Σάββατο-Kυριακή
όλη μέρα

Aμφιθέατρο

400,00 A

500,00 A

500,00 A

700,00 A

Φουαγιέ

200,00 A

300,00 A

330,00 A

500,00 A

* Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ 23%

Ηλεκτρονικό “Τεχνογράφημα”: Πείτε τη γνώμη σας
Εδώ και αρκετούς μήνες, το “Τεχνογράφημα” έχει γίνει ηλεκτρονικό, προκειμένου να εξοικονομηθούν χρήματα,
αλλά και να μειωθεί η κατανάλωση χαρτιού.
Θα θέλαμε τη γνώμη σας για το πώς μπορούμε να το κάνουμε πιο λειτουργικό και ευανάγνωστο:
-Βοηθούν στην εύκολη ανάγνωσή του τα links
που παραπέμπουν στα κυριότερα περιεχόμενά του;
-Θα προτιμούσατε να το διαβάζετε σε μορφή .pdf , όπως σήμερα, ή ως “flip” (να “ξεφυλλίζεται” ηλεκτρονικά);
-Θα θέλατε τα άρθρα του να σας παραπέμπουν σε περισσότερες πληροφορίες μέσω QR Codes (τα γνωστά τετράγωνα “barcodes”,
που σκανάρονται με το κινητό και όταν αναλύονται “επιστρέφουν” στον αναγνώστη περισσότερες φωτογραφίες, κείμενο, βίντεο κτλ);
• Θα θέλατε να περιλαμβάνει χρήσιμα links προς άλλους ιστοτόπους για περισσότερες πληροφορίες;
• Ποιες είναι οι προτάσεις σας για το “στήσιμο” του τεύχους και τον τρόπο προσέγγισης των θεμάτων του;
Η γνώμη σας πραγματικά μετράει, γιατί θέλουμε το “Τεχνογράφημα” ν΄ αποτελεί μέσο ενημέρωσης και έκφρασης των μηχανικών.
Μπορείτε να αποστέλλετε τις προτάσεις σας μέχρι την 15η Απριλίου στις παρακάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις:
• alexandragouta@gmail.com (Αλεξάνδρα Γούτα) και
• kiriakid@central.tee.gr (Κυριακή Διαβολίτση)

Δεν περιλαµβάνονται η ένθεση στο τεύχος
και τα εξτρά ταχυδροµικά έξοδα

Δεν περιλαµβάνονται η ένθεση στο τεύχος
και τα εξτρά ταχυδροµικά έξοδα
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ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΤΕΕ/TKM

TEXNIKO ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ NΠΔΔ
Μ. Αλεξάνδρου 49, 546 43, Θεσσαλονίκη
www.tkm.tee.gr
15νθήμερη εφημερίδα του ΤΕΕ/ΤΚΜ, αποστέλλεται δωρεάν στα μέλη του
Εκδότης - Διευθυντής
Τάσος Κονακλίδης, Πρόεδρος ΤΕΕ/ΤΚΜ
Υπεύθυνος τυπογραφείου
Μαρία Σπυροπούλου
Συνεργάτες
Αλεξάνδρα Γούτα, δημοσιογράφος
Άγγελος Αγγελίδης, δημοσιογράφος
Χρύσα Λασκαρίδου, χημικός μηχανικός
Κυριακή Διαβολίτση, αγρ. - τοπογράφος μηχανικός
Γενική επιμέλεια

Στην απλή αριθμητική ένα συν ένα ισούται με
δύο. Στα νέα μαθηματικά της “Αθηνάς”, όμως,
το αποτέλεσμα μπορεί να είναι και διαφορετικό.
Γιατί αλλιώς είναι δύσκολο να εξηγηθούν οι νέοι
αριθμοί εισακτέων στις πολυτεχνικές σχολές...
Πηγή φωτογραφίας: myfutureme.net.

Κυριακή Διαβολίτση
Εξώφυλλο: Χρύσα Λέκκα
Φωτογραφία εξωφύλλου: Aπεικόνιση αρχαίου θεάτρου της ελληνιστικής περιόδου στη Μικρά Ασία” πηγή Φωτό: Εμμανουήλ Τζεκάκης
e-mail Γραφείου Τύπου

Ένα κι ένα κάνουν πόσο; Η νέα αριθμητική της “Αθηνάς”

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

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Τα τηλέφωνα του ΤΕΕ/ΤΚΜ

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

Δεν χρειάζονται πολύπλοκα μαθηματικά. Αρκεί η απλή αριθμητική, τύπου “1+1=2”.
Δεν χρειάζεται καν μεταρρυθμιστική δεινότητα. Αρκεί η απλή λογική -αυτή που -αν
έχει τη σωστή πληροφόρηση- μπορεί κάλλιστα να διαθέτει και ένας έφηβος 15 ετών.
Με απλή αριθμητική και απλή λογική, λοιπόν, μπορεί κάποιος να καταλάβει, χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια, ότι η αύξηση σε διψήφιο έως και τριψήφιο ποσοστό του αριθμού
των εισακτέων στις πολυτεχνικές σχολές της χώρας, στο πλαίσιο του σχεδίου “Αθηνά”,
σίγουρα δεν μπορεί να λειτουργήσει υπέρ της αναβάθμισης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα.
Δεδομένου ιδίως ότι οι εμπνευστές της δείχνουν να μην έχουν γνώση των αναλογιών ή
έστω την προθυμία (και την ευθυκρισία;) να τις λάβουν υπόψη, αν τις γνωρίζουν.
Ας δούμε μερικά απλά νούμερα κι αναλογίες: στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης προτείνεται να εισαχθούν 200 φοιτητές στο τμήμα ηλεκτρολόγων μηχανικών του ΕΜΠ, άλλοι
τόσοι στο αντίστοιχο του ΑΠΘ και ισάριθμοι στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και
Τηλεπικοινωνιών στην Κοζάνη.
Μεταξύ των τριών τμημάτων, ωστόσο, υπάρχουν διαφορές με σημασία. Μεγάλη σημασία. Στην περίπτωση του ΕΜΠ, τα μέλη ΔΕΠ είναι 86 και οι εγκαταστάσεις εξαιρετικές. Στο ΑΠΘ, τα μέλη ΔΕΠ είναι σχεδόν τα μισά (44) και οι εγκαταστάσεις καλές.
Στη δε Κοζάνη, τα μέλη ΔΕΠ είναι ...έξι και οι αίθουσες ενοικιαζόμενες. Με ποια
λογική, λοιπόν, καλούνται τα τρία τμήματα να υποδεχτούν τον ίδιο αριθμό εισακτέων;
Άγνωστο.
Πέραν των αναλογιών μεταξύ φοιτητών και μελών ΔΕΠ, ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν
και άλλα στατιστικά, τα οποία “μιλούν” από μόνα τους. Στο σύνολο των πολυτεχνικών
σχολών εισάγονταν κάθε χρόνο 4465 φοιτητές.
Τώρα προβλέπονται 6075 (αύξηση 36%) και ίσως στο σημείο αυτό να πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι για κάθε φοιτητή πολυτεχνικής το κόστος των σπουδών ανέρχεται σε
70.000-90.000 ευρώ. Με απλά λόγια, χωρίς κανέναν σχεδιασμό, χωρίς αντιστοίχιση
με τις ανάγκες της αγοράς, ο αριθμός των εισακτέων διογκώνεται, μαζί με τη δαπάνη
κατά κεφαλή, με τα ελληνικά πολυτεχνεία να παράγουν επιστήμονες που θα δείξουν
το ταλέντο τους στο εξωτερικό γιατί εδώ δεν θα έχουν δουλειά...
Στην Πολυτεχνική Σχολή Θεσσαλονίκης έμπαιναν κάθε χρόνο 745 νέοι, που τώρα
προτείνεται να αυξηθούν σε 1100 (+48%). Αν μάλιστα συνυπολογιστούν και τα δύο
τμήματα της Κοζάνης, η αύξηση απογειώνεται στο 64%. Στην Πολυτεχνική της Θεσσαλίας η αύξηση “βγάζει φτερά” αφού τείνει στο 200% (!).
Τα πιο χαμηλά ποσοστά αύξησης εντοπίζονται στο Μετσόβιο (αύξηση μόνο 21%),
όπου από 1050 προβλέπεται να εισάγονται 1275 και στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας
(5%), όπου οι εισακτέοι προτείνεται να αυξηθούν κατά μόλις 45 άτομα.
Ανά ειδικότητα, για το σύνολο των πολιτικών μηχανικών, σε όλες τις σχολές της χώρας,
η αύξηση είναι 49%, για τους μηχανολόγους 70%, ενώ για τους ηλεκτρολόγους, τους
μηχανικούς υπολογιστών/πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών 15%.
Αυτοί είναι οι αριθμοί. Ας δούμε τώρα μερικά γεγονότα. Τα τελευταία χρόνια, το ΑΠΘ
-όπως άλλωστε και το ΕΜΠ- κατατάσσεται σταθερά ανάμεσα στα 100 καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου, μαζί (έστω πολύ χαμηλότερα στη λίστα) με το ΜΙΤ, το Κέιμπριτζ,
το Χάρβαρντ και το Στάνφορντ. Σε ό,τι αφορά τα επιμέρους τμήματα και ειδικότητες,
κατατάσσεται στις θέσεις 051-100 στους πολιτικούς μηχανικούς, στο εύρος 101-150
στους χημικούς μηχανικούς, 151-200 στην πληροφορική και 151-200 στους μηχανολόγους. Η καλή αυτή φήμη σίγουρα ωφελεί συνολικά την Ελλάδα.
Ο σχεδιασμός της “Αθηνάς”, όμως, είναι βέβαιο ότι θα “γδύσει” το Αριστοτέλειο από
κάθε καλή φήμη. Τα συμπεράσματα για το πώς και το γιατί, για το ποιο είναι το σκεπτικό και ποια η σκοπιμότητα, δικά σας...
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ΤΟ ΕΣΠΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΚΑΙ) ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Εκδήλωση για το πρόγραμμα ενίσχυσης ΜΜΕ του ΕΣΠΑ 2007-2013

Χρήσιμο εργαλείο στα χέρια των Ελλήνων μηχανικών και των τεχνικών εταιρειών μπορεί να
αποτελέσει το πρόγραμμα για την ενίσχυση των
ΜΜΕ στους τομείς μεταποίησης-τουρισμούεμπορίου–υπηρεσιών, που “τρέχει” στο πλαίσιο
του ΕΣΠΑ 2007-2013, όπως επισημάνθηκε σε
εκδήλωση του ΤΕΕ/ΤΚΜ, στις 6 Μαρτίου.
Στην ημερίδα το στέλεχος της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ
(Φορέας διαχείρισης του προγράμματος για την
Κεντρική Μακεδονία), Ιωάννης Τσιτσόπουλος,
παρουσίασε στα μέλη του ΤΕΕ/ΤΚΜ όλες τις
τεχνικές λεπτομέρειες και το σκοπό του προ-

γράμματος, τις επιλέξιμες δαπάνες και ενέργειες, τις προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων.
Επίσης, αναφέρθηκε αναλυτικά στις υποχρεώσεις τους, στο πλαίσιο τόσο της υποβολής όσο
και της υλοποίησης του έργου τους, εφόσον
ενταχθούν. Παρουσίασε ακόμη τις σημαντικές
διευκολύνσεις του προγράμματος για την ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων ενώ
χαρακτήρισε ιδιαίτερα θετικό γεγονός τη συνεργασία της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ με την Περιφέρεια
της Κεντρικής Μακεδονίας στο πλαίσιο προβολής και διαχείρισης του προγράμματος.
Μετά το τέλος της εισήγησής του, απάντησε σε
πληθώρα ερωτημάτων των μηχανικών δίνοντας
χρήσιμες οδηγίες για τη σωστή υποβολή της
πρότασης. Επίσης, τους κάλεσε να αξιοποιήσουν τα διαθέσιμα κονδύλια του προγράμματος
που ανέρχονται σε 90 εκατ. ευρώ για την Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας.
Να αποβάλλουμε την κουλτούρα του βολέματος
Χαιρετίζοντας την εκδήλωση, το μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ/ΤΚΜ, Δημήτρης
Μήτρου, υπογράμμισε ότι ο κλάδος –σε αυτό το
κρίσιμο για τη χώρα σταυροδρόμι- χρειάζεται
μία εκ βάθρων αλλαγή νοοτροπίας.
«Θα πρέπει να αποβάλλουμε την κουλτούρα του

κρατισμού, της εσωστρέφειας, του μιμητισμού
και του βολέματος και να υιοθετήσουμε επαγγελματικές στρατηγικές που θα περιλαμβάνουν
την υγιή επιχειρηματικότητα και την καινοτομία,
στην οποία ο κλάδος μας έχει το πλεονέκτημα λόγω τεχνογνωσίας. Νέες παράμετροι που
πρέπει να περιλαμβάνουν τα επαγγελματικά
πλάνα των μηχανικών είναι η δημιουργία αξίας,
το υπολογισμένο ρίσκο, η ανταγωνιστικότητα, η
αποδοτικότητα, η πιστοποίηση, η εξωστρέφεια,
η δικτύωση και οι επιχειρηματικές συνέργειες
σε οικονομικές δραστηριότητες υπάρχουσες
αλλά και νέες», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Όπως πρόσθεσε, το ΤΕΕ οφείλει, πέρα από όσα
προτείνει ή απαιτεί από την Πολιτεία για τους
μηχανικούς και την ανάπτυξη της χώρας και είναι εξίσου σημαντικά, να δώσει τα κατάλληλα
ερεθίσματα, τη γνώση και τη δυνατότητα επικοινωνίας των μηχανικών με τους παράγοντες
της αγοράς, ώστε να αποκτήσει ο κλάδος μια
κουλτούρα επιχειρηματικότητας που ακόμη και
αν την ενστερνιστεί μόνο ένα μικρό κομμάτι του,
θα δημιουργήσει προοπτικές απασχόλησης για
πολύ περισσότερους μηχανικούς.
Η συγκεκριμένη ημερίδα εντασσόταν στο πλαίσιο σειράς σεμιναρίων – εκδηλώσεων και συνεδρίων που διοργανώνει το ΤΕΕ/ΤΚΜ, προκειμένου να επιτύχει τους παραπάνω στόχους. n

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΜΕ»
Ποια είναι η ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας
δαπανών για το πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων του ΕΣΠΑ 2007-2013;
Περιλαμβάνονται στο χρηματοδοτούμενο λειτουργικό κόστος οι δαπάνες προσωπικού; Είναι
επιλέξιμα τα μηχανήματα έργου και αν ναι, υπό
ποιες προϋποθέσεις; Το βιογραφικό μου αποτελεί
από μόνο του τεκμηρίωση επαγγελματικής
εμπειρίας ή θα πρέπει να προσκομίσω ένσημα
και ασφαλιστικές βεβαιώσεις; Η επιχείρησή
μου παρουσιάζει ζημίες. Είναι επιλέξιμη από το
πρόγραμμα ή θεωρείται προβληματική;
Απαντήσεις σε αυτά και πολλά ακόμη (συνολικά
22) ερωτήματα δίνει το “Τεχνογράφημα”, σε μια
προσπάθεια να αποσαφηνίσει θέματα που μπορεί
να απασχολούν δεκάδες ή και εκατοντάδες
μηχανικούς και επιχειρηματίες της Κεντρικής
Μακεδονίας.
Οι απαντήσεις, που παρουσιάστηκαν και στο
πλαίσιο της εκδήλωσης του ΤΕΕ/ΤΚΜ για το
πρόγραμμα (6/3), από το στέλεχος της ΚΕΠΑΑΝΕΜ, Ιωάννη Τσιτσόπουλο, αποτελούν μέρος του
συνόλου των “FAQs”, οι οποίες περιλαμβάνονται
σε Οδηγό του υπουργείου Ανάπτυξης.
Το σύνολο των απαντήσεων είναι -από 7/3/2013διαθέσιμο στις εξής ηλεκτρονικές διευθύνσεις:
www.antagonstikotita.gr,
www.e-kepa.gr,
www.efepae.gr και www.tkm.tee.gr.

n 1. Τα τιμολόγια είναι επιλέξιμα μετά την ηλεκτρονική υποβολή της πρότασης. Τα δελτία
αποστολής εάν είναι προγενέστερα είναι επιλέξιμα;

n 3. Επιχείρηση που λειτουργεί νόμιμα και με
επιλέξιμο ΚΑΔ, μπορεί να πραγματοποιήσει
δαπάνες σε δύο (2) διαφορετικούς χώρους
υλοποίησης, οι οποίοι θα είναι νόμιμα
Aπάντηση: Η έκδοση οποιουδήποτε παραστατικού δηλωμένοι στην επιχείρηση (π.χ. Έδρα, και
(π.χ. προκαταβολή, Δελτίο Αποστολής κλπ) πριν υποκατάστημα);
την ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών
καθιστά αυτόματα το συνδεδεμένο παραστατικό Aπάντηση: Ναι, με την προϋπόθεση ότι οι
αγοράς μη επιλέξιμο και κατά συνέπεια και τη διαφορετικοί τόποι υλοποίησης είναι εντός της
δαπάνη με την οποία συνδέεται, καθώς και το ίδιας περιφέρειας και πληρούν το σύνολο των
σύνολο του επιχειρηματικού σχεδίου, σύμφωνα προϋποθέσεων – όρων του οδηγού.
με τις διατάξεις των Κανονισμών.
n 4. Σύμφωνα με τις προϋποθέσεις συμμετοχής
n 2. Στις επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν διευ- για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις, αυτές πρέπει
θυντικό προσωπικό για τη βαθμολόγηση των να διαθέτουν τον/τους δηλούμενο/ους Κ.Α.Δ.
κριτηρίων 1.3, 1.4 και 1.5 θα ληφθούν υπόψη τα πριν την υποβολή της επενδυτικής πρότασης.
στοιχεία των μετόχων –εταίρων- ιδιοκτητών;
Επιχείρηση που δραστηριοποιείται σε μη
επιλέξιμους Κ.Α.Δ. έχει δικαίωμα υποβολής αν
Aπάντηση: Σύμφωνα με το Παράρτημα XIIΙ, όσον κάνει προσθήκη επιλέξιμου Κ.Α.Δ. 01/02/2013;
αφορά τα κριτήρια 1.3 και 1.4 βαθμολογείται το Σε ποια κατηγορία θα μπεί; Στις υφιστάμενες ή
επίπεδο εκπαίδευσης και η εμπειρία αντίστοιχα στις νέες;
του επικεφαλής διευθυντή ή αντίστοιχου
στελέχους. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει Aπάντηση: Η επιχείρηση είναι επιλέξιμη,
διευθυντικό προσωπικό, θα ληφθούν υπόψη τα εφόσον διαθέτει τον επιλέξιμο ΚΑΔ πριν
στοιχεία ενός από τους μετόχους – εταίρους ή την υποβολή της πρότασης. Όσον αφορά την
του ιδιοκτήτη. Το κριτήριο 1.5 αναφέρεται στο κατηγορία στην οποία εντάσσεται, σύμφωνα
σύνολο των εργαζομένων και των διευθυντικών με τον οδηγό εφαρμογής υφιστάμενες είναι οι
επιχειρήσεις που μέχρι τις 31.12.2011 έχουν
στελεχών της επιχείρησης.
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δύο ή περισσότερες κλεισμένες διαχειριστικές
χρήσεις τουλάχιστον δωδεκάμηνης διάρκειας.
Άρα αν μέχρι τις 31/12/2011 η επιχείρηση έχει
δύο ή περισσότερες κλεισμένες διαχειριστικές
χρήσεις τουλάχιστον δωδεκάμηνης διάρκειας
(ανεξαρτήτως ΚΑΔ), τότε θα υποβάλει ως
υφισταμένη (κατηγορία 1). Εάν δεν πληρείται
αυτό το κριτήριο τότε θα υποβάλει στην κατηγορία
των νέων - υπό σύσταση επιχειρήσεων.
n 5. Επιχείρηση που διαθέτει δύο επιλέξιμους
ΚΑΔ (κύρια δραστηριότητα και δευτερεύουσα)
σε διαφορετικές θεματικές ενότητες, σύμφωνα
με τον οδηγό πρέπει να επιλέξει ένα ΚΑΔ για να
υποβάλει αίτηση ή μπορεί να υποβάλει και για
τους δύο ΚΑΔ;
Aπάντηση: Σύμφωνα με τον Οδηγό το επενδυτικό
σχέδιο θα πρέπει να αφορά αποκλειστικά σε
μία θεματική ενότητα. Άρα η επιχείρηση θα
πρέπει να επιλέξει ΚΑΔ για την υποβολή της
πρότασης. Σε περίπτωση πρόθεσης ενίσχυσης
δύο ή περισσότερων ΚΑΔ, όλοι οι δηλούμενοι
προς ενίσχυση ΚΑΔ πρέπει να ανήκουν στην ίδια
Θεματική Ενότητα.
n 6. Τα μηχανήματα έργου είναι επιλέξιμα; Αν
ναι, λογίζονται ως εξοπλισμός ή ως μεταφορικά
μέσα;
Aπάντηση: Ναι, είναι επιλέξιμα, εφόσον
απαιτούνται και εξυπηρετούν τη δραστηριότητα
της επιχείρησης, για την οποία έχει υποβάλει
πρόταση. Περιλαμβάνονται στην κατηγορία
«Μηχανήµατα - Εξοπλισµός παραγωγής
– Λοιπός Εξοπλισμός».
n 7. Τα φορολογικά έντυπα Ε1, Ε3, Ε7 κ.λπ.
που ζητούνται ως δικαιολογητικά υποβολής
θα πρέπει να είναι ακριβή αντίγραφα των
θεωρημένων στην αρμόδια ΔΟΥ; Αυτά που
έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά είναι αποδεκτά;
Aπάντηση: Όλα τα φορολογικά έντυπα που
προσκομίζονται θα πρέπει να αποδεικνύεται
τεκμηριωμένα ότι είναι αυτά που έχουν
υποβληθεί στην αρμόδια ΔΟΥ.
• Σε περίπτωση που έχουν υποβληθεί στην
αρμόδια ΔΟΥ σε έντυπη μορφή θα πρέπει να
υποβληθεί αντίγραφο το οποίο να φέρει το όνομα
και την υπογραφή του παραλαβόντα υπαλλήλου
της ΔΟΥ.
• Σε περίπτωση που η υποβολή των ανωτέρω
εντύπων έχει γίνει ηλεκτρονικά θα πρέπει
να υποβληθεί η αντίστοιχη ηλεκτρονικά
υποβληθείσα δήλωση μαζί με το αποδεικτικό
επιτυχούς καταχώρησης.
• Σε περίπτωση που η υποβολή στην αρμόδια ΔΟΥ
έγινε σε έντυπη μορφή αλλά όταν παρελήφθησαν
τα έντυπα αυτά δεν υπογράφηκε η παραλαβή
τους από τον αρμόδιο υπάλληλο, θα πρέπει να
υποβληθεί ως δικαιολογητικό το αντίγραφο των
εντύπων που υποβλήθηκαν στην ΔΟΥ καθώς και
αντίγραφο του εκκαθαριστικού.
• Σε περίπτωση που η υποβολή των φορολογικών
εντύπων στην αρμόδια ΔΟΥ έγινε μέσω λογιστή
και τα φορολογικά έντυπα δεν έχουν αντίστοιχη
υπογραφή παραλαβής θα πρέπει να υποβληθεί
μαζί με το αντίγραφο αυτών και αντίγραφο

της λίστας που κατέθεσε ο λογιστής στην
αρμόδια ΔΟΥ η οποία να φέρει το όνομα και την
υπογραφή του παραλαβόντα υπαλλήλου της ΔΟΥ
ή αντίγραφο του εκκαθαριστικού.
n 8. Μπορεί να υποβληθεί επενδυτικό
σχέδιο από υφιστάμενη επιχείρηση σε δύο
διαφορετικούς επιλέξιμους KAΔ της ίδιας
Θεματικής Ενότητας; Εάν ναι, μπορεί να
συμπεριλάβει δαπάνες και για τους δύο ΚΑΔ;
Aπάντηση: Σύμφωνα με τον οδηγό, μπορεί
να υποβληθεί επενδυτική πρόταση σε ένα ή
περισσότερους επιλέξιμους ΚΑΔ της ίδιας
Θεματικής Ενότητας. Το επενδυτικό σχέδιο επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ΚΑΔ
μπορεί να περιλαμβάνει δαπάνες για όλους τους 35.11.10.09 «Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας
από φωτοβολταϊκά συστήματα»;
προς ενίσχυση επιλέξιμους ΚΑΔ.
Απάντηση: Επιχειρήσεις με δραστηριότητα
n 9.Ποια είναι η ημερομηνία έναρξης επιλεξιμόπαραγωγού ηλεκτρικής ενέργειας μπορούν να
τητας δαπανών;
επιχορηγηθούν για όλες τις δαπάνες, όπως
αυτές περιγράφονται στο σχετικό Παράρτημα VII
Απάντηση: Με βάση τις διατάξεις του Κεφ. 10
του Οδηγού.
του Οδηγού διευκρινίζεται ότι:
Οι δαπάνες προμήθειας και εγκατάστασης
Για τις περιφέρειες Ανατολική Μακεδονία
φωτοβολταϊκών είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο
- Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Δυτική Μακετης κατηγορίας δαπανών 4, εφόσον πληρούνται
δονία, Θεσσαλία, Ήπειρος, Ιόνιοι Νήσοι, Δυτική
οι προϋποθέσεις του Παραρτήματος VII του
Ελλάδα, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο και
Οδηγού.
Κρήτη, όπου οι ενισχύσεις θα διατεθούν στο
πλαίσιο του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού,
η ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας Δαπανών n 13. Στα απαραίτητα δικαιολογητικά δεν
είναι η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής στο ζητείται τίτλος κτήσης ακινήτου ή μισθωτήριο
συμβόλαιο του ακινήτου όπου θα γίνει η
Πρόγραμμα.
Για τις Περιφέρειες Αττική, Στερεά Ελλάδα, επένδυση; Πρέπει να προσκομιστεί;
Αττική και Νότιο Αιγαίο, όπου οι ενισχύσεις θα
διατεθούν στο πλαίσιο του Κανονισμού de mi- Απάντηση: Στο Παράρτημα VII- «Επιλέξιμες
nimis, η ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας Δαπάνες», στο μέρος «Β» αναφέρεται ότι οι
Δαπανών είναι η ημερομηνία Προκήρυξης του δαπάνες για κτιριακά είναι επιλέξιμες μόνο
εφόσον υπάρχει ιδιοκτησία, παραχώρηση χρήσης,
προγράμματος (11/01/2013).
Για τις λειτουργικές δαπάνες, οι οποίες θα ή μίσθωση ή νόμιμη σύσταση επικαρπίας επί του
υλοποιηθούν στο πλαίσιο του Γενικού Απαλ- ακινήτου για χρονικό διάστημα τουλάχιστον οχτώ
λακτικού Κανονισμού, ως ημερομηνία έναρξης ετών. Στην Υπεύθυνη Δήλωση (Παράρτημα ΧΙΙ)
επιλεξιμότητας ορίζεται ημερομηνία η αναφέρεται ότι «η επιχείρηση θα προσκομίσει,
υποβολής της επενδυτικής πρότασης, για όλες προκειμένου να ληφθεί οποιοδήποτε μέρος
της επιχορήγησης, (ενδιάμεση καταβολή,
τις περιφέρειες της χώρας.
προκαταβολή επιχορήγησης, τελική καταβολή),
παραχώρηση χρήσης ή μισθωτήριο συμβόλαιο
n 10. Στην κατηγορία δαπανών 1. Κτίρια,
ή νόμιμη σύσταση επικαρπίας επί του ακινήτου
Εγκαταστάσεις και Περιβάλλων Χώρος, σε όλες
για χρονικό διάστημα ισχύος τουλάχιστον οκτώ
τις θεματικές ενότητες, συμπεριλαμβάνονται οι
(8) ετών από την ημερομηνία έκδοσης της
δαπάνες αποπεράτωσης κτιρίων;
Απόφασης Ένταξης της επένδυσης, ενώ σε
περίπτωση ανέγερσης κτιρίου η διάρκεια των ως
Απάντηση: Οι δαπάνες αποπεράτωσης περιλαμάνω θα είναι τουλάχιστον δεκαπέντε (15) έτη από
βάνονται στην κατηγορία δαπανών 1 «Κτίρια,
την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.
Εγκαταστάσεις και Περιβάλλων Χώρος», σε
(ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΠΡΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ: ΤΟ ΕΝ
όλες τις θεματικές ενότητες, με την προϋπόθεση
ΛΟΓΩ ΣΗΜΕΙΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦΘΕΙ
τήρησης των λοιπών όρων του Προγράμματος.
ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΗΛΩΣΗ ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΊΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ
n 11. Μπορεί να υποβληθεί επενδυτικό σχέδιο
ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΟΙ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΕΝ
για τον ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας
ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
μίας επιχείρησης;
ΚΑΙ Η ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ Ή ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ Ή ΝΟΜΙΜΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΚΑΡΠΙΑΣ
Προτεινόμενη απάντηση: Μπορεί να υποβληθεί
ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΣΥΝΑΦΘΕΙ
επενδυτικό σχέδιο για ΚΑΔ δευτερεύουσας
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ
δραστηριότητας δεδομένου ότι ο οδηγός δεν
ΠΡΟΤΑΣΗΣ)» Εφόσον υπάρχουν τα σχετικά
ορίζει υποβολή πρότασης για ΚΑΔ κύριας
αποδεικτικά για το ιδιοκτησιακό καθεστώς
δραστηριότητας και δεν συσχετίζει την υποβολή
του ακινήτου μπορεί να συμπεριληφθούν στον
με τον κύκλο εργασιών του επιλέξιμου ΚΑΔ.
φάκελο. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να
προσκομισθούν κατά την πρώτη εκταμίευση.
n 12. Είναι επιλέξιμη η αγορά φωτοβολταϊκών
Συνέχεια στη σελίδα 06
πλαισίων και λοιπού σχετικού εξοπλισμού για
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Συνέχεια από τη σελίδα 05

σχέδιο ή να δημιουργήσει με ίδια κεφάλαια
τις απαιτούμενες υποδομές.

οικονομικά στοιχεία για τη χρήση του 2012.

n 20. Μία επιχείρηση που έχει αρνητικά
κέρδη (ζημίες) είναι επιλέξιμη για το
πρόγραμμα ή θεωρείται προβληματική;
Απάντηση: Η ύπαρξη αρνητικών κερδών (ζημιών) δεν καθιστά από μόνη της μια επιχείρηση προβληματική. Ο ορισμός της προβληΑπάντηση: Εάν ατομική επιχείρηση μεταβι- ματικής επιχείρησης παρατίθεται αναλυτικά
βαστεί σε άλλο πρόσωπο δυνάμει κληρονο- στο παράρτημα V του Οδηγού Προγράμματος.
μικής διαδοχής, πρόκειται για καθολική δια- Εφόσον η επιχείρηση δεν είναι προβλημαn 14. Στο λειτουργικό κόστος της επιχείρησης
δοχή, και, καταρχήν, δεν συνιστάται νέα επι- τική τότε δύναται να είναι επιλέξιμη για να
συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες οι οποίες
χείρηση, παρά μόνον συνέχιση της παλαιάς. ενταχθεί στο πρόγραμμα εφόσον ικανοποιεί
αφορούν το προσωπικό;
Απαιτείται η προσκόμιση των απαραίτητων όλα τα κριτήρια συμμετοχής που περιγράφοστοιχείων εκ των οποίων θα τεκμηριώνεται νται στον Οδηγό του Προγράμματος.
Απάντηση: Σύμφωνα με το Παράρτημα VΙΙ
του Οδηγού οι λειτουργικές δαπάνες (επι- η κληρονομική διαδοχή.
n 21. Ο ΦΠΑ σε εταιρείες που απαλλάσσονται,
λέξιμες μόνο για τις νέες και υπό σύσταση
είναι επιλέξιμος στον συνολικό επιχορηn
17.
Στα
κριτήρια
σχετικά
:
μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις) αφοα) με το επίπεδο εκπαίδευσης, θα πρέπει το γούμενο προϋπολογισμό;
ρούν σε
• Ενοίκια. Περιλαμβάνει το κόστος ενοικίων πτυχίο να είναι συναφές με το αντικείμενο
Απάντηση: Σύμφωνα με το Άρθρο 28 της με
της επιχείρησης ή δεν μας απασχολεί;
του τόπου υλοποίησης του σχεδίου.
Α.Π. 14053/ΕΥΣ1749/27.03.2008 Υπουργικής
β)
επαγγελματική
εμπειρία,
θα
πρέπει
η
• Δαπάνες Ηλεκτρισμού, Ύδρευσης, ΘέρΑπόφασης Συστήματος Διαχείρισης και
μανσης, Σταθερής τηλεφωνίας, Κινητής τη- εργασιακή εμπειρία να είναι συναφής με
Ελέγχου (ΦΕΚ 540Β/27.03.2008) όπως
το
αντικείμενο
της
επιχείρησης
ή
δεν
έχει
λεφωνίας, Διαδικτύου
τροποποιήθηκε και ισχύει, ο ΦΠΑ είναι
Σημείωση: οι λογαριασμοί θα πρέπει να εκ- σημασία;
επιλέξιμη δαπάνη εφ’ όσον δεν μπορεί να
γ)
Κατάρτιση.
Τα
πτυχία,
εργασιακή
εμπειρία
δίδονται στην επωνυμία της επιχείρησης.
ανακτηθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Συνεπώς
και
πιστοποιητικά
κατάρτισης
αντίστοιχα,
θα
• Δαπάνες Ίδρυσης της επιχείρησης. Πεο ΦΠΑ είναι επιλέξιμος σε επιχειρήσεις που
πρέπει
να
είναι
συναφή
με
το
αντικείμενο
ριλαμ-βάνει δαπάνες και παραστατικά στην
απαλλάσσονται.
της
επιχείρησης;
επωνυμία της επιχείρησης για αμοιβές για
νομικές υπηρεσίες, υπηρεσίες διοικητικής
υποστήριξης και παροχής συμβουλών που Απάντηση: Στα κριτήρια αξιολόγησης n 22. Επιχείρηση που μεταβιβάστηκε
έχουν άμεση σχέση με τη δημιουργία της όπως αυτά ορίζονται στο Παράρτημα ΧΙΙΙ σήμερα από τον πατέρα στον υιό λόγω
του Οδηγού δεν προβλέπεται υποχρέωση συνταξιοδότησης, θα αξιολογηθεί ως
επιχείρησης
• Δαπάνες παροχής υπηρεσιών. Περιλαμβά- συνάφειας των ανωτέρω με το αντικείμενο υφιστάμενη;
νει δαπάνες νομικής, λογιστικής και τεχνι- της επιχείρησης.
Απάντηση: Θα πρέπει να διευκρινισθεί ο
κής υποστήριξης, μελέτες πυροπροστασίας
και περιβαλλοντικών επιπτώσεων κ.λπ. με- n 18. Το βιογραφικό από μόνο του αποτελεί τρόπος μεταβίβασης της επιχείρησης. Η μελετών για την απόκτηση άδειας λειτουργίας τεκμηρίωση επαγγελματικής εμπειρίας ταβίβαση ατομικής επιχείρησης είναι δυναή νόμιμου απαλλακτικού από αυτήν καθώς ή θα πρέπει να συνοδεύεται από ένσημα, τόν να διενεργηθεί κατά δύο τρόπους: α) είτε
κατά την διάρκεια της επιχείρησης πωλείται
βεβαιώσεις ασφαλιστικού φορέα κτλ;
και οι μελέτες επαγγελματικού κινδύνου.
μέρος ή το σύνολο αυτής (ο εξοπλισμός, το
Οι δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού
σήμα, οι πελάτες και ο αέρας), και μετά ο
Απάντηση:
Το
βιογραφικό
θα
πρέπει
να
συπου απασχολείται με σχέση εξαρτημένης
νοδεύεται από τα απαιτούμενα για την τεκ- επιχειρηματίας συνταξιοδοτείται, β) είτε
εργασίας δεν είναι επιλέξιμες.
μηρίωση της δηλωθείσας επαγγελματικής κλείνει τα βιβλία του, προχωρά σε αυτοπαράδοση των στοιχείων της επιχείρησης και
n 15. Μία επιχείρηση που σκοπεύει να εμπειρίας έγγραφα (ένσημα, βεβαιώσεις
μετά ως φυσικό πρόσωπο προσωπικά μεταυποβάλει πρόταση και δεν διαθέτει καμία ασφαλιστικού φορέα κλπ.).
βιβάζει τα επιμέρους ή και όλα τα στοιχεία
υποδομή ΑμΕΑ, θα πρέπει να συμπεριλάβει
αυτής (εξοπλισμός και πελατολόγιο).
στις δαπάνες της τουλάχιστον μία δαπάνη n 19. Για το μέγεθος της επιχείρησης
Αναλόγως του εάν μεταβιβάζεται το σύνογια δημιουργία υποδομής ΑμΕΑ (π.χ. ράμπα (υπόδειγμα ΜΜΕ), θα πρέπει να ελέγχουμε
λο ή μέρος αυτής και εάν αναλαμβάνεται
ή web site με προδιαγραφές Web Content τα τελευταία 2 χρόνια όπως σε προηγούμενα
η συνέχιση ή η ενσωμάτωση τμήματος της
Accessibility Guidelines (WCAG), έκδοση προγράμματα (δηλαδή οικονομικό έτος
2013 και 2012, χρήσεις 2012 και 2011) ή σε άλλη επιχείρηση, η επιχείρηση θα θεω2.0 σε επίπεδο ΑΑ);
διαφοροποιείται το συγκεκριμένο πρόγραμ- ρηθεί συνέχεια της υφιστάμενης ή νέα. Θα
έχουμε συνέχιση της υφιστάμενης, εάν μεΑπάντηση: Σύμφωνα με τον Οδηγό στις προ- μα και ελέγχουμε μέγεθος επιχείρησης για
ταβιβασθεί το σύνολο της επιχείρησης, και
ϋποθέσεις συμμετοχής (Κεφ. 6.3) ανα-φέ- τα οικονομικά έτη 2012 και 2011 χρήσεις
αναληφθεί ως τέτοια από τον άλλο επιχειρη2011
και
2010;
ρεται ότι οι επιχειρήσεις θα πρέπει να διαματία, εν προκειμένω τον υιό. Άλλως, έχουμε
θέτουν ή να δεσμευθούν ότι θα μεριμνήσουν
επιχείρηση, η οποία αποκτά μεν επιμέρους
για τις κατάλληλες υποδομές με σκοπό την Απάντηση: Εξαιτίας ενδεχόμενης μη
στοιχεία (εξοπλισμό, πελάτες ή άλλα στοιελαχιστοποίηση των εμποδίων πρόσβασης διαθεσιμότητας των οριστικών φορολογικών
χεία) προϋφιστάμενης, αλλά παραμένει διαατόμων με αναπηρία, όπου αυτό είναι απα- δηλώσεων της χρήσης 2012 των επιχειρήσεων
ραίτητο και αναγκαίο. Ως υποδομές νοού- κατά το στάδιο υποβολής των προτάσεων, κριτή κατά τα λοιπά επιχείρηση. n
νται τόσο οι κτιριακές υποδομές όσο και οι θα ελέγχονται οι χρήσεις 2010 και 2011.
ηλεκτρονικές εφαρμογές που απευθύνονται Για οριακές περιπτώσεις και προκειμένου Σημείωση: Οι παρούσες απαντήσεις
στο πελατειακό κοινό (π.χ. ιστοσελίδες και να διασφαλιστεί η σωστή κατάταξη της συνιστούν απλές διευκρινίσεις και δεν
λοιπές ηλεκτρονικές εφαρμογές όπως ηλε- επιχείρησης αναφορικά με το μέγεθός συνιστούν τροποποίηση των όρων
κτρονικά σημεία πληροφόρησης ή/και εξυ- της, ενδέχεται να ζητηθούν, με υποχρέωση και προϋποθέσεων της Προκήρυξης,
πηρέτησης κ.λπ.). Συνεπώς η επιχείρηση θα υποβολής από μέρους της επιχείρησης, του Οδηγού της παρούσας Δράσης
πρέπει να συμπεριλάβει στο επενδυτικό της κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών και και των Παραρτημάτων τούτων.
n 16. Μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης
δυνάμει κληρονομικής διαδοχής πριν την
υποβολή της πρότασης θεωρείται νέα
επιχείρηση ή συνέχεια υφιστάμενης;
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ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΜΕ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΤΟ ΤΕΕ/ΤΚΜ
Επιστολή προς τον υπουργό Ανάπτυξης, Κ. Χατζηδάκη
σιών» είναι μια θετική πρωτοβουλία με στόχο
την χρηματοδότηση υφιστάμενων, νέων και
υπό σύσταση πολύ μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που θα πραγματοποιήσουν επενδύσεις προσανατολισμένες στην καινοτομία, στην
εξωστρέφεια, στο περιβάλλον και στις τεχνολογίες πληροφορικής ώστε να βελτιώσουν την
ανταγωνιστική τους θέση.
Πιστεύουμε ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα
μπορεί να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο
στα χέρια των μηχανικών μελών μας, που θέλουν να δημιουργήσουν μια νέα επιχείρηση ή
να εκσυγχρονίσουν την ήδη υφιστάμενη ατομική ή εταιρικής μορφής επιχείρησή τους με
χρηματοδότηση από τα κονδύλια του ΕΣΠΑ.
Γι’ αυτό το λόγο το ΤΕΕ/ΤΚΜ ήδη υλοποιεί δράσεις προώθησης και διαρκούς ενημέρωσης
των μελών του (ειδική ενότητα στην ιστοσελίδα, ενημερωτικές εκδηλώσεις κ.α.) σχετικά με
τις δυνατότητες που προσφέρει το πρόγραμμα.
Στο πλαίσιο αυτών των δράσεων και της αμφί“Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
Το ΤΕΕ/ΤΚΜ αναγνωρίζει ότι η προκήρυξη από δρομης επικοινωνίας που αναπτύξαμε με τα
το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, μέλη μας, εντοπίσαμε κάποια σημεία στο πρόΥποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, του Προ- γραμμα, τα οποία πιστεύουμε ότι μπορούν να
γράμματος «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχει- τροποποιηθούν ώστε να ενθαρρύνουν περισρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς σότερους συναδέλφους μηχανικούς, ιδιαίτερα
Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρε- νέους, οι οποίοι πλήττονται και περισσότερο
Την τροποποίηση -σε δύο σημεία- της υπουργικής απόφασης, που αφορά το πρόγραμμα του
ΕΣΠΑ 2007-2013 για την ενίσχυση των ΜΜΕ
μεταποίησης, τουρισμού, χονδρικού εμπορίου και υπηρεσιών, προτείνει το ΤΕΕ/ΤΚΜ, με
επιστολή προς τον υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων, Κωστή Χατζηδάκη.
Όπως επισημαίνεται στην επιστολή, το πρόγραμμα αποτελεί μεν θετική πρωτοβουλία,
η οποία θα αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο για
τους μηχανικούς, αλλά προτείνεται να τροποποιηθεί στα σημεία που αφορούν α) τον ελάχιστο επιχορηγούμενο προϋπολογισμό και
β) τη δυνατότητα ένταξης συστεγαζόμενων
επιχειρήσεων, με έδρα μισθωμένη ή δωρεάν
παραχωρούμενη ή χρησιμοποιούμενη και ως
κατοικία.Το πλήρες κείμενο της επιστολής
ακολουθεί:

από την οικονομική κρίση, να ενταχθούν στο
πρόγραμμα. Προτείνουμε την τροποποίηση του
προγράμματος στα εξής σημεία :
α) Κατάργηση ή δραστική μείωση του ελάχιστου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού κάθε
επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου
ενίσχυσης.
β) Δυνατότητα ένταξης στο πρόγραμμα συστεγαζόμενων επιχειρήσεων με έδρα μισθωμένη
ή δωρεάν παραχωρούμενη ή χρησιμοποιούμενη και ως κατοικία. Προϋπόθεση, μεταξύ των
υπολοίπων, η υποχρέωση του δυνητικά δικαιούχου, να υποβάλλει σχέδιο κάτοψης, στο
οποίο θα σημειώνεται ο διακριτός χώρος που
χρησιμοποιεί κατά αποκλειστικότητα ως επαγγελματική έδρα και σχετική υπεύθυνη δήλωση. Επίσης να τεκμηριώνει ότι οι δαπάνες που
υποβάλλει αφορούν τους χώρους αποκλειστικής επαγγελματικής χρήσης
Στην σημερινή οικονομική κρίση θεωρούμε
ότι οφείλουμε να ενισχύσουμε με όλες μας τις
δυνάμεις κάθε πρωτοβουλία που θα ενισχύει
την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα εξωστρεφών και καινοτόμων επιχειρήσεων, με σεβασμό στο περιβάλλον.
Σε αυτή την κατεύθυνση παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε συνεργασία” n

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ
Ξεκίνησε την Πέμπτη 14 Μαρτίου, κατά την ειδική δημόσια συνεδρίαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας, η πρώτη
φάση διαβούλευσης για τη μελέτη που αφορά
στην αξιολόγηση – αναθεώρηση και εξειδίκευση
του θεσμοθετημένου Περιφερειακού Πλαισίου
Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
«Είναι επιτακτική η ανάγκη για ένα νέο όραμα μέσα από τη χάραξη νέων πολιτικών και τη
διαμόρφωση νέων κατευθύνσεων, με στόχο να
δοθεί ώθηση στην οικονομία, και να επαναπροσδιοριστεί ο ρόλος της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας, τόσο σε εθνικό επίπεδο, όσο και
σε συνάρτηση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε
να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις και τις
αναπτυξιακές προοπτικές του μέλλοντος», υπογράμμισε, κατά την εισήγησή του, ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας. Αναφέρθηκε στην ανάγκη δημιουργίας
«μιας διεθνώς ανταγωνιστικής Περιφέρειας,
που θεμελιώνεται πάνω σε δραστηριότητες υψηλής προστιθέμενης αξίας, με έμφαση στην εξωστρέφεια, τη σύγχρονη επιχειρηματικότητα της
γνώσης και της καινοτομίας και την ενσωμάτωση
της αειφορικής διαχείρισης των πόρων».
Στη συνέχεια, ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε.
Σερρών και αρμόδιος του τομέα υποδομών και
χωρικού σχεδιασμού της ΠΚΜ Γιάννης Μωυσιάδης παρουσίασε αναλυτικά τις θέσεις της διοί-

κησης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
για τη μελέτη αξιολόγησης του νέου Περιφερειακού Χωροταξικού Σχεδιασμού. Όπως τόνισε
ο κ. Μωυσιάδης, απαιτείται η προσαρμογή των
στρατηγικών κατευθύνσεων και των προτεραιοτήτων του ΠΠΧΣΑΑ στις νεότερες ανάγκες και
δεδομένα, με έμφαση σε κομβικούς τομείς της
οικονομίας, όπως ο πρωτογενής και δευτερογενής τομέας (βιομηχανία, εξόρυξη) και ο τουρισμός. Ο κ. Μωυσιάδης έκανε λόγο για επαναπροσδιορισμό του πρωτογενούς τομέα στην
οικονομία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας μέσα από την αναδιάρθρωση της γεωργίας
και τη βελτίωση της παραγωγικότητας και της
ανταγωνιστικότητας των προϊόντων, καθώς και
τη διάδοση σύγχρονων γεωργικών πρακτικών
στο πλαίσιο μιας αειφορικής προσέγγισης.
Σχετικά με τον τομέα της βιομηχανίας, ο κ. Μωυσιάδης δήλωσε ότι στόχος του νέου ΠΠΧΣΑΑ πρέπει να είναι η χωρική οργάνωση της διάσπαρτης
μεταποιητικής δραστηριότητας, ενεργοποιώντας
τη χρήση νέων χωροταξικών εργαλείων για την
ανάπτυξη και οργάνωση επιχειρηματικών πάρκων. Αναφερόμενος στον τομέα της εξόρυξης,
ο κ. Μωυσιάδης τόνισε ότι «τα σημαντικά κοιτάσματα ορυκτών που έχουν καταγραφεί καθώς
και αυτά των αδρανών υλικών που υπάρχουν σε
διάφορα σημεία της ΠΚΜ θα πρέπει να αξιοποιηθούν, δίνοντας ώθηση στην τοπική οικονομία,
αλλά με πολύ αυστηρούς όρους και σωστή δι-

αχείριση ώστε να προστατευθεί το φυσικό και
ανθρωπογενές περιβάλλον».
Ο κ. Μωυσιάδης αναφέρθηκε και στις τουριστικές δραστηριότητες, υπογραμμίζοντας ότι πρέπει
να δοθεί έμφαση στην ανάπτυξη άλλων μορφών
τουρισμού στην ενδοχώρα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, όπως ορεινός τουρισμός,
αγροτουρισμός, οικοτουρισμός, πολιτιστικός και
θρησκευτικός τουρισμός, καθώς και να αξιοποιηθεί το φυσικό τοπίο και το αξιόλογο πολιτιστικό
και οικολογικό απόθεμα της ΠΚΜ, με σκοπό την
ισόρροπη τουριστική ανάπτυξη τόσο στην παράκτια ζώνη όσο και στην ενδοχώρα.
Ακολούθησε η παρουσίαση της Α΄φάσης της
μελέτης «Αξιολόγησης-Αναθεώρησης και Εξειδίκευσης του θεσμοθετημένου Περιφερειακού
Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας» από μελετητική ομάδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής και υπηρεσιακά στελέχη της ΠΚΜ,
καθώς και η ανταλλαγή απόψεων επί του θέματος από όλες τις παρατάξεις στο Περιφερειακό
Συμβούλιο, εκπροσώπους των επιμελητηρίων
και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η διαδικασία
θα ολοκληρωθεί με την κατάθεση των θέσεων
των εμπλεκόμενων φορέων, οι οποίες θα πρέπει να συγκροτηθούν σε μία ενιαία πρόταση, να
εγκριθεί από το Περιφερειακό Συμβούλιο και να
σταλεί στο ΥΠΕΚΑ. n

08/460
ΤΕΥΧΟΣ

1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

ΣΕ ΠΟΙΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ
ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗ
ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΕ

Να προχωρήσουν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να πάψει να ζητείται από τους ασφαλισμένους -μετά την 1/1/93- μηχανικούς του Ε.Τ.Α.Α.
να προσκομίζουν βεβαίωση περί συνάφειας από
το ΤΕΕ, ζητά από τις κατά τόπους Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (ΔΟΥ) το ΤΕΕ/ΤΚΜ, με επιστολή προς τους προϊσταμένους τους.
Στην επιστολή επισημαίνεται, μεταξύ άλλων, ότι
οι υπάλληλοι ορισμένων ΔΟΥ κρίνουν αυθαιρέτως
ότι κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο. Και αυτό διότι,
βάσει νόμου, “είναι σαφές ότι δεν επιτρέπεται η
υποχρεωτική ασφάλιση στον ΟΑΕΕ για εκείνους
που ασφαλίστηκαν από οποιοδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης μετά την 1/1/93 και οι οποίοι είναι
ασφαλισμένοι υποχρεωτικά, λόγω της ιδιότητας
τους ως διπλωματούχοι μηχανικοί- μέλη ΤΕΕ,
στην ασφάλιση του Ε.Τ.Α.Α. (ΤΣΜΕΔΕ), ανεξάρτητα της δραστηριότητας που ασκούν”. Το πλήρες
κείμενο της επιστολής ακολουθεί:
«Μας έχει γνωστοποιηθεί από Διπλωματούχους
μηχανικούς μέλη του Τ.Ε.Ε. ότι υπάλληλοι ορισμένων Δ.Ο.Υ. κρίνουν αυθαιρέτως ότι οι πολίτες,
οι οποίοι ασφαλίστηκαν από οποιοδήποτε φορέα
κύριας ασφάλισης μετά την 1/1/93 και υπόκεινται,

λόγω της ιδιότητας του Διπλωματούχου Μηχανικού μέλους Τ.Ε.Ε., στην υποχρεωτική ασφάλιση
του Ε.Τ.Α.Α., (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.), δεν απαλλάσσονται
από την υποχρέωση ασφάλισης στον Ο.Α.Ε.Ε., εάν
δεν προσκομίσουν βεβαίωση περί συνάφειας από
το Τεχνικό Επιμελητήριο.
Επειδή η εσφαλμένη ερμηνεία διατάξεων,
σε αυτές τις περιπτώσεις, θέτει επιπλέον γραφειοκρατικά εμπόδια και αναπόφευκτα περιορίζει το
δικαίωμα των πολιτών στην ελεύθερη, σύμφωνα
με τους ισχύοντες νόμους και διατάξεις, άσκηση
οικονομικής δραστηριότητας, σας πληροφορούμε
τα εξής:
α. Σύμφωνα με τον ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115Α) και
όπως αναφέρεται ρητά στην υπ΄ αριθ. 17/16.3.2012
Εγκύκλιο του ΟΑΕΕ «οι “νέοι” ασφαλισμένοι του
ΕΤΑΑ εξακολουθούν να έχουν τη δυνατότητα να
απαλλάσσονται από τον ΟΑΕΕ (Νόμος 2084/92
άρθρο 39 παρ 2)»
β. Ο ν. 2084/1992 (ΦΕΚ 165Α), άρθρο 39, παρ. 1,
2 προβλέπει ότι:
1. Υποχρεωτική ασφάλιση επιτρέπεται σε ένα
φορέα κύριας ασφάλισης ή στο Δημόσιο, ένα
φορέα επικουρικής ασφάλισης, ένα φορέα
ασφάλισης ασθένειας και ένα φορέα ασφάλισης
πρόνοιας.
2. Τα πρόσωπα για τα οποία προβλέπεται από τις
ισχύουσες διατάξεις υποχρεωτική ασφάλιση σε
περισσότερους από έναν φορείς λόγω ιδιότητας
ή απασχόλησης ή για περισσότερες της μίας
απασχολήσεις, ασφαλίζονται υποχρεωτικά
μόνο σε έναν φορέα, τον οποίον επιλέγουν με
δήλωσή τους που υποβάλλεται κάθε φορά σε
όλους τους αρμόδιους φορείς και στους οικείους

εργοδότες, εντός τριών μηνών από την απόκτηση
της ιδιότητας ή την ανάληψη της απασχόλησης.
Αν δεν υποβληθεί δήλωση, η υποχρεωτική
ασφάλιση γίνεται στο φορέα απασχόλησης, εκτός
της ασφάλισης στο Τ.Σ.Α.Υ. και στο Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ,
η οποία είναι υποχρεωτική.
Εφόσον το επιθυμούν τα πρόσωπα αυτά
δύνανται να ασφαλιστούν προαιρετικά και
σε περισσότερους του ενός φορείς, αν αυτό
προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία,
ύστερα από σχετική αίτηση, που υποβάλλεται
στον αρμόδιο φορέα εντός της παραπάνω
προθεσμίας.
Στην περίπτωση αυτή υποχρεούνται στην
καταβολή του συνόλου των ασφαλιστικών
εισφορών ασφαλισμένου, εργοδότη και κράτους
των προβλεπομένων από τις ισχύουσες διατάξεις
για τον οικείο φορέα.
Σύμφωνα με τα παραπάνω είναι σαφές ότι δεν
επιτρέπεται η υποχρεωτική ασφάλιση στον ΟΑΕΕ
για εκείνους που ασφαλίστηκαν από οποιοδήποτε
φορέα κύριας ασφάλισης μετά την 1/1/93 και οι
οποίοι είναι ασφαλισμένοι υποχρεωτικά, λόγω
της ιδιότητας τους ως Διπλωματούχοι Μηχανικοί
μέλη ΤΕΕ, στην ασφάλιση του Ε.Τ.Α.Α. (ΤΣΜΕΔΕ),
ανεξάρτητα της δραστηριότητας που ασκούν.
Σας καλούμε να προχωρήσετε σε όλες τις
απαραίτητες ενέργειες ώστε να πάψει να ζητείται
από τους ασφαλισμένους του Ε.Τ.Α.Α., οι οποίοι
ασφαλίστηκαν από οποιοδήποτε φορέα κύριας
ασφάλισης μετά την 1/1/93, να προσκομίζουν βεβαίωση περί συνάφειας από το Τεχνικό Επιμελητήριο,
παρά τις προβλέψεις του νόμου». n

ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣEΩΝ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΕΒΕΘ
Ξεκάθαρη θέση, νομικά κατοχυρωμένη, χρειάζεται να λάβει το ΤΕΕ, σε σχέση με την τυποποιημένη επιστολή, που αποστέλλει το Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης
(ΕΒΕΘ) προς τεχνικές εταιρίες, με τις οποίες
τις καλεί να εγγραφούν υποχρεωτικά στο μητρώο του. Το παραπάνω επισημαίνει, με επιστολή προς τον πρόεδρο του κεντρικού ΤΕΕ,
Χρήστο Σπίρτζη, ο πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ,
Τάσος Κονακλίδης.
“Θεωρούμε ότι η επιστολή του ΕΒΕΘ και οι
σχετικές γνωμοδοτήσεις θέτουν σε αμφισβήτηση την υποχρέωση μιας εργοληπτικής επιχείρησης να εγγράφεται στο βιβλίο τεχνικών
επωνυμιών του ΤΕΕ και συνακόλουθα αμφισβητούν τη νομιμότητα της χρήσης της σχετικής βεβαίωσης που χορηγεί το ΤΕΕ, όταν η
εταιρία έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της
προς αυτό, ως βεβαίωση επιμελητηριακής
ενημερότητας, για κάθε νόμιμη χρήση”, υπο-

γραμμίζεται στην επιστολή, το πλήρες κείμενο
της οποίας ακολουθεί: «Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ)
αποστέλλει τυποποιη-μένη επιστολή προς
τεχνικές εταιρίες, εγγεγραμμένες στο βιβλίο
τεχνικών επωνυμιών του ΤΕΕ, με την οποία τις
καλεί “σε συνέχεια της ολοκλήρωσης της διαδικασίας εγγραφής στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο” να εγγραφούν υποχρεωτικά στο Μητρώο
του, εφόσον “ασκούν εμπορική δραστηριότητα» ή «έχουν εκ του νόμου την εμπορική ιδιότητα”, επικαλούμενο γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ 259/1994).
Επιπλέον το ΕΒΕΘ επικαλείται και την μεταγενέστερη γνωμοδότηση ΝΣΚ 180/2004 η οποία
αναφέρει ότι “το Τ.Ε.Ε. δεν μπορεί να θεωρηθεί, ως βασικός επαγγελματικός φορέας των
εργοληπτικών επιχειρήσεων”.
Θεωρούμε ότι η επιστολή του ΕΒΕΘ και οι σχετικές γνωμοδοτήσεις θέτουν σε αμφισβήτηση

την υποχρέωση μιας εργοληπτικής επιχείρησης να εγγράφεται στο βιβλίο τεχνικών επωνυμιών του ΤΕΕ και συνακόλουθα αμφισβητούν
τη νομιμότητα της χρήσης της σχετικής βεβαίωσης που χορηγεί το ΤΕΕ, όταν η εταιρία έχει
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της προς αυτό,
ως βεβαίωση επιμελητηριακής ενημερότητας,
για κάθε νόμιμη χρήση.
Επίσης, όπως γνωρίζετε, έχει δημοσιευθεί
από την 21.11.2012 γνωμοδότηση του κ Σταματόπουλου Σ. Σταμάτη, Δικηγόρου και Νομικού Σύμβουλου του ΣΑΤΕ η οποία υποστηρίζει
ανάλογες απόψεις.
Πιστεύουμε ότι το ΤΕΕ είναι υποχρεωμένο να
λάβει ξεκάθαρη θέση, νομικά τεκμηριωμένη,
για τα ζητήματα που τίθενται από το ΕΒΕΘ και
τον ΣΑΤΕ.
Αναμένουμε τις ενέργειές σας και τις οδηγίες
σας προς τις Υπηρεσίες του ΤΕΕ σχετικά με τις
διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούν». n
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ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ
ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ 5ΕΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ
Πρωτοφανής μισθολογική και βαθμολογική
υποβάθμιση υφίστανται οι Διπλ. Μηχανικοί του
Δημοσίου με την εφαρμογή του Ν.4024/11, σύμφωνα με την επιστολή της αρχιτέκτονα Ελένης
Δεσποτίδου προς το ΤΕΕ/ΤΚΜ. Η κ. Δεσποτίδου
είναι διορισμένη στην εκπαίδευση και σύμφωνα
με την κατάταξη στο νέο μισθολόγιο, υποβαθμίστηκαν τα πτυχία των 5ετούς φοίτησης από ΑΕΙ
εκπαιδευτικών (μηχανικοί, Αρχιτέκτονες, Γεωπόνοι) και εξισώθηκαν με τα αντίστοιχα πτυχία
των 4ετούς φοίτησης ΑΕΙ. Όπως αναφέρει, με
παλαιότερες διατάξεις οι εκπαιδευτικοί 5ετούς
φοίτησης ΑΕΙ, είχαν εισαγωγικό κλιμάκιο στο
δημόσιο κατά το διορισμό τους δύο κλιμάκια
διαφορά από τους 4ετούς. “Πριν μερικά χρόνια
που άλλαξε πάλι το μισθολόγιο η διαφορά των
5ετούς ΑΕΙ μειώθηκε από δύο σε ένα κλιμάκιο
για να έρθει τώρα με το νέο μισθολόγιο η πλήρης απαξίωσης των 5ετούς φοίτησης ΑΕΙ και
υποβάθμιση των πτυχίων τους με την πλήρη και
χωρίς καμία διαφορά από τους 4ετούς ΑΕΙ εισαγωγή τους στο δημόσιο”, αναφέρει στην επιστολή της. Να σημειωθεί ότι η κ. Δεσποτίδου απέστειλε στις 14 Δεκεμβρίου 2011 έγγραφο προς
την υπηρεσία της, ζητώντας τη διόρθωση της
αδικίας και ουδέποτε έλαβε απάντηση.
Με αφορμή την επιστολή της κ. Δεσποτίδου, ο
πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ Τάσος Κονακλίδης απέστειλε έγγραφο προς τον πρόεδρο του ΤΕΕ Χρήστο Σπίρτζη καλώντας τον να προβεί σε όλες τις
απαραίτητες ενέργειες για να αποκατασταθεί η
υποβάθμιση των Διπλ.Μηχανικών.
“Ο Ν. 4024/2011 που προσδιορίζει τα βαθμολο-

γικά και μισθολογικά ζητήματα των υπαλλήλων
του Δημοσίου,
α) για πρώτη φορά, δεν λαμβάνει υπόψη την
5-ετή διάρκεια των σπουδών των Διπλ. Μηχανικών. Καταργεί ακόμα και το, ανεπαρκές κατά
την γνώμη μας, στοιχειώδες βαθμολογικό και
μισθολογικό προβάδισμα, που προβλέπονταν
στα προηγούμενα μισθολόγια των Δ.Υ., για τους
απόφοιτους πολυτεχνικών σχολών σε σύγκριση
με τους απόφοιτους σχολών, τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, 4-ετους και 3-ετούς φοίτησης.
β) αγνοεί ότι οι Διπλ. Μηχανικοί του Δημοσίου
χρησιμοποιούν την άδεια άσκησης επαγγέλματός αποκλειστικά για της ανάγκες του Δημοσίου,
ενώ άλλοι επιστημονικοί κλάδοι έχουν τη δυνατότητα άσκησης ιδιωτικού έργου και μάλιστα με
χρήση των Δημοσίων υποδομών, ενώ η αμοιβή
τους προσδιορίζεται μέσω ειδικού μισθολογίου.
γ) αγνοεί ότι οι Διπλ. Μηχανικοί του δημοσίου
επωμίζονται σοβαρές ποινικές ευθύνες από την
άσκηση του επαγγέλματος στο πλαίσιο των υπηρεσιακών καθηκόντων τους, γεγονός που, είχε
μερικώς αναγνωρισθεί από την πολιτεία, με την
καταβολή “Ειδικού Επιδόματος αντισταθμίσματος του Ν. 2430/96 και Ν. 3554/07”, το οποίο ο
Ν. 4024/2011 καταργεί.
Όλα αυτά δημιουργούν εύλογα απογοήτευση και
αγανάκτηση για τον τρόπο που αντιμετωπίζεται
ένας επιστημονικός κλάδος δημοσίων λειτουργών, που μέχρι σήμερα έχει συμβάλει σημαντικά στη δημιουργία των τεχνικών υποδομών και
συνεπώς στην ανάπτυξη της χώρας”, αναφέρει
στην επιστολή του ο κ. Κονακλίδης. n

ΕΤΗΣΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ε.Ε. - ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013
Το ΤΕΕ/ΤΚΜ στην προσπάθεια του να βοηθήσει τους
συναδέλφους μηχανικούς στην συμπλήρωση των
φορολογικών τους δηλώσεων, διοργανώνει για μια
ακόμα χρονιά, με ευθύνη του Τμήματος Επαγγελματικών
Θεμάτων, το καθιερωμένο, ετήσιο ενημερωτικό σεμινάριο
με θέμα «Φορολογία Μηχανικών Ε.Ε. – Δήλωση φόρου
εισοδήματος Οικονομικού έτους 2013».
Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 16 Απριλίου
2013, 6:00 μ.μ. στο Αμφιθέατρο του ΤΕΕ/ΤΚΜ (Μ.
Αλεξάνδρου 49- Ισόγειο). Βασικός ομιλητής της
εκδήλωσης θα είναι ο Μόνιμος συνεργάτης του ΤΕΕ/ΤΚΜ
σε φορολογικά θέματα κ. Νίκος Κολυδάς, Οικονομολόγος
- Λογιστής
Ο κ. Κολυδάς θα ενημερώσει τους συναδέλφους για το
καθεστώς φορολόγησης των εισοδημάτων των μηχανικών
από άσκηση ελευθερίου επαγγέλματος και θα αναφερθεί
στον τρόπο συμπλήρωσης των σχετικών εντύπων που
πρέπει κατά περίπτωση να συνυποβάλλουν οι μηχανικοί
κατά την υποβολή της φορολογικής του δήλωσης.

ΤΕΕ: ΑΙΤHΜΑΤΑ
ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
ΣΤΗΝ ΕΜΔΥΔΑΣ
Συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το υπουργείο Εργασίας πραγματοποίησαν την Πέμπτη 14
Μαρτίου τα μέλη της Π.Ο. ΕΜΔΥΔΑΣ, ενώ το ΤΕΕ
είχε προσκαλέσει τους μηχανικούς σε Παντεχνική
συσπείρωση και συμπαράσταση στη συγκεκριμένη
κινητοποίηση.
Τα κύρια αιτήματα της κινητοποίησης είναι:
•Η απόσυρση της διάταξης του ν. 3986/2011 που
επιβάλλει άδικες και βάρβαρες αυξήσεις στις
εισφορές, ιδιαίτερα στους νέους ασφαλισμένους
(μετά το 93) ελεύθερους επαγγελματίες, που έχουν
σαν συνέπεια τη μείωση κατά 50% της εισροής νέων ασφαλισμένων στο Ταμείο, την τεράστια
αύξηση αιτημάτων διαγραφής από το ΤΕΕ και το
ΤΣΜΕΔΕ των ήδη ασφαλισμένων και την αύξηση
κατά τουλάχιστον 50% των ασφαλισμένων που
αδυνατούν να πληρώσουν τις εισφορές τους, διευρύνοντας εκρηκτικά την εισφοροδιαφυγή και τις
απώλειες στο Ταμείο, δεδομένα που καταγράφονται διογκούμενα κατά την διετία 2011- 2012 και
επιβεβαιώνουν την – δυστυχώς – ρεαλιστική εκτίμηση ότι το Ταμείο οδηγείται στην κατάρρευση.
•Η ενεργοποίηση του θεσμοθετημένου Κλάδου Εδικών Παροχών, για την ουσιαστική κάλυψη της ανεργίας και του χαμηλού εισοδήματος των Μηχανικών.
•Η αξιοπρεπής υγειονομική και ιατροφαρμακευτική
περίθαλψη που να καλύπτει τις ανάγκες των ασφαλισμένων, έξω από τον χρεοκοπημένο ΕΟΠΥΥ.
•Η αναπλήρωση των αποθεματικών του ΤΣΜΕΔΕ, τα
οποία είναι αποκλειστικά χρήματα των Μηχανικών
και «κουρεύτηκαν» αναγκαστικά με ζημία πλέον του
1,5 δισ. ευρώ, ενώ συνολικά για το ΕΤΑΑ πλέον των
2 δισ. ευρώ.
•Η απόσυρση της διάταξης του ν.2469/97 που υποχρεώνει το ΕΤΑΑ, όπως και όλα τα ασφαλιστικά
Ταμεία και τα ΝΠΔΔ, να καταθέτουν τα αποθεματικά τους στην Τράπεζα της Ελλάδας, ενέργεια που
αποδείχθηκε στην πράξη μηχανισμός ληστείας αντί
για θεματοφύλακας διασφάλισης των χρημάτων των
ασφαλισμένων.
•Η άμεση καταβολή των οφειλομένων από την τριμερή χρηματοδότηση του ν.2084/92, ποσό που αντιστοιχεί για το ΤΣΜΕΔΕ σε πάνω από 600 εκ. ευρώ
και συνολικά για το ΕΤΑΑ πάνω από 1 δισ. ευρώ.
•Προσλήψεις, για τη στελέχωση με το απαιτούμενο
προσωπικό του Ταμείου, για να αρθεί η απίστευτη
ταλαιπωρία των ασφαλισμένων σε κάθε επίσκεψή
τους στο Ταμείο και ταυτόχρονα διασφάλιση αξιοπρεπών όρων εργασίας για το υπάρχον προσωπικό,
το οποίο βασανίζεται από τις σημερινές απαράδεκτες συνθήκες.
•Επαναφορά της 35τίας ως υποχρεωτικού χρόνου
ασφάλισης και του ηλικιακού ορίου των 60 που
υπήρχε πριν τις αλλαγές που επέβαλαν τα «μνημόνια». n
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ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ FRANZ WEST: Ο
Βιεννέζος Φίλος Franz West και Herbert
Brandl, Mike Kelley, Martin Kippenberger,
Peter Kogler, Mariella Simoni, Octavian
Trauttmansdorff, Otto Zitko, Heimo Zobernig,
σε επιμέλεια Ντένη Ζαχαρόπουλου, έως
5 Μαΐου 2013, Μουσείο Άλεξ Μυλωνά
– Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης,
Εγνατίας 154, Θεσσαλονίκη. Η έκθεση είναι
μια παραγωγή του Μουσείου Άλεξ Μυλωνά
- ΜΜΣΤ σε συνεργασία με το Institute for
Contemporary Art and Thought ITYS.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ
«ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
2012», εκδηλώσεις
υπό την αιγίδα
του Δήμου
Θεσσαλονίκης, για
τα 100 χρόνια από
την απελευθέρωση
της Θεσσαλονίκης.
Πληρ.: 2310 877812877814 & http://
www.thessaloniki2012.gr
ΕΚΘΕΣΗ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ
αφιερωμένη στον
Μέγα Αλέξανδρο,
από την κλασική
αρχαιότητα έως τη
σύγχρονη εποχή.
Έως 29 Απριλίου
2013, στο Australian
Museum του Σίδνεϊ.
Η έκθεση έρχεται
από το διάσημο
Μουσείο Hermitage
της Αγίας Πετρούπολης. Πληρ. : www.
alexandersydney.
com.au
ΣΕΙΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
για τον πολιτισμό,
διοργανώνει το Μακεδονικό Μουσείο
Σύγχρονης Τέχνης,
με θέμα τις τέχνες
και τη συνομιλία τους
με τη φιλοσοφία, την
ιστορία, την τρέλα
και το χώρο. Έως
12 Ιουνίου 2013 και
κάθε Τετάρτη 19.00
– 21.00, στο Αμφιθέατρο του Μακεδονικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης. Πληρ.
: 2310 240002

Στράτου», Σχολαρίου
8, Πλάκα, Αθήνα.
Πληρ.: 210 3244395
ΣΕΙΡΑ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ
ψυχολογίας στο City
College κάθε Τετάρτη, 20.00-21.30,
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΟΝΤΕΡΝΟΥ ΧΟΡΟΥ της Αμφιθέατρο City
Isadora Duncan από College, Λ.Σοφού 3,
Θεσσαλονίκη. Πληρ.:
την μαθήτριά της
2310 224421
Barbara Kane από
το Λονδίνο. Στις 28
ΧΟΡΕΥΤΙΚΗ
και 29 Μαϊου 2013,
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ με τίτλο
Χοροθέατρο «Δόρα
«Όσο μπορείς …»,

ΕΚΘΕΣΗ ΑΦΙΕΡΩΜΑ στον Νίκο
Καζαντζάκη, με χειρόγραφα,
φωτογραφίες και προσωπικά του
αντικείμενα διοργανώνεται από
το Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός
Κόσμος», σε συνεργασία με τις
Εκδόσεις Καζαντζάκη και το
Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη. Έως το
Μάιο 2013, Πειραιώς 254, Ταύρος,
Αθήνα. Πληρ.: 212 254 0000

ΕΚΘΕΣΗ ιχνογραφημάτων με
τίτλο “LES INCANTADAS”
(-Οι Μαγεμένες-στη διάλεκτο
των Ισπανόφωνων Εβραιών
της Θεσσαλονίκης), των
καλλιτεχνών και καθηγητών
της Σχολής Καλών Τεχνών
του Πανεπιστημίου Γρανάδας,
Asuncion Jodar και Ricardo
Marin-Viadel. Μέχρι την Άνοιξη
του 2013, Αρχαιολογικό Μουσείο
Θεσσαλονίκης. Πληρ.: 2310
830538 και www.amth.gr

ΕΚΘΕΣΗ με τίτλο «Μουσική Παιδεία &
Δημοκρατία στη Κλασική Αθήνα» του
Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων
για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία. Έως 21 Ιουνίου 2013, Μέγαρο
Μουσικής Θεσσαλονίκης (Φουαγιέ Μ1).
Η επιστημονική επιμέλεια είναι της καθηγήτριας Αλεξάνδρα Γουλάκη Βουτυρά.
Πληρ. : www.omth.gr
της Κατερίνας Αντωνιάδου.
Στις 19, 20, 21 Απριλίου 2013. Δημοτικό
Θέατρο Καλαμαριάς
«Μελίνα Μερκούρη»,
Μεταμορφώσεως 7,
Θεσσαλονίκη
ΘΕΑΤΡΙΚΗ
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ «ΠΙΣΩ
ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΛΕΙΣΤΕΣ
ΠΟΡΤΕΣ» των Αχιλλέα Ψαλτόπουλου και
Νατάσας Κοντελε-

ΕΚΘΕΣΗ αρχαίων αντικειμένων με τίτλο
«Μεσόγειος. Από τις μεγάλες πόλεις του
χθες στους ανθρώπους του σήμερα». Μέσα
από τα αντικείμενα, που θα εκτεθούν, θα
παρουσιαστούν τα λιμάνια - σταθμοί σε μια
συγκεκριμένη ιστορική περίοδο. Έως 18
Ιουνίου 2013, Μασσαλία, στο πλαίσιο της
ανακήρυξης της πόλης ως Πολιτιστικής
Πρωτεύουσας της Ευρώπης για το έτος
2013. Η Ελλάδα θα συμμετάσχει με έξι
αρχαία έργα κι ένα εκμαγείο. Πληρ. :
http://www.art22.gr

ΕΚΘΕΣΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
με τίτλο “ΑΙΓΑΙΟΝ,
η γέννηση ενός
Αρχιπελάγους”, διοργανώνει το Κέντρο
Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο
Τεχνολογίας ΝΟΗΣΙΣ και το Μουσείο
Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους
Λέσβου, σε επιμέλεια Ελένης Βρετζάκη,
Γιώτη Ιωαννίδη, Ηλία Παπαδόπουλου.
Έως 30 Μαϊου 2013, ΝΟΗΣΙΣ, Θέρμη
Θεσσαλονίκης. Πληρ. : 2310 483 000 και
www.aegeon.org.gr

τζίδου. Θέατρο ΟΡΑ,
Αντωνίου Καμάρα 3,
Θεσσαλονίκη. Πληρ.
2310 232 799
ΘΕΑΤΡΙΚΗ
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ Ο
«Βυσσινόκηπος» του
Τσέχοφ. Στις 6,13,20
και 27 Απριλίου
2013,
Βίλα Καπαντζή/ΜΙΕΤ,
Θεσσαλονίκη. Πληρ. :
2310 295170
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ «ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ
ΚΥΡΙΕ ΓΚΡΙΝ» του Τζεφ Μπάρον.
Από τις 8 Μαΐου 2013. Θέατρο Αθήναιον,
Θεσσαλονίκη. Πληρ. 2310 832060
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ

ΕΚΘΕΣΗ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ
προτάσεων με τίτλο
«Φαντάσου την
πόλη: Πύργος 2013», διοργανώνει η
Διεθνής Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση
Architecture for Humanity, Athens.
Μάϊος 2013, Λάτσειο Δημοτικό Μέγαρο
του Πύργου Ηλείας. Πληρ.: athens.
architectureforhumanity.org

3ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
“ELCAS” (Exergy, Life Cycle Assessment,
and Sustainability - Εξέργεια, Ανάλυση
Κύκλου Ζωής και Αειφορία). Το Συμπόσιο
διεξάγεται υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής
Συνέργειας Επιστήμης και ΤεχνολογίαςCOST και της διεθνούς Συνεργασίας Life
Cycle Initiative, μέλη της οποίας είναι το
Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα Ηνωμένων
Εθνών (UNEP) και η Κοινότητα Περιβαλλοντικής Τοξικολογίας και Χημείας (SETAC).
Στις 7 έως 9 Ιουλίου 2013, στο ηφαιστειακό νησί του Αιγαίου, τη Νίσυρο, στη “Ζωσιμοπούλειο” Συνεδριακή Αίθουσα. Πληρ. :
www.elcasnet.com

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ GOOGLE για τρίτη
χρονιά με στόχο να εντοπίσει νέους
επιστήμονες, νέους μηχανικούς από όλο
τον κόσμο. Η Google σε συνεργασία με τα
CERN, LEGO Group, National Geographic
και Scientific America, προκήρυξε για
άλλη μία χρονιά τον online διαγωνισμό
Google Science Fair. Δικαίωμα υποβολής
έχουν έφηβοι ηλικίας 13-18 ετών από όλο
τον κόσμο σε 13 διαφορετικές γλώσσες και
μέχρι τις 30 Απριλίου 2013. Πληρ.: https://
www.googlesciencefair.com/en/2013/

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΙΚΡΗΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ από το
ΤΕΕ/ΤΚΜ, με την
οργανωτική ευθύνη
του Τμήματος Επαγγελματικών Θεμάτων,
τον Απρίλιο του 2013
στη Θεσσαλονίκη. Τα
σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν στο
αμφιθέατρο του ΤΕΕ/
ΤΚΜ τις απογευματινές ώρες. Η θεματο-

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ του Αρχιτέκτονα ΒΑΣΙΛΗ
ΚΟΛΩΝΑ με τίτλο “ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1912-2012 Η
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΙΑΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΕΤΙΑΣ”
από τις εκδόσεις University Studio Press και το
Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Τρίτη 2
Απριλίου 2013, ώρα 19.30, στο ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ. Το βιβλίο θα συνοδεύσει την
έκθεση με τίτλο: «Η αρχιτεκτονική μιας εκατονταετίας.
Θεσσαλονίκη 1912-2012», της οποίας τη μουσειολογική και
μουσειογραφική μελέτη έχει κάνει ο ίδιος ο συγγραφέας. Η έκθεση
θα λάβει χώρα στο Μακεδονικό ΜουσείοΣύγχρονης Τέχνης από
15/2/2013 έως 14/4/2013. Πληρ. : 2310 240002

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
με τίτλο: “Changing
cities: Spatial,
morphological, formal
& socio-economic
dimensions”, από το
Τμήμα Μηχανικών
Χωροταξίας,
Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας, σε συνεργασία με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος Τμήμα Μαγνησίας, το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Κεντρικής Ελλάδος
και άλλους φορείς. Από τις 18 έως 21 Ιουνίου 2013, Σκιάθος.
Πληρ. : 24210 74452-55, και www.changingcities.prd.uth.gr

ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ και
φέτος από τις 1 έως 5 Απριλίου 2013, στις
εγκαταστάσεις του Διεθνούς Πανεπιστημίου, όπου θα εξεταστούν θέματα για την
Ελλάδα του μέλλοντος, τη Θεσσαλονίκη ως
κέντρο εκπαίδευσης – έρευνας και ανάδειξης της ιστορίας της Μαύρης Θάλασσας,
την καινοτομία στην ευρωπαϊκή ένωση,
τον περιβαλλοντικό σχεδιασμό και ανάπτυξη του αστικού χώρου, την ενέργεια,
την ατμοσφαιρική ρύπανση στον αστικό
ιστό, το ρόλο των μηχανικών στη σύγχρονη
ενεργειακή πραγματικότητα καθώς και
την τέχνη, το δίκαιο και τις επιχειρήσεις.
Πληρ.: www.ihu.edu.gr

λογία των σεμιναρίων
είναι η παρακάτω:
• Σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος
(ημερομηνία 34/4/2013)
• Δημόσια Έργα και
Μελέτες Δημοσίων
Έργων (ημερομηνία
8-12/4/2013)
Το κόστος συμμετοχής στα σεμινάρια
ανέρχεται στο ποσό
των 30 ευρώ για το
σεμινάριο «Δημόσια
Έργα και Μελέτες
Δημοσίων Έργων»
και 20 ευρώ για τη
«Σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος».

Οι συνάδελφοι που
ενδιαφέρονται να
συμμετέχουν καλούνται να καταθέσουν
την σχετική αίτηση
και το ποσό συμμετοχής στα γραφεία
του ΤΕΕ/ΤΚΜ (1ος
όροφος, Μεγ. Αλεξάνδρου 49, υπεύθυνος Γραμμένος Οδυσσέας) από τις ώρες
9:00-14:00 μέχρι και
την αντίστοιχη ημέρα
διεξαγωγής του κάθε
σεμιναρίου. Η αίτηση
συμμετοχής και το
αναλυτικό πρόγραμμα
του κάθε σεμιναρίου είναι διαθέσιμα
στην ιστοσελίδα του
ΤΕΕ/ΤΚΜ www.tkm.
tee.gr
9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΧΗΜΙΚΗΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ με
τίτλο «Η Συμβολή της
Χημικής Μηχανικής
στην Αειφόρο
Ανάπτυξη». Από 23
έως 25 Μαΐου 2013,
Πολυτεχνειούπολη
Ζωγράφου ΕΜΠ,
Αθήνα. Πληρ. : http:/
/9pesxm.chemeng.
ntua.gr
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ της Εταιρείας Μελέτης Αρχαίας
Ελληνικής Τεχνολογίας :
- 1 Απριλίου 2013
Ε. Χιώτης: «Ήταν ο
Ηριδανός εκεί που
πιστεύουμε;»
- 15 Απριλίου 2013
Ο. Δακουρά-Βογιατζόγλου: «Tα τείχη
της Αθήνας αφηγούνται την ιστορία της»
Αίθουσα Μουσείου
της Πόλεως των
Αθηνών (Παπαρρηγοπούλου 5-7, πλ.
Κλαυθμώνος).
Πληρ. : www.emaet.
tee.gr, τηλ. 6949
829158
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Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΩΝ
ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΘΕΑΤΡΩΝ
n Eμμανουήλ Γ. Tζεκάκης, Kαθηγητής A.Π.Θ.
Tο ενδιαφέρον για το αρχαίο ελληνικό θέατρο
ανανεώνεται συνεχώς γιατί αποτελεί αντικείμενο
μελέτης, είτε για καθαρά επιστημονικούς λόγους,
είτε για πρακτικούς λόγους, ως πηγή γνώσης για
έναν καλύτερο σχεδιασμό σύγχρονων ανοικτών
θεάτρων. Η αισθητική τελειότητα και η οπτική
και ακουστική άνεσή τους καθιστά τα αρχαία
ελληνικά θέατρα μάρτυρες της υψηλής στάθμης
του διαχρονικού ελληνικού πολιτισμού. Υπήρξαν
πρότυπα για την εξέλιξη του αρχαίου ρωμαϊκού
θεάτρου, το οποίο με τη σειρά του έγινε πρότυπο των πρώτων κλειστών θεάτρων. Η απλότητα
της λειτουργίας τους επιτρέπει την αξιοποίησή
τους χιλιάδες χρόνια μετά τη δημιουργία τους,
με τρόπο που να αντεπεξέρχεται στις σύγχρονες
απαιτήσεις, αλλά και να αποτελεί έμπνευση για
το σχεδιασμό νέων θεατρικών χώρων.

τητου τεχνικού έργου. Mε σημαντική κλίση για
οπτική άνεση και με ημικυκλική διάταξη γύρω
από την ορχήστρα, το κοίλον αποτελεί ένα ακόμη
σταθερό χαρακτηριστικό του θεάτρου. Tο ημικύκλιο ορίζεται, προς την πλευρά της σκηνής, με
δύο τοίχους (αντιστήριξης) που διαμορφώνουν,
σε συνδυασμό με τη σκηνή, τις παρόδους, για
την κίνηση του κοινού και των ηθοποιών. Η απλή
και αρμονική επίλυση της σχέσης των τριών καθοριστικών αυτών στοιχείων του θεατρικού χώρου αποτελεί το μεγαλείο του αρχαίου ελληνικού
θεάτρου, που έκτοτε έγινε πρότυπο για όλη την
εξέλιξη των θεατρικών χώρων.

H AKOYΣTIKH TOY
APXAIOY EΛΛHNIKOY ΘEATPOY
Γνωρίζουμε ότι η ακουστική δεν υπήρχε ως επιστήμη στον αρχαίο ελληνικό κόσμο. Οι πρόγονοι
H MOPΦH TOY APXAIOY
μας ήταν περισσότερο φιλόσοφοι και λιγότερο
EΛΛHNIKOY ΘEATPOY
επιστήμονες. Ως φιλόσοφοι είχαν την ικανότητα
Tο αρχαίο ελληνικό θέατρο παρουσιάζει ορισμέ- να παρατηρούν το περιβάλλον τους και να εξάνα σταθερά, κοινά χαρακτηριστικά, η μορφή των γουν συμπεράσματα. Και ακόμη πιο σπουδαίο,
οποίων εξελίχθηκε από τον χορό και το τραγούδι είχαν τον κοινό νου να τα μεταφέρουν και να τα
των διονυσιακών και βακχικών εορτών, μέχρι εφαρμόζουν στη ζωή τους, στα έργα τους. H
την ολοκληρωμένη μορφή του ανοικτού θεά- ακουστική του αρχαίου ελληνικού θεάτρου, που
τρου, όπως το γνωρίζουμε σήμερα από τα πολ- μόνον θετικά έχει κριθεί, είναι ένα από τα αξιολά αρχαία ελληνικά θεατρα που έχουν διασωθεί θαύμαστα στοιχεία του. Εξαρτάται από μία σειρά
από την κλασική και την ελληνιστική περίοδο. H παράγοντες που είναι καθοριστικοί, σχετίζονται
ορχήστρα αποτελεί το παλαιότερο τμήμα του ελ- με τη μορφή του και οδηγούν σε συγκεκριμένες
ληνικού θεάτρου, το κέντρο γύρω από το οποίο ακουστικές συνθήκες. H μορφή του κοίλου, που
αναπτύσσεται. H εξέλιξή της πέρασε από τον περιβάλλει την ορχήστρα, αποτελεί το πρώτο
κύκλο, το ορθογώνιο, ίσως το πολύγωνο, το πέ- χαρακτηριστικό γνώρισμα. Ταιριάζει σχεδόν
ταλο και έφτασε πάλι στον κύκλο. H σκηνή, με απόλυτα με την κατευθυντικότητα που παρουτις παραλλαγές της, αποτελεί το συμπλήρωμα σιάζει η ανθρώπινη φωνή, γεγονός που μας
της ορχήστρας. Απλή γραμμική κατασκευή, με κάνει να υποθέτουμε ότι οι σχεδιαστές του την
πρόχειρα υλικά (ξύλο, ύφασμα) ή χτισμένη, με έλαβαν υπόψιν, τουλάχιστον ως προς τα γενικά
σκηνικά (κτίρια) και διατάξεις παρασκηνίων και της γνωρίσματα, ώστε να την αξιοποιήσουν και
προσκηνίου, και πάντως χωρίς σημαντική ανύ- να δώσουν στο κοίλον την μορφή που της ταιριάψωση ως προς την ορχήστρα, η σκηνή αποτελεί ζει, αυξάνοντας έτσι στο μέγιστο τον αριθμό των
το φυσικό φόντο μπροστά στο οποίο παρουσιά- θεατών. H κλίση του κοίλου αποτελεί το δεύτερο
ζεται η δράση στο αρχαίο ελληνικό θέατρο. Tο χαρακτηριστικό γνώρισμα. Eίναι μάλλον βέβαιο
κοίλον του θεάτρου, ξύλινο αρχικά, πέτρινο αρ- ότι ο κύριος λόγος για τη μεγάλη κλίση του κοίγότερα αναπτύχθηκε πάντοτε στην πλαγιά ενός λου είναι η οπτική άνεση. H σύγχρονη τεχνική
λόφου, ώστε να μειωθεί ο όγκος του απαραί- οπτικής χάραξης, με στόχο την οπτική άνεση,

H ημικυκλική διάταξη του
κοίλου του αρχαίου
ελληνικού θεάτρου, στην
ολοκληρωμένη της μορφή στην Eπίδαυρο.

H αξιοποίηση της
ανάκλασης στην ορχήστρα από ηθοποιό
που βρίσκεται στη
σκηνή, (τομή,
κάτοψη).

οδηγεί σε μορφές που διαφέρουν από την ομοιόμορφη ή σχεδόν ομοιόμορφη κλίση του αρχαίου
ελληνικού θεάτρου. H μεγάλη κλίση του κοίλου
όμως έρχεται να βοηθήσει στην επίλυση ενός
άλλου προβλήματος. Πειράματα που έγιναν ήδη
από την δεκαετία του 1930, έδειξαν καθαρά ότι
ήχοι που κινούνται πάνω από μία επιφάνεια με
σημαντική ηχοαπορρόφηση, όπως είναι οι θεατές, υφίστανται σοβαρές αλλοιώσεις και πάντως
παρουσιάζουν σημαντική μείωση ως προς την
αναμενόμενη στάθμη τους. Eτσι, σε έναν ανοικτό
χώρο ενώ αρκεί μία μικρή κλίση για οπτικούς
λόγους, η δυνατότητα άνετης ακρόασης είναι
σαφώς περιορισμένη μετά τις 10 πρώτες σειρές. Aντίθετα, μία πολύ μεγαλύτερη κλίση από
εκείνην που επιβάλει η οπτική άνεση, βελτιώνει
σημαντικά τις ακουστικές συνθήκες στα αρχαία
ελληνικά θέατρα.
H ύπαρξη ανακλάσεων στο αρχαίο ελληνικό θέατρο αποτελεί ένα ακόμη χαρακτηριστικό γνώρισμα. Aντίθετα με τη σύγχρονη αντίληψη για τη
σημαντική επίδραση ενός κάθετου ανακλαστήρα
στο πίσω μέρος της σκηνής, η πρώτη και κύρια
ανάκλαση στο αρχαίο ελληνικό θέατρο προέρχεται από την ορχήστρα. Προϋπόθεση βέβαια
γι’αυτό αποτελεί η μεγάλη κλίση του κοίλου, χωρίς την οποία η ανάκλαση αυτή θα ήταν αδύνατη.
Σε αντίθεση με τους ανακλαστήρες της σκηνής,
η ανάκλαση στην ορχήστρα υλοποιείται για όλες
τις θέσεις των ηθοποιών, αφορά το σύνολο των
ακροατών και αξιοποιεί το καλύτερο τμήμα της
ηχητικής ενέργειας της φωνής. H επιλογή περιοχών με ησυχία αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό
γνώρισμα που αφορά στην χωροθέτηση του θεάτρου. H χαρακτηριστική ησυχία που παρουσιάζουν ακόμη και σήμερα όσα αρχαία ελληνικά
θέατρα δεν έχουν βρεθεί κοντά σε αστικό περιβάλλον, αποτελεί τον σημαντικότερο παράγοντα στη διαμόρφωση της εντυπωσιακά υψηλής
ευκρίνειας ομιλίας που παρουσιάζουν. Παρ΄όλα
αυτά, οι σαφώς λιγότερο ήσυχοι θεατές της εποχής φαίνεται ότι δημιουργούσαν δύσκολες συνθήκες για τους ηθοποιούς με αποτέλεσμα να είναι απαραίτητη η χρήση “μεγαφώνων” που ήταν

Ο ηθοποιός μπροστά, χωρίς ανάκλαση

Ο ηθοποιός πίσω, με την ανάκλαση
της ορχήστρας

Πρόταση διαμόρφωσης σκηνής μουσικών εκδηλώσεων
(θέατρο Γης).
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ενσωματωμένα στις μάσκες, ώστε να συγκεντρώνουν και να ενισχύουν κάπως τη φωνή. Με
πρότυπο το αρχαίο ελληνικό θέατρο όπως αυτό
εξελίχτηκε στους ελληνιστικούς χρόνους, το ρωμαϊκό θέατρο είχε την ευκαιρία να προχωρήσει
σε λειτουργικές και σχεδιαστικές βελτιώσεις.
Το γεγονός αυτό είχε σημαντικές επιπτώσεις
στη μορφή, αλλά κυρίως στην ακουστική του,
με αποτέλεσμα το ρωμαϊκό θέατρο να συμβάλει
καθοριστικά στην εξέλιξη των ανοικτών θεάτρων
και πολλούς αιώνες αργότερα στη δημιουργία
του κλειστού θεάτρου.
Στο ρωμαϊκό θέατρο το στοιχείο που εξελίσσεται
κυρίως είναι η σκηνή. Αποκτά μέγεθος καθώς
και πλατφόρμα για τον ηθοποιό, το λογείο. Περιορίζεται ως προς το κοίλον στις 180°, με αποτέλεσμα να πλησιάσει η σκηνή τους ακροατές.
Αυτό έχει σαν συνέπεια να μετατραπεί η ορχήστρα σε ημικύκλιο. Οι μεταβολές αυτές, αποτέλεσμα ορθολογικής επέκτασης της σκέψης των
ελλήνων σχεδιαστών, είχαν σαν αποτέλεσμα να
χάσει το ρωμαϊκό θέατρο κάτι από τις γραμμές
και τη χάρη του ελληνικού σχεδιασμού. Αντ’ αυτού κέρδισε σε τεχνική, σε λειτουργία και κυρίως
σε ακουστική. Το ρωμαϊκό θέατρο αποτελεί καλύτερο υπόδειγμα για τον σχεδιαστή του σύγχρονου θεάτρου. Ως εξέλιξη του ελληνικού διατηρεί
όλα τα κύρια χαρακτηριστικά του και επιπλέον
προσθέτει μία μεγάλη ανακλαστική επιφάνεια
πίσω από το χώρο της θεατρικής δράσης και
μάλιστα με κλίσεις στο επάνω τμήμα της που
επιτρέπει ακόμη μεγαλύτερη συγκέντρωση της
ηχητικής ενέργειας. Παράλληλα η μορφή αυτή
προστατεύει καλύτερα το εσωτερικό του θεάτρου
από εξωτερικούς θορύβους. Έτσι, η σύγκριση
ανάμεσα στα δύο θέατρα, το ελληνικό και το ρωμαϊκό, είναι μειονεκτική για το ελληνικό θέατρο,
τουλάχιστον ως προς την ακουστική.
ΣYΓXPONA ΑΝΟΙΚΤΑ ΘΕΑΤΡΑ
Eξετάζοντας κανείς τα κύρια χαρακτηριστικά του
αρχαίου ελληνικού θεάτρου, βλέπει ότι όλα τα
δεδομένα του σχεδιασμού τους εξακολουθούν
να ισχύουν μέχρι σήμερα. Eξετάζοντας τα χα-

Ακουστική ανάλυση
σε ψηφιακό μοντέλο
τριων διαστάσεων
(θέατρο Λαζαριστών)

ρακτηριστικά αυτά με σύγχρονα μέσα και αξιοποιώντας τη σύγχρονη τεχνολογία, επιστήμη και
γνώση, μόνο μικρής κλίμακας βελτιώσεις μπορεί κανείς να εισάγει, που δεν αλλοιώνουν σημαντικά τη μορφή και το βασικό χαρακτήρα του
αρχαίου ελληνικού θεάτρου.
Αξιοποιώντας αναλυτικά εργαλεία μελέτης ακουστικών δεδομένων σε ψηφιακά μοντέλα τριών
διαστάσεων, μπορεί κανείς να βελτιστοποιήσει
κάπως την κλίση και το σχήμα του κοίλου, τη διάταξη της σκηνής και να υπολογίσει τα απαραίτητα μέτρα ηχοπροστασίας, ώστε να είναι περισσότερο σίγουρος για το τελικό αποτέλεσμα.
Eιδικότερα,
• ως προς την κλίση του κοίλου, μπορεί να χρησιμοποιήσει σύστημα πολλαπλών κλίσεων, ώστε
να μεγιστοποιήσει την κατακόρυφη απόσταση
μεταξύ ηχητικού πεδίου και επιπέδου θεατών
και να ελαχιστοποιήσει την απώλεια ηχητικής
ενέργειας κατά τη διαδρομή,
• ως προς το σχήμα του κοίλου, μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα σχήμα όχι καθαρά κυκλικό, προσαρμόζοντας καλύτερα τα στοιχεία κατευθυντικότητας της φωνής, αλλά και συγκεντρώνοντας
περισσότερους θεατές στα σημεία καλύτερης
θέασης και ακρόασης,
• ως προς τη σκηνή και τα σκηνικά μπορεί να
βελτιστοποιήσει σχήμα και διαστάσεις, ώστε οι
δευτερεύουσες ανακλάσεις τους να συμβάλουν
κατά το δυνατόν στο μέγιστο δυνατό βαθμό και
τέλος,
• ως προς την ηχοπροστασία μπορεί να διαστασιολογήσει πιο σωστά τα φυσικά ή τεχνητά ηχοπετάσματα, ώστε να έχει μέσα στο θέατρο τη χαμηλότερη δυνατή στάθμη θορύβου, παράγοντας
που είναι ιδιαίτερα κρίσιμος σε πολλά σύγχρονα
ανοικτά θέατρα.
Ελάχιστα στοιχεία κτιρίων σκηνής, κυρίως στοιχεία θεμελίωσης, έχουν διασωθεί ως τις μέρες
μας, με αποτέλεσμα τα σημαντικότερα και ακόμη
χρησιμοποιούμενα αρχαία ελληνικά θέατρα να
έχουν τον κύκλο της ορχήστρας ανοιχτό προς τα
πίσω, χωρίς πλάτη. Αν και τα σκηνικά (στη θέση
της σκηνής) βοηθούν στην καλύτερη ακουστι-

Kάτοψη σύγχρονου
υπαίθριου θεάτρου,
προσαρμοσμένου στην
κατευθυντικότητα της
ανθρώπινης φωνής
(θέατρο Γης).

κή, σε σύγκριση με την έλλειψη κάθε κάθετης
ανακλαστικής επιφάνειας, η τοποθέτηση κτιρίου
σκηνής βελτιώνει τις συνθήκες, αναγκάζοντας
κυρίως τους ηθοποιούς να κινούνται στο βάθος
της ορχήστρας. Σε εκείνη τη θέση έχουν όχι
μόνον τη στήριξη της σκηνής με την ανάκλασή
της, αλλά και την πλήρη στήριξη της ορχήστρας
με την πιο σημαντική ανάκλασή της στο έδαφος.
Αντίθετα, ο ηθοποιός που κινείται κοντά στους
ακροατές, όπως συμβαίνει σε ανοικτά θέατρα
χωρίς σκηνή, τελικά δεν ακούγεται πέρα από τις
πρώτες σειρές.
ΣYMΠEPAΣMATA
Πολλά μπορεί κανείς να αποκομίσει από τη
μελέτη των μνημείων του αρχαίου ελληνικού
κόσμου. Ιδιαίτερα στα θέατρα, η προσέγγιση
με σύγχρονα επιστημονικά εργαλεία συμπληρώνεται με την εμπειρία της συμμετοχής στη
ζωντανή λειτουργία τους, κάτι που δεν είναι δυνατό σε άλλα μνημεία. Έτσι στον εικοστό αιώνα,
η επιστήμη της ακουστικής έδωσε απαντήσεις
σε πολλά ερωτήματα και παράλληλα απέσπασε
πολλά στοιχεία από το αρχαίο ελληνικό θέατρο.
Η εμπειρία από προσπάθειες εισαγωγής νέων
μορφών στο σχεδιασμό ανοικτών θεάτρων έδωσε μάλλον φτωχά αποτελέσματα, τουλάχιστον ως
προς την ακουστική τους ποιότητα σε σύγκριση
με τα αρχαία ελληνικά θέατρα. Αντίθετα, οι απλές
βασικές αρχές του σχεδιασμού τους φαίνεται να
μη γίνονται κατανοητές, με αποτέλεσμα μία περιορισμένη ακουστική ποιότητα και την αναγκαία
πια αλλά ανεπίτρεπτη προσφυγή σε ηλεκτροακουστικά μέσα. Το κύριο χαρακτηριστικό κάθε
προσπάθειας που γίνεται, να μελετηθεί και πάλι
η μορφή του αρχαίου ελληνικού θεάτρου, φαίνεται να είναι ο κυκλικός της χαρακτήρας. Aρχίζει
κανείς προσπαθώντας να αλλάξει, να βελτιώσει,
να δώσει νέες λύσεις, να ξεπεράσει και καταλήγει στο σημείο να βρίσκεται μπροστά σε ακόμη
περισσότερους λόγους, για τους οποίους πρέπει
να ξαναγυρίσει στην αρχή. Να κρατήσει δηλαδή
σταθερά τα βασικά λειτουργικά και μορφολογικά
χαρακτηριστικά του αρχαίου ελληνικού θεάτρου.

Σύγκριση ελληνικού
και ρωμαϊκού θεάτρου
(Bieber).
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ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ
H EE “ΘΑ ΚΑΝΕΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ” ΓΙΑ ΝΑ ΠΟΛΕΜΗΣΕΙ ΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ
Tο πρόβλημα της ανεργίας και ιδιαίτερα
μεταξύ των νέων βρέθηκε στο επίκεντρο των
συζητήσεων κατά τη Σύνοδο Κορυφής της
Ευρωπαϊκής Ένωσης που έλαβε χώρα στις
Βρυξέλλες. Μετά τη λήξη της Συνόδου, ο
πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Herman Van Rompuy εξήγησε πως το πρόβλημα της
ανεργίας θα αντιμετωπιστεί μέσω της ευρύτερης
ακολουθούμενης πολιτικής για την τόνωση της
ανάπτυξης, αλλά και με στοχευμένες δράσεις σε
επίπεδο εθνικών κυβερνήσεων. Η ευρωπαϊκή
οικονομία πάντως, που θα δώσει ώθηση στην
απασχόληση, αναμένεται να ανακάμψει στα τέλη
του τρέχοντος έτους και ακόμη περισσότερο
το 2014, σε ευθυγράμμιση με τις προβλέψεις
της Κομισιόν και της ΕΚΤ. “Παρά τη βελτίωση
των οικονομικών δεικτών, η ανεργία παραμένει
σε μη αποδεκτά επίπεδα”, δήλωσε στην ίδια
συνέντευξη Τύπου ο πρόεδρος της Κομισιόν,
Jose Manuel Barroso, ο οποίος ωστόσο
εμφανίστηκε αισιόδοξος για τη στρατηγική
αντιμετώπισης της κρίσης που αρχίζει να φέρνει
αποτελέσματα. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά,
η ανταγωνιστικότητα βελτιώνεται και μάλιστα
σε κράτη που έχουν ενταχθεί σε πρόγραμμα
στήριξης ή πιέζονται απο τις αγορές. Ο ίδιος
τόνισε την ανάγκη να συνεχιστεί η προσπάθεια
περιορισμού της γραφειοκρατίας για τη στήριξη
των μικρών επιχειρήσεων. Εξερχόμενη από τη
Σύνοδο Κορυφής, η Γερμανίδα Καγκελάριος, Angela Merkel δήλωσε πως οι Ευρωπαίοι ηγέτες
εστίασαν στη γενική οικονομική κατάσταση της
Ευρώπης και ιδιαίτερα στα μέτρα καταπολέμησης
της ανεργίας των νέων. «Η Ε.Ε. συμφώνησε να
κάνει τα πάντα για να πολεμήσει την ανεργία
των νέων», δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος, Francois Hollande. Το θέμα της αναζωπύρωσης της
ανάπτυξης έθιξε μετά το τέλος της Συνόδου ο
Ισπανός πρωθυπουργός Mariano Rajoy. Μετά
την αποκατάσταση της ηρεμίας στις αγορές,
η Ε.Ε. πρέπει να επαναφέρει στο επίκεντρο
των προσπαθειών καταπολέμησης της κρίσης
την αναζωογόνηση των στάσιμων οικονομιών
της περιοχής, σύμφωνα με τον Rajoy. “Σήμερα
απολαμβάνουμε μια κατάσταση σταθερότητας
και εμπιστοσύνης που έφερε ηρεμία στις
χρηματοοικονομικές αγορές”, είπε. “Ωστόσο όλη
αυτή η βελτίωση πρέπει να μεταφραστεί σε απτά
οφέλη για τους Ευρωπαίους πολίτες”. Ο Rajoy
τόνισε την ανάγκη να εφαρμοστούν πολιτικές
τόνωσης της ανάπτυξης, που με τη σειρά
τους “θα μας επιτρέψουν να δημιουργήσουμε
θέσεις απασχόλησης”. Ο κίνδυνος, είπε, είναι
ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες θα απογοητευτούν
με την Ε.Ε. εάν η περιοχή δεν επιστρέψει σε
ανάπτυξη. Η Ε.Ε. πρέπει να χρησιμοποιήσει
“όλα τα διαθέσιμα κεφάλαια για να πολεμήσει το
πρόβλημα” της ανεργίας και να διασφαλίσει ότι
“τα σχέδια δημοσιονομικής προσαρμογής είναι
συμβατά με την ανάπτυξη”, πρόσθεσε.
(www.capital.gr 14/3/2013)
ΞΕΚΙΝAΕΙ Η “ΤΑΚΤΟΠOIΗΣΗ” ΤΩΝ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ
Ξεκινάει η “τακτοποίηση” των οικοδομικών
συνεταιρισμών από τις εκτάσεις των
αξιωματικών του υπουργείου Εθνικής Άμυνας.
Η αρχή θα γίνει απο τη ζώνη των οικοδομικών
συνεταιρισμών Πικερμίου-Ραφήνας. Όπως
ανακοινώθηκε, τα δυο υπουργεία συμφώνησαν
να προωθήσουν λύση μέσω της Τράπεζας
Γης που πρόκειται να θεσμοθετηθεί με το

σχέδιο να προβλέπει ανταλλαγή εκτάσεων. Ο
οικοδομικός συνεταιρισμός των Αξιωματικών
βρίσκεται στην περιοχή Πικερμίου –Ραφήνας
και προσπαθεί να ενταχθεί στο σχέδιο πόλης
επί χρόνια. Τουλάχιστον τρεις φορές το
Συμβούλιο της Επικρατείας έχει επιστρέψει
τις πολεοδομικές μελέτες καθώς τα 2/3 της
έκτασης είναι προστατευόμενες περιοχές, δάση
και αρχαιολογικοί χώροι και μόνο το 1/3 μπορεί
να οικοδομηθεί.
(Ημερησία 11/3/2013)
ΠΤΩΣΗ 40% ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟ 2012
Μείωση κατά 40% στον αριθμό των οικοδομικών
αδειών εμφάνισε η συνολική οικοδομική
δραστηριότητα (ιδιωτική - δημόσια) στο σύνολο
της χώρας το Δεκέμβριο του 2012, σύμφωνα με
τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής
Αρχής. Ειδικότερα, το μέγεθος της συνολικής
οικοδομικής
δραστηριότητας
(ιδιωτικήςδημόσιας) στο σύνολο της χώρας, μετρούμενο με
βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, ανήλθε
σε 1.798 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν
σε 387,3 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 1.532,4
χιλιάδες m3 όγκου, παρουσίασε δηλαδή μείωση
κατά 40% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών,
κατά 31,6% στην επιφάνεια και κατά 30,5%
στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του
2011.Το μέγεθος της ιδιωτικής οικοδομικής
δραστηριότητας στο σύνολο της χώρας ανήλθε
σε 1.776 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν
σε 365,5 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 1.421,4
χιλιάδες m3 όγκου, παρουσίασε δηλαδή μείωση
κατά 40,2% στον αριθμό των οικοδομικών
αδειών, κατά 32,9% στην επιφάνεια και κατά
32,5% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα
του 2011. Αντίστοιχα, το μέγεθος της δημόσιας
οικοδομικής δραστηριότητας το Δεκέμβριο 2012
στο σύνολο της χώρας ανήλθε σε 22 οικοδομικές
άδειες, που αντιστοιχούν σε 21,8 χιλιάδες m2
επιφάνειας και 111,1 χιλιάδες m3 όγκου. Το
ποσοστό συμμετοχής της δημόσιας οικοδομικής
δραστηριότητας στον συνολικό οικοδομικό όγκο
για το Δεκέμβριο 2012 είναι 7,2%.
(Εξπρές 12/3/2013)
“OXI” TOY TEE ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Την παρέμβαση του υπουργού Παιδείας, αλλά
και του προέδρου του κεντρικού ΤΕΕ Χρ.
Σπίρτζη, ζητά το ΤΕΕ Μαγνησίας για να μην
δημιουργηθούν προβλήματα στην Πολυτεχνική
Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, από
την είσοδο από τη νέα χρονιά, πολλαπλάσιου
αριθμού φοιτητών, όπως προβλέπει το σχέδιο
«Αθηνά». Ειδικότερα αναφέρει ότι σύμφωνα με
το σχέδιο, το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
σύμφωνα με το Σχέδιο Αθηνά, προτείνεται
να δεχτεί το επόμενο ακαδημαϊκό έτος 100
φοιτητές, ενώ το τρέχον έτος έχει 80. Το Τμήμα
Μηχανολόγων Μηχανικών προτείνεται να δεχτεί
200 φοιτητές, ενώ το τρέχον έτος έχει 110. Το
Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας
και Περιφερειακής Ανάπτυξης, προτείνεται
να δεχτεί 150 φοιτητές, ενώ το τρέχον έτος
έχει 70. Το Τμήμα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών,
Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων προτείνεται να
δεχτεί 200, ενώ το τρέχον έτος έχει 110. Τέλος
το Τμήμα των Πολιτικών Μηχανικών ομοίως
προτείνεται να δεχτεί 200 φοιτητές, ενώ το
τρέχον έτος έχει 100. «Όπως αντιλαμβάνεστε
η υλοποίηση της συγκεκριμένης πρότασης,
αναμένεται να δημιουργήσει πολύ σοβαρά
λειτουργικά προβλήματα στην Πολυτεχνική
σχολή, καθώς υπηρετεί πολύ μικρός αριθμός
μελών ΔΕΠ και η Σχολή σε ανθρώπινο δυναμικό
(διδάσκοντες και βοηθητικό προσωπικό)
είναι ήδη υποστελεχωμένη, ενώ οι κτηριακές
εγκαταστάσεις δεν επαρκούν για να φιλοξενήσουν τόσους φοιτητές, όπως αναφέρεται στην
πρόταση του Σχεδίου Αθηνά». Επιπλέον το ΤΕΕ

επισημαίνει ότι τα μεν νέα κτήρια των τμημάτων
Μηχανολόγων και Πολιτικών Μηχανικών δεν
έχουν δημοπρατηθεί, παρόλο που υπάρχουν
εγκεκριμένες μελέτες, το δε κτήριο του
Τμήματος Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, μόλις
έχει δημοπρατηθεί και δεν αναμένεται να
χρησιμοποιηθεί πριν από το ακαδημαϊκό
έτος 2016-17. Τονίζει ότι ο εξοπλισμός σε
εργαστήρια κλπ είναι σε πολύ σημαντικό βαθμό
ανεπαρκής, ενώ σημειώνει ότι αντίστοιχα
Τμήματα των Πολυτεχνικών Σχολών της χώρας,
για τα περισσότερα των οποίων οι υποδομές
έχουν ιστορία και σημαντική επάρκεια, το δε
ανθρώπινο δυναμικό είναι πολυπληθέστερο.
(Ert.gr 12/3/2013)
ΠΤΩΣΗ ΤΖΙΡΟΥ 13,2% ΣΤΑ ΞΥΛΙΝΑ
ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΤΟ 2011
Υποχώρηση τζίρου κατά 13,2%, αλλά με
περιορισμό των προ φόρων ζημιών, εμφάνισε
το 2011 ο κλάδος των ξύλινων κουφωμάτων
λόγω της σημαντικής μείωσης της οικοδομικής
δραστηριότητας, σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη
της Hellastat. Ειδικότερα, όπως αναφέρεται,
η σημαντική υποχώρηση της οικοδομικής και
κατασκευαστικής δραστηριότητας λόγω της
οικονομικής κρίσης, επηρέασε αρνητικά το
κλάδο των ξύλινων κουφωμάτων το 2011 καθώς
οι δύο αυτοί τομείς συνδέονται άρρηκτα. Η
οικοδομική δραστηριότητα το 2011 υποχώρησε
περαιτέρω κατά 28,5% ως προς τις άδειες,ενώ
ο οικοδομικός όγκος περιορίστηκε κατά 38,2%
συγκριτικά με το 2010. Επιπλέον, το 2011
ο δείκτης παραγωγής οικοδομικών έργων
υποχώρησε κατά 42%, ενώ το πρώτο εξάμηνο
του 2012 η κάμψη διαμορφώνεται σε -26%
έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2011. Όπως
προκύπτει από τη μελέτη, σε αντίθεση με τα
κουφώματα, ο τομέας των πορτών ασφαλείας
δεικνύει τάσεις αντίστασης στην ύφεση, παρά
την πτώση της οικοδομής, λόγω της ανόδου της
εγκληματικότητας και των διαρρήξεων. Ωστόσο,
η ευρεία εφαρμογή του αλουμινίου και σε αυτήν
την κατηγορία της αγοράς στερεί από τον κλάδο
μεγαλύτερη ανθεκτικότητα.
(euro2day 13/3/2013)
ΒΑΘΥ “ΚΟΥΡΕΜΑ” ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
ΤΟΥ ΑΠΘ
Βαθύ κούρεμα στον προϋπολογισμό του
Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
επιφέρει το υπουργείο Παιδείας, στο πλαίσιο
των γενικότερων περικοπών στις δαπάνες
για την τριτοβάθμια εκπαίδευση.Πέρα από
τις αυτονόητες επιπτώσεις, το γεγονός
προοιωνίζεται και σημαντικές αναταράξεις,
καθώς το μεγαλύτερο ψαλίδι πέφτει στις
εργολαβίες καθαριότητας και φύλαξης, οι οποίες
από τα 17 εκατ. ευρώ που είχαν προϋπολογιστεί
το 2012 θα φτάσουν φέτος στα 7,5 εκατ. ευρώ.
Αυτό, σύμφωνα με εκτιμήσεις των εκπροσώπων
των εργαζομένων, οδηγεί σε μηνιαίες καθαρές
αποδοχές της τάξης ακόμη και των 370
ευρώ, έναντι των 700 έως και 1.000 ευρώ που
λάμβαναν οι εργαζόμενοι στις εργολαβίες κατά
το προηγούμενο έτος. Συγκεκριμένα, σύμφωνα
με τις αποφάσεις τις οποίες έλαβε το συμβούλιο
διοίκησης κατόπιν εισήγησης του πρύτανη, ο
φετινός προϋπολογισμός του ιδρύματος, όπως
προσδιορίστηκε και από το αρμόδιο υπουργείο,
θα ανέλθει στα 21,7 εκατ. ευρώ, έναντι περίπου
26 εκατ. το 2012 και άνω των 45 εκατ. που ήταν
πριν από το 2010. Στο ποσόν των 21,7 εκατ.
πρόκειται να προστεθεί επιπλέον 1,4 εκατ. από
μεταφορά από τα αποθεματικά της Επιτροπής
Ερευνών. Το σχέδιο προϋπολογισμού πέρασε
από το συμβούλιο διοίκησης κατά πλειοψηφία
με έντεκα ψήφους υπέρ έναντι τριών κατά.
Σύμφωνα με πληροφορίες, στη διάρκεια της
συνεδρίασης υπήρξαν αρκετές αντιπαραθέσεις
και διαβουλεύσεις, οι οποίες οδήγησαν
τελικώς σε μια αναδιανομή των κονδυλίων σε
βάρος των εργολαβιών. Μάλιστα, το αρχικό
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σχέδιο προϋπολογισμού το οποίο υποβλήθηκε
από τον Γιάννη Μυλόπουλο καταρχάς στις 22
Φεβρουαρίου προκάλεσε ισχυρές αντιρρήσεις,
οι οποίες ανάγκασαν τον πρύτανη να το
επανακαταθέσει έπειτα από διορθωτικές
επεμβάσεις ξανά στις 7 Μαρτίου. Συγκεκριμένα,
σύμφωνα με πληροφορίες, η αρχική πρόταση
των πρυτανικών αρχών προέβλεπε διάθεση
ποσού 10,5 εκατ. για τις εργολαβίες, το οποίο
μειώθηκε κατά 3 εκατ. φτάνοντας τελικώς
στα 7,5 εκατ. Αντιστοίχως αυξήθηκαν τα ποσά
τα οποία θα κατανεμηθούν απευθείας στα
τμήματα και τα οποία θα ανέλθουν στα 9 εκατ.
ευρώ. Μεταξύ των διαφόρων κονδυλίων του
προϋπολογισμού περιλαμβάνονται και δαπάνες
ύψους περίπου 60.000 ευρώ για τις μετακινήσεις
των εξωτερικών μελών του συμβουλίου εντός και
εκτός Ελλάδας.
(Μακεδονία 15/3/2013)
ΟΛΛΑΝΔΟΙ ΘΑ “ΞΑΝΑΣΚΕΦΤΟΥΝ” ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
Ένα
ολλανδικό
αρχιτεκτονικό
γραφείο
κέρδισε ανάμεσα σε 71 συμμετοχές, στον
αρχιτεκτονικό διαγωνισμό για την ανάπλαση
της Πανεπιστήμιου, όπως ανακοίνωσε σήμερα,
σε εκδήλωση, παρουσία του πρωθυπουργού,
των προέδρων του ΠΑΣΟΚ και της ΔΗΜΑΡ
και εκπροσωπών του ΣΥΡΙΖΑ, ο πρόεδρος του
Iδρύματος Ωνάση, Αντώνης Παπαδημητρίου.
Σύμφωνα με τον πρόεδρο, το προσχέδιο είναι
απλό αλλά όχι απλοϊκό. Προβλέπει διακλιματική
σχεδίαση, δημιουργία ανοιχτών πράσινων
χωρών και επέκταση του τραμ από την πλατεία
Συντάγματος έως την πλατεία Αιγύπτου. Τα
σχέδια των ολλανδών προβλέπουν τη δημιουργία
χώρων περίπατου, ενώ προβλέπεται και η
συνολική ανάπλαση της πλατείας Ομονοίας,
η οποία θα αποκτήσει δέντρα και έντονο το
στοιχείο του νερού. Μέσω της ανάπλασης θα
αναδειχθούν η Εθνική Βιβλιοθήκη, η Ακαδημία
και το Πανεπιστήμιο, ενώ από λεωφόρος θα
μετατραπεί σε βουλεβάρτο.
(Skai.gr 27/2/2013)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥΝΤΑΙ Η
ΑΝΔΡΕΑ ΚΑΛΒΟΥ ΚΑΙ Η ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ
Σε δρόμους ήπιας κυκλοφορίας αναμένεται
να μετατραπούν η Ανδρέα Κάλβου και η
Παπαρηγοπούλου, δίνοντας μικρή ανάσα σε
μια από τις πιο ξεχασμένες και αδικημένες
γειτονιές της Θεσσαλονίκης. Ο δήμος σχεδιάζει
να τοποθετήσει νέα φωτιστικά, να κάνει παρεμβάσεις στα πεζοδρόμια αλλά και να φυτέψει
δέντρα, αναβαθμίζοντας την πυκνοκατοικημένη
περιοχή. Η ανάπλαση όπως διαβεβαίωσε ο
αντιδήμαρχος Αστικού Σχεδιασμού Ανδρέας
Κουράκηςστοagelioforos.grθαπραγματοποιηθεί
μέσα στο 2013. Αποκαρδιωτική, ωστόσο
είναι η σημερινή κατάσταση στην περιοχή.
Τα παράνομα παρκαρισμένα αυτοκίνητα και
τα διαλυμένα πεζοδρόμια δυσκολεύουν την
πρόσβαση στα σπίτια των κατοίκων. Ο κακός
φωτισμός βυθίζει στο σκοτάδι κάθε απόγευμα
την περιοχή, κρύβοντας ταυτόχρονα όλα τα
αρχαιολογικά μνημεία που την περιβάλλουν
όπως η βυζαντινή κινστέρνα, το Πρόπυλο, καθώς
και το οθωμανικό λουτρό Πασά Χαμάμ (ή λουτρά
Φοίνιξ). Αλλά και η έντονη παραβατικότητα που
παρατηρείται το τελευταίο διάστημα απειλεί την
παραμελημένη συνοικία.[...]Ολόκληρη η περιοχή
των 12 Αποστόλων περιμένει να αναπλαστεί
από την εποχή του Παπαγεωργόπουλου. Τότε
ξεκίνησαν και οι πρώτες μελέτες. Η διοίκηση
Μπουτάρη συνέχισε τις μελέτες οι οποίες
βρίσκονται στο τελικό τους στάδιο. Δύσκολα
όμως θα ξεκινήσουν τα έργα πριν το 2014 όπως
υπογράμμισε ο Ανδρέας Κουράκης. Σύμφωνα
με την προμελέτη του Χρ. Κουλουκούρη
– Α. Τσερανίδη προβλέπεται η ενοποίηση στο
προαύλιο του ναού με τον αρχαιολογικό χώρο, η
αναβάθμιση των κτιρίων με συνολική χρωματική
αντιμετώπιση των όψεών τους και η δημιουργία

«κατακόρυφων κήπων» (πράσινων τοίχων). Στην
είσοδο από την πλευρά της Αγίου Δημητρίου,
προτείνεται η διαμόρφωση του χώρου, η
δημιουργία χώρου αναψυχής με καθιστικά και
εξώστη παρατήρησης της πλατείας, καθώς και η
δημιουργία χώρου - «πνεύμονα» και περιπάτου
ανάμεσα στα πυκνοδομημένα κτίρια επί της οδού
Παπαρρηγοπούλου με φόντο το αρχαίο τείχος.
Σε δρόμο ήπιας κυκλοφορίας αναμένεται να
μετατραπεί και η οδός Παπαρρηγοπούλου μέσα
στο 2013, δίνοντας ανάσα στην ήδη επιβαρυμένη
περιοχή. Κανονικά προχωρά παρά τις αντιδράσεις
των κατοίκων και η μεταφορά του κέντρου
βοήθειας εξαρτημένων στο δημοτικό κτίριο που
βρίσκεται επί της οδού Παπαρρηγοπούλου 7.
(Αγγελιοφόρος 19/3/2013)
ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΣΕΙΣ ΧΑΡΗ
ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑΤΡΩΝ- ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Μεταμόσχευση ήπατος που είχε διατηρηθεί
ζωντανό και λειτουργικό έξω από το ανθρώπινο
σώμα, έκαναν για πρώτη φορά επιστήμονες
στο Λονδίνο. Ομάδα γιατρών, χειρουργών και
μηχανικών από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης
κατάφεραν για πρώτη φορά να διατηρήσουν σε
φυσιολογική κατάσταση το ήπαρ που αφαίρεσαν
από τον δότη του, με τη βοήθεια ενός καινούριου
μηχανήματος, το οποίο ανέπτυξαν με σκοπό
την αύξηση του αριθμού των μοσχευμάτων που
θα χρησιμοποιούνται σε ασθενείς χωρίς να τα
απορρίπτει ο οργανισμός τους. Τη νέα τεχνολογία
ανέπτυξε ο Constantin Coussios, καθηγητής
βιοϊατρικής μηχανικής στο Πανεπιστήμιο της
Οξφόρδης, σε συνεργασία με τον Peter Friend,
διευθυντή του Κέντρου Μεταμοσχεύσεων
Οξφόρδης, με τον οποίο εργαζόταν γι’ αυτό επί
15 χρόνια. Όπως εξήγησαν οι επιστήμονες στην
ανακοίνωσή τους, το νέο μηχάνημα διατηρεί το
συκώτι σε θερμοκρασία σώματος ακόμη και για
24 ώρες, ενώ του παρέχει οξυγονωμένα ερυθρά
αιμοσφαίρια, ώστε να διατηρείται ζωντανό.
Συγκεκριμένα, όταν αφαιρείται από τον δωρητή,
το συκώτι τοποθετείται σε ένα μηχάνημα όπου
ειδικά σωληνάκια συνδέονται στα βασικά
αιμοφόρα αγγεία του. Στη συνέχεια του
παρέχονται οξυγονωμένα ερυθρά αιμοσφαίρια
και έτσι συνεχίζει να λειτουργεί και να παράγει
χολή. Σύμφωνα με τον δρ Coussios, η συσκευή
αυτή είναι η πρώτη που διατηρεί το συκώτι σε
απολύτως φυσιολογική κατάσταση έξω από το
ανθρώπινο σώμα, γι’ αυτό και οι επιστήμονες
πιστεύουν ότι θα τους βοηθήσει να αυξήσουν
τις μεταμοσχεύσεις που πραγματοποιούνται με
επιτυχία.
(zougla.gr 19/3/2013)
ΤΟ ΣΤΟΟΥΝΧΕΤΖ ΗΤΑΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ;
Βρετανοί αρχαιολόγοι ανακοίνωσαν το Σάββατο
μια νέα θεωρία όσον αφορά το σκοπό ανέγερσης
του Στόουνχεντζ: Μπορεί να ξεκίνησε ως
ένα γιγάντιο νεκροταφείο για οικογένειες
αριστοκρατών γύρω στο 3.000 π.Χ.. Νέες
μελέτες αποτεφρωμένων ανθρώπινων λειψάνων
από την περιοχή καταδεικνύουν ότι περίπου
500 χρόνια πριν την ανέγερση του Στόουνχετζ,
ένας μεγάλος κύκλος, οριοθετημένος από
πέτρες, δημιουργήθηκε στον ίδιο χώρο και η
χρήση του ήταν νεκροταφείο.”Επρόκειτο για
άνδρες, γυναίκες, παιδιά, πιθανώς οικογένειες,”
αναφέρει ο καθηγητής του University College of
London και επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας
Μάικ Πάρκερ Πίρσον. “Σκεφτήκαμε ότι ίσως ήταν
ένα μέρος όπου τάφηκε μια δυναστεία μοναρχών,
αλλά αυτό φάνηκε να είναι πολύ περισσότερο
μια κοινότητα, ένα διαφορετικό είδος της δομής
εξουσίας.” Ο Πίρσον δήλωσε ότι οι αρχαιολόγοι
μελέτησαν τα αποτεφρωμένα οστά από 63 άτομα,
που πιστεύεται ότι έχουν ταφεί περί το 3.000 π.Χ.
Η θέση πολλών από τα αποτεφρωμένα σώματα
σημαδεύτηκε από ψαμμίτη. Το προηγούμενο του
Στόουνχεντζ κυκλικό περίβλημα, θα μπορούσε να
είναι κοιμητήριο για πάνω από 200 ανθρώπους.
Η ερευνητική ομάδα περιλαμβάνει επιστήμονες

από περισσότερα από δώδεκα βρετανικά
πανεπιστήμια.
(skai.gr 10/3/2013)

Νέες μελέτες αποτεφρωμένων ανθρώπινων λειψάνων
από την περιοχή καταδεικνύουν ότι περίπου 500 χρόνια
πριν την ανέγερση του Στόουνχετζ, ένα μεγάλος κύκλος,
οριοθετημένος από πέτρες, δημιουργήθηκε στον ίδιο
χώρο και η χρήση του ήταν νεκροταφείο.
Πηγή φωτογραφίας: skai.gr.

ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ
ΤΟ “ΜΑΓΙΚΟ” ΓΡΑΦΕΝΙΟ
Ακόμα μία εφαρμογή του “μαγικού” γραφένιου
μας έρχεται από ερευνητές του University of California, Berkeley, οι οποίοι το χρησιμοποίησαν
για να δημιουργήσουν ένα ζευγάρι ακουστικών
με συχνοτική απόκριση συγκρίσιμη με αυτή των
ακουστικών Sennheiser. Το εντυπωσιακό είναι
ότι χρησιμοποίησαν ένα απλό φύλλο γραφενίου
χωρίς καμία επεξεργασία, με διάφραγμα 7
χιλιοστών και πάχος μόλις 30nm (νανόμετρα)!
Το υπέρλεπτο και πανάλαφρο αυτό φύλλο
τοποθετήθηκε ανάμεσα σε δύο ηλεκτρόδια
διοξειδίου του πυριτίου, έτσι ώστε να γίνει η
ταλάντωση και να παράγει ήχο. Στα σημερινής
τεχνολογίας
ακουστικά
χρησιμοποιούνται
διαφράγματα που υπόκεινται επεξεργασία
έτσι ώστε να μη σχίζονται, με αποτέλεσμα να
επηρεάζεται η πιστότητα του ήχου. Ωστόσο, το
γραφένιο είναι ένα απίστευτα ανθεκτικό υλικό
(300 φορές πιο ανθεκτικό από ατσάλι) και
αντιλαμβάνεστε ότι με τις κατάλληλες μελέτες
(μέγεθος διαφράγματος, πάχος και άλλες
παραμέτρους) οι ερευνητές θα μπορούσαν
να δημιουργήσουν ακουστικά απίστευτης
ποιότητας. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε την
εξέλιξη και αυτής της εφαρμογής, αλλά και το
κόστος τέτοιων ακουστικών γραφενίου, είτε
για τη μουσική βιομηχανία είτε για ιατρικούς
σκοπούς.
(techgear.gr 19/3/2013)

Στα σημερινής τεχνολογίας ακουστικά χρησιμοποιούνται διαφράγματα που υπόκεινται επεξεργασία
έτσι ώστε να μη σχίζονται, με αποτέλεσμα να
επηρεάζεται η πιστότητα του ήχου. Ωστόσο, το γραφένιο
είναι ένα απίστευτα ανθεκτικό υλικό (300 φορές
πιο ανθεκτικό από ατσάλι) και άρα επιτρέπει στους
ερευνητές να δημιουργήσουν ακουστικά απίστευτης
ποιότητας. Πηγή φωτογραφίας: techgear.gr.

ΟΥΡΑΝΟΞΥΣΤΕΣ-ΦΑΡΜΕΣ
Nέες διαστάσεις στον οικολογικό τρόπο ζωής
δίνει αρχιτεκτονική εταιρεία σχεδιάζοντας έξι
ουρανοξύστες- φάρμες, όπως τους αποκαλεί. Τα
φουτουριστικά αυτά κτίρια είναι φιλικά προς το
περιβάλλον και θα μπορούν να στεγάσουν από
γραφεία μέχρι και διαμερίσματα σε συνδυασμό
με ένα μικρό «αγρόκτημα» στα μπαλκόνια τους.
Οι Γάλλοι αρχιτέκτονες που βρίσκονται πίσω από
το σχεδιασμό, ελπίζουν να υλοποιήσουν την ιδέα
τους στην κινεζική πόλη Shenzhen.
(Newspost.gr 18/3/2013)
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ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ
ΠΑΡΑΤΑΞΙΑΚΑ
n ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΣΑΘ:
Ψήφισμα της Γ.Σ. του ΣΑΘ για την επένδυση
Χρυσού στην Β. Χαλκιδική
Ο ΣΑΘ με αγωνία παρακολουθεί τις εξελίξεις σε
σχέση με την επένδυση χρυσού στη Βόρεια Χαλκιδική. Η απόφαση της πολιτείας να αγνοήσει
την αρνητική τοποθέτηση του Τεχνικού της Συμβούλου (ΤΕΕ) και να προχωρήσει στην έγκριση
των περιβαλλοντικών όρων του έργου, σε συνδυασμό με την ανυπαρξία μέριμνας από την πλευρά
της, από το 2003 έως και σήμερα, για ουσιαστικό
και σε βάθος δημόσιο διάλογο για την αναγκαιότητά του, φαίνεται ότι με ακρίβεια οδηγεί στην
επιβολή του δια της βίας και της καταστολής των
αντιδράσεων της τοπικής κοινωνίας που θίγεται
άμεσα από αυτό.
Πλήθος επιστημονικών φορέων, με πλέον βαρύνοντα το ΤΕΕ/ΤΚΜ, εγκαίρως και έγκυρα επεσήμαναν ότι στην ολοκληρωμένη του μορφή, το
έργο αποτελεί ένα τεράστιο εγχείρημα για τη φέρουσα ικανότητα της περιοχής, με μη αναστρέψιμες βλάβες σε τομείς ζωτικής σημασίας όπως
η υδροφορία, και ακυρώνει κάθε δυνατότητα παράλληλης αξιόλογης οικονομικής δραστηριότητας. Κατά συνέπεια, η επίδραση στο φυσικό και
ανθρωπογενές περιβάλλον δεν συνάδει με τις
αρχές της αειφόρου ανάπτυξης της περιοχής.
Από το πλήθος των τοποθετήσεων και λίγων ενημερωτικών εκπομπών πολλά είναι τα ζητήματα
που τέθηκαν. Για τη νομιμότητα της εκχώρησης,
την αξιοπιστία της ΜΠΕ, το ρόλο των εταιρειών
εξόρυξης παγκοσμίως στην ανεπιστρεπτί υποβάθμιση του φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντος, για την απόδοση της επένδυσης σε σχέση με τη δημοσιονομική κατάσταση της χώρας
κ.α.. Δυστυχώς σε όλα τα παραπάνω τόσο η εταιρία όσο και η εκτελεστική εξουσία δεν έδωσαν
πειστικές απαντήσεις, ενώ οι εξελίξεις συνεχώς
επιβεβαιώνουν το χειρότερο σενάριο.
Ο ΣΑΘ βαθύτατα ευαισθητοποιημένος σε ζητήματα περιβάλλοντος και ποιότητας ζωής και
προσπαθώντας να κρίνει το ζήτημα έξω από
καιροσκοπικά εκβιαστικά διλήμματα (θέσεις
εργασίας ή περιβάλλον), δηλώνει πως οι όποιες επενδύσεις δεν μπορούν να γίνονται με κάθε
κόστος. Ενώνει την φωνή του με όσους, παρά
τη φίμωση από τα διαπλεκόμενα ΜΜΕ και την
άγρια καταστολή, υπερασπίζονται το δικαίωμα
στη ζωή.
n ΣΑΔΑΣ – ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ
Ο ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ παρουσιάζει την περιοδική
έκδοση “αρχιτέκτονες”, που επανακυκλοφορεί
με το πειραματικό τεύχος 00/Μάρτιος 2013. Το
ιστορικό έντυπο εγκαινιάζει με αυτόν τον τρόπο
την Γ΄ Περίοδο της κυκλοφορίας του από το
1995. Σχεδιασμένο από τη Συντακτική Επιτροπή, που έχει αναλάβει όλη την επικοινωνία και
προβολή της έκδοσης, ευελπιστεί να εισχωρήσει σε πλατύτερα στρώματα της κοινωνίας. Να
πλησιάσει, να ακουμπήσει, να μιλήσει, να πάρει
θέση, να ενημερώσει για το χώρο, τον τόπο, την

ΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ
ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΕΙΔΑΝ ΤΟ ΦΩΣ ΤΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ ΜΗΝΕΣ.
Κανένας νόμος, σύμφωνα με το Σύνταγμα δεν
μπορεί να εξομοιώσει πλήρως τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων των Α.Ε.Ι. με
εκείνα των αποφοίτων των σχολών ανώτερης
βαθμίδας Τ.Ε.Ι.
• Επαγγελματικά δικαιώματα σύνταξης Διπλωματούχων Μηχανικών και Αποφοίτων
Α.Τ.Ε.Ι.
Η υπ’ αριθμ. 4917/2012 Απόφαση του Δ΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας
Το περασμένο διάστημα ο Π.Σ.Δ.Α.Τ.Μ προέβη
σε αποστολή επιστολών προς υπηρεσίες που
παραλαμβάνουν τοπογραφικά διαγράμματα σχετικά με το ποιοι και μέχρι ποίου βαθμού έχουν
το δικαίωμα σύνταξης και υπογραφής ιδιωτικών
τοπογραφικών μελετών και αιτήσεις ανάκλησης
άλλως μεταρρύθμισης διοικητικών πράξεων
αδειών δόμησης για την έκδοση των οποίων
υποβλήθηκε και εγκρίθηκε κατά παράβαση του
νόμου1 τοπογραφικό διάγραμμα υπογεγραμμένο και εκπονούμενο από πρόσωπο που κατά τις
κείμενες διατάξεις δεν διαθέτει τα απαιτούμενα
επαγγελματικά προσόντα – δικαιώματα. (π.χ.
n Π.Σ.Δ.Α.Τ.Μ.: ΕΣΠΕΡΙΔΑ ΣΤΗΝ ΠΙΕΡΙΑ
Πτυχιούχο Μηχανικό, Απόφοιτο Τμήματος ΠολιΣτο πλαίσιο του προγραμματικού στόχου που έχει τικών και Δομικών έργων Υποδομής Τ.Ε.Ι)
τεθεί για την ανάδειξη του ρόλου του Αγρονόμου Επί των ενεργειών του Π.Σ.Δ.Α.Τ.Μ εκδόθηκε
Τοπογράφου Μηχανικού και της προστιθέμενης μεταξύ άλλων στην ελληνική επικράτεια και η
αξίας που δίνει η άσκηση των δραστηριοτήτων υπ’ αριθμ. 2071/29-11-2001 πράξη του Προϊμας στο κράτος, στις τοπικές κοινωνίες και σταμένου της Δ/νσης Πολεοδομίας του Δήμου
στους πολίτες ειδικότερα, διεξάγεται την Παρα- Νάουσας κατά την οποία επεστράφη ο φάκελος
σκευή 5 Απριλίου 2013 και ώρα 17:30 στο κτίριο για την έκδοση άδειας που είχε υποβληθεί και
του Επιμελητηρίου Πιερίας (28ης Οκτωβρίου 9, ζητήθηκε η συμπλήρωση του φακέλου για την
Κατερίνη) εσπερίδα με θέμα:
έκδοσή της καθώς το υποβληθέν τοπογραφικό
«Η κρισιμότητα των άρτιων τοπογραφικών δια- διάγραμμα εκπονήθηκε και υπογράφηκε από
γραμμάτων στη διασφάλιση των δικαιοπραξιών, πτυχιούχο Μηχανικό, απόφοιτο τμήματος Πολιστην αξία και διαμόρφωση πολιτικής γης, στην τικών και Δομικών έργων Υποδομής Τ.Ε.Ι
τακτοποίηση αυθαιρέτων και στη διαχείριση Με τη σχετική απόφαση του ΣτΕ διατάχθηκε ο
της γεωχωρικής πληροφορίας».
χωρισμός του δικογράφου σχετικώς με την πράΤην εσπερίδα διοργανώνει το Τοπικό Τμήμα ξη του Προϊσταμένου της Δ/νσης Πολεοδομίας
Α.Τ.Μ. Πιερίας και τελεί υπό την αιγίδα του του Δήμου και αποτυπώνεται εκ νέου το ζήτημα
Π.Σ.Δ.Α.Τ.Μ.
συνταγματικότητας της ρυθμίσεως των επαγγελΣτην εκδήλωση έχουν προσκληθεί και θα συμ- ματικών δικαιωμάτων αποφοίτων Τ.Ε.Ι ως εξής:
μετέχουν με εισηγήσεις εκπρόσωποι των Συλ- Α. Kατά το σκεπτικό της απόφασης, το άρθρο
λόγων Δικηγόρων & Συμβολαιογράφων, ενώ 16 του Συντάγματος, ορίζει τόσο το σκοπό της
θα υπάρξουν εισηγήσεις από τον Πρόεδρο του παιδείας, όσο και τους φορείς από τους οποίους
ΟΚΧΕ, κ. Γιώργο Μουτεβελή, το Νομικό Συνερ- παρέχεται, τους οποίους διαχωρίζει σε ιδρύμαγάτη του Συλλόγου κ. Κώστα Καρατσώλη και τα που αποτελούν ν.π.δ.δ., τα οποία παρέχουν
από εκπρόσωπο του Τοπικού Τμήματος Α.Τ.Μ. ανώτατη εκπαίδευση (αρ. 16 παρ. 5) και σε
Πιερίας.
σχολές ανώτερης βαθμίδας, οι οποίες παρέΛεπτομέρειες σχετικά με το πρόγραμμα θα χουν επαγγελματική και κάθε άλλη ειδική εκσταλούν μέσω της ενημέρωσης μελών, ενώ θα παίδευση (αρ. 16 παρ. 7).
υπάρξει ανάρτηση και στο site του Συλλόγου Επομένως, και σύμφωνα με τις συνταγματικές
www.psdatm.gr
διατάξεις αλλά και τη νομολογία, υπάρχει μία
ποιοτική διαφοροποίηση της παρεχόμενης
από τα Α.Ε.Ι. με την παρεχόμενη από τις σχολές ανώτερης βαθμίδας εκπαίδευσης, καθώς
σε επίπεδο άσκησης ορισμένου επαγγέλματος,
οι απόφοιτοι των Α.Ε.Ι., έχουν τη δυνατότητα, να
δραστηριοποιούνται σε όλο το εύρος του αντίστοιχου επαγγέλματος, αντίθετα με τους απόφοιτους των σχολών ανώτερης βαθμίδας, για
τους οποίους προβλέπεται, κατά το αρ. 16 παρ.
7, η έκδοση νόμου, ο οποίος θα ορίζει τα επαγγελματικά τους δικαιώματα.
Όμως, ο εν λόγω νόμος, δεν μπορεί να εξομοιώσει πλήρως τα επαγγελματικά δικαιώματα
των αποφοίτων των Α.Ε.Ι. με εκείνα των αποφοίτων των σχολών ανώτερης βαθμίδας Τ.Ε.Ι,
καθώς με αυτό τον τρόπο, θα καταργείτο η ποιοτική διάκριση μεταξύ ανώτατης και ανώτερης
εκπαίδευσης και θα θεωρούνταν ισότιμοι οι τίτn Π.Σ.Δ.Α.Τ.Μ.: ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ λοι σπουδών, καταστρατηγώντας τις συνταγματιΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΩΝΟΥΝ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ κές διατάξεις.
Π.Σ.Δ.Α.Τ.Μ. ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩ- Η έκδοση νόμου, που ορίζει τα επαγγελματικά
πόλη, την αρχιτεκτονική πράξη. Με ευθύνη και
τόλμη οι “αρχιτέκτονες” στέκονται μέσα στην
κοινωνία της κρίσης.
Η περιοδική έκδοση “αρχιτέκτονες” θα κυκλοφορεί 10 τεύχη ετησίως και θα διανέμεται
δωρεάν σε επιλεγμένα σημεία 10 ελληνικών πόλεων. Επιπλέον αποστέλλεται κατ’ οίκον κατόπιν
συνδρομής. Πληρ. : 210 3215146, ιστοσελίδα:
www.sadaspea.gr
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δικαιώματα των αποφοίτων των σχολών ανώτερης βαθμίδας, αποσκοπεί στη χορήγηση του
δικαιώματος σε αυτούς, να ασκούν ορισμένη
επαγγελματική δραστηριότητα που ασκείται και
από τους αποφοίτους των Α.Ε.Ι. (αυτοδυνάμως ή
σε συνεργασία με αυτούς), καθορίζοντας με σαφήνεια και ακρίβεια τις επαγγελματικές πράξεις
που δύνανται να ασκούν οι απόφοιτοι των σχολών αυτών.
Β. Περαιτέρω, η απόφαση αναφέρεται στην παράλειψη της Διοίκησης να προβεί στην έκδοση
του προβλεπόμενου από τις διατάξεις των άρθρων 25 παρ. 2 περ. γ΄ του ν. 1404/1983 και του
άρθρου 18 παρ. 2 του ν. 3794/2009 Προεδρικού
Διατάγματος, με το οποίο θα καθορίζονται τα
επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων
μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης των
Τμημάτων Πολιτικών Δομικών Έργων και Πολιτικών Έργων Υποδομής, των υφισταμένων,
κατά την έναρξη ισχύος του ν. 3794/2009, Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.
Παραδεκτά, συνεπώς, ζητείται με την άσκηση αιτήσεως ακυρώσεως η ακύρωση της παράλειψης
της Διοίκησης να προβεί σε οφειλόμενη νόμιμη
ενέργεια, ήτοι στην έκδοση Προεδρικού Διατάγματος με το οποίο θα καθορίζονται τα επαγγελματικά δικαιώματα των αιτούντων.
Ειδικότερα, κατά την απόφαση καταγράφεται
ότι με βάση τη διάταξη του αρ. 16 παρ. 7 του Συντάγματος, ιδρύθηκαν με το Ν. 1404/1983 (ΦΕΚ
Α΄173), τα Τ.Ε.Ι. και καθορίσθηκαν όλα τα σχετικά με τα εκπαιδευτικά ιδρύματα αυτά ζητήματα,
ενώ στο αρ. 1 παρ. 1 του νόμου, διευκρινίζεται
η ποιοτική διαφοροποίηση των τίτλων σπουδών
που παρέχουν τα Τ.Ε.Ι. από εκείνους των Α.Ε.Ι..
Πιο συγκεκριμένα, στο άρθρο 25 παρ. 2 περ. γ΄,
αναφέρεται η έκδοση Προεδρικών Διαταγμάτων, ως τρόπος αναγνώρισης των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων των Τ.Ε.Ι.
Κατ’ εξουσιοδότηση του εν λόγω άρθρου εκδόθηκε το υπ’ αριθμ. 318/1994 Π.Δ. (ΦΕΚ Α΄167),
με το οποίο καθορίσθηκαν τα επαγγελματικά
δικαιώματα των πτυχιούχων των Τμημάτων α)
Πολιτικών Δομικών Έργων, β) Πολιτικών Έργων
Υποδομής και γ) Τοπογραφίας, της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών των Τ.Ε.Ι.,
Ωστόσο, με την υπ’ αριθμ. 678/2005 απ. της
Ολομέλειας, ακυρώθηκαν οι διατάξεις του
ανωτέρω διατάγματος, που αφορούσαν στα
επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων
Τ.Ε.Ι. των ως άνω τμημάτων, που αφορούσαν τη
συμμετοχή τους και στα τρία στάδια της κατασκευαστικής διαδικασίας (μελέτη, επίβλεψη,
κατασκευή).
Περαιτέρω, με τις διατάξεις του ν. 3794/2009
(ΦΕΚ Α΄156), ορίσθηκε η διαδικασία έκδοσης
Διαταγμάτων που αφορούν τα επαγγελματικά
δικαιώματα των πτυχιούχων των τμημάτων Τ.Ε.Ι.,
τόσο των νεοϊδρυόμενων, όσο και εκείνων που
προϋφίσταντο του νόμου αυτού, καθώς επίσης
και οι ουσιαστικές και τυπικές προϋποθέσεις
για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητάς τους.
Παρά τις επιταγές των ανωτέρω διατάξεων δεν
εκδόθηκε νεότερο Π.Δ. (από την ακύρωση των διατάξεων της παρ. 2 του αρ. 1 του Π.Δ. 318/1994),
που να αφορά τα επαγγελματικά δικαιώματα των
πτυχιούχων των ως άνω αναφερόμενων Τμημάτων, καθώς κρίθηκε ότι το σχέδιο του διατάγματος που απεστάλη από τη Διοίκηση στο Συμβούλιο της Επικρατείας, το έτος 2010, κρίθηκε
ότι δεν προτεινόταν νομίμως στο σύνολό του
(βλ. 202/2011 Πρακτικό Επεξεργασίας).
Κατόπιν των ανωτέρω, και με την πάροδο εύλογου χρόνου, καθίσταται σαφές, ότι στοιχειοθετείται παράλειψη της νόμιμης υποχρέωσης
της Διοίκησης, (η οποία είχε συντελεσθεί κατά

το χρόνο άσκησης της αιτήσεως ακυρώσεως),
να προβεί στην έκδοση του προβλεπόμενου από
το ν. 1404/1983 Π.Δ., το οποίο θα καθορίζει τα
επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων μηχανικών Τμημάτων α) Πολιτικών Δομικών Έργων,
β) Πολιτικών Έργων Υποδομής και γ) Τοπογραφίας, της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών των
Τ.Ε.Ι., γεγονός το οποίο, συνιστά παράβαση τόσο
του αρ. 16 παρ. 7 , όσο και του άρθρου 5 παρ.
1 του Συντάγματος. Με βάση τους ανωτέρω λόγους, το ΣτΕ, δέχεται την αίτηση ακύρωσης ως
προς αυτόν τον λόγο και ακυρώνει την παράλειψη της Διοικήσεως να προβεί στην έκδοση του
προβλεπόμενου από τις διατάξεις των άρθρων
25 παρ. 2 περ. γ΄ του ν. 1404/1983 και του άρθρου
18 παρ. 2 του ν. 3794/2009 Π.Δ.
Επί της ουσίας η απόφαση αυτή έρχεται λοιπόν
για πολλοστή φορά να επιβεβαιώσει την ορθότητα της γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους σχετικά με το ποιοι και μέχρι ποίου βαθμού έχουν δικαιώματα σύνταξης
εξαρτημένων τοπογραφικών διαγραμμάτων.
Δικαιώνει στο έπακρο δε τη θέση του Π.Σ.Δ.Α.Τ.Μ.
που ζητάει την υιοθέτηση της γνωμοδότησης του
Ν.Σ.Κ. από τον αρμόδιο Αν. Υπουργό ΠΕΚΑ κ. Στ.
Καλαφάτη κατά τρόπο τέτοιο που (α) να εξαλείψει και το τελευταίο επιχείρημα των ελευθέρων
επαγγελματιών που αυθαιρετούσαν όλα αυτά τα
χρόνια εργαζόμενοι σε αντικείμενα που ουδεμία σχέση έχουν με τις σπουδές και το σκοπό
ίδρυσης των σχολών που αποφοίτησαν, (β) να μη
δίνει πάτημα σε κανένα δημόσιο λειτουργό που
δολίως επιθυμεί να παραβεί την κείμενη νομοθεσία, (γ) να μην δίνει το δικαίωμα σε κανένα να
θέτει θέμα ανισοτήτων απέναντι στο σύνταγμα
και τους νόμους.
Η απόφαση αυτή δεν ήταν η μόνη που μας δικαιώνει. Στις 18 Μαΐου του 2012 το τριμελές
πλημμελειοδικείο Κέρκυρας αθώωσε τους
συναδέλφους μηχανικούς δημόσιους υπαλλήλους της πολεοδομίας έναντι των οποίων προσέφυγε η ΕΕΤΕΜ και ελεύθεροι επαγγελματίες απόφοιτοι τεχνολογικών ιδρυμάτων, επειδή
αρνήθηκαν την υπογραφή τους σε αντισεισμικό
κανονισμό. Δεν πρόκειται για κάτι διαφορετικό
απ’ αυτό που ζητάμε εμείς. Το δικαστήριο έκρινε ότι οι δημόσιοι λειτουργοί οφείλουν να τηρούν
την κείμενη νομοθεσία και να μη δέχονται ιδιωτικές μελέτες από μη έχοντες το δικαίωμα επαγγελματίες. Πέραν τούτου και σ’ αυτή την απόφαση μνημονεύεται στο σκεπτικό του δικαστηρίου
η υπ’ αρίθμ. 451/2010 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ.
Επιβεβαιώνεται έτσι για άλλη μια φορά το Δ.Σ.
του Π.Σ.Δ.Α.Τ.Μ. που θεωρεί τη γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ. ως το μέγιστο νομικό εργαλείο
– επιχείρημα στην προσπάθεια διασφάλισης των
επαγγελματικών μας δικαιωμάτων.
Με την απόφαση αυτή μπορούν να αισθάνονται
δυνατοί απέναντι στις πιέσεις και τις απειλές
όλοι οι δημόσιοι λειτουργοί που κάνουν καλά
τη δουλειά τους και αρνούνται να καταπατήσουν το σύνταγμα και τους νόμους. Δεν έχουν
να φοβηθούν τίποτα, το δίκιο είναι με το μέρος
τους.
Tα πλήρη κείμενα των αποφάσεων του ΣτΕ και
του Πλημμελειοδικείου Κέρκυρας, βρίσκονται
στο site του ΠΣΔΑΤΜ, www.psdatm.gr

1

άρθρα 3,5,8,9 του Ν.4030/2011 (249/Α), άρθρο 3
του Ν. 4663/1930 άρθρο 4 του Ν. 4663/1930, άρθρου
μόνο του β.δ/τος 769/1972 (223 Α),παρ.1 του άρθρου
3 του Ν.Δ 4564/1966 ,αριθμ.678/2005 απόφαση
Ολ.ΣΤΕ),αριθμ.451/2010 Γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ, αρ.
Πρωτ. 26134/09-10.05.2010 έγγραφό του Τ.Ε.Ε εγκύκλιο ΔΤΕ/β/34285/375/24-09-2010 του ΥΠΕΚΑ

ΞΕΠΕΡΑΣΕ ΤΟ 30%
Η ΑΝΕΡΓΙΑ
ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.
ΣΥΝ 1800 ΑΝΕΡΓΟΙ
ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ!

Το 30,5% “χτύπησε” στο τέταρτο τρίμηνο του
2012 η ανεργία στη Θεσσαλονίκη, πραγματοποιώντας ρεκόρ, σύμφωνα με την έρευνα εργατικού
δυναμικού της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής
(ΕΛΣΤΑΤ). Μάλιστα, οι επιστημονικοί συνεργάτες
των εργατικών συνδικάτων θεωρούν ότι η πραγματική ανεργία είναι ακόμη υψηλότερη.
Ειδικότερα σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ,
ο πληθυσμός της πόλης φτάνει τα 793.200 άτομα και το εργατικό δυναμικό της τις 412.100. Οι
απασχολούμενοι βρίσκονται στις 286.600 και οι
άνεργοι στις 125.500, ενώ ο μη ενεργός πληθυσμός στις 381.100.
“Με βάση αυτά τα στοιχεία η εικόνα που προκύπτει για τη Θεσσαλονίκη παραπέμπει σε
πόλη του… Μαγκρέμπ και όχι της Ευρωπαϊκής
Ένωσης”, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, σε
πρωτοσέλιδο δημοσίευμά της, στις 15/3, η εφημερίδα “Μακεδονία”. Σε ό,τι αφορά την απασχόληση, στη Θεσσαλονίκη φτάνει στο 52% του πληθυσμού της, μία ποσοστιαία μονάδα κάτω από τον
εθνικό μέσο όρο, 1,7 ποσοστιαία μονάδα κάτω
από το μέσο όρο των αστικών περιοχών και 4,2
ποσοστιαίες μονάδες κάτω από το ποσοστό της
πρωτεύουσας. Σε σχέση με το τέλος του 2011 στο
τέλος του 2012 υπάρχουν 22.700 περισσότεροι
άνεργοι, δηλαδή 1.891 νέοι άνεργοι κάθε μήνα.
Στην Κεντρική Μακεδονία συνολικά στο τέταρτο
τρίμηνο του 2012 η ανεργία έφτασε στο 27,9%
από 22,8% το αντίστοιχο διάστημα του 2011. Ειδικότερα η Κεντρική Μακεδονία εμφανίζει πληθυσμό 1.629.700 και το εργατικό δυναμικό της
φτάνει τις 832.600. Οι απασχολούμενοι είναι στις
600.000, ο πληθυσμός των ανέργων στις 232.600
και των οικονομικά μη ενεργών στις 797.100.
Με βάση αυτά τα στοιχεία περισσότεροι από
τους μισούς άνεργους της Κεντρικής Μακεδονίας ζούνε μέσα στο πολεοδομικό συγκρότημα
της Θεσσαλονίκης. Σε ό,τι αφορά την απασχόληση, φτάνει το 51,1%, ένα ποσοστό ιδιαίτερα χαμηλό σε σύγκριση με την Αττική (55,9%),
την Κρήτη (55,2%) και το Νότιο Αιγαίο (54,8%)
και αισθητά υψηλότερο μόνο από τη Δυτική
Μακεδονία (48,3%), όπου η ανεργία βρίσκεται στο 30,1%, το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό
έπειτα από αυτό της πόλης της Θεσσαλονίκης.
Πανελλαδικά κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2012
το ποσοστό της ανεργίας ανέβηκε στο 26% από
24,8% στο τρίτο τρίμηνο του περασμένου έτους
και από 20,7% στο τέλος του 2011. Ο εθνικός
πληθυσμός των ανέργων έφτασε το 1.295.535
και είναι αυξημένος κατά 26,3% σε σχέση με το
τελευταίο τρίμηνο του 2011. Εκτός ελέγχου βρίσκεται η ανεργία στις ηλικιακές ομάδες έως και
24 ετών, με 57,8% (μάλιστα στις γυναίκες ανήλθε
στο 65%!), και έως και 29 ετών, με 39,4%. Αναφορικά με το επίπεδο εκπαίδευσης, η ανεργία για
τους απόφοιτους λυκείου βρίσκεται στο 28,1%,
για τους απόφοιτους ΤΕΙ στο 29,1%, για τους
απόφοιτους ΑΕΙ στο 16,6% και για τους κατόχους
μεταπτυχιακών ή διδακτορικών τίτλων στο 14,3%.
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ΠΟΤΕ ΞΑΝΑ!
σμό και τον αντισημιτισμό. Μπορεί να είναι λίγοι.
Μπορεί να είναι λιγότεροι απ’ ό,τι σε άλλες δυτικές κοινωνίες. Αλλά και λίγοι προσβάλλουν. Προσβάλλουν τη μνήμη των θυμάτων του Ναζισμού.
Όλων των θυμάτων! Χριστιανών και Εβραίων». Ο
πρωθυπουργός έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα τονίζοντας ότι ο ελληνικός πολιτισμός είναι αντίπαλος με
τον ρατσισμό. “Ο αντισημιτισμός είναι ξένος και
εχθρικός προς την Ελλάδα, τους Έλληνες και τον
Πολιτισμό μας. Γιατί τα αδέλφια μας, που χάθηκαν
τότε, οι Έλληνες Εβραίοι ήταν αυτό ακριβώς: αδέλφια μας. Και μαζί τους χάθηκαν και εκατοντάδες
χιλιάδες Έλληνες πολεμώντας τους κατακτητές»,
τόνισε και παρατήρησε ότι ο νεοναζισμός σηκώνει
πάλι κεφάλι στην Ευρώπη, λέγοντας ότι σε αυτό
βοηθά και η κρίση και η πολύ μεγάλη ανεργία. «Γι
αυτό και σήμερα περισσότερο από κάθε άλλη φορά
οφείλουμε να έχουμε το νου και τα μάτια μας ανοιχτά. Σας βεβαιώ ότι στην Ελλάδα δεν θα αφήσουμε
να συμβεί κάτι τέτοιο. Ως πρωθυπουργός αυτής
της χώρας, στέλνω από το βήμα αυτό ένα ισχυρό
μήνυμα σε ολόκληρη την ελληνική κοινωνία: θα
εξακολουθήσουμε όπως και στο παρελθόν, με
νομοθετικά μέτρα, όποτε χρειάζεται, να δείχνουμε
μηδενική ανοχή στην αντιμετώπιση κρουσμάτων
βίας και ρατσισμού. Από το βήμα αυτό, τιμώντας
τους νεκρούς μας, σας καλώ όλους στον αγώνα
που απαιτεί η υπόσχεσή όλων μας. Η υπόσχεση
του “Ποτέ ξανά”», τόνισε ο κ. Σαμαράς.
Έκκληση προς το ελληνικό κοινοβούλιο να κάνει ό,τι
είναι δυνατόν προκειμένου να τεθεί εκτός νόμου η
Χρυσή Αυγή, απηύθυνε ο πρόεδρος του Παγκόσμιου Εβραϊκού Συνεδρίου Ρόναλντ Λόντερ. “Σήμερα,
αν και υπάρχει ειρήνη, δεν είναι όλα ειρηνικά. Οι
Εβραίοι έχουν λόγο για ν’ ανησυχούν. Όχι για τυχόν
εξολόθρευσή τους αλλά για τον εξτρεμισμό, τη φανατική ιδεολογία, μία ιδεολογία που έφερε την καταστροφή πριν από 70 χρόνια. Μιλώ για τη ‘Χρυσή
Αυγή’” είπε χαρακτηριστικά. “Οι ηγέτες τους χρησιμοποιούν τον χιτλερικό χαιρετισμό. Χρησιμοποιούν τη σβάστικα στις συγκεντρώσεις του κόμματός
τους. Μιλούν για ‘αίμα και τιμή’. Τιμούν τους ηγέτες της ναζιστικής Γερμανίας. Αμφισβητούν ανοιχτά το Ολοκαύτωμα και αρνούνται την ύπαρξη των
θαλάμων αερίων. Επιτίθενται σε ανθρώπους στους
δρόμους μόνο και μόνο επειδή το χρώμα του δέρματός τους είναι διαφορετικό. Απειλούν δημοσιογράφους. Μιλούν όπως οι ναζί. Συμπεριφέρονται
όπως οι ναζί. Είναι ναζί” υπογράμμισε ο πρόεδρος
του Παγκόσμιου Εβραϊκού Συνεδρίου.
Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Κεντρικού
Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδας και της Ισραη-

λιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης, Δαυίδ Σαλτιέλ,
εξήρε την παρουσία του κ. Σαμαρά και είπε ότι για
πρώτη φορά πρωθυπουργός της Ελλάδας τίμησε
τη Συναγωγή και τη μνήμη των αθώων θυμάτων
του Ολοκαυτώματος με άμεσο και παραδειγματικό
τρόπο. Υπενθύμισε ότι η οικογένεια του Αντώνη Σαμαρά διέσωσε Εβραίους στη διάρκεια της κατοχής
κι ότι έχει τιμηθεί με ειδικό βραβείο. Σε ό,τι αφορά τη σημερινή συγκυρία, υπογράμμισε: «Είμαστε
εδώ σε ένα πολιτικό και κοινωνικό περιβάλλον που
φαίνεται όχι μόνο να έχει ξεχάσει, αλλά και να μην
κατανοεί το Ολοκαύτωμα. Η έμπρακτη απόδοση τιμής στους μάρτυρες του 1943 είναι η αποτελεσματική αντιμετώπιση του ρατσισμού και του μίσους».
Να αναλάβουν «πιο σοβαρή και συντονισμένη δράση κατά της άρνησης του Ολοκαυτώματος, του αντισημιτισμού, του ρατσισμού και της ξενοφοβίας, να
εφαρμόσουν όλους τους σχετικούς ευρωπαϊκούς
νόμους» και «να ενώσουν όλες τις δημοκρατικές
δυνάμεις κατά των εχθρών της δημοκρατίας, προκειμένου να μην επιτρέψουν στην κοινωνία να “βυθιστεί” στο σκοτάδι του ρατσιστικού μίσους και του
αντισημιτισμού» προτρέπει τις ελληνικές αρχές το
Παγκόσμιο Εβραϊκό Συνέδριο (WJC).
Σε ψήφισμα, που υιοθετήθηκε στη συνεδρίαση της
διευρυμένης εκτελεστικής επιτροπής του WJC,
στη Θεσσαλονίκη, επαναλαμβάνεται ακόμη –μεταξύ άλλων- πως «η Ελλάδα θα πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο απαγόρευσης της λειτουργίας
πολιτικών κομμάτων, όπως το κίνημα της Χρυσής
Αυγής, που συνιστά πραγματική απειλή για μία φιλελεύθερη δημοκρατία».
Το WJC «επισημαίνει με ανησυχία τις αυξανόμενες εκφράσεις αντισημιτισμού και την άνοδο του
εξτρεμιστικού και βίαια ρατσιστικού κινήματος της
Χρυσής Αυγής» κι εκφράζει «τη μεγάλη του ανησυχία για το γεγονός ότι ένα τμήμα της ελληνικής
κοινωνίας μοιάζει να μην έχει θορυβηθεί αρκετά
ως προς το πού μπορεί να οδηγήσει εν τέλει μία
τέτοια ιδεολογία μίσους». Το WJC καλεί, επίσης,
την Ευρωπαϊκή Ένωση «να διασφαλίσει ότι πολιτικά κινήματα, τα οποία ενστερνίζονται κάποια πλατφόρμα διακρίσεων κατά εθνικών ή θρησκευτικών
μειονοτήτων, κατά παράβαση της Χάρτας Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, θα τυγχάνουν συντονισμένης αντιμετώπισης σε όλα τα κράτη - μέλη της
Ένωσης και πως οι αρμόδιες για την εφαρμογή του
νόμου Αρχές θα λαμβάνουν την απαραίτητη στήριξη για την προστασία των πολιτών από τέτοιου
είδους εγκλήματα». Σημειώνεται ότι επρόκειτο για
την πρώτη συνεδρίαση του WJC στη Θεσσαλονίκη.
n

Αρχιτεκτόνων (UIA), που πραγματοποιήθηκε στις
εγκαταστάσεις του ΤΕΕ/ΤΚΜ.
Στη συνάντηση τέθηκαν ακόμη επί τάπητος
θέματα που αφορούν τη διεύρυνση και ανανέωση
του Ελληνικού Τμήματος της UIA, τη συμμετοχή
συναδέλφων σε ομάδες εργασίας, τις δυνατότητες
και το μέλλον, αλλά και την εσφαλμένη εικόνα, που
δημιουργήθηκε στον τεχνικό κόσμο, ότι υιοθετήθηκε από το ΤΕΕ ο πρόσφατος ιδιωτικός διαγωνισμός
της πεζοδρόμησης της οδού Πανεπιστημίου.
Οι συνάδελφοι ενημερώθηκαν ακόμη για το
συνέδριο της UIA στο Durban το 2014 με θέμα
Σημαντικά ζητήματα, όπως η οικονομική κρίση και “Architecture Otherwhere” και τις δυνατότητες
η ανεργία των μηχανικών, αλλά και οι αρχιτεκτονικοί συμμετοχής τους/ Στην συνάντηση συμμετείχαν
διαγωνισμοί της UIA-UNESCO, συζητήθηκαν στις συνάδελφοι από τη Βόρεια Ελλάδα.
8 Μαρτίου, στη Θεσσαλονίκη, κατά τη συνάντηση Εκ μέρους του ελληνικού τμήματος, την ενημέρωση
του ελληνικού τμήματος της Διεθνούς Ένωσης έκανε η Φανή Βαβύλη. Το ΤΕΕ εκπροσώπησε το

μέλος της διοικούσας επιτροπής Ντίνος Μακέδος,
τον ΣΑΔΑΣ ο αντιπρόεδρος Άγγελος Βακαλόπουλος,
τον ΣΑΘ η πρόεδρος Όλγα Πάππα και την UIA ο
Νίκος Φιντικάκης, που ανέπτυξαν πλευρές των
αρχιτεκτόνων και του επαγγέλματος οι οποίες μας
απασχολούν σήμερα.
Η Μίτση Βαλασά (ΤΕΕ Βόλου) αναφέρθηκε στην
εκπροσώπηση στο FABSR (Φόρουμ Αρχιτεκτόνων
Μαύρης Θάλασσας) και στο πρόγραμμα για
τις μικρομεσαίες πόλεις και η Γιάννα Μήτσου
(ΤΕΕ Καβάλας) στο πρόγραμμα “Τουρισμός”.
Συζητήθηκαν επίσης θέματα που ετέθησαν από
τους συναδέλφους με κυρίαρχα τα ζητήματα της
μέγιστης δυνατής ενημέρωσης, την πρόσβαση
σε πληροφορίες που αφορούν επαγγελματικές
ευκαιρίες και τη συμμετοχή όλων σε διάφορους
τομείς ενδιαφέροντος. n

www.tovima.gr

www.aftodioikisi.gr

Ήταν 15 Μαρτίου 1943, όταν το πρώτο τρένο γεμάτο με Θεσσαλονικείς εβραίους ξεκινούσε το
μακάβριο ταξίδι του προς το Άουσβιτς. Για πολλές
εβδομάδες, μεταγωγικά βαγόνια γεμάτα με 2.000,
κατά μέσο όρο, Θεσσαλονικείς Εβραίους κατευθύνονταν στο ναζιστικό κολαστήριο. Κατά τη διάρκεια του Ολοκαυτώματος, η Ελλάδα έχασε το 81%
του Εβραϊκού πληθυσμού της. Περίπου 60.000 με
70.000 Ελληνο-Εβραίοι θανατώθηκαν, οι περισσότεροι στο Άουσβιτς- Μπιρκενάου.
Εβδομήντα χρόνια αργότερα, με μία σεμνή και συγκινητική τελετή στη Συναγωγή της Θεσσαλονίκης,
τιμήθηκε η μνήμη των αδικοχαμένων Εβραίων της
πόλης. Στην εκδήλωση παραβρέθηκε και ο Αντώνης Σαμαράς. Ήταν η πρώτη φορά που έλληνας
πρωθυπουργός επισκέφτηκε Συναγωγή. Χαρακτήρισε το Ολοκαύτωμα προμελετημένο και οργανωμένο μαζικό έγκλημα και σημείωσε: «Όπως
ξέρετε, «Ολοκαύτωμα» είναι ελληνική λέξη. Και
ως τέτοια επιβλήθηκε διεθνώς. Σημαίνει εκείνο
που καίγεται εντελώς, χωρίς ίχνη και χωρίς να
αφήνει κανένα κατάλοιπο συνέχειας. Είναι στενά
συνδεδεμένο ως έννοια, και με μία άλλη ελληνική
λέξη, τη Γενοκτονία. Σήμερα, λαοί και κυβερνήσεις
έχουν χρέος να παίρνουν κάθε μέτρο, να υλοποιούν
κάθε πρωτοβουλία, με στόχο την αποκατάσταση
της ιστορικής πραγματικότητας στέλνοντας ηχηρά
μηνύματα στην κοινωνία, κυρίως όμως στη νέα
γενιά. Για να είμαστε βέβαιοι ότι αυτό δεν θα ξανασυμβεί» είπε. Αμέσως μετά αναφέρθηκε -χωρίς
να την κατονομάσει- στην Χρυσή Αυγή, λέγοντας:
«την απαράμιλλη Αντίσταση, αυτή την ηθική και
πολιτική νίκη ολόκληρου του ελληνικού λαού κατά
του φασισμού την προσβάλλουν βάναυσα και την
αμαυρώνουν σήμερα οι ελάχιστες μεμονωμένες
φωνές που προσπαθούν να αναβιώσουν τον ρατσι-

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ UIA
ΣΤΟ ΤΕΕ/ΤΚΜ

19/460
ΤΕΥΧΟΣ

1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΘ
Για τον τρόπο λειτουργίας του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης του ΑΠΘ, ενημέρωσε τα μέλη της
Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ/ΤΚΜ το στέλεχος
του Γραφείου, αν.καθηγητής τμήματος Γεωλογίας,
Αντώνιος Κορωναίος. Παράλληλα, ζήτησε από το
ΤΕΕ/ΤΚΜ να ενημερώσει τα χιλιάδες μέλη του για
τις δυνατότητες, τις παροχές και τις υποχρεώσεις
του Γραφείου.
Όπως είπε ο κ. Κορωναίος το Γραφείο Πρακτικής
Άσκησης του ΑΠΘ λειτουργεί από το 2002 για την
υλοποίηση του Προγράμματος «Πρακτική Άσκηση
Φοιτητών Α.Π.Θ.» με τη χρηματοδότηση των Προγραμμάτων Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. Ι και Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ, στα
πλαίσια των οποίων συμμετείχαν συνολικά περίπου 10.000 φοιτητές/φοιτήτριες. Το Πρόγραμμα
«Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Α.Π.Θ.» υλοποιείται
μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.
Στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013, το Γραφείο
Πρακτικής Άσκησης λειτουργεί, υποστηρίζει και
εξυπηρετεί κεντρικά τις 23 Σχολές/Τμήματα του
Πανεπιστημίου που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα
“Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΑΠΘ”.
Στόχοι του προγράμματος είναι η ουσιαστική
επαφή των φοιτητών με τους εν δυνάμει χώρους
απασχόλησης, η ενημέρωση των φοιτητών για τις
τάσεις της αγοράς και τις δεξιότητες που απαιτούνται, η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των πτυχιούχων και η δημιουργία ενός σταθερού δεσμού
μεταξύ του πανεπιστήμιου και του φοιτητικού δυναμικού με την παραγωγή
Ωφελούμενοι από το πρόγραμμα πρακτικής:

ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΟΔΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: ΜΙΑ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕ
“ΨΥΧΗ” ΚΑΙ ΜΝΗΜΗ
Στην πρώτη θέση πανευρωπαϊκά στον τομέα
των τροχαίων δυστυχημάτων βρίσκεται η Ελλάδα (110 νεκροί ανά εκατομμύριο κατοίκων),
με το 80% των ατυχημάτων να οφείλονται στη
συμπεριφορά του οδηγού. Συγκεκριμένα, σε
έλλειψη προσοχής οφείλεται το 21% των θανατηφόρων ατυχημάτων και στην είσοδο στο αντίθετο ρεύμα το 13%, ενώ τα υψηλότερα ποσοστά κατέχουν η μεγάλη ταχύτητα και το αλκοόλ.
Σύμφωνα με στοιχεία του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας, το 30-50% των τροχαίων ατυχημάτων σχετίζεται με λήψη αλκοόλης. Όσον
αφορά στην Ελλάδα, σύμφωνα με τη Διεύθυνση Τροχαίας σε τυχαίους ελέγχους αλκοτέστ
στη χώρα μας, το ποσοστό 2,8% των οδηγών
που βρέθηκαν με επίπεδα αλκοόλης άνω του
νομίμου ορίου ευθύνεται για άνω του 20-30%
των θανατηφόρων τροχαίων.
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• προπτυχιακοί φοιτητές - φοιτήτριες: έχουν τη
δυνατότητα μέσα από το πρόγραμμα πρακτικής
άσκησης να γνωρίσουν και να αποκτήσουν ουσιαστική επαφή με την αγορά εργασίας, να εφαρμόσουν τις επιστημονικές τους γνώσεις στην πράξη
ενώ ταυτόχρονα θέτουν τα θεμέλια για την επαγγελματική τους αποκατάσταση
• συνεργαζόμενοι φορείς: έχουν την ευκαιρία να
αξιοποιήσουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις
ιδέες νέων ανθρώπων ενώ ταυτόχρονα τους δίνεται η ευκαιρία για την επιλογή ενός μελλοντικού
συνεργάτη
• πανεπιστήμιο: μέσω της αμφίδρομης μετάδοσης
πληροφοριών μεταξύ του πανεπιστημίου και των
παραγωγικών φορέων είναι δυνατή η ενίσχυση
των προγραμμάτων σπουδών
Το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές
- φοιτήτριες να ασκηθούν για χρονικό διάστημα
ενός έως τεσσάρων μηνών σε ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς που παρέχουν θέσεις πρακτικής
άσκησης. Το πρόγραμμα καλύπτει τόσο την αμοιβή
των ασκούμενων φοιτητών - φοιτητριών όσο και
την ασφαλιστική τους εισφορά μηνιαίως, η οποία
αναφέρεται στον κίνδυνο ατυχήματος και αφορά
τον κλάδο ασθενείας. Οι φοιτητές - φοιτήτριες των
Σχολών - Τμημάτων του ΑΠΘ που συμμετέχουν στο
πρόγραμμα, μπορούν να πραγματοποιήσουν την
πρακτική τους άσκηση τόσο στην πόλη της Θεσσαλονίκης όσο και σε όποια άλλη πόλη της Ελλάδας
επιθμούν. Επισημαίνεται ότι το πρόγραμμα δεν
καλύπτει έξοδα διαμονής.
Το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης απευθύνεται
σε όλες τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού, δημόσιου
και ευρύτερου δημόσιου τομέα, ΝΠΙΔ, δημοτικές

επιχειρήσεις, ΟΤΑ, σχολικές μονάδες, ΚΕΚ, σχολεία δεύτερης ευκαιρίας, οργανισμούς και σωματεία Μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ιστορικά
αρχεία, πολιτιστικούς φορείς, εκδοτικούς οίκους,
χρηματιστηριακές εταιρίες, λογιστικά γραφεία,
κτηνοτροφικές μονάδες, εταιρίες μελετών, εταιρίες πληροφορικής, τεχνικά γραφεία, κατασκευαστικές εταιρίες, βιομηχανίες, επιμελητήρια, εφημερίδες, ραδιόφωνα, μεταλλευτικές εταιρίες κτλ
• Φορέας Υποδοχής υποχρεούται:
• να τοποθετήσει τον ασκούμενο φοιτητή - φοιτήτρια σε θέση πρακτικής άσκησης και στον τομέα
που έχει δηλώσει στην εκδήλωση ενδιαφέροντος
του
• να εξασφαλίσει χώρο εργασίας και να αναθέσει
καθήκοντα στους ασκούμενους με βάση το αντικείμενο σπουδών τους
• να αποστείλει τις απαραίτητες φόρμες (σε έντυπη κι ηλεκτρονική μορφή) για την έναρξη και τη
λήξη της πρακτικής άσκησης
• να αναθέσει σε ένα στέλεχος του φορέα την
επίβλεψη του ασκούμενου φοιτητή ο οποίος θα
πρέπει να εκπαιδεύσει το φοιτητή - φοιτήτρια
πάνω στον τομέα που συνάδει με το αντικείμενο
σπουδών του αφιερώνοντάς του τον απαιτούμενο
χρόνο
• να επιλύσει τυχόν προβλήματα που προκύπτουν
κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης σε συνεργασία με τον επόπτη καθηγητή της αντίστοιχης
σχολής - τμήματος
• να συμπληρώσει τα απαραίτητα έντυπα, που
αφορούν την αξιολόγηση του ασκούμενου, την
ανατροφοδότηση του γραφείου πρακτικής άσκησης. n

ντρικής Μακεδονίας για το πρόγραμμα αυτό, με
Αντένες στους Νομούς της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας τις κατά τόπους Αναπτυξιακές Εταιρείες.
Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά έως Τετάρτη 24/4/2013 και θα
κατατίθενται ως φυσικός φάκελος στις Αντένες
του Μηχανισμού Υποστήριξης, εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα της οριστικοποίησης της ηλεκτρονικής υποβολής.
Για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων έχουν
προγραμματιστεί τοπικές ενημερωτικές εκδηλώσεις.
Για επιπλέον πληροφορίες, κάθε ενδιαφερόμενος
μπορεί να επικοινωνεί με την ΑΝΕΘ (Πλούτωνος
Άρχισε η υποβολή προτάσεων (2η προκήρυξη) για 27, Θεσσαλονίκη, τηλέφωνο 2310412050, www.
την ενίσχυση ιδιωτικών επενδύσεων (τουριστι- aneth.gr) και τις Αναπτυξιακές Εταιρείες των
κών, βιοτεχνικών και παροχής υπηρεσιών), στο υπόλοιπων Νομών της Περιφέρειας Κεντρικής
πλαίσιο των Μέτρων 311, 312 και 313 του Άξονα Μακεδονίας:
3 «Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και Για το Ν. Πέλλας στην Αναπτυξιακή Πέλλας (Σαδιαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας» του κελαροπούλου 14 και Φιλελλήνων γωνία, Έδεσσα,
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλά- τηλ. 2381024858, www.anpe.gr).
δας 2007-2013.
Για το Ν. Σερρών, στην Αναπτυξιακή Σερρών (Β.
Πιο συγκεκριμένα ενισχύονται ιδρύσεις, επεκτά- Αλεξάνδρου 2, Σέρρες, τηλ. 2321064402, www.
σεις και εκσυγχρονισμοί καταλυμάτων, κέντρων aneser.gr).
εστίασης, μονάδων αναψυχής, βιοτεχνιών και Για το Ν. Χαλκιδικής, στην Αναπτυξιακή Χαλκιδιεπιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών. Δικαιούχοι κής (22ας Απριλίου και Μακεδονίας γωνία, Πολύείναι φυσικά πρόσωπα (γεωργοί και μη γεωργοί) γυρος, τηλ. 2371024507, www.anetxa.gr).
και νομικά πρόσωπα.
Για το Ν. Ημαθίας, στην Αναπτυξιακή Ημαθίας
Οι προτεινόμενες επενδύσεις αφορούν αποκλει- (Θεσσαλονίκης 46, Βέροια, τηλ. 2331020321,
στικά τις επιλεγμένες περιοχές εφαρμογής του www.anhma.gr).
Άξονα 3, που είναι ορεινές και μειονεκτικές πε- Για το Ν. Κιλκίς, στην Αναπτυξιακή Κιλκίς (Σόλωριοχές.
νος 13, Κιλκίς, τηλ. 2341025305, www.anki.gr).
Η Αναπτυξιακή Νομού Θεσσαλονίκης Α.Ε.-Ανα- Για το Ν. Πιερίας, στην Πιερική Αναπτυξιακή
πτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ (ΑΝΕΘ) αποτελεί (16ης Οκτωβρίου 17β, Κατερίνη, τηλ. 2351027541,
το Μηχανισμό Υποστήριξης στην Περιφέρεια Κε- www.pieriki-anaptixiaki.gr). n

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΟΡΕΙΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ
Β. ΕΛΛΑΔΑΣ

20/460
ΤΕΥΧΟΣ

1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
Απόστολος Τζιτζικώστας
Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας

Το μέλλον της ΠΚΜ
περνά μέσα από τη συνεργασία
n Άγγελος Αγγελίδης
Τα προβλήματα που κατέγραψε κατά τη διάρκεια
των επισκέψεών του στις περιφερειακές ενότητες της κεντρικής Μακεδονίας, παρουσιάζει σε
συνέντευξή του στο ΤΕΧΝΟΓΡΑΦΗΜΑ, ο νέος
περιφερειάρχης Απόστολος Τζιτζικώστας. Καταλογίζει “προχειρότητα και ελλιπέστατη προετοιμασία” στον Καλλικράτη και αναφέρεται στους
τρεις κεντρικούς άξονες δράσεις της νέας διοίκησης της ΠΚΜ. Υποστηρίζει ότι η Περιφέρεια
καταβάλλει μεγάλη προσπάθεια για τη σωτηρία
της Κορώνειας και αναφέρεται στο σίριαλ της
πεζοδρόμησης της Αγίας Σοφίας. Δήλωσε ότι
περιμένει το πόρισμα του ΤΕΕ/ΤΚΜ για τα αρχαία του υπο κατασκευή σταθμού Βενιζέλου του
μετρό Θεσσαλονίκης, ξεκαθαρίζει ότι η ΠΚΜ είναι ανοιχτή σε όλους και τονίζει ότι σε έναν χρόνο θα είναι έτοιμο το υπο κατασκευή μέγαρο της
ΠΚΜ στη δυτική πλευρά της πόλης.
Πρόσφατα επισκεφτήκατε τις επτά περιφερειακές ενότητες που συνθέτουν την Κεντρική Μακεδονία. Ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα
κάθε μίας;
Τα προβλήματα που καταγράφονται στις Περιφερειακές Ενότητες, αλλά και σε ολόκληρη την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας συνοψίζονται
σε τρία κεντρικά πεδία: Πρώτο πεδίο, το αναπτυξιακό έλλειμμα και η ύφεση, που είναι αποτέλεσμα της κρίσης σε συνδυασμό με την επιχειρηματική μετανάστευση προς τις όμορες χώρες, η
οποία είχε ξεκινήσει ήδη από τα προηγούμενα
χρόνια στην περιοχή μας. Εάν προσθέσουμε σε
αυτά και τα προβλήματα υποχρηματοδότησης
και γραφειοκρατίας, τότε αντιλαμβάνεστε ότι το
μίγμα αποκτά εκρηκτικές διαστάσεις. Το αποτέλεσμα αποτυπώνεται έντονα στα ποσοστά ανεργίας, που στους νέους ξεπερνούν πλέον το 50%.
Το δεύτερο πεδίο είναι τα προβλήματα, τα οποία
καταγράφονται ακόμα και σήμερα, στις υποδομές. Πολλά αναπτυξιακά έργα πνοής έχουν
τεράστιες καθυστερήσεις ή παραμένουν παγωμένα, οι ρυθμοί αναβάθμισης και επέκτασης των
δικτύων, όπως για παράδειγμα των οδικών αξόνων, είναι ιδιαίτερα χαμηλοί, όταν μάλιστα στην
περιοχή μας εκτελείται το 70% της μεταφορικής
και εξαγωγικής δραστηριότητας της χώρας, ενώ
οι συνδυασμένες μεταφορές, τις οποίες ευνοεί
η στρατηγική γεωγραφική θέση της Κεντρικής
Μακεδονίας, παραμένουν ζητούμενο, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα το σιδηροδρομικό
δίκτυο, το οποίο σήμερα είναι ουσιαστικά αναξιοποίητο. Το τρίτο πεδίο είναι οι δημοσιονομικές
περικοπές που έχουμε υποστεί και συγκεκριμένα το ψαλίδισμα έως και 90% των Κεντρικών
Αυτοτελών Πόρων και η μείωση κατά 55% του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Συνοπτικά, αυτά είναι τα κυριότερα προβλήματα, που διατρέχουν ολόκληρη την Κεντρική Μακεδονία. Το
κυριότερο όπλο μας για την αντιμετώπισή τόσο
των αναπτυξιακών, όσο και των προβλημάτων
στις υποδομές είναι το ΕΣΠΑ. Αυτός είναι και ο
λόγος που θέσαμε ως κορυφαία προτεραιότη-

Mακέτα: από την Περιφέρεια Kεντρικής Μακεδονίας

agelioforos.gr

τα την αύξηση του ρυθμού απορροφητικότητας
μέσα από την ταχύτερη υλοποίηση των έργων που
έχουν ενταχθεί, αλλά και τη δυναμική προώθηση
προγραμμάτων, όπως αυτό της ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων ύψους 90 εκατομμυρίων
ευρώ. Συνεργαζόμαστε στενά με τους δήμους
και τα επιμελητήρια στην Κεντρική Μακεδονία,
ώστε τα ζητήματα που καταγράφονται να αντιμετωπίζονται γρήγορα και αποτελεσματικά.

villagesnews.blogspot.com

ριφερειακής Ενότητας και να τα αξιοποιήσουμε,
αναδεικνύοντας τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα. Δεν σηκώσαμε λοιπόν, τα χέρια μπροστά
στα προβλήματα, αντίθετα επεξεργαστήκαμε τα
δεδομένα και αξιοποιήσαμε τα πεδία στα οποία,
θεσμικά και νομικά, είχαμε τη δυνατότητα. Για
όλα τα άλλα θεσμικά και λειτουργικά προβλήματα του Καλλικράτη είμαστε σε συνεννόηση και
συνεργασία με το υπουργείο Εσωτερικών, για να
μπορέσουμε να τα ξεπεράσουμε.

Δεν σηκώσαμε λοιπόν, τα χέρια μπροστά στα προβλήματα, αντίθετα επεξεργαστήκαμε τα δεδομένα Πώς είναι η συνεργασία σας με τον Γ.Γ. της Αποκαι αξιοποιήσαμε τα πεδία στα οποία, θεσμικά και κεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης;
Έχει ξεκαθαρίσει ο διαχωρισμός των αρμοδιονομικά, είχαμε τη δυνατότητα
τήτων σας;
Ο Καλλικράτης ήταν ένα μεγάλο βήμα για τη χώρα. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας συνεργάΈχουν ξεπεραστεί τα προβλήματα; Απέκτησε και ζεται θεσμικά και εποικοδομητικά με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Η ερώτησή σας όμως,
πάλι σωστό βηματισμό η αυτοδιοίκηση;
Ανοίγετε ένα τεράστιο κεφάλαιο και θα σας πω και ειδικά το δεύτερο σκέλος της, μου δίνει την
ότι ακόμα και σήμερα υπάρχουν πολλά κενά στον ευκαιρία να επισημάνω ότι θα πρέπει, συνολικά
Καλλικράτη, που προκαλούν αρρυθμίες. Όμως, ως χώρα, στο πλαίσιο μάλιστα της αξιολόγησης
υπάρχει και το ζήτημα της ερμηνείας και της των δομών του κράτους, να επανεξετάσουμε
εμβάθυνσης στο πνεύμα του νόμου, τουλάχιστον φορείς και αρμοδιότητες, που σήμερα διασπείόσον αφορά τις Περιφέρειες. Υπάρχει λοιπόν χώ- ρονται με αποτέλεσμα ταυτόχρονα να διασπείρος, τον οποίο στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακε- ρονται οι πόροι και οι δυνατότητες του κάθε
δονίας ήδη εκμεταλλευτήκαμε, προσπερνώντας φορέα. Στην Ελλάδα έγινε ένα σημαντικό βήμα
την αναποτελεσματική γεωγραφική συνένωση με την θεσμοθέτηση της αιρετής περιφερειακής
παλαιών νομών, που έγινε σχεδόν αποκλειστι- αυτοδιοίκησης, ένα βήμα που στην Ευρώπη είχε
κά για δημοσιονομικούς λόγους και περάσαμε γίνει πριν δεκαετίες. Όμως το ίδιο το κράτος και
στην Ενιαία Περιφέρεια εισάγοντας την Τομε- οι αρμόδιοι υπουργοί, πριν δύο χρόνια, έβαλαν
ακή Διοίκηση, που έχει σαφείς αναπτυξιακούς τρικλοποδιά στο νέο θεσμό, είτε με τη διατήρηση
στόχους. Μπορούμε πλέον, να αθροίσουμε τα των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, είτε ακόμα
ιδιαίτερα στοιχεία και τις δυνατότητες κάθε Πε- με την καθυστερημένη μεταφορά αρμοδιοτήτων,
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που ήρθαν στις Περιφέρειες, επτά μήνες μετά
την εφαρμογή του Καλλικράτη. Αποδεικνύεται
ότι υπήρξε δυστυχώς, προχειρότητα και ελλιπέστατη προετοιμασία. Το χειρότερο είναι ότι αυτό
έγινε σε περίοδο κρίσης, που βεβαίως η Ελλάδα
δεν είχε περιθώρια να χάνει χρόνο και πόρους.
Επαναλαμβάνω, έστω και τώρα, πρέπει να επανεξεταστούν συνολικά, τέτοια θέματα.

Ορισμένοι δυσκολεύονται να απεγκλωβιστούν
από τις παλιές, φθαρμένες νοοτροπίες και είναι
απροετοίμαστοι και αμήχανοι μπροστά στα νέα
δεδομένα
Ποιοι είναι οι κεντρικοί άξονες δράσης της νέας
διοίκησης και πώς σχολιάζετε την αποχώρηση
της αντιπολίτευσης από την ειδική συνεδρίαση
του Περιφερειακού Συμβουλίου;
Τρεις είναι οι κεντρικοί άξονες δράσης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας: Ο πρώτος είναι
η ανάπτυξη που δημιουργεί νέο εισόδημα και
νέες θέσεις εργασίας. Όπως σας είπα, ανεβάζουμε ταχύτητες στην υλοποίηση των έργων και
την απορροφητικότητα του ΕΣΠΑ. Ξεκινήσαμε
ήδη το συμμετοχικό διάλογο και την προετοιμασία για την επόμενη προγραμματική περίοδο
2014-2020, δηλαδή το νέο ΕΣΠΑ. Στηρίζουμε
και ενισχύουμε τους εξωστρεφείς κλάδους της
οικονομίας μας, όπως τον τουρισμό, τις εξαγωγές, τον πρωτογενή τομέα και την εφοδιαστική
αλυσίδα, που φέρνουν ζεστό χρήμα στην οικονομία μας. Λειτουργούμε γραφεία ενημέρωσης
υποψήφιων επενδυτών σε κάθε Περιφερειακή
Ενότητα και ταυτόχρονα μειώνουμε τις υπογραφές, όπου το θεσμικό και νομικό πλαίσιο το
επιτρέπει, ώστε να χτυπήσουμε στη ρίζα της την
γραφειοκρατία. Θέλουμε και θα το πετύχουμε, η
Κεντρική Μακεδονία να γίνει η πιο φιλική Περιφέρεια προς τις επενδύσεις και την επιχειρηματικότητα. Ο δεύτερος άξονας είναι η συνολική
αναβάθμιση της λειτουργίας της Περιφέρειας.
Στόχος είναι η ποιότητα, η ταχύτητα, η αξιοπιστία
και η διαφάνεια στις υπηρεσίες που παρέχουμε στους πολίτες. Στην κατεύθυνση αυτή εισάγουμε τις νέες τεχνολογίες, με την ηλεκτρονική
διακίνηση εγγράφων και υπογραφών και την
ηλεκτρονική παρακολούθηση των διαδικασιών.
Προετοιμάζουμε το πλαίσιο για την εφαρμογή
της κατάθεσης ηλεκτρονικής αίτησης από τους
πολίτες. Ολοκληρώνουμε, το επόμενο διάστημα τη μεταβίβαση του 80% των υπογραφών στο
επίπεδο των διοικητικών στελεχών και τοποθετούμε μηχανήματα GPS στο στόλο των οχημάτων
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την
εξοικονόμηση καυσίμων και χρόνου. Ο τρίτος
άξονας δράσης είναι η ενίσχυση της κοινωνικής
συνοχής και αλληλεγγύης. Γνωρίζετε βεβαίως,
ότι οι Περιφέρειες δεν διαθέτουν, εκ του νόμου,
πραγματικά μέσα και δυνατότητες για δραστηριοποίηση σε αυτούς τους τομείς. Το κενό όμως,
δεν μας αποθάρρυνε, αντίθετα διεκδικήσαμε ευρωπαϊκά προγράμματα, μέσα από τα οποία δια-

νεμήθηκαν πέρσι, δωρεάν περισσότεροι από 700
τόνοι τροφίμων. Σε συνεργασία με τον ιδιωτικό
τομέα, αλλά και με την συγκλονιστική συνδρομή
των συμπολιτών μας, οργανώσαμε δράσεις συλλογής φαρμάκων, παιχνιδιών και ρουχισμού, τα
οποία σε συνεργασία με τα κοινωνικά ιατρεία και
ιδρύματα διανεμήθηκαν στους ανθρώπους, που
είχαν πραγματική ανάγκη. Συνεχίζουμε και θα
επαναλάβουμε πολλές αντίστοιχες δράσεις. Και
ταυτόχρονα, προχωράμε στην ίδρυση και λειτουργία του πρώτου Κοινωνικού Παντοπωλείου
με δομή ενιαία, για ολόκληρη την Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας. Σε όλους τους άξονες
δράσης της Περιφέρειας ζητήσαμε τη συνεργασία με την αντιπολίτευση. Μάλιστα και προσωπικά εργάζομαι για αυτή τη συνεργασία, καθώς
πιστεύω ότι ο πραγματικός αντίπαλός μας είναι
μόνο τα προβλήματα. Παρατηρώ όμως ότι κάποιες φορές, ευτυχώς ελάχιστες, ορισμένοι δυσκολεύονται να απεγκλωβιστούν από τις παλιές,
φθαρμένες νοοτροπίες και είναι απροετοίμαστοι
και αμήχανοι μπροστά στα νέα δεδομένα.

http://kolindrinamaslatia.blogspot.gr

ρα τάχθηκε υπέρ της πεζοδρόμησης της Αγίας
Σοφίας γι’ αυτό και ανταποκρίθηκε στο αίτημα
που μας κατέθεσε ο Δήμος Θεσσαλονίκης και
στήριξε έμπρακτα την πιλοτική εφαρμογή της,
δίνοντας μάλιστα, διαδοχικές παρατάσεις από
την αρχική καταληκτική ημερομηνία. Στο διάστημα αυτό όμως, δεν κατατέθηκε ποτέ από το
Δήμο Θεσσαλονίκης, η κυκλοφοριακή μελέτη
που προβλεπόταν και απαιτείται για την τελική
έγκριση της πεζοδρόμησης και ως εκ τούτου δεν
δόθηκε παράταση στην πιλοτική εφαρμογή του
πεζοδρόμου. Πρέπει επιτέλους, να αντιληφθούν
όλοι και ιδιαίτερα οι θεσμικοί φορείς, όπως στη
συγκεκριμένη περίπτωση ο Δήμος και η αρμόδια
Αντιδημαρχία ότι η θεωρία τελείωσε, τώρα απαιτούνται πράξεις.

Έχετε αναλάβει το τιμόνι της ΠΚΜ κάτω από τις
γνωστές “ιδιαίτερες” συνθήκες. Πόσο εύκολο
είναι να διοικείτε με πρόσωπα που δεν τα έχετε
επιλέξει προσωπικά και ποια η σχέση σας με
τον έκπτωτο περιφερειάρχη;
villagesnews.blogspot.com
Το έχω πει επανειλημμένα, αναγνωρίζω το σημαντικό έργο που έγινε όλα αυτά τα χρόνια στη
“Οποιοσδήποτε υποσχεθεί ότι θα σώσει την
νομαρχία Θεσσαλονίκης. Τώρα όσον αφορά το
Κορώνεια, δεν έχει συναίσθηση του προβλήπρώτο σκέλος της ερώτησής σας, θα σας πω
ματος”, δήλωσε πριν από λίγες μέρες ο ειδικός
αυτό που πραγματικά πιστεύω: Αποτελεσματιγραμματέας υδάτων του ΥΠΕΚΑ στο περιθώριο
κός, σε ένα σύνολο, είναι κάποιος όταν αξιοποιημερίδας ενημέρωσης σχετικά με την προσταείται με βάση τις ικανότητες, τις δεξιότητες, τη
σία και αποκατάσταση της λίμνης. Συμμερίζεγνώση και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της προστε τη συγκεκριμένη άποψη και ποια είναι σήσωπικότητάς του. Και μάλιστα αποδίδει ακόμα
μερα η εικόνα της πολύπαθης λίμνης;
περισσότερο στον τομέα του, όταν υπάρχει μια
Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας καταβάλοργανωμένη διοικητική δομή που απελευθερώλει κάθε δυνατή προσπάθεια, στο πλαίσιο των
νει και ενισχύει τα στοιχεία αυτά. Είναι ο κανόνας
αρμοδιοτήτων της για να μην συμβεί κάτι τέτοιο.
με τον οποίο λειτούργησα για τη δημιουργία του
Υπάρχουν όμως, πολλά που πρέπει να γίνουν, για
νέου μοντέλου και σχήματος διοίκησης της Πετα οποία την ευθύνη έχει το Υπουργείο Αγροτιριφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Είναι και ο
κής Ανάπτυξης και το Υπουργείο Περιβάλλοντος,
μοναδικός κανόνας που βάζει γερά θεμέλια για
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Εάν ο κ.
να υπάρξουν αποτελέσματα.
Τριάντης, ο Ειδικός Γραμματέας του ΥΠΕΚΑ, το
οποίο έχει τη συνολική ευθύνη υλοποίησης όλων
Με την ανάληψη των καθηκόντων σας κατατων έργων που πρέπει να γίνουν, έχει κάποια διγράφηκε μία “παρέλαση” πολιτικών -είτε της
αφορετική εικόνα ή πληροφόρηση, καλό θα ήταν
κυβέρνησης, είτε της αντιπολίτευσης- από το
να την μοιραστεί και επίσημα μαζί μας.
γραφείο σας. Τι σημαίνει αυτό για την περιφέρεια και πώς βλέπετε το μέλλον της;
Η πεζοδρόμηση της Αγίας Σοφίας έχει μετατραΗ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας είναι ανοιπεί σε πεδίο αντιπαράθεσης περιφέρειας και
χτή σε όλους. Από την πρώτη στιγμή, επιδιώδήμου. Τελικά, ποιος έχει την αρμοδιότητα και
κουμε συνέργειες με στόχο να αντιμετωπίσουμε
ποιο το μέλλον του πεζόδρομου;
Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ως η
Συνέχεια στη σελίδα 22
κατεξοχήν αρμόδια, από την αρχή, ξεκάθα-
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
Μακεδονίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας πρέπει να εξεταστούν τα δεδομένα και
να επιλεγεί η βέλτιστη τεχνική και οικονομική
αποτελεσματικά τα προβλήματα. Πιστεύω ότι η λύση, στη λογική της αξιοποίησης, κατά το δυνασκληρή δουλειά, σε συνδυασμό με την εποικο- τόν, των αρχαιοτήτων στο φυσικό τους χώρο.
δομητική συνεργασία, μπορούν να αποδώσουν
ταχύτερα καρπούς. Το μέλλον της Περιφέρειας Πότε θα ολοκληρωθεί το κτίριο της 26ης ΟκτωΚεντρικής Μακεδονίας περνάει μέσα από τη συ- βρίου που ξεκίνησε για να στεγάσει υπηρεσίες της
νεργασία.
ΝΑΘ; Ποιες τελικά υπηρεσίες θα φιλοξενήσει;
Το νέο Περιφερειακό Μέγαρο προβλέπεται ότι
Μόλις ολοκληρωθεί η μελέτη της επιτροπής του θα είναι έτοιμο το πρώτο τρίμηνο του 2014 και
Τμήματος Κεντρικής Μακεδονίας του Τεχνικού θα στεγάσει όλες τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας
Επιμελητηρίου Ελλάδας πρέπει να εξεταστούν τα Κεντρικής Μακεδονίας εκτός από τη Διεύθυνση
δεδομένα και να επιλεγεί η βέλτιστη τεχνική
Μεταφορών και Επικοινωνιών και τις Τεχνικές
Υπηρεσίες, που θα συνεχίσουν να στεγάζονται
Υπήρξε μεγάλη αντιπαράθεση μεταξύ της Αττι- στα σημεία που βρίσκονται μέχρι σήμερα.
κό Μετρό και των αρχαιολόγων για τα ευρήματα
στο σταθμό “Βενιζέλου”. Ποια είναι η στάση της
περιφέρειας;
Το μετρό είναι αναπτυξιακό έργο πνοής για τη
Θεσσαλονίκη και ολόκληρη την Κεντρική Μακεδονία. Είναι λοιπόν, αδήριτη ανάγκη να προχωρήσουν οι εργασίες και να ολοκληρωθεί ταχύτατα. Ταυτόχρονα τα αρχαία ευρήματα που ήρθαν
στο φως, στο σταθμό Βενιζέλου αποτελούν ανεκτίμητης αξίας ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής μας. Μόλις ολοκληρωθεί η
μελέτη της επιτροπής του Τμήματος Κεντρικής www.tovima.gr
Συνέχεια από τη σελίδα 21

ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ:
ΜΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕ “ΨΥΧΗ” ΚΑΙ ΜΝΗΜΗ
Συνέχεια από τη σελίδα 19

φέτος την Πανελλαδική Εβδομάδα Οδικής
Ασφάλειας από τις 15 έως τις 23 Μαρτίου.
Τα παραπάνω θλιβερά στατιστικά στοιχεία ανα- Μέσα σε αυτή την εβδομάδα πραγματοποιήθηδεικνύουν τη χρησιμότητα που έχει η Εβδομά- καν πολυάριθμες δράσεις σε όλη την Ελλάδα,
δα Οδικής Ασφάλειας, που διοργανώθηκε και με συμμετοχή 143 φορέων, που διοργανώνουν
φέτος (το Μάρτιο), για την υπόμνηση των επι- δραστηριότητες για μαθητές, γονείς και πολίτες γενικότερα, ευαισθητοποιώντας την κοιπτώσεων της ανεύθυνης οδήγησης.
Την εβδομάδα διοργάνωσε και φέτος το Ινστι- νωνία στέλνοντας ένα δυνατό μήνυμα για την
τούτο Οδικής Ασφάλειας “Πάνος Μυλωνάς”, ασφάλεια και την πρόληψη - την προστασία
το οποίο πήρε το όνομά του από έναν 22χρονο της ζωής στο δρόμο.
τεταρτοετή φοιτητή του Τμήματος Μηχανολό- Την 22η Μαρτίου, ημέρα που έχασε τη ζωή του
γων και Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανε- ο Πάνος Μυλωνάς, γιορτάζεται η Ευρωπαϊκή
πιστημίου Πατρών, που έχασε τη ζωή του στην Ημέρα Ευγένειας στο Δρόμο και η Ημέρα Οδικής Ασφάλειας στους Ελληνικούς Αυτοκινητόάσφαλτο στις 22 Μαρτίου 2004.
Ψυχή της προσπάθειας αυτής και πρόεδρος δρομους.
του Ινστιτούτου, η μητέρα του Πάνου, Βάσω Η Ευρωπαϊκής Ημέρα Ευγένειας στο Δρόμο
γιορτάζεται στο πλαίσιο της Εβδομάδας ΟδιΔανέλλη – Μυλωνά.
Το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (ΙΟΑΣ) «Πάνος κής Ασφάλειας, τα τελευταία τέσσερα χρόνια.
Μυλωνάς» και ο Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινω- Τα τελευταία τρία χρόνια τις δράσεις του Ινστινιολόγων (ΣΕΣ) συνδιοργάνωσαν για 6η χρονιά τούτου έχουν παρακολουθήσει 32.000 μαθητές
από δημοτικά σχολεία και 18.000 μαθητές από
γυμνάσια και λύκεια. Τα παιδιά πρέπει να ενημερώνονται για θέματα οδικής συμπεριφοράς
από τις πρώτες τάξεις του σχολείου.
Το ΙΟΑΣ «Πάνος Μυλωνάς» είναι συμβουλευτικό όργανο του ΟΗΕ και φέτος έχει αναλάβει τη
διοργάνωση της κεντρικής εκδήλωσης για την
οδική ασφάλεια και τους νέους που θα γίνει
στη Γενεύη στις 6 Μαΐου, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Εβδομάδας Οδικής Ασφάλειας. n

Πώς σκοπεύετε να ενισχύσετε την περαιτέρω
συνεργασία της ΠΚΜ με το ΤΕΕ/ΤΚΜ;
Καταρχήν θέλω να το υπογραμμίσω, τόσο θεσμικά με το ΤΕΕ/ΤΚΜ όσο και προσωπικά με τον
Πρόεδρο, τον κ. Τάσο Κονακλίδη, η συνεργασία
μας είναι εξαιρετική και ιδιαίτερα εποικοδομητική. Το ΤΕΕ/ΤΚΜ διαθέτει το κύρος, τις δυνατότητες, αλλά και τα στελέχη που απαιτούνται για
να επιτελεί, στο υψηλότερο επίπεδο, το ρόλο του,
ως επίσημος σύμβουλος του κράτους. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας θα συνεχίσει και
θα εντείνει τη συνεργασία με το ΤΕΕ/ΤΚΜ σε
όλα τα μείζονα θέματα υποδομών με στόχο την
ανάπτυξη της περιοχής μας και τη βελτίωση της
ποιότητας ζωής και της καθημερινότητας των
πολιτών. n

ΠΡΟΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΑΝ ΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ;
Το ενδεχόμενο να επιστρέψει στους μηχανικούς
το χρηματικό ποσόν που κατέβαλαν για να
παρακολουθήσουν τα σεμινάρια Ενεργειακών
Επιθεωρητών, μελετά το ΥΠΕΚΑ, σύμφωνα με
ανακοίνωση του ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ.
Πρόκειται για τα σεμινάρια που αφορούσαν
την έναρξη της εκπαίδευσης των Ενεργειακών
Επιθεωρητών, ως μέρος της διαδικασίας,
που απαιτείται για τη χορήγηση των οριστικών
αδειών τους. Σημειώνεται ότι οι εξετάσεις
θα πραγματοποιηθούν τον Απρίλιο-Μάιο του
2013. n

23/460
ΤΕΥΧΟΣ

1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Α. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

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

Αρχιτέκτων. Γνώση νομοθεσίας για
Α.ΜΕ.Α, για διαρρύθμιση διαμερίσματος. Τηλ 697 6800825.
Αρχιτέκτων – Διακοσμητής για εξωτερική συνεργασία από τεχνική εταιρεία.
Τηλ 694 2054430, ώρες 17:00 - 20:00.
Αρχιτεκτόνισσα από τεχνική εταιρεία
με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Ηλικία έως
31 ετών. Βιογραφικό email: the_tsief@
yahoo.com.
Αρχιτέκτων και Μηχανολόγος για
συστέγαση σε τεχνικό γραφείο στην
Καλαμαριά. Τηλ 698 0189469, email:
hercpl@gmail.com.
Αρχιτέκτων με ευχέρεια στην σύνθεση. Γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων AutoCAD, Schetc-up, Photoshop.
Βιογραφικό email: Bauart@OTENET.gr.
Αρχιτέκτων από τεχνικό γραφείο της
Θεσσαλονίκης στη νέα δυτική είσοδο
της πόλης, για συνεργασία με γραφείο
της Βουλγαρίας. Γνώση άπταιστα βουλγαρικά. Βιογραφικό Fax 2310 501235,
email: info@gkprojects.gr.
Αρχιτεκτόνισσα από τεχνικό γραφείο
στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, για ημιαπασχόληση - απασχόληση. Εμπειρία
στην έκδοση οικοδομικών αδειών.
Γνώση ΚΕΝΑΚ, 4Μ, ενεργειακών επιθεωρήσεων, τακτοποίηση αυθαιρέτων,
AutoCAD, φωτορεαλισμό, μεταφορικό
μέσο. Βιογραφικό και portfolio email:
biografiko@in.gr.
Nέα/νέος αρχιτέκτων για πρόσληψη με
το πρόγραμμα επιδότησης πτυχιούχων
Ανωτάτων Σχολών του ΟΑΕΔ από αρχιτεκτονικό γραφείο στην Θεσσαλονίκη.
Εξαιρετικές συνθετικές και σχεδιαστικές ικανότητες. Άριστη γνώση Αγγλικών.
Χρήση προγραμμάτων Adobe, Autodesk,
Rhino. Πορτφόλιο και βιογραφικό στο
email: apply@nan-a.eu
Nέα/νέος πολιτικός μηχανικός για πρόσληψη με το πρόγραμμα επιδότησης
πτυχιούχων Ανωτάτων Σχολών του ΟΑΕΔ
από τεχνική εταιρία στην Θεσσαλονίκη.
Άριστη χρήση σχεδιαστικών προγραμμάτων. Εμπειρία επίβλεψης εργοταξίου επιθυμητή. Βιογραφικό στο email:
construct.thess@gmail.com
Ηλεκτρολόγος ή Μηχανολόγος από τεχνικό γραφείο για εσωτερικός συνεργάτης. Τηλ. 2310 254437, Fax 2310 279100,
email: tech.grafeio@gmail.com.
Ηλεκτρολόγος ή Μηχανολόγος από
εταιρεία κατασκευής μονάδων ηλεκτρικής ενέργειας. Με πτυχίο ελληνικού ή
άλλου ευρωπαϊκού κρατικού πολυτεχνείου. Επιθυμητή 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.
Ηλεκτρονικός από εταιρεία παραγωγής
βιομηχανικών ηλεκτρονικών. Εμπειρία
σε micrοcontrollers. Γνώση προγραμματισμού C++. Επιθυμητή σχετική εμπειρία
και γνώση Αγγλικών. Βιογραφικό email:
ps@indinf.gr.
Μηχανικός από εταιρεία Α.Ε., στην
περιοχή της ΒΙ.ΠΕ Σίνδου, για διαχείριση έργων δικτύου. Προϋπηρεσία σε
αντίστοιχη θέση. Βιογραφικό email:
k.tsiaousi@edil.gr.
Μηχανικός Προγραμματιστής Γνώση
άριστη και εμπειρία προγραμματισμού
εφαρμογών iphone (xcode) android
(java). Γνώση php επιθυμητή. Βιογραφικό
email: grdevkos@yahoo.gr.
Μηχανολόγος, για Ομάδα Εργασίας.
Γνώση νομοθεσίας για Α.ΜΕ.Α, για ανελκυστήρες και για αναβατόρια, Τηλ 697
6800825.
Μηχανολόγος από τεχνική εταιρεία με

έδρα τη Θεσσαλονίκη για μόνιμη απασχόληση. Ηλικία έως 35 ετών, εμπειρία
σε ηλεκτρομηχανολογικές
μελέτες.
Βιογραφικό email: info@ente.gr.
Μηχανολόγος από την εταιρεία
SUNBANK Α.Ε. για τον τομέα οικιακών
φωτοβολταϊκων, για μηχανικός πωλήσεων. Εμπειρία σε πωλήσεις φωτοβολταϊκων, Βιογραφικό email: info@sunbank.
com.gr.
Μηχανολόγος από εταιρεία παραγωγής
εξοικονόμησης ενέργειας, με εμπειρία
στην θέρμανση και κλιματισμό. Γνώση Η/
Υ, 1 έτος εμπειρία στο χώρο. Βιογραφικό
Fax 2310 327308, email: marketing@
ecoenergia.gr.
Μηχανολόγος από κατασκευαστική
εταιρεία, για έργα στον Περσικό Κόλπο
(GCC). 5ετή εμπειρία σε εγκαταστάσεις
διυλιστηρίων και σταθμών παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας. Γνώση άπταιστων
Αγγλικών (γραπτός και προφορικός λόγος).
Βιογραφικό email: hr@s-resource.gr.
Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος με
εμπειρία στις μελέτες ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων. Βιογραφικό
Fax 2310 522682, email: info@karanasios.com.
Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος από τεχνική εταιρεία με έδρα τη Θεσσαλονίκη,
για εργασία εντός Νομού Θεσσαλονίκης.
Με εργοταξιακή εμπειρία. Βιογραφικό
email: info@diastasicon.gr.
Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος ή
Αρχιτέκτων ,για συνεργασία με εταιρεία
CAE / CAD στην Θεσσαλονίκη σε περιβάλλον Γερμανικής ή Αγγλικής γλώσσας.
Εμπειρία σε παραγωγή 3D κτιριακών
ηλεκτρομηχανολογικών σχεδίων. Γνώση
Microstation / Tricad. Βιογραφικό
email: job1011@ce-intermadorak.net.
Μηχανολόγος ή Χημικός Μηχανικός
από εταιρεία βιομηχανικών και υδραυλικών ειδών, για στελέχωση τμήματος πωλήσεων, για το κατάστημα της
Θεσσαλονίκης . Ηλικία 28 έως 35 ετών.
προϋπηρεσία στις τεχνικές πωλήσεων. Γνώση άπταιστα Αγγλικών, Η/Υ.
Βιογραφικό Fax 2310 751835, email:
vkostoula@chryssafidis.gr.
Πολιτικός Μηχανικός. Γνώση νομοθεσίας για Α.ΜΕ.Α, για διαρρύθμιση διαμερίσματος. Τηλ 697 6800825.
Πολιτικός Μηχανικός από τεχνικό γραφείο για εσωτερικός συνεργάτης. Τηλ.
2310 254437, Fax 2310 279100, email:
tech.grafeio@gmail.com.
Πολιτικός Μηχανικός από εταιρεία
Salva, για τη στελέχωση κατασκευαστικού τμήματος. Εμπειρία στη διαχείριση εργοταξίων βιομηχανικών έργων.
Βιογραφικό email: info@salvan.gr.
Πολιτικός Μηχανικός από εταιρεία
Salva, για τη στελέχωση του τμήματος
Μελετών. Εμπειρία στη σύνταξη μελετών προμετρήσεων, οικονομικών προσφορών κ.α. Βιογραφικό email: info@
salvan.gr.
Πολιτικός Μηχανικός με ειδίκευση στα
υδραυλικά, από τεχνική εταιρεία με
έδρα τη Θεσσαλονίκη για μόνιμη απασχόληση. Εμπειρία σε φράγματα και
μικρά υδροηλεκτρικά έργα . Βιογραφικό
email: info@ente.gr.
Πολιτικός Μηχανικός για τις θέσεις
υπευθύνων πωλήσεων στις περιοχές
Θεσσαλονίκης, Θερμής Ωραιοκάστρου,
Καλαμαριάς, Χαλκιδικής. Άδεια οδηγήσεως, και κατοχή αυτοκίνητου.
Βιογραφικό Fax 2310 458323, email:
info@atzovaras.gr.
Πολιτικός Μηχανικός νέα ή νέος, από
τεχνική εταιρεία στη Θεσσαλονίκη, για
πρόσληψη με το πρόγραμμα επιδότησης πτυχιούχων Ανωτάτων Σχολών του
ΟΑΕΔ. Άριστη χρήση σχεδιαστικών
προγραμμάτων. Εμπειρία επίβλεψη ερ-

γοταξίου επιθυμητή. Βιογραφικό email:
construct.theses@gmail.com.
Πολιτικός Μηχανικός για συνεργασία από γερμανική εταιρεία προμήθειας και κατασκευής εξαρτημάτων
και συστημάτων βάσεων και στηριγμάτων φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων, με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Γνώση
Γερμανικών. Εμπειρία σε μελέτες μεταλλικών κατασκευών. Βιογραφικό email:
a.apostolidis@altec-solartechnik.gr.
Πολιτικός Μηχανικός από ACE-Hellas,
εταιρεία τεχνικού λογισμικού. Με
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Master στην
Υπολογιστική Αντισεισμική Μηχανική.
5ετή εμπειρία στον σχεδιασμό μεταλλικών κατασκευών και από οπλισμένο
σκυρόδεμα.. Γνώση άριστη προγραμματισμού. Ο υποψήφιος θα εργαστεί
με σύμβαση 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 Δυναμικού’ ΕΣΠΑ 20072013 - 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 Αρχιτέκτων
από εταιρεία εξοικονόμησης ενεργείας,
Γνώση στα ενεργειακά και βιοκλιματικά κτίρια. Μόνιμη εργασία με σχέση
μισθωτή ή για συνεργασία. Βιογραφικό
Fax 2310 327308, email: marketing@
ecoenergia.gr.
Τοπογράφος Μηχανικός για ημιαπασχολήση στις Σέρρες. Βιογραφικό email:
geotoposerres@mail.com.
Τοπογράφος Μηχανικός Ηλικία έως 30
ετών, ο οποίος διαθέτει εξοπλισμό οργάνων μέτρησης. Τηλ 697 4828628.
Χημικός Μηχανικός από αλυσίδα
Σουπερμάρκετ για το τμήμα αγορών – προμηθειών. Με προϋπηρεσία. Βιογραφικό
email: office@3bmarkets.gr.

B. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Αρχιτέκτων Γνώση AutoCAD 2D, 3D για
συνεργασία σε αρχιτεκτονικό γραφείο
και εταιρεία. Τηλ 690 8720544.
Αρχιτέκτων με μελετητικό πτυχίο Γ’ τάξης στην κατηγορία 6 και Β’ τάξης στην
κατηγορία 7, για συνεργασία ή για στελέχωση μελετητικής εταιρείας. Τηλ 697
7466374, email: mmadim@otenet.gr.
Αρχιτέκτων μέλος ΤΕΕ 2009, με μεταπτυχιακό στη Σχεδίαση Διαδραστικών
και Βιομηχανικών Προϊόντων και
Συστημάτων (2012) και διπλωματικές
εργασίες στο Βιοκλιματικό Σχεδιασμό
(μικρής και μεγάλης κλίμακας). Γνώση
Αγγλικών, Η/Υ(Ms Office Internet),
AutoCAD,
ArchiCAD,
SketchUp,
Photoshop, Pro Engineer, για εργασία
σε τεχνικό - αρχιτεκτονικό γραφείο.
Τηλ 2310 320385, email: chsgempas@
yahoo.gr.
Αρχιτεκτόνισσα με 5ετή εμπειρία και
ευχέρεια στη σύνθεση, έκδοση οικοδομικών αδειών τις μελέτες εφαρμογής,
εκπόνηση και σχεδίαση αρχιτεκτονικών
μελετών και φωτορεαλιστικών απεικονίσεων. Γνώση Γ.Ο.Κ., Ν. 4014, AutoCAD,
Photoshop, 3d Studio Max, SketchUp,
V-Ray, για εξωτερική συνεργασία με μηχανικούς, εργολάβους, κατασκευαστικές,
τεχνικές εταιρείες. Τηλ 697 2225242,

email: Vikrant@yahoo.gr.
Ηλεκτρολόγος με 3ετή εμπειρία σε μελέτες φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων,
για συνεργασία με εταιρεία. Τηλ 697
7257933, email: vliapi@teemail.gr.
Ηλεκτρολόγος μέλος ΤΕΕ 2005, 7 ετή
προϋπηρεσία σε τεχνικές εταιρείες.
Γνώση μελετών – εγκαταστάσεων φυσικού αερίου, ΜΕΚ Α’, Αγγλικά, Η/Υ(MS
Office), AutoCAD, 4Μ, για εργασία ή για
συνεργασία στην περιοχή Θεσσαλονίκης.
Τηλ. 697 7386856.
Μηχανολόγος για συνεργασία απογευματινή Τηλ 694 1590441.
Μηχανολόγος με πολυετή εμπειρία στη
βιομηχανία. Γνώση Τεχνικού Ασφαλείας,
Συμβούλου Διαχείρισης Ποιότητας ISO
9001 και ISO 14001, Τεχνική υποστήριξη
και οργάνωση επιχειρήσεων. Τηλ 23920
64751, 693 6393229, email: dkoptsis@
teemail.gr.
Μηχανολόγος μέλος ΤΕΕ 1996, με ειδίκευση στην ενέργεια και το περιβάλλον .
Γνώση Αγγλικών, Γερμανικών, Γαλλικών.
για εργασία σε τεχνική εταιρεία , τεχνικό
γραφείο. Τηλ 2310 272211.
Μηχανολόγος μέλος ΤΕΕ 2010.
Εμπειρία στην εκπόνηση μελετών ηλεκτρομηχανολογικών
εγκαταστάσεων,
έκδοση οικοδομικών αδειών, ΚΕΝΑΚ,
πυρασφάλειας, πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης, για συνεργασία ή στελέχωση εταιρείας. Βιογραφικό email:
mechengineer@hotmail.gr.
Πολιτικός Μηχανικός, με πτυχίο ΜΕΚ Δ’
οικοδομικά, Γ’ οδοποιία, Β’ βιομηχανικά
– ενεργειακά, υδραυλικά, για στελέχωση
εταιρείας. Τηλ 694 4747809.
Πολιτικός Μηχανικός, με πτυχίο ΜΕΚ
Δ’ οικοδομικά, οδοποιία βιομηχανικά
– ενεργειακά, υδραυλικά, λιμενικά, για
στελέχωση εταιρείας. Τηλ 23960 41497.
Πολιτικός Μηχανικός με μελετητικό
πτυχίο Τάξης Α’ στις κατηγορίες (08)
στατικές μελέτες και (27) περιβαλλοντολογικές μελέτες, για συνεργασία ή στελέχωση εταιρείας. Τηλ 697 3899700.
Πολιτικός Μηχανικός, με πτυχίο ΜΕΚ
Δ’ οικοδομικά, Γ’ οδοποιία, λιμενικά, Β’
υδραυλικά, Α’ βιομηχανικά – ενεργειακά, για στελέχωση εταιρείας. Τηλ 2310
402960, 697 7587578.
Πολιτικός Μηχανικός, εμπειρία στα
δημόσια έργα με πτυχίο ΜΕΚ Γ’ οικοδομικά, Β’ οδοποιία βιομηχανικά – ενεργειακά, Α’ υδραυλικά, λιμενικά, για στελέχωση εταιρείας. Τηλ 2310 304119, 694
6285477.
Πολιτικός Μηχανικός 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
εξωτερικού. Με πτυχίο ΜΕΚ Δ’ οικοδομικά, ΜΕΚ Γ’ βιομηχανικά – ενεργειακά,
υδραυλικά, ΜΕΚ Β’ οδοποιία, λιμενικά, για στελέχωση εταιρείας. Τηλ 697
4428152.
Τοπογράφος Μηχανικός, με μελετητικό
πτυχίο Τάξης Α’ στις κατηγορίες 13, 16,
για συνεργασία ή στελέχωση εταιρείας. Τηλ. 694 6764040, e-mail: deus_
mithras@yahoo.com.
Τοπογράφος Μηχανικός με πολυετή
εμπειρία στην εκπόνηση συγκοινωνιακών μελετών, έργων οδοποιίας και τοπογραφικών μελετών, για συνεργασία.
Τηλ 694 8074001, email: joe_topo@
yahoo.gr.
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n	Σε ποιές περιπτώσεις
ασφαλισμένων δεν
πρέπει να ζητείται 		
βεβαίωση συνάφειας
από το ΤΕΕ
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΤΕΥΧΟΣ

03

n	Ένα κι ένα κάνουν πόσο;
Η νέα αριθμητική
της “Αθηνάς”

04

n Το ΕΣΠΑ στην υπηρεσία
(και) των μηχανικών
Εκδήλωση για το
πρόγραμμα ενίσχυσης 		
ΜΜΕ του ΕΣΠΑ
2007-2013
n Συχνές ερωτήσεις – 		
απαντήσεις
για το πρόγραμμα 		
«ενίσχυση ΜΜΕ»

07

n Τροποποιήσεις στο 		
πρόγραμμα του ΕΣΠΑ
για τις ΜΜΕ προτείνει
το ΤΕΕ/ΤΚΜ επιστολή
προς τον υπουργό 		
ανάπτυξης, κ. Χατζηδάκη
n Διαβούλευση για
το χωροταξικό

n Περί εγγραφής
τεχνικών επιχειρήσεων
στο μητρώο του ΕΒΕΘ

09

n Μισθολογική

κατάταξη
των αποφοίτων 5ετών 		
σχολών

18

n Ποτέ ξανά!
n Συνάντηση
του ελληνικού
τμήματος της UIA
στο ΤΕΕ/ΤΚΜ

19

n Ετήσιο

ενημερωτικό
σεμινάριο για φορολογικά

n Γραφείο πρακτικής
άσκησης του ΑΠΘ

n ΤΕΕ:

αιτήματα και 		
συμπαράσταση
στην ΕΜΔΥΔΑΣ

n Εβδομάδα οδικής 		
ασφάλειας: μια
διοργάνωση
με “ψυχή” και μνήμη

10-11

n Eνδιαφέρουν

12

n Η διαχρονική αξία
των αρχαίων ελληνικών
θεάτρων

14-15

n Mε μια ματιά

16-17

n Συλλογικά_Παραταξιακά
n Ξεπέρασε το 30% η
ανεργία στη Θεσσαλονίκη.
Συν 1800 άνεργοι
κάθε μήνα!

n Ενισχύσεις για
επενδύσεις ορεινών 		
περιοχών
της Β. Ελλάδας

20

n Απόστολος

Τζιτζικώστας
Το μέλλον της ΠΚΜ
περνά μέσα από τη συνεργασία

22

n Προς επιστροφή χρημάτων
σε όσους παρακολούθησαν
τα σεμινάρια ενεργειακών
επιθεωρητών;

23

n Ζητείται

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

