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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 31η Δεκεμβρίου 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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Ιδιοκτήτης:

TEXNIKO ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ NΠΔΔ
Μήπως ήρθε η ώρα να δούμε και το δάσος;

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
Κυριακή Διαβολίτση
Εξώφυλλο: Mπέτυ Βακάλη
e-mail Γραφείου Τύπου
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

H νέα εποχή που ζούμε δεν μας επιφυλάσσει μόνο ζόρια νέας κοπής, αλλά και ασυνήθιστους συνδυασμούς λέξεων- ασυνήθιστους μέχρι το “χτες” της πρότερης περιόδου ευημερίας και μακάριου
εφησυχασμού ημών. Παραδείγματα: Νεόπτωχος. Ενεργειακή φτώχεια. Οι λέξεις, φυσικά, ου γαρ
έρχονται μόνες. Φέρνουν μαζί τους υποβάθμιση ακόμη και του αέρα που αναπνέουμε.
Οι δε αριθμοί επιβεβαιώνουν τις λέξεις. Και η πράξη στρέφει σε λύσεις ανάγκης, εν είδει απλοϊκών εξισώσεων.
Άδεια δεξαμενή πετρελαίου ίσον: αναμμένο τζάκι ή αγορά σόμπας ή αυτοσχέδιο μαγκάλι. Έλλειψη χρημάτων για προμήθεια ξυλείας ίσον: καύση λουστραρισμένων επίπλων ή παλιών κουφωμάτων ή ιλουστρασιόν περιοδικών. Μακάρι τα παραπάνω να ήταν υπερβολές. Δυστυχώς, είναι
καθημερινότητα, οφειλόμενη σε λίγα βασικά αίτια, με πολλά αρνητικά αποτελέσματα.
ΑΙΤΙΑ: Οικονομική κρίση, άστοχες επιλογές
Εν μέσω πρωτοφανούς οικονομικής κρίσης αποφασίστηκε η εξίσωση/αύξηση του ειδικού φόρου
κατανάλωσης πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης, προς σύλληψη λαθρεμπορίου/φοροδιαφυγής.
Το φιλόδοξο πλην άστοχο (εκ του αποτελέσματος) μέτρο δοκιμάστηκε και απέτυχε, αφού όχι απλά
δεν απέφερε αυξημένα δημόσια έσοδα, αλλά έπληξε την οικονομία (δεν εισπράχθηκαν προϋπολογισμένοι φόροι) και οδήγησε σε περαιτέρω εξαθλίωση χιλιάδες ανθρώπους (δεδομένου ιδίως
ότι το πολυδιαφημισμένο επίδομα θέρμανσης μοιάζει με την ασπιρίνη στον καρκίνο)...
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 1ο: Ενεργειακή φτώχεια
Ένα νοικοκυριό θεωρείται ενεργειακά φτωχό, όταν δαπανά περισσότερο από το 10% του ετήσιου
οικογενειακού εισοδήματος για να καλύψει ενεργειακές ανάγκες. Σε κρύες περιοχές όπως η δυτική Μακεδονία,η φτώχεια αυτού του είδους μεγαλώνει. Σύμφωνα με μελέτη του ΤΕΕ/ΤΔΜ (2011),
η συνολική ετήσια ενεργειακή δαπάνη ενός νοικοκυριού της περιοχής φτάνει μέχρι κοντά στο
ύψος της τιμής ενός... μικρού αυτοκινήτου ή, με άλλα λόγια, ακόμη και στα 6.720 ευρώ για μονοκατοικία 100-120 τετραγωνικών χωρίς μόνωση. Λάβετε υπόψη το προαναφερθέν 10% και το μέσο
ετήσιο εισόδημα του νεοέλληνα και βγάλτε τον λογαριασμό...
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 2ο: Κίνδυνος για τη δημόσια υγεία
‘Οταν παγώνεις, η ανάγκη να ζεσταθείς γίνεται προτεραιότητα (λέγεται κι ένστικτο επιβίωσης).
Λογικό, λοιπόν, που χιλιάδες πολίτες, χωρίς καν ηλεκτρικό ρεύμα, προσπαθούν να ζεσταθούν,
καίγοντας ...ό,τι καίγεται
• Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη του ΤΕΕ/ΤΚΜ, η θέρμανση με ξυλόσομπα εκλύει -σε σύγκριση
με το πετρέλαιο- 23 φορές παραπάνω αιωρούμενα σωματίδια, 74 φορές παραπάνω μονοξείδιο
του άνθρακα και 259 φορές παραπάνω άκαυτους υδρογονάνθρακες. Η θέρμανση με τζάκι εκλύει
35 φορές πάνω αιωρούμενα σωματίδια, 549 φορές περισσότερο μονοξείδιο του άνθρακα και 27
φορές παραπάνω άκαυτους υδρογονάνθρακες.
• Σύμφωνα με ανακοινώσεις του αρμόδιου Τμήματος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, σε
διάστημα τριών μηνών (Απρίλιος-Αύγουστος 2012), στον σταθμό Ελευθερίου Κορδελιού καταγράφηκαν υπερβάσεις του ορίου ενημέρωσης για το τροποσφαιρικό όζον για συνολικά 267 ώρες.
• Οδηγία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας επισημαίνει ότι πάνω από τα 80 μικρογραμμάρια
όζοντος παρατηρείται αύξηση θνησιμότητας, όταν τα όρια που χρησιμοποιούμε στην Ελλάδα είναι
ακόμη υψηλότερα απ’ αυτά που θέτει ο οργανισμός (ο οποίος ορίζει ώς όριο τα 100 μικρογραμμάρια/κυβικό)
• Η Διεθνής Υπηρεσία Ερευνών για τον Καρκίνο υποστηρίζει ότι, βάσει στοιχείων του 2010,
223.000 θάνατοι από καρκίνο του πνεύμονα παγκοσμίως προκλήθηκαν από τη ρύπανση.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 3ο: Καταστροφή δασών
• Οι λαθροϋλοτόμοι έχουν φτάσει ακόμη και στις παρυφές των εθνικών πάρκων και δρυμών της
Βόρειας Ελλάδας. Σε ορισμένους νομούς έχουν ήδη διεισδύσει στις προστατευόμενες περιοχές.
Φυσικά, τα ξύλα αυτά πωλούνται κι αγοράζονται χωρίς τα νόμιμα παραστατικά.
• Σε ορισμένους βορειοελλαδικούς νομούς, οι μάντρες λιανεμπορίου καυσόξυλων μέχρι και
...υπερδεκαπλασιάστηκαν σε αριθμό πέρυσι, σε σύγκριση με το 2010. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια
ότι οι μάντρες είναι παράνομες, αλλά δείχνει το βαθμό επέκτασης της χρήσης ξύλων...
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 4ο: Απώλεια δημόσιων εσόδων
‘Οταν οι φόροι αυξάνονται, συνήθως αυξάνεται μαζί τους και η φοροδιαφυγή, ενώ μειώνεται η
κατανάλωση. Ενδεικτικά: σύμφωνα με στοιχεία που είχε παρουσιάσει στη Θεσσαλονίκη η Ομοσπονδία Τελωνειακών Υπαλλήλων Ελλάδος, μόνο το 2009 το ελληνικό δημόσιο είχε απολέσει
έσοδα ύψους 1,5 δισ. ευρώ, από τη μείωση της κατανάλωσης βενζίνης, που σημειώθηκε και ως
απόρροια της αύξησης ΕΦΚ.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 5ο: Κλειστόν λόγω πετρελαίου
Σε μια εποχή που ο 12μηνος τουρισμός φαίνεται ότι αποτελεί -μαζί με τη γεωργία- τον έναν από
τους δύο βασικούς πυλώνες της οικονομίας, από τον οποίο μπορούν ν΄ αντληθούν άμεσα έσοδα, τα
ξενοδοχεία σε μεγάλο μέρος της χώρας μένουν κλειστά λόγω ...πετρελαίου. Παράδειγμα: ιδίως
στα ορεινά της δυτικής Μακεδονίας, το κόστος θέρμανσης μπορεί να φτάσει μέχρι και στο 50%
των συνολικών λειτουργικών δαπανών των ξενοδοχείων, με αποτέλεσμα πολλά να έχουν εξαναγκαστεί σε προσωρινό/μόνιμο λουκέτο.
ΤΟ ΕΠΕΙΓΟΝ
Το μέτρο της εξίσωσης απέτυχε και πρέπει να αποσυρθεί. Επίσης, οι διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος θα πρέπει να γίνονται κατόπιν εξέτασης εισοδηματικών κριτηρίων, αλλά και ελέγχου από
ειδική επιτροπή ή κοινωνικό λειτουργό.
Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ
Όπως παρατηρεί -σε πρόσφατο άρθρο- ο διευθυντής του ελληνικού γραφείου της Greenpeace,
Νίκος Χαραλαμπίδης, “περίπου μισό δισ. ευρώ είναι ετησίως τα χρήματα των φορολογουμένων
που κατευθύνονται στην κάλυψη ενεργειακών δαπανών σε (ενεργειακά) ακατάλληλα κτήρια του
ελληνικού δημοσίου”.
Σε μια παγωμένη οικονομία, με τεράστια ανεργία και εταιρείες κατασκευών/δομικών υλικών που
φυτοζωούν, το πρόβλημα αυτό αποτελεί ταυτόχρονα ευκαιρία, όπως έχει επανειλημμένως επισημάνει και το ΤΕΕ/ΤΚΜ. Σύμφωνα με τον κ.Χαραλαμπίδη, αν επενδύαμε στην ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών, χρήματα αντίστοιχα με αυτά που προορίζονται για νέες οδικές αρτηρίες (7 δισ
ευρώ), τα οφέλη θα ήταν πολλαπλάσια: μεταξύ άλλων, στην περίοδο 2013-2016 θα δημιουργούνταν πάνω από 40.000 θέσεις εργασίας (σε κλάδους όπως: μηχανικών και λοιπών εργαζόμενων
σε μονώσεις, υαλοπίνακες, ηλιακούς θερμοσίφωνες, λέβητες βιομάζας κ.α). Μήπως ήρθε η ώρα
να δούμε και το δάσος;

ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΤΕΕ/TKM

Μ. Αλεξάνδρου 49, 546 43, Θεσσαλονίκη
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ “ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ”
Τις επόμενες ημέρες (και σίγουρα πριν την έλευση του νέου έτους) θα ξεκινήσει από το Δήμο
Θεσσαλονίκης η έναρξη λειτουργίας του Ενιαίου
Συστήματος Υποβολής Αιτήσεων, Έγκρισης και
Ελέγχου Πολεοδομικών Αδειών Δόμησης. Το
νέο σύστημα, το οποίο αποτελεί ένα σημαντικό
εργαλείο στα χέρια των μηχανικών, ξεκίνησε τη
λειτουργία του στο δήμο Αθηναίων και μέχρι το
τέλος του Φεβρουαρίου 2014 θα επεκταθεί σε
όλες τις υπηρεσίες δόμησης της χώρας.

κτρονική διαδικασία εισαγωγής αιτημάτων για
έλεγχο, η τυχαία επιλογή ελέγχων δόμησης και
τα αποτελέσματά τους.
• Επίσης, υπάρχει πρόβλεψη για διαβίβαση στοιχείων σε απάντηση αιτημάτων από άλλες, εκτός
Υπηρεσιών Δόμησης, υπηρεσίες για την παράλληλη αναζήτηση τυχόν πρόσθετων εγκρίσεων.

Στο σύστημα συμμετέχουν οι εξής δικαιούχοι
με τα ακόλουθα δικαιώματα:
• Αρμόδιοι μηχανικοί με πλήρη πρόσβαση, οι
Το νέο σύστημα που υλοποίησε το ΤΕΕ στο πλαί- οποίοι υποβάλλουν τα στοιχεία για τα έργα που
σιο του έργου της “Ψηφιακής Ταυτότητας Κτιρί- έχουν αναλάβει.
ου», εξασφαλίζει και απλοποιεί τη διαδικασία • Οι ιδιοκτήτες των ακινήτων, με δυνατότητα
για την έκδοση της άδειας και ελέγχου, ενώ ταυ- ανάγνωσης των φακέλων που αναφέρονται στις
τόχρονα δημιουργείται αρχείο για την Ταυτότητα δικές τους ιδιοκτησίες.
του Κτιρίου. Είναι ίσως το πιο σημαντικό βήμα • Οι αρμόδιοι υπάλληλοι των Υπηρεσιών Δόμηγια την καταπολέμηση της αυθαίρετης δόμησης. σης (με βάση την εσωτερική τους ιεραρχία) με
Με το σύστημα αυτό επιτυγχάνεται: Διαφάνεια πλήρη πρόσβαση στα στοιχεία των αδειών που
σ’ έναν τομέα, ο οποίος συστηματικά κατά το ανήκουν γεωγραφικά στη συγκεκριμένη Υπηρεπαρελθόν έχει διασυρθεί και εξάλειψη κάθε σία Δόμησης, με δικαίωμα παρεμβάσεων, παρα«ευκαιρίας» για αθέμιτη συναλλαγή μεταξύ τηρήσεων και έκδοσης διοικητικών πράξεων.
πολιτών, μηχανικών και υπηρεσιακών παραγό- • Οι αρμόδιοι υπάλληλοι των κεντρικών υπηρεντων. Επίσης, επιτυγχάνεται θεαματική μείωση σιών του ΥΠΕΚΑ με πλήρη πρόσβαση σε όλα τα
της γραφειοκρατίας, η οποία στον συγκεκριμέ- δεδομένα.
νο τομέα προκαλούσε απίθανες καθυστερήσεις
στη νόμιμη οικοδόμηση και, δίχως υπερβολή, σε Τα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται χάρη στο
σημαντικό βαθμό γινόταν η αφορμή της «γέννη- σύστημα είναι τα εξής:
σης» της αυθαίρετης δόμησης. Το νέο σύστημα • Πλήρης ηλεκτρονική τεκμηρίωση των στοιχείαποτελεί άλλη μια έμπρακτη απόδειξη στήριξης ων του φακέλου μιας άδειας δόμησης.
από το ΤΕΕ της Δημόσιας Διοίκησης, των Υπηρε- • Δυνατότητα ολοκλήρωσης της διαδικασίας
σιών Δόμησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, χωρίς επίσκεψη μηχανικών και ιδιοκτητών στις
σε μια εποχή που υπάρχουν υποστελεχωμένες Υπηρεσίες Δόμησης, χωρίς την επιβάρυνση με
υπηρεσίες.
το καθήκον της εξυπηρέτησης κοινού, άρα και
την απόσπαση από το κύριο έργο τους των στεΤα χαρακτηριστικά του νέου συστήματος
λεχών των Υπηρεσιών Δόμησης.
Όλα τα δικαιολογητικά και οι μελέτες για την έκ- • Πλήρης τεκμηρίωση της τυχόν χρονικής καδοση οικοδομικής άδειας, θα υποβάλλονται και θυστέρησης στην έκδοση μιας αδείας, σε όλα τα
θα διεκπεραιώνονται ηλεκτρονικά, ενώ δυνατό- στάδιά της.
τητα παρακολούθησης της διαδικασίας έκδο- • Κατάργηση της γραφειοκρατίας στην ανάδειξη
σης της οικοδομικής άδειας, με ειδικό κωδικό των ελεγκτών δόμησης και στην τεκμηρίωση των
πρόσβασης θα έχουν μέσω του ηλεκτρονικού ελέγχων.
υπολογιστή τους, τόσο οι μηχανικοί και αρμόδιοι • Μείωση κόστους για τη δημιουργία της Ηλευπάλληλοι των υπηρεσιών δόμησης όσο και οι κτρονικής Ταυτότητας των νέων Κτιρίων.
ίδιοι οι ιδιοκτήτες.
• Για πρώτη φορά θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν χαμηλού κόστους εργαλεία, με ταυτόχρονη
Αναλυτικά τα κύρια χαρακτηριστικά του συστή- δυνατότητα κάλυψης μεγάλων περιοχών, για την
ματος είναι:
ουσιαστική καταπολέμηση της αυθαίρετης δό• Το σύστημα θα δέχεται αιτήσεις και όλα τα μησης, τόσο από τις Υπηρεσίες Δόμησης όσο και
απαιτούμενα συνοδευτικά δικαιολογητικά και από τις κεντρικές υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ.
μελέτες, σύμφωνα με τους ισχύοντες πίνακες
πληρότητας, σε ηλεκτρονική μορφή.
Η διαδικασία και τα βήματα υλοποίησης είναι
• Η αίτηση θα εισάγεται σε ροή ελέγχου στην τα εξής:
αρμόδια, σύμφωνα με τον γεωγραφικό εντοπι- • Το ΤΕΕ έχει ολοκληρώσει το λογισμικό και
σμό, Υπηρεσία Δόμησης, στην οποία οι αρμόδιοι απομένει η εγκατάστασή του στον εξοπλισμό για
υπάλληλοι θα κάνουν τον έλεγχο και τυχόν παρα- δοκιμαστική λειτουργία μερικών εβδομάδων.
τηρήσεις ηλεκτρονικά και θα γνωστοποιούνται • Στελέχη του ΤΕΕ θα επισκεφθούν τις Υπηρεσίστο μηχανικό σε πραγματικό χρόνο.
ες Δόμησης, θα ενημερώσουν και θα εκπαιδεύ• Η άδεια θα εκδίδεται μετά την έγκριση όλων σουν τα στελέχη τους για την πλήρη λειτουργία
των απαιτούμενων σταδίων και τη διαπίστωση του συστήματος.
πληρότητας για τις απαιτούμενες μελέτες, αλλά • Άμεσα θα ενσωματωθούν τυχόν παρατηρήσεις
και την κατάθεση τυχόν πρόσθετων δικαιολογη- που θα διατυπωθούν κατά τη διαδικασία επίδειτικών.
ξης και εκπαίδευσης των στελεχών των Υπηρε• Όλη η διαδικασία ελέγχου, το ιστορικό μετα- σιών Δόμησης.
βολών και ο φάκελος θα τηρούνται ηλεκτρονικά • Ταυτόχρονα, οι ήδη υπάρχοντες για τη διαδικαι θα είναι διαθέσιμα στον Μηχανικό, στον ιδι- κασία των αυθαιρέτων κωδικοί πρόσβασης των
οκτήτη, στην αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης και στο υπαλλήλων των Υπηρεσιών Δόμησης, θα επεΥΠΕΚΑ.
κταθούν για την είσοδο και στις νέες λειτουργίες,
• Στο ίδιο σύστημα έχει ενσωματωθεί η ηλε- ενώ οι προϊστάμενοι των Υπηρεσιών Δόμησης,

με τη βοήθεια στελεχών του ΤΕΕ, θα εκχωρήσουν δικαιώματα στους υπαλλήλους τους.
• Με την ολοκλήρωση της πρώτης εκπαίδευσης
και της εκχώρησης των κωδικών, επιλεγμένοι
μηχανικοί θα εισάγουν πραγματικά αιτήματα τα
οποία θα πρέπει να χειριστούν τα στελέχη των
Υπηρεσιών Δόμησης, έτσι, ώστε όλοι να αποκτήσουν πραγματική εμπειρία.
• Αμέσως μετά, θα αρχίσει η έκδοση των διοικητικών πράξεων και το ΤΕΕ θα υποστηρίζει, τόσο
τις Υπηρεσίες Δόμησης όσο και τους μηχανικούς
στη χρήση του συστήματος.
• Σε κάθε περίπτωση, θα ενσωματώνει συνεχώς
τυχόν νέες λειτουργίες που θα κρίνονται αναγκαίες ή παρατηρήσεις των χρηστών.
Η επίσημη παρουσίαση του συστήματος έγινε
πριν μερικές μέρες από τον πρόεδρο του ΤΕΕ,
Χρήστο Σπίρτζη και τον δήμαρχο Αθηναίων, Γιώργο Καμίνη. «Στόχος του ΤΕΕ είναι η υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου κεντρικού συστήματος
αδειοδοτήσεων, στο οποίο έχουν τη δυνατότητα
να ενταχθούν όλες οι διαδικασίες και υπηρεσίες, όπως των αδειοδοτήσεων μεταποιητικών
δραστηριοτήτων (άδειες λειτουργίας & εγκατάστασης βιομηχανιών και βιοτεχνιών) και της ψηφιοποίησης κεντρικών αρχείων, όπως το αρχείο
των Υπηρεσιών Δόμησης», τόνισε ο πρόεδρος
του ΤΕΕ. Όπως ισχυρίστηκε εδώ και τρία χρόνια
τόσο το ΤΕΕ, όσο και οι επιστημονικοί και κοινωνικοί φορείς με κάθε αφορμή τονίζουν ότι πρέπει
να γίνουν πολλά στην κατεύθυνση της μεταρρύθμισης, αλλά «φωνή βοώντος». “Αποφασίσαμε να
προχωρήσουμε μόνοι μας, χωρίς την παρουσία
των υπουργείων και της κεντρικής κυβέρνησης,
που δεν έχει ανταποκριθεί στις συνεχείς οχλήσεις μας, ζητώντας τη συνεργασία και της Αυτοδιοίκησης”, είπε ο πρόεδρος του ΤΕΕ. Ο ίδιος
υπενθύμισε ότι, κατά μέσο όρο, για την έκδοση
οικοδομικών αδειών βιομηχανικών-βιοτεχνικών
κτιρίων, απαιτούνται περίπου 6,5 χρόνια, όταν οι
επενδυτές υπολογίζουν να έχουν αποσβέσει την
επένδυσή τους στα 7 χρόνια !
“Ελπίζουμε ότι το «επόμενο βήμα» του συστήματος θα είναι ένταξη της αδειοδότησης των
βιομηχανιών-βιοτεχνιών, ενώ στόχος μας είναι η
ένταξη όλων των άλλων υπηρεσιών που σχετίζονται με αυτά τα ζητήματα”, πρόσθεσε ο κ. Σπίρτζης, επισημαίνοντας πως χάρη στο σύστημα θα
είναι δυνατόν να εφαρμοστεί «η ταυτότητα του
κτιρίου, όποτε δεήσει το ΥΠΕΚΑ να εκδώσει το
σχετικό ΠΔ», άρα να υπάρχουν στο εξής στοιχεία
για το σχεδιασμό της αστικής ανάπτυξης από
τους Δήμους και τα υπουργεία, που έως τώρα
βασίζονται αποκλειστικά σε στατιστικά δεδομένα, που εκ της φύσης δεν περιγράφουν την ακριβή κατάσταση κάθε περιοχής.
Ο πρόεδρος του ΤΕΕ, Χρήστος Σπίρτζης, υπογράμμισε ακόμη ότι το ΤΕΕ δεν θα υποκαταστήσει σε καμιά περίπτωση τις αρμόδιες υπηρεσίες,
όπως, άλλωστε, φάνηκε και στην περίπτωση της
ηλεκτρονικής δήλωσης των αυθαιρέτων, αλλά
φέρνει το συγκεκριμένο σύστημα προκειμένου
να εξυπηρετήσει τους μηχανικούς, τους πολίτες
και τις αρμόδιες υπηρεσίες, το οποίο και θα λειτουργήσει με δικές του δαπάνες και προσωπικό,
με αξιοποίηση από το ΤΕΕ προγραμμάτων και
κονδυλίων του ΕΣΠΑ. n
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ΔΥΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ
κίας, μπορεί να επιστραφεί ως αχρεώστητα
καταβληθείς εντός τριετίας από την ημερομηνία καταβολής μετά από σχετική αίτηση
του υπόχρεου.

Δύο ξεχωριστές εγκύκλιοι που εξέδωσαν τα
υπουργεία Οικονομικών και ΠΕΚΑ αναφέρονται σε θέματα εφαρμογής του νόμου 4178/13
για τα αυθαίρετα με αιχμή την απαλλαγή όσων
ιδιοκτητών υπάγονται στο νόμο από φόρους,
εισφορές και τέλη.
Η εγκύκλιος του υπουργείου Οικονομικών
Η εγκύκλιος της γενικής γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του υπουργείου Οικονομικών
αναλυτικά προβλέπει ότι η απαλλαγή από
τους φόρους μεταβίβασης ακινήτων, κληρονομιών και γονικών παροχών, για την απόκτηση πρώτης κατοικίας χορηγείται και για τους
χώρους που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του
ν.4178/2013, εφόσον έχει περαιωθεί η διαδικασία καταβολής του ειδικού προστίμου ή
έχει καταβληθεί ποσοστό 30% του συνολικού
προστίμου ή του σχετικού παραβόλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του σχετικού νόμου
και τις διατάξεις του ν. 4014/2011.
Για την πιστοποίηση της χρήσης του χώρου,
προκειμένου να χορηγηθεί η απαλλαγή της
πρώτης κατοικίας, συνεχίζει η εγκύκλιος ότι
θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η τεχνική
έκθεση του μηχανικού, η οποία είναι αναπόσπαστο μέρος της βεβαίωσης περαίωσης της
διαδικασίας υπαγωγής στη ρύθμιση και στην
οποία περιγράφεται με σαφήνεια ο δηλούμενος χώρος, με τη χρήση που έχει. Στην εγκύκλιο διευκρινίζεται με ειδική αναφορά ότι για
αυθαίρετους χώρους, εντός νόμιμου όγκου
κτιρίων (υπόγεια, εσωτερικοί χώροι και σοφίτες κλπ), που έχουν ενταχθεί στο νόμο, (άρθρο 24, παράγραφος 9, ν.4178/2013) κατά τον
υπολογισμό της φορολογητέας αξίας, εφαρμόζεται μειωτικός συντελεστής 50%, επί του
αντίστοιχου εντύπου χώρου χρήσης κατοικίας (έντυπα 1,Κ1 και Κ2 κατά περίπτωση).
Επισημαίνεται ότι ο φόρος μεταβίβασης κληρονομιών ή γονικών παροχών, ο οποίος καταβλήθηκε για την αξία ρυθμισθέντων χώρων
κατά την υποβολή δηλώσεων που υπήχθησαν
στις διατάξεις της απαλλαγής πρώτης κατοι-

• Στα συμβολαιογραφικά έγγραφα, που έχουν
σαν αντικείμενο τη σύσταση ή την τροποποίηση αυτοτελών ιδιοκτησιών, προσαρτώνται
αντίγραφα εκ των συνολικών σχεδίων της
άδειας δόμησης τα οποία απαιτούνται και
Η εγκύκλιος του ΥΠΕΚΑ
υποβάλλονται για την έγκριση δόμησης σύμΣε έκδοση νέας εγκυκλίου εφαρμογής φωνα με τις διατάξεις του ν. 4030/2011, δητου νόμου 4178/2013 για την αντιμετώ- λαδή τοπογραφικό διάγραμμα και διάγραμπιση της αυθαίρετης δόμησης, προχώ- μα δόμησης θεωρημένα από την αρμόδια
ρησε το ΥΠΕΚΑ. Ανακοινώθηκε ότι Υ.Δ.Ο.Μ.
η εγκύκλιος ξεκαθαρίζει ορισμένα
ζητήματα ερμηνείας που έθεσαν • Η επιλογή της κατηγορίας 4 ή 5 γίνεται με
μηχανικοί και υπηρεσίες, ενώ απα- τα πολεοδομικά μεγέθη που προβλέπονται να
ντά και σε συχνά ερωτήματα ειδικών κατασκευαστούν από την οικοδομική άδεια.
περιπτώσεων εφαρμογής του νόμου», ως Μετά την επιλογή της κατηγορίας, για τον
εξής:
υπολογισμό του προστίμου εφαρμόζονται
οι συντελεστές που προκύπτουν από τη σύ• Η προθεσμία μεταφοράς δηλώσεων του γκριση των αυθαιρέτων επιφανειών προς τις
νόμου 4014/2011 στο νέο νόμο 4178/2013 επιτρεπόμενες επιφάνειες από τους όρους
για όσες δηλώσεις έχουν ληξιπρόθεσμες δόμησης που ισχύουν σήμερα στην περιοχή
οφειλές ή βρίσκονταν σε κατάσταση αρ- του ακινήτου.
χικής υποβολής λήγει στις 6-2-2014.
• Κατά τη διαδικασία υπαγωγής, ο ιδιοκτήτης
• Είναι δυνατή η περαίωση της διαδικασί- καταθέτει υπεύθυνη δήλωση για την ημεροας υπαγωγής αυθαίρετης αλλαγής χρήσης μηνία ολοκλήρωσης της αυθαίρετης καταστο νόμο 3843/10 από την οικεία υπηρεσία σκευής ή εγκατάστασης της αυθαίρετης χρήδόμησης (ΥΔΟΜ) στις εξαιρετικές περιπτώ- σης και ο εξουσιοδοτημένος μηχανικός πεσεις που το ανείσπρακτο πρόστιμο υπολείπε- ριγράφει στην τεχνική έκθεση την αυθαίρετη
ται των 50 ευρώ.
κατασκευή ή την αυθαίρετη χρήση μόνον ως
προς το εμβαδόν και τη χρήση. Ωστόσο, γίνε• Στις απαγορευόμενες περιοχές για την ται σαφές ότι σε κάθε περίπτωση (αυθαίρετης
ένταξη στο νόμο συμπεριλαμβάνονται και η κατασκευής ή αυθαίρετης αλλαγής χρήσης)
όχθη, η παλαιά όχθη και η παρόχθια ζώνη ο μηχανικός υποβάλλει αεροφωτογραφίες ή
λιμνών. Επιπλέον, απαγόρευση υπαγωγής δημόσια έγγραφα από τα οποία αποδεικνύευπάρχει σε αυθαίρετες κατασκευές που βρί- ται ο χρόνος κατασκευής του κτιρίου.
σκονται μέσα σε ρέμα και δεν εφαρμόζεται
συντελεστής πλάγιας απόστασης.
• Σε περιπτώσεις κληρονομιάς ακινήτων με
αυθαιρεσίες, όταν στο έντυπο Ε9 του αποβι• Σε περίπτωση ατόμου που εμπίπτει σε ώσαντος αναφέρεται η αυθαίρετη κατασκευή
περισσότερες από μια ειδικές ομάδες πλη- και ο χρόνος κατασκευής της, τότε θεωρείται
θυσμού εκπτώσεων και ειδικών προστίμων ως δημόσιο έγγραφο από το οποίο αποδεινομιμοποίησης (άρθρο 17 του ν. 4178/13), κνύεται ο χρόνος ολοκλήρωσης της καταεπιλέγεται η συμφέρουσα για τον πολίτη.
σκευής ή/και ο χρόνος εγκατάστασης της
χρήσης.
• Για τις περιπτώσεις που η κύρια ή η δευτερεύουσα κατοικία έχουν επιφάνεια μεγαλύτε- • Σε περίπτωση που έχει μεταβιβαστεί αυρη από τους προβλεπόμενους περιορισμούς, θαίρετη κατασκευή ή αυθαίρετη αλλαγή χρήτότε σ’ ένα φύλλο καταγραφής υπολογίζεται σης που έχει ρυθμιστεί με το ν. 4014/11, τη
το ενιαίο ειδικό πρόστιμο με τους μειωτικούς διαδικασία μετάβασης της δήλωσης στο ν.
συντελεστές για την τυχόν αυθαίρετη επιφά- 4178/13 μπορεί να κάνει ο νέος ιδιοκτήτης.
νεια εντός των περιοριστικών ορίων και η
επιπλέον επιφάνεια σε άλλο φύλλο κατα- • Το καθεστώς ένταξης στις ευνοϊκές ρυθμίγραφής, υπολογιζόμενου του ενιαίου ειδικού σεις του νόμου των σταυλικών εγκαταστάσεπροστίμου χωρίς την ανωτέρω μείωση.
ων για την εκτροφή και εκμετάλλευση παραγωγικών ή και αγροτικών ζώων ανεξαρτήτως
• Στην έκφραση «ποσοστό αναπηρίας 80% μεγέθους, ενώ ως συνοδά κτίρια προσωρινής
και άνω» που προβλέπεται στο νόμο, νοείται διαμονής για τα οποία ισχύει ο περιορισμός
ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του 80%.
των 35 τ.μ., θεωρούνται κτίρια που διαμένουν
άτομα και όχι κτίρια που στεγάζουν σταυλι• Η ιδιότητα του τριτέκνου αποδεικνύεται και κές εγκαταστάσεις.
με το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
• Από την έναρξη ισχύος του νόμου 4178/2013
επιτρέπεται η εκτέλεση εργασιών με τη δι• Η ιδιότητα του πολυτέκνου αποδεικνύεται αδικασία της έγγραφης ενημέρωσης της
και με το πιστοποιητικό οικογενειακής κα- ΥΔΟΜ.
τάστασης ή/και με αντίστοιχο πιστοποιητικό Περισσότερες και πιο ειδικευμένες λεπτομέαρμόδιας αλλοδαπής αρχής, συνοδευόμενο ρειες βρίσκονται στο λινκ http://www.ypeka.
από πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομο- gr/Default.aspx?tabid=778&sni[1155]=2810
σπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος.
&language=el-GR n
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Στη δημοσιοποίηση άλλων τριών αποφάσεων
του Πειθαρχικού Συμβουλίου του ΤΕΕ/ΤΚΜ
προχωρά-προς ενημέρωση των συναδέλφωντο “Τεχνογράφημα”.

ΑΠΟΦΑΣΗ 354

Πολιτικός μηχανικός καταγγέλλει άλλο πολιτικό
μηχανικό, διότι, σύμφωνα με τον ίδιο επέδειξε
αντισυναδελφική συμπεριφορά αναλαμβάνοντας την επίβλεψη οικοδομικού έργου όταν το
έργο είχε σχεδόν αποπερατωθεί και εισπράττοντας την ανάλογη αμοιβή, για το οποίο έργο είχε
πραγματοποιήσει την επίβλεψη ο εγκαλών.
Είχε αναλάβει την επίβλεψη σε μία οικοδομή
για λογαριασμό κατασκευάστριας εταιρείας
και ότι στον σχετικό φάκελο αναθεώρησης της
άδειας για αλλαγή ιδιοκτήτη και τροποποιήσεις
στην Πολεοδομία, που ο ίδιος εκπόνησε, υπήρχε δήλωση ανάθεσης – ανάληψης στο όνομά
του ,με σβησμένη την ανάληψη επίβλεψης με
μαρκαδόρο. Ισχυρίζεται ότι εργάστηκε κανονικά σαν επιβλέπων μέχρι το τέλος. Ένας από
τους ιδιοκτήτες της εταιρείας, επειδή είχαν
κάποια οικονομική διαφορά και εντελώς αναίτια, ανέθεσε με δήλωση την διεκπεραίωση της
επίβλεψης στον εγκαλούμενο, ενώ είχε τελειώσει η οικοδομή. Όλο το χρονικό διάστημα, από
το σκάψιμο μέχρι την αποπεράτωση του έργου,
επιβλέπων ήταν ο ίδιος και μόνον αυτός. Την
παρουσία του κατά την εκτέλεση των εργασιών
μπορεί να την αποδείξει και με μάρτυρες ,αλλά
και με τιμολόγια παραλαβής υλικών που έχει
υπογεγραμμένα. Ο ένας συνέταιρος της ιδιοκτήτριας εταιρείας κατέθεσε ότι δε γνωρίζει
τον εγκαλούμενο σαν επιβλέποντα της οικοδομής, και ο εγκαλών ήταν ο μόνιμος επιβλέπων των έργων της εταιρίας και μελετητής σε
αρκετά έργα και παράλληλα διεκπεραίωνε και
άλλες εργασίες της. Την ευθύνη για οτιδήποτε
συνέβαινε στο έργο θεωρεί ότι θα την είχε ο ίδιος, παρά του ότι στην άδεια φαίνονταν επίσημα
τρίτος μηχανικός σαν επιβλέπων, που είχε προεισπράξει από τους αρχικούς ιδιοκτήτες και την
αμοιβή επίβλεψης.
Ο εγκαλούμενος ισχυρίζεται ότι, όταν άρχισε το
έργο, του ανέθεσαν προφορικά την επίβλεψη,
την οποία και ανέλαβε, πληρώθηκε προκαταβολικά και παραδέχεται ότι κακώς δεν συνεννοήθηκε με τον επίσημο επιβλέποντα και δεν
προέβη σε ενημέρωση της άδειας-για αλλαγή
επιβλέποντα, πράγμα που έγινε με γραπτή δήλωση ανάθεσης της επίβλεψης από την ιδιοκτήτρια εταιρία εκ των υστέρων προς το τέλος
των εργασιών. Δεν γνωρίζει τον εγκαλούντα ως
επιβλέποντα, η εταιρία δεν τον εμπιστεύονταν,
αλλά γνώριζε ότι τον χρησιμοποιούσε για να
τακτοποιεί τις υποθέσεις του ΙΚΑ και ενδεχομένως κάποια φορά να παρέλαβε και υλικά.
Στο έργο πήγε τρεις – τέσσερις φορές, έκανε τη
χάραξη, παρέλαβε τον οπλισμό της θεμελίωσης
και τον οπλισμό των άλλων πλακών και δεν ξαναπήγε. Ο ασχολούμενος εκ των εργολάβων με

την κατασκευή του έργου το κατέθεσε, εργάτες
έχουν κάνει υπεύθυνη δήλωση και στην πολεοδομία φαίνεται σαν επιβλέπων στην τελική
θεώρηση της άδειας. Επέβλεψε ο ίδιος όλη την
κατασκευή του φέροντα οργανισμού και έχει
πληρωθεί την επίβλεψη από την αρχή. Tο ίδιο
κατέθεσε και ο έτερος εργολάβος.
Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ζητήθηκαν
πρόσθετα στοιχεία από τον εγκαλούμενο όπως
θεωρημένη πρωτότυπη Α.Π.Υ. για προείσπραξη
αμοιβής επίβλεψης, όπως είχε ισχυρισθεί, και
αντίγραφο της σχετικής σελίδας από το βιβλίο
εσόδων – εξόδων της εταιρείας, ώστε να διαπιστωθεί αν είχε αναθέσει η εταιρεία από την
αρχή την επίβλεψη στον εγκαλούμενο, οπότε
αποδεικνύεται ότι ουσιαστικά αυτός ήταν επιβλέπων. Δόθηκαν διευκρινίσεις σχετικά με το
δελτίο παροχής υπηρεσιών που προσκομίσθηκε και αφορούσε την εξόφληση της αμοιβής
επίβλεψης. Δεν κατέστη δυνατή η προσκόμιση
όλων των στοιχείων.
Τα μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου διαπιστώνουν τα ακόλουθα:
Διαπιστώθηκε ότι ο εγκαλών, ασχολούμενος
επί πολλά χρόνια με τις μελέτες και τις επιβλέψεις της εταιρείας, όντως επέβλεψε εργασίες
στο έργο κοντά στα υπόλοιπα καθήκοντα του ως
προς την εταιρεία. Και ο εγκαλούμενος εμφανίζεται σαν επιβλέπων, με έστω μερική παρουσία
στο έργο και έχει την τυπική επικύρωση από την
εταιρεία.
Επισημάνθηκε ότι και τα δυο μέρη, εγκαλών και
εγκαλούμενος, ισχυρίζονται ότι τους ανατέθηκε η επίβλεψη από την εργολάβο εταιρεία (με
διιστάμενες δηλώσεις των συνεταίρων) και εργάστηκαν στο έργο, χωρίς όμως να προβούν σε
ενέργειες για αντικατάσταση του αρχικού επιβλέποντα, πράγμα που παραδέχονται.
Υπάρχει παράβαση του κώδικα δεοντολογίας,
ότι επέδειξε αμέλεια μη ενημερώνοντας τον
φαινόμενο στην άδεια επιβλέποντα και επέβλεψε εργασίες χωρίς να απαιτήσει από την
εταιρεία να προβεί σε αναθεώρησή της, μη
αναλαμβάνοντας πλήρως τις ευθύνες της εργασίας αυτής και θέτοντας συνάδελφο μηχανικό
σε κίνδυνο εμπλοκής σε ενδεχόμενες δυσάρεστες καταστάσεις.
Το Πειθαρχικό Συμβουλίου αποφασίζει ομόφωνα την επιβολή της ποινής της επίπληξης.

οποίες θα έβρισκε ο ίδιος και θα ενέτασσε τον
εγκαλούντα σε προγράμματα επιδοτούμενα για
ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων. Του απέσπασε
χρηματικά ποσά, τον ξεγέλασε με δικαιολογίες
και υποσχέσεις για μεγάλο χρονικό διάστημα,
αλλά τελευταία δεν είναι δυνατή ούτε η επικοινωνία μαζί του.
Μετά από επίσκεψη στην πολεοδομία Πολυγύρου, διαπιστώθηκε ότι δεν είχε κατατεθεί ποτέ
φάκελος. Παρά τις επανειλημμένες διαμαρτυρίες του και ενώ υπήρξε από τον εγκαλούμενο
υπόσχεση επιστροφής χρημάτων (υπεύθυνη
δήλωση ότι χρωστά χρήματα και μάλιστα πολλαπλάσια του ποσού που ανέφερε ο εγκαλών)
αυτή δεν πραγματοποιήθηκε. Τέλος, απευθύνθηκε και στην αστυνομία και στον εισαγγελέα.
Ο εγκαλούμενος δεν προσήλθε σε δύο διαδοχικές συνεδριάσεις.
Τα μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου διαπιστώνουν ότι ο εγκαλούμενος μηχανικός, δεν εξέδωσε τις άδειες ανέγερσης, αν και πληρώθηκε
τα συμφωνηθέντα. Aπέσπασε σημαντικό χρηματικό ποσό με δόλιους τρόπους, υποσχόμενος
επιδοτήσεις εργασιών και ενδεχόμενα άλλες
συναλλαγές. Δεν επέστρεψε τα χρήματα, ως
όφειλε. Δεν τήρησε τον κώδικα δεοντολογίας
απέναντι στον πελάτη του. Υπέπεσε σε αδικήματα και προέβη σε πράξεις, που δεν συνάδουν με
την ιδιότητα και το λειτούργημα του μηχανικού.
Ότι, παρά τις επανειλημμένες ειδοποιήσεις,
δεν εμφανίστηκε στην πειθαρχική διαδικασία
που τον αφορούσε, δείχνοντας περιφρόνηση
σχετικά με τις διαδικασίες του ΤΕΕ.
Ο εν λόγω μηχανικός είναι υπότροπος ,βρίσκεται σε έκτιση πειθαρχικής ποινής και εκκρεμεί
εκδίκαση άλλων εγκλήσεων και ομόφωνα του
επιβάλλεται η ανώτατη προβλεπόμενη ποινή
της στέρησης της άδειας άσκησης επαγγέλματος για δέκα μήνες- η οποία λόγω υποτροπής
διπλασιάζεται.

ΑΠΟΦΑΣΗ 369

Ιδιοκτήτης οικοπέδου καταγγέλλει πολιτικό
μηχανικό, διότι καθυστέρησε την έκδοση της
οικοδομικής άδειας, εισέπραξε προκαταβολικά ως αμοιβή επίβλεψης το ποσό των 500,00
ΑΠΟΦΑΣΗ 367
ευρώ για την ανέγερση τριώροφης κατοικίας, η
οποία όμως τελικά δεν πραγματοποιήθηκε και
ο μηχανικός αρνείται να τα επιστρέψει. Επίσης,
ο εγκαλούμενος δεν του παραδίδει το στέλεχος
της οικοδομικής άδειας, ούτε το φάκελο με τα
Ιδιώτης, τεχνίτης οικοδομών - υπεργολάβος στο εγκεκριμένα σχέδια, παρότι αυτή έχει εκδοθεί
επάγγελμα, κατέθεσε καταγγελία κατά Πολιτι- από το 2010.
κού Μηχανικού, διότι του ανέθεσε να μελετήσει Ο εγκαλών το 2004 παρέδωσε το συμβόλαιο του
και να εκδώσει άδεια για να χτίσει οικοδομή σε οικοπέδου ιδιοκτησίας του στο μηχανικό, με
οικόπεδο που αγόρασε, αλλά ο εγκαλούμενος, σκοπό να εκδοθεί οικοδομική άδεια. Πέρασε
ενώ ξεκίνησε τη διαδικασία, δεν την ολοκλή- όλο το έτος του 2005 με διαρκείς αναβολές και
ρωσε τελικά. Ανέφερε επίσης διάφορες άλλες με τη δικαιολογία ότι ευθύνεται η πολεοδομία
περιπτώσεις, που προσπάθησε να τον εξαπατή- για την καθυστέρηση. Ο εγκαλούμενος ζήτησε
σει. Ο εγκαλούμενος υποσχέθηκε να εξασφαλί- κάποια πρόσθετα στοιχεία και τελικά η κατάθεσει επιδότηση για αναπαλαιώσεις κατοικιών τις ση στην πολεοδομία του φακέλου έγινε τον Ιού-
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ΛΟΓΟΣ & ΑΝΤΙΛΟΓΟΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
λιο του 2006. Είχαν τακτοποιήσει όλες τις οικονομικές τους εκκρεμότητες. Μετά την έκδοση
της άδειας, ο εγκαλούμενος ζήτησε και πήρε
500 ευρώ έναντι του ποσού της επίβλεψης. Του
ζήτησαν επανειλημμένα να τους υπολογίσει το
κόστος της οικοδομής και ο εγκαλούμενος δεν
το έπραξε. Δεν κατάφερε να παραλάβει από τον
μηχανικό τον φάκελο της άδειας. Ζήτησε επίσης από τον εγκαλούμενο, για λόγους ηθικής
τάξης, να του επιστρέψει την προκαταβολή της
επίβλεψης, επειδή δεν προχώρησε το έργο,
αλλά ο εγκαλούμενος δε δέχεται.
Ο εγκαλούμενος αναφέρει πως ο φάκελος δεν
του ζητήθηκε. Ο φάκελος της άδειας κατατέθηκε στην πολεοδομία, δύο μήνες αφού του
έγινε η ανάθεση. Εκείνη την περίοδο έκανε
κατασκευές με αυτεπιστασία. Τους ενημέρωσε
ότι η αμοιβή του για κατασκευή του έργου με
αυτεπιστασία θα ήταν ποσοστό 10% στο ποσό
του κοστολογίου (πραγματικό προϋπολογισμό
του έργου). Τον αναλυτικό προϋπολογισμό που
του ζήτησαν δεν προλάβαινε να τον κάνει. Συμφώνησαν η αμοιβή του για την μελέτη και διαδικασίες έκδοσης της άδειας να είναι 7.000 €,
κάνοντας και έκπτωση στην αμοιβή του. Επισημαίνει ότι απαιτούνταν από την αρχή, στη φάση
ακόμα των αρχιτεκτονικών σχεδίων, δέσμευση
θέσης στάθμευσης, πράγμα που ενημέρωσε
τους ιδιοκτήτες. Καθυστέρησαν να το τακτοποιήσουν και εξαιτίας αυτού και κάποιων αλλαγών
που προέκυψαν, αναγκάστηκε να κάνει τρεις
φορές την διαδικασία παράτασης- εννιαμήνουέκδοσης της άδειας. Το ποσό των 2.000 € που
αφορούσε στην επίβλεψη και είχε κατατεθεί
στην τράπεζα, το επέστρεψε εξ ολοκλήρου, παρόλο που είχε πληρώσει όλες τις απαιτούμενες
κρατήσεις. Καταλήγει ότι η άδεια κατατέθηκε
στις 19-7-2006 , αλλά συγκεκριμένα η μεταγραφή της θέσης στάθμευσης έγινε στις 13-72009. Επομένως, ευθύνονται οι ιδιοκτήτες για
την καθυστέρηση.
Το ποσό των 500,00 € δε δέχεται να το επιστρέψει, διότι έχει συμψηφισθεί με επί πλέον έξοδα, που κατέβαλε και επιβαρύνουν αποκλειστικά τους ιδιοκτήτες.
Τα μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου διαπιστώνουν τα ακόλουθα:
Η καθυστέρηση της έκδοσης της άδειας ήταν σε
γνώση και των δύο, όπως φαίνεται από το συμβολαιογραφικό έγγραφο δέσμευσης της θέσης
στάθμευσης, το οποίο έγινε τρία χρόνια μετά
την κατάθεση της άδειας στην πολεοδομία, ότι
υπάρχουν αιτήσεις για διαδοχικές εννιάμηνες
παρατάσεις της άδειας, τις οποίες υπογράφουν
και οι ιδιοκτήτες.
Υπήρχε θέμα σχετικά με το φάκελο της άδειας,
ο οποίος τελικά επιστράφηκε στους ιδιοκτήτες.
Επιπλέον, ζητήθηκε να βρεθεί μία λύση μεταξύ μηχανικού και ιδιοκτητών για συμψηφισμό
των 500,00 € αμοιβής επίβλεψης, την οποία ο
μηχανικός δεν δικαιούται –δεν παρασχέθηκε η
συγκεκριμένη εργασία – με τα πρόσθετα έξοδα
τα οποία είχε καταβάλει για λογαριασμό των
ιδιοκτητών.
Και επειδή δεν διαπιστώθηκε παράβαση του
κώδικα δεοντολογίας ή κάποιων πειθαρχικών
διατάξεων, το Πειθαρχικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα την απαλλαγή του πολιτικού
μηχανικού. n

πειθαρχικό συμβούλιο. Αυτό με τη σειρά του με
επέπληξε.
Στην ίδια υπόθεση ο παθών συνάδελφος ανέθεσε σε προβεβλημένο μηχανικό να του κάνει μια
πραγματογνωμοσύνη. Τον καλοπλήρωσε γι’ αυτό.
Μετά την παράδοση της εργασίας του, ο εντολοδόχος πραγματογνώμων άρχισε να επικοινωνεί
με τον αντίδικό του αλλά και με την υπηρεσία που
είχε εμπλακεί, αναιρώντας ό,τι είχε γράψει στην
πραγματογνωμοσύνη του και μάλιστα εν αγνοία
του εντολέα του. Ο εντολέας συνάδελφος εν τω
Αναλυτικότερα, σε επιστολή του στις 15/11, ο μεταξύ πέθανε κι εγώ σαν ελάχιστη συνεισφορά
πολιτικός μηχανικός Νίκος Χατζηευστρατίου, στη μνήμη του κατήγγειλα τον πραγματογνώμονα
αφού κάνει λόγο για “ασύμμετρες¨” κρίσεις, στο πειθαρχικό συμβούλιο. Και αυτός επιπλήπροτείνει τη δημιουργία ενός νέου πλαισίου, χθηκε.
εντός του οποίου θα λειτουργούν τα πειθαρχικά όργανα του ΤΕΕ/ΤΚΜ.
Το δίχως άλλο πρόκειται για δύο “ασύμμετρες
Σε απαντητική επιστολή του, ο πρόεδρος του κρίσεις”. Η επιστολή αυτή δεν είναι έκφραση
Πειθαρχικού Συμβουλίου, Άγγελος Βακαλό- παραπόνου. Η ηλικία μου, μού απαγορεύει να
πουλος, σημειώνει ότι οι δύο (2) υποθέσεις παραπονιέμαι, μου επιβάλει όμως να προτείνω
στις οποίες αναφέρεται ο συνάδελφος έχουν τη δημιουργία ενός πλαισίου, μέσα στο οποίο θα
εξεταστεί ενδελεχώς κι αντικειμενικά, με λειτουργούν τα πειθαρχικά όργανα προκειμένου
αυστηρή τήρηση των προβλεπόμενων θεσμι- να αποφεύγονται τέτοιου είδους παρατράγουδα,
κά διαδικασιών, από εμπειρότατους επιλεγ- τα οποία εν τέλει ακυρώνουν την ύπαρξή τους.
μένους εισηγητές και τα εκλεγμένα μέλη του Και μια τελευταία λεπτομέρεια. Η ποινή της επίσώματος.
πληξης συνεπάγεται και πρόστιμο 176 ευρώ.
Όταν έχω παιδιά. Όταν έχω...
Σημειώνει επίσης ότι εδώ και χρόνια έχει εκπονηθεί συλλογικά νέο πλαίσιο πειθαρχικών
διαδικασιών, που έχει ψηφιστεί ομόφωνα
από την αντιπροσωπεία του ΤΕΕ/ΤΚΜ, ενώ
υπενθυμίζει ότι τα χρηματικά πρόστιμα και
τα έξοδα πειθαρχικής διαδικασίας, που τυχόν
επιβάλλονται, προορίζονται για το ασφαλιστιAΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
κό ταμείο των μηχανικών. Οι δύο επιστολές
του συν. ΧΑΤΖΗΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ
ακολουθούν:
Λόγος και αντίλογος για επιμέρους παραμέτρους της λειτουργίας του Πειθαρχικού Συμβουλίου του ΤΕΕ/ΤΚΜ, διατυπώνονται στις
δύο επιστολές που ακολουθούν, με αφορμή
πρόσφατες υποθέσεις, που εξετάστηκαν από
το όργανο. Οι επιστολές αφορούν την απόφαση 360 του σώματος, η οποία είχε δημοσιευτεί
στο τεύχος 474 του “Τεχνογραφήματος”, για
όσους συναδέλφους επιθυμούν να ανατρέξουν
σε αυτή.

Αρνούμαστε να παρασυρθούμε και να συμμετάσχουμε σε διάλογο στις στήλες του περιοδικού,
για την ουσία σοβαρών προσωπικών υποθέσεων, που αφορούν πολίτες και συναδέλφους.
Οι δύο υποθέσεις στις οποίες αναφέρεται ο
Επιστολή του συναδέλφου
συνάδελφος, έχουν εξετασθεί ενδελεχώς, ξεΝίκου Β. Χατζηευστρατίου
χωριστά και όχι συγκριτικά, χωρίς φορτίσεις
(Πολιτικός Μηχανικός, Βέροια)
ή πιέσεις, αντικειμενικά, με αυστηρή τήρηση
των προβλεπόμενων θεσμικά διαδικασιών από
εμπειρότατους επιλεγμένους συναδέλφους
εισηγητές και τα εκλεγμένα μέλη του Π.Σ. Οι
Η καθημερινότητα όσο κι αν έχει γίνει ζοφερή αποφάσεις ήταν ομόφωνες και μέσα στα πλαίοφείλει να μας διδάσκει και να μας προβλημα- σια του νόμου και του κώδικα δεοντολογίας
τίζει για ένα αύριο που συνηθίζει να είναι συνέ- και στην περιορισμένη κλίμακα ποινών που
πεια του σήμερα. Ας πάρουμε για παράδειγμα προβλέπονται.
τη λειτουργία των πειθαρχικών σωμάτων του
Επιμελητηρίου μας. Παραθέτω μια προσωπική Σημειώνουμε πάντως ότι, εδώ και χρόνια, έχει
εκπονηθεί συλλογικά νέο πλαίσιο πειθαρχικών
εμπειρία.
διαδικασιών και έχει ψηφισθεί ομόφωνα από
Πριν χρόνια ένας συνάδελφος πούλησε σε δεύτε- την αντιπροσωπεία του ΤΕΕ/ΤΚΜ. Ελπίζουμε
ρο συνάδελφο διαμέρισμα σε οικοδομή που είχε ότι θα επικρατήσει τόσο στα όργανα του ΤΕΕ,
στατικά προβλήματα. Στην υπόθεση ενεπλάκην όσο και στην κεντρική διοίκηση, η βούληση
σαν μάρτυρας του παθόντος με μια δύο πραγ- προώθησής του.
ματογνωμοσύνες και με κάμποσες μαρτυρίες σε
δικαστικές αίθουσες. Σ’ ένα από τα κείμενά μου
Ο πρόεδρος του ΠΣ ΤΕΕ/ΤΚΜ
χρησιμοποίησα την έκφραση “το αίτιο είναι προΑγγ. Βακαλόπουλος
φανές και χοντροκομμένο λάθος”, σημειώνω ότι
η έκφραση “αποφυγή χονδροειδών λαθών” είναι
ενσωματωμένη σε πολλά κανονιστικά κείμενα. Ο ***τα χρηματικά πρόστιμα και τα έξοδα πεικατασκευαστής ζήτησε... τα ρέστα και με κατήγ- θαρχικής διαδικασίας ,που τυχόν επιβάλλονται
γειλε, για την έκφραση που χρησιμοποίησα, στο προορίζονται για το ασφαλιστικό Ταμείο μας.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΤΩΝ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
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ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ

4η ΜΠΙΕΝΑΛΕ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, με τίτλο «Παλιές Διασταυρώσεις–Make it Νew ΙΙ». Έως 31 Ιανουαρίου 2014. Πληρ.
για όλο το πρόγραμμα : http://www.thessalonikibiennale.gr/

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ
ΕΚΘΕΣΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ του
J.Joshua Garrick με
τίτλο: «Αποτυπώνοντας το αρχαίο Κάλλος». Έως 8 Ιανουαρίου 2013, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο,
Αθήνα. Η έκθεση στη
λήξη της θα μεταφερθεί στο Σισμανόγλειο Μέγαρο της
Κωνσταντινούπολης
και στον εκθεσιακό
χώρο του Ελληνικού
Προξενείου στη Νέα
Υόρκη. Πληρ.: www.
namuseum.gr
ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
με τίτλο: «Τα πρόσωπα του χρόνου.
Μετρώντας τον Χρόνο
στον Ουρανό και τη
Θάλασσα», που συνδιοργανώνεται από το
Νομισματικό Μουσείο
και την Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων, στο
πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς
(ΕΗΠΚ) 2013. Έως 21
Ιανουαρίου 2014, Νομισματικό Μουσείο,
1ος όροφος Ιλίου
Μελάθρου, Αθήνα.
ΕΚΘΕΣΗ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ με
τίτλο «Wagner-Verdi:
200 χρόνια», με
αφορμή τα διακόσια
χρόνια από τη γέννηση των δύο σπουδαίων συνθετών. Έως 2
Φεβρουαρίου 2014,
Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών, Αγ. Δημητρίου
159Α, Θεσσαλονίκη.
ΕΚΘΕΣΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ του
Αμερικανού Arthur
Tress με τίτλο «Η Φωτογραφία ως Μαγική
Εικόνα 1956-2006»,
από το Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης σε συνεργασία

ΕΚΘΕΣΗ με τίτλο «Η μεσογειακή
εμπειρία: Η Μεσόγειος ως χωροταξικό παράδειγμα διακίνησης ιδεών και
λόγου. Μια εισαγωγή», του Μακεδονικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης
στο πλαίσιο του κεντρικού προγράμματος της 4ης Μπιενάλε Σύγχρονης
Τέχνης Θεσσαλονίκης και σε επιμέλεια Ντένη Ζαχαρόπουλου, καλλιτεχνικού διευθυντή ΜΜΣΤ.
Έως 31 Δεκεμβρίου 2013, Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης,
Εγνατία 154, έναντι ΔΕΘ. Πληρ.: 2310
240002

ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ της Γιαννακάκη Μαρίας, έως 4 Ιανουαρίου 2014. Γκαλερί ΤinT,
Χρυσ. Σμύρνης 13, Θεσσαλονίκη

ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ«INSPIRE» METAMORPHOSIS από το Μακεδονικό
Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, με τρεις διακεκριμένους καλλιτέχνες: τον Franck Bragigand, τον Peter
Kogler και την Μαρία Παπαδημητρίου. Η έκθεση
των προσκεκλημένων από την Αυστρία, Γαλλία και
Ελλάδα καλλιτεχνών καθώς και των νέων καλλιτεχνών των εργαστηρίων έως τις 12 Ιανουαρίου 2014.
Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Εγνατία
154, Θεσσαλονίκη. Πληρ.: 2310 240002
με το Château d’Eau
(Τουλούζη) και τις
Εκδόσεις Contrejour.
Έως τον Ιανουάριο
2014, Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης.
ΕΚΘΕΣΗ
ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ της Βάσως Γκαβαϊσέ με τίτλο
«Μ’αγαπάς και... το
ξέρεις». Έως 31 Δεκεμβρίου 2013, Ζήνα
Αθανασιάδου Gallery,
Π.Π.Γερμανού 5,
Θεσσαλονίκη. Πληρ.:
2310 275 985.
ΟΜΑΔΙΚΗ
ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
με τίτλο `ΠΛΑΤΕΙΑ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ`.
Έως 5 Ιανουαρίου 2014, ΙANOS
GALLERY, Αριστοτέλους 7, Θεσσαλονίκη.
Πληρ.: 2310 277004
ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
της Ιωάννας Ασσάνη
με τίτλο «ΕΠΕΞΗΓΗ-

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ με τίτλο «Η
Όπερα του Ζητιάνου/
Plan Bar» από τους
passatempo, στις 21
Δεκεμβρίου 2013,
Δελτάριο (Κωνσταντίνου Δαβάκη 6)
και 23 Δεκεμβρίου
2013, Burlesque Cafe Bar (Σκρα 10, Κέντρο
Θεσ/νίκης).

ΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ»
Έως 7 Ιανουαρίου
2014, Βαφοπούλειο
Πνευματικό Κέντρο,
Θεσσαλονίκη.

2013, Αρχαιολογικό
Μουσείο Θεσσαλονίκης, Γενικό Προξενείο
της Δημοκρατίας της
Σερβίας.

ΕΚΘΕΣΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ με
τίτλο «ΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ
ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΕΛΤΙΚΟ
ΚΟΣΜΟ» από τις
ανασκαφές στην αρχαιολογική θέση Κάλε
της Κρσεβίτσα στη νοτιοανατολική Σερβία.
Έως 31 Ιανουαρίου

ΘΕΑΤΡΙΚΗ
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ με τίτλο
«Η Παναγία των Παρισίων» του Βίκτωρ
Ουγκώ σε παραγωγή
του Θεάτρου Αυλαία.
Έως το Πάσχα 2014.
Θέατρο Αυλαία Πολυχώρος Τέχνης, Κτίριο
ΧΑΝΘ, Τσιμισκή,
Θεσσαλονίκη. Πληρ.:
2310 237700.

ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ με τίτλο «CHEAP
PHOTO, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» διοργανώνει τo Φωτογραφικό Κέντρο Θεσσαλονίκης. Έως 15 Ιανουαρίου 2014, Γκαλερί ΤΕΤΤΙΧ, Διαλέτη 3, Θεσσαλονίκη.

ΧΟΡΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ μπαλέτου στον
πάγο με τίτλο «Καρυοθραύστης» από το St.
PETERSBURG STATE ICE BALLET. Έως 22
Δεκεμβρίου 2013, Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Πληρ.: 2310 895938
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ
“ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ
ΗΜΕΡΕΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ”
το
2015 στην Ελλάδα στον Πειραιά.
Φέτος πραγματοποιήθηκαν στη
Βαλέτα (Μάλτα)
με 850 συμμετέχοντες. Το 2014 η Ευρωπαϊκή Ημέρα Ναυτιλίας θα φιλοξενηθεί στη Βρέμη (Γερμανία)
και θα είναι αφιερωμένη στην καινοτομία και
τις τεχνολογίες

ΕΚΘΕΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ με θέμα
“Κρήτη 1913-2013: Αρχιτεκτονική και Πολεοδομία μετά την Ένωση” διοργανώνεται
από τον Σ.Α.Δ.Α.Σ. - Π.Ε.Α./ Τμήμα Χανίων,
με συνδιοργανωτές την Περιφέρεια Κρήτης - Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, και
το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών
“Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος”, σε συνεργασία
με τους Συλλόγους Αρχιτεκτόνων Νομού
Ηρακλείου, Λασιθίου, Σ.Α.Δ.Α.Σ. - Π.Ε.Α./
Τμήμα Ρεθύμνου, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τον εορτασμό των 100 χρόνων της
ένωσης της νήσου με την Ελλάδα. Έως 31
Δεκεμβρίου 2013, Δημοτική Πινακοθήκη
Χανίων, Κρήτη. Πληρ.: 2821042314

1Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ με τίτλο: «Η ιστοριογραφία της
αρχιτεκτονικής στην Ελλάδα μεταξύ 20ου και
21ου αιώνα», διοργανώνει το Τμήμα Θεωρίας
και Ιστορίας της Τέχνης της Ανωτάτης Σχολής
Καλών Τεχνών. Από τις 22 έως 24 Μαΐου 2014,
Αθήνα. Πληρ.: http://www.aht.asfa.gr
ΗΜΕΡΙΔΑ με θέμα:
«Διάλογος με τους
φορείς για τη διαχείριση των αστικών
στερεών αποβλήτων»,
διοργανώνει το Τεχνικό Επιμελητήριο

Ελλάδας, (συνοπτική
παρουσίαση της εργασίας για τη διαχείριση
των αστικών στερεών
αποβλήτων της
Θεματικής Ομάδας
της Μόνιμης Επιτρο-

πής Θεμάτων ΥΠΕΚΑ
του ΤΕΕ). Στις 17
Δεκεμβρίου 2013,
ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ,
Πανεπιστημίου 52,
Αθήνα. Πληρ.: 210
3291252-4,
http://portal.tee.gr/
portal/page/portal/
SCIENTIFIC_WORK/
EKDILOSEIS_P/
EPISTHMONIKES_
EVENTS/ASTIKA%20
STEREA%20APOVLI
TA/Tab.
2η ΔΙΕΘΝΗΣ
ΜΠΙΕΝΑΛΕ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ με
τίτλο “Αρχιτεκτονική και Πόλη στην
Ευρώπη” διοργανώνεται από το Τμήμα
Αρχιτεκτόνων της
Πολυτεχνικής Σχολής
του Α.Π.Θ., το Μακεδονικό Μουσείο
Σύγχρονης Τέχνης και
το Ινστιτούτο Goethe,
σε συνεργασία με
την Κίνηση των πέντε
Μουσείων της πόλης
(Μακεδονικό Μουσείο
Σύγχρονης Τέχνης,
Αρχαιολογικό Μουσείο, Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού,
Κρατικό Μουσείο
Σύγχρονης Τέχνης και
Τελλόγλειο Ίδρυμα
Τεχνών του Α.Π.Θ.),
υπό την αιγίδα του
Δήμου Θεσσαλονίκης.
Από 14 Μαΐου έως 15

Ιουλίου 2014. Πληρ.:
www.skgarch.org
ΑΠΟΝΟΜΗ
ΒΡΑΒΕΙΩΝ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
2013, που διοργάνωσε
το Ελληνικό Ινστιτούτο
Αρχιτεκτονικής. Στις
18 Δεκεμβρίου 2013,
αμφιθέατρο του κτιρίου Μουσείου Μπενάκη οδού Πειραιώς,
Αθήνα. Η έκθεση από
19 Δεκεμβρίου 2013
έως 26 Ιανουαρίου
2014.

όργανα από τον Τάφο
του Ποιητή στη Δάφνη
της Αττικής: Ζητήματα
ακουστικής μελέτης
και ανακατασκευής
του Τριγώνου»
Πληρ.: www.emaet.
tee.gr
ΕΚΘΕΣΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
με θέμα την ελληνική θάλασσα. Έως
5 Ιανουαρίου 2014,
Μουσείο Μπενάκη,
Αθήνα.
12ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΟΠΤΙΚΩΝ
ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ
EUROPT(R)ODE
2014, με θέμα τους
οπτικούς βιο-χημικούς αισθητήρες,
διοργανώνει το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος».
Από 13 έως 16 Απριλίου 2014, Αθήνα.
Πληρ.: http://www.
europtrode2014.eu

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ για
την ανάπλαση της
πλατείας Κατεχάκη
της παλιάς πόλης των
Χανίων προκήρυξε
τo Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χανίων.
Προθεσμία υποβολής
μελετών μέχρι 31
Ιανουαρίου 2014.
Πληρ.: 2821341746,
http://www.dlx.gr

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ
CLIMATHERM ENERGY 2014.
Η έκθεση τελεί
υπό την αιγίδα του
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας &
Κλιματικής Αλλαγής.
Τον Μάρτιο του 2014,
Εκθεσιακό Κέντρο
Metropolitan Expo,
Διεθνής Αερολιμένας
Αθηνών «Ελευθέριος
Βενιζέλος». Πληρ.:
210 9356110.

ΕΚΔΗΛΩΣΗΔΙΑΛΕΞΗ διοργανώνει
η Εταιρεία Μελέτης
Αρχαίας Ελληνικής
Τεχνολογίας (ΕΜΑΕΤ),
στην αίθουσα του
Μουσείου της Πόλεως των Αθηνών, Παπαρρηγοπούλου 5-7,
Πλατεία Κλαυθμώνος.
Στις 16 Δεκεμβρίου
2013, διάλεξη του Χρ.
Τερζή «Τα μουσικά

ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
ΕΛΛΗΝΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ
(ΕΝΕΠΡΟΤ).
Στις 21 και 22 Φεβρουαρίου 2014,
Θεσσαλονίκη. Πληρ.:
2310 995461 και
www.eneprot.gr

5ο ΤΑΚΤΙΚΟ
ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, διοργανώνουν η Ελληνική
Ένωση Εργαστηρίων-HellasLab και η
Ελληνική Επιτροπή
Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ). Στις 9
και 10 Μαΐου 2014,
Αθήνα. Πληρ.: www.
metrologia2014.gr
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ με τίτλο
«ΕπιΣκέπτομαι την
πόλη μου 2014», διοργανώνει ο Σύλλογος
Ελευθέρων Επαγγελματιών Διπλωματούχων Μηχανικών Νομού Καρδίτσας, υπό
την αιγίδα του Δήμου
Καρδίτσας και του
Τμήματος Κεντρικής
και Δυτικής Θεσσαλίας του ΤΕΕ. Από 15
έως 22 Φεβρουαρίου
2014, σε επιλεγμένους χώρους της
πόλης της Καρδίτσας.
Πληρ.: www.sdmk.gr
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ΕΚΛΟΓΩΝ... ΣΥΝΕΧΕΙΑ
n Άγγελος Aγγελίδης
Λίγες εβδομάδες μετά τις εκλογές του ΤΕΕ της
24ης Νοεμβρίου, κατά τη διάρκεια των οποίων
οι μηχανικοί όλης της χώρας “μίλησαν” επιλέγοντας αυτούς που θεωρούν ότι θα τους εκπροσωπήσουν επαρκέστερα, το ΤΕΧΝΟΓΡΑΦΗΜΑ
δίνει βήμα στους επικεφαλής των παρατάξεων
του Τμήματος Κεντρικής Μακεδονίας του ΤΕΕ.
Αναλύουν το αποτέλεσμα και παίρνουν θέση
για το αύριο. Στο κάλεσμα του περιοδικού δεν
ανταποκρίθηκε η παράταξη “Αριστερή Ενωτική
Πρωτοβουλία Εργαζόμενοι Μηχανικοί. Συσπείρωση αριστερών Μηχανικών”.

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚH ΚIΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
(ΔΚΜ)
Θα ήθελα να ευχαριστήσω
όλους όσους τίμησαν τη
ΔΚΜ/ΤΚΜ, με την ψήφο τους
στις εκλογές του ΤΕΕ. Με χαροποιεί ιδιαίτερα το γεγονός
ότι αναγνωρίστηκε η προσπάθεια που κάναμε στο ΤΕΕ/ΤΚΜ, στην προηγούμενη θητεία, η οποία οδήγησε συναδέλφους
ακόμη και από άλλους πολιτικούς χώρους να
μας υποστηρίξουν στις εκλογικές διαδικασίες
για τα όργανα διοίκησης του ΤΕΕ/ΤΚΜ. Επίσης,
θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη και τον
αμέριστο σεβασμό μου για όλες και όλους τους
συναδέλφους, που έθεσαν υποψηφιότητα με τα
ψηφοδέλτια της ΔΚΜ/ΤΚΜ και τους εθελοντές
μας, που όλοι μαζί έδωσαν τον καλύτερο εαυτό
τους και πέτυχαν την άνοδο και την πρωτιά της
παράταξής μας. Η προσπάθεια ήταν συλλογική
και απόλυτα επιτυχημένη!
Όλοι μαζί και πάλι, θα επιδιώξουμε και στην
επόμενη θητεία, σε συνεργασία με τους συναδέλφους και των άλλων παρατάξεων, να κάνουμε το ΤΕΕ πιο παραγωγικό, πιο αποτελεσματικό
και πιο χρήσιμο στους μηχανικούς και στην
κοινωνία. Η μεγάλη αποχή των συναδέλφων
από τις εκλογικές διαδικασίες στέλνει σε όλους
εμάς που εκπροσωπούμε μηχανικούς ένα ηχηρό μήνυμα, ότι θα πρέπει να εργασθούμε ενωμένοι προς αυτή την κατεύθυνση.
Και πάλι ένα μεγάλο ευχαριστώ μέσα από την
καρδιά μου!
Ένα περήφανο μέλος της σπουδαίας ομάδας
της ΔΚΜ/ΤΚΜ!

Το ΤΕΕ παρασύρθηκε και αυτό με τη σειρά του
και έγινε αρωγός σε κάθε προσπάθεια διατήρησης των κακώς εννοούμενων κεκτημένων. H
συντεχνιακή αντίληψη μαζί με τον κομματισμό
κυριάρχησε σε όλα τα όργανα του ΤΕΕ και οδήγησε στην απαξίωση του. Το ΤΕΕ απαιτείται να
συμμετέχει σε όλες τις διαλογικές συζητήσεις,
να προβάλλει και να πείθει με τα επιχειρήματά
του για την ορθότητα των θέσεων του.
Είναι ανάγκη να διατυπώσουμε νέες θέσεις για
τη λειτουργία των οργάνων του ΤΕΕ και για τον
εκσυγχρονισμό του επαγγέλματος του μηχανικού.
Η ΔΚΜ/ΤΚΜ και εγώ προσωπικά δεσμευόμαστε ότι με τεκμηριωμένες προτάσεις, συγκριτικές μελέτες και κατάλληλες παρεμβάσεις θα
αναδείξουμε τα πλεονεκτήματα του κλάδου, με
ένα ΤΕΕ που
• ηγείται του κλάδου των κατασκευών, έναν
από τους σημαντικότερους μοχλούς ανάπτυξης
της οικονομίας, που άδικα συκοφαντήθηκε, ως
αντιαναπτυξιακός και μη φιλικός προς το περιβάλλον.
• συμβάλλει στη βελτίωση των υποδομών, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής
οικονομίας και την αύξηση του ΑΕΠ.
• πρωτοστατεί με πρωτοβουλίες και δράσεις
ενημέρωσης, επιμόρφωσης και δικτύωσης σε
καινοτόμους κλάδους, όπως της πληροφορικής
και των νέων τεχνολογιών.
• επιμορφώνει τα στελέχη του, όχι μόνο σε ζητήματα που άπτονται της καθημερινότητας του
μηχανικού, αλλά και σε θέματα που αφορούν,
την ανεύρεση χρηματοδοτικών εργαλείων, τη
διοίκηση επιχειρήσεων, την κατάρτιση επιχειρηματικών σχεδίων και την προώθηση επιχειρηματικών ιδεών.
• ενθαρρύνει και υποστηρίζει τους νέους συναδέλφους που έχουν καινοτόμες ιδέες με τη
δημιουργία γραφείου ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας στο ΤΕΕ/ΤΚΜ.
• στέκεται αρωγός στην προσπάθεια για εξωστρέφεια των μελών του και διευρύνει τις επαφές του με τα αντίστοιχα επιμελητήρια χωρών
της νοτιανατολικής Ευρώπης συμμετέχοντας σε
επιχειρηματικές αποστολές και εκθέσεις που
οργανώνονται στις γειτονικές χώρες.
Πάρις Μπίλλιας, υποψήφιος πρόεδρος για τη
ΔΕ ΤΕΕ/ΤΚΜ από τη ΔΚΜ.

ΕλΕΜ. Την ανεξάρτητη και χωρίς κομματικές
εξαρτήσεις ΕλΕΜ την οποία ανέδειξαν 4η δύναμη πανελλαδικά. Στο δικό μας περιφερειακό
τμήμα της Κεντρικής Μακεδονίας την ανέδειξαν 2η με πολύ μεγάλη αύξηση του ποσοστού
της και των ψήφων της. Όμως, αυτό που πρέπει
να μας προβληματίσει όλους είναι η πολύ μεγάλη αποχή. Το 70% των μηχανικών, εγκλωβισμένο στα προσωπικά του προβλήματα (ασφαλιστικό, έλλειψη επαγγελματικού αντικειμένου,
αδυναμία αντιμετώπισης βασικών αναγκών)
προτίμησε να δείξει μ’ αυτήν τη μη συμμετοχή
του τη δυσαρέσκειά του από το ΤΕΕ. Και όσο
μεγαλύτερη είναι η αποχή, τόσο μεγαλύτερη είναι και η αποτυχία της διοίκησης, να εμπνεύσει
και να συσπειρώσει τους μηχανικούς. Βέβαια,
η διατήρηση του κλασσικού τρόπου εκλογικής
διαδικασίας με συγκεκριμένα εκλογικά τμήματα, κάλπες, ουρές και δεκάδες ψηφοδέλτια
δυσκολεύει αντικειμενικά τη μαζική συμμετοχή
των συναδέλφων.
Ειδικά αυτών που μένουν μακριά από τα εκλογικά τμήματα. Ελπίζω ότι η νέα διοίκηση του ΤΕΕ
θα καθιερώσει την ηλεκτρονική ψηφοφορία
έτσι ώστε όλοι να ψηφίζουμε από τον προσωπικό μας υπολογιστή, ώστε να αυξηθεί μ’ αυτόν τον τρόπο η συμμετοχή των μηχανικών στην
εκλογική διαδικασία. Μία ακόμη διαπίστωση
είναι η εκλογική διατήρηση των κομματικών
παρατάξεων που αποδεικνύει τη διαχρονική,
αναχρονιστική και εκβιαστική σχέση εξάρτησης μεταξύ εξουσίας και κοινωνίας. Πολλοί
ήμασταν αυτοί που περιμέναμε ότι οι μηχανικοί, πρωτοπόροι σε ζητήματα δημοκρατίας
και μπροστάρηδες στην ελληνική κοινωνία, μία
κοινωνία που διέπεται από μνημονιακούς κανόνες, απαξίωση των κομμάτων και των πολιτικών
και αναξιοκρατία, θα ανέτρεπαν αυτό το σκηνικό και θα ανεδείκνυαν τις ανεξάρτητες κινήσεις
μηχανικών τιμωρώντας με την ψήφο τους τις
κομματικές παρατάξεις που διοίκησαν το ΤΕΕ
και το έφεραν σ’ αυτήν την τραγική κατάσταση.
Η σημαντική αύξηση, τόσο σε ποσοστά όσο και
σε ψήφους της ΕλΕΜ αποδεικνύει ότι οι υγιείς
δυνάμεις των μηχανικών διψούν για όραμα και
προοπτική. Η στήριξή τους μεγαλώνει την ευθύνη μας να είμαστε αταλάντευτα δίπλα τους σ’
όλα τα θέματα της καθημερινότητάς τους, στις
σκέψεις τους και τα θέλω τους για το ΤΕΕ.

Πάρις Μπίλλιας, υποψήφιος πρόεδρος για τη
ΔΕ ΤΕΕ/ΤΚΜ από τη ΔΚΜ.

Aντιβαλίδης Παναγιώτης

Δημήτρης Μήτρου ΑΤΜ, πρόεδρος
και εκπρόσωπος συνδυασμού της ΔΚΜ/ΤΚΜ
ΕΛΕYΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤIΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟI
(ΕΛΕΜ)
Η πρωτοφανής δημοσιονομική και όχι μόνο, κρίση που
βιώνουμε θα διαρκέσει δυστυχώς, αρκετά χρόνια στην
πατρίδα μας. Οι συνέπειές
της είναι εμφανείς σε όλους τους τομείς και
όχι μόνο στην οικονομία. Οι θεσμοί της πατρίδας μας έχουν πάψει εδώ και χρόνια να επιτελούν το ρόλο τους, να ελέγχουν την εξουσία, να
καθοδηγούν και να εμπνέουν την κοινωνία με
σύγχρονες ιδέες, γκρεμίζοντας στερεότυπα,
στεγανά και ιδεοληψίες.

Οι εκλογές του ΤΕΕ είναι παρελθόν. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τις χιλιάδες συναδέλφους που κάτω από αντίξοες
καιρικές συνθήκες, προσήλθαν στις κάλπες συμμετέχοντας σ’ αυτήν την υπέρτατη έκφραση δημοκρατίας του Επιμελητηρίου. Και να ευχαριστήσω
ιδιαιτέρως αυτούς τους 2.830 συναδέλφους
που μας τίμησαν ψηφίζοντας την παράταξη της

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚH ΣΥΜΠΑΡAΤΑΞΗ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Οι εκλογές του ΤΕΕ στις 24
Νοεμβρίου έγιναν σε μία ιδιαίτερα κρίσιμη καμπή για τη
χώρα. Ο τεχνικός κόσμος της
χώρας δοκιμάζεται σκληρά
με τραγικά αποτελέσματα
για τους συναδέλφους σε όποιον τομέα και να
εργάζονται. Οι έως σήμερα πολιτικές δεν αντιμετώπισαν την κρίση, αντιθέτως την βάθυναν.
Το ίδιο το ΤΕΕ όλο αυτό το διάστημα δέχθηκε
συστηματικές επιθέσεις με σκοπό, τόσο την
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απαξίωση του ίδιου ως προς τον θεσμικό του
ρόλο αλλά και των οργάνων Διοίκησης του. Η
Διοίκησή του και οι δυνάμεις που τη στήριξαν
ανέπτυξαν πρωτοβουλίες και σημαντικές αντιστάσεις στην απαξίωση του ΤΕΕ ως θεσμοθετημένου συμβούλου της πολιτείας, αλλά και του
τεχνικού επιστημονικού δυναμικού της χώρας .
Οι ίδιες δυνάμεις αποφάσισαν ότι η κοινή κάθοδος στις εκλογές ήταν η μόνη ενδεδειγμένη
λύση για να γίνουν ακόμη περισσότερα, με την
αποφασιστική συμβολή όλων των μηχανικών,
για τις ζωές μας, το επάγγελμα και τη χώρα μας,
ανεξάρτητα από επιμέρους σημεία κριτικής ή
διαφοροποιήσεων που αναμφίβολα μπορεί να
υπάρχουν. Συγκρότησαν τη ΔΗ.ΣΥΜ.
Οι συνάδελφοι με την ψήφο τους έδειξαν να
συμμερίζονται και να συντάσσονται με εκείνες
τις Δυνάμεις που θέλουν το ΤΕΕ να συνεχίσει
ως ακηδεμόνευτος, ανεξάρτητος επιστημονικός κοινωνικός Φορέας που υπηρετεί τη χώρα ,
με πολιτικές θέσεις και τεχνοκρατική τεκμηρίωση, με σεβασμό για το Περιβάλλον, το Δημόσιο συμφέρον, τους πολίτες και τα μέλη του και
ταυτόχρονα να εξελιχθεί σε οργανισμό όλου του
τεχνικού κόσμου της χώρας στη νέα εποχή. Τα
ποσοστά της ΔΗ.ΣΥΜ το επιβεβαιώνουν.
Παράλληλα όμως, υπήρξε αυξημένη αποχή.
Ο κακός καιρός της Κυριακής μπορεί να ήταν
αφορμή αλλά όχι η αιτία. Με συναδέλφους βυθισμένους στην έγνοια της επιβίωσης , αποστασιοποιημένους για διάφορους λόγους, ακόμα
και ξενιτεμένους, δεν θα μπορέσουμε να πετύχουμε πολλά. Τα αίτια της αποχής θα πρέπει να
αναζητηθούν και να αναλυθούν σε βάθος. Προφανώς και δεν είναι φαινόμενο που αφορά μόνο
το ΤΕΕ. Ένα πρώτο βήμα θα μπορούσε να είναι
η γρήγορη συγκρότηση των οργάνων με όρους
πολιτικής και όχι συναλλαγής. Με ξεκάθαρες
πολιτικές θέσεις, όπου δίχως δογματισμούς
και στείρο αρνητισμό, αλλά με την αξιοποίηση
των δυνατοτήτων του κλάδου μας και του Ρόλου
του Φορέα μας, λαμβάνοντας υπόψη τις συντελεσμένες αλλαγές στην άσκηση του επαγγέλματος, θα αντιμετωπίσουμε τη ζοφερή πραγματικότητα. Για να πειστούν οι συνάδελφοι ότι
το ΤΕΕ έχει αλλάξει σελίδα, έχει αφήσει πίσω
τους μηχανισμούς, τους διαδρομιστές πάσης
φύσεως, τις ομάδες συμφερόντων. Για να πειστούν πως το ΤΕΕ παλεύει για την παραγωγική
ανασυγκρότηση της χώρας μέσα από πραγματικά αναγκαίες μεταρρυθμίσεις, θέσπιση κανόνων
ισονομίας και διαφάνειας, με εξορθολογισμό
διαδικασιών, εκσυγχρονισμό επιστημονικών
κανόνων, προτύπων, προδιαγραφών και συνολικά του θεσμικού πλαισίου παραγωγής του
τεχνικού έργου στη χώρα μας. Για να πειστούν
πως δεν κουκουλώνει τις όποιες αδυναμίες του
μέσα από τακτικισμούς στείρας διαμαρτυρίας .
Το να «υπηρετεί »το ΤΕΕ τους μηχανικούς
προυποθέτει τη διατήρηση του κύρους του στην
Ελληνική κοινωνία, που με τη σειρά του πηγάζει
από την προάσπιση των συμφερόντων της χώρας και των πολιτών διαμέσου του θεσμικού του
ρόλου ως Επιμελητηρίου, Τεχνικού Συμβούλου
της Πολιτείας. Ένα ΤΕΕ σωματείο, ένα ΤΕΕ
επαγγελματικός σύλλογος ή ομοσπονδία δεν
μας αξίζει. Και δεν θα επιτρέψουμε να συμβεί.

Γιάννης Δαρδαμάνης

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚH ΠΡΩΤΟΒΟΥΛIΑ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
H δημιουργία της Ριζοσπαστικής Πρωτοβουλίας Μηχανικών
συνδυάστηκε με τις εκλογές του
ΤΕΕ. Συμμετέχουμε σ’ ένα εγχείρημα που στην Κεντρική Μακεδονία μας γεμίζει αισιοδοξία, γιατί είναι μαζί μας πολλοί νέοι συνάδελφοι, ιδιαίτερα ελεύθεροι επαγγελματίες, επιστήμονες,
υποαπασχολούμενοι και άνεργοι και ο ενεργός
χώρος της οικολογίας. Ανοίξαμε έτσι ξανά τη
συζήτηση για τα πραγματικά προβλήματα των
μηχανικών, την ανεργία, την υποαπασχόληση,
την ξενιτιά, και την κατάντια του ΤΕΕ.
Το ιστορικά τεράστιο ποσοστό της αποχής δεν
αφήνει κανένα περιθώριο για πανηγυρισμούς
και θετική εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος. Η απαξίωση του ΤΕΕ απεικονίστηκε
και στην απειλητικά χαμηλή συμμετοχή. Πάρα
πολλοί μηχανικοί έμειναν στα σπίτια τους. Έτσι,
τα κομματικά μαγαζιά (ΝΔ και ΠΑΣΟΚ) και οι
προσωπικοί μηχανισμοί επιβίωσαν. Από τη μεριά μας δεν καταφέραμε να περιορίσουμε τις
μνημονιακές δυνάμεις που κυριαρχούν στο ΤΕΕ
και όσους πρόθυμα επιχείρησαν να τις «ξεπλύνουν». Δεν έχει αλλάξει ακόμα η «ημερήσια
διάταξη» στο ΤΕΕ υπέρ της πλειοψηφίας των
μηχανικών.
Ευχαριστούμε τους μηχανικούς που μας υποστήριξαν και τους προτείνουμε να είναι αισιόδοξοι. Η κατάσταση που βιώνει η μεγάλη πλειοψηφία των μηχανικών μπορεί να αλλάξει. Με τη
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ δημιουργήθηκε
και κατοχυρώθηκε μια νέα «μαγιά», ένας καταλύτης για το μέλλον. Θέσαμε στόχο της προσπάθειάς μας την ανατροπή και στο ΤΕΕ. Ο στόχος
μας παραμένει, απαιτεί συνέχεια και συνέπεια
και σ’ αυτό δεσμευόμαστε.
Το ΤΕΕ πρέπει να γυρίσει σελίδα. Ν’ ανοίξει τις
πόρτες στους χιλιάδες μηχανικούς που πλήττονται απ’ την κρίση. Να τους δώσει λόγο και
χώρο. Χωρίς καπελώματα, δημόσιες σχέσεις
και παραγοντιλίκι. Θέλουμε ένα ΤΕΕ δημιουργικό δίκτυο πρωτοβουλιών από τα κάτω, που θα
αποτελεί στήριγμα για όλους τους μηχανικούς.
Απαραίτητη προϋπόθεση η συνεργασία των δυνάμεων της αριστεράς, της αντίστασης και της
δημιουργικής συμμετοχής.
Θα διεκδικήσουμε ένα ΤΕΕ μαχητικό υπερασπιστή των εργασιακών και των κοινωνικών
δικαιωμάτων του μηχανικού, με προτεραιότητα
την κοινωνική ασφάλιση και την αλληλεγγύη.
Δεν θα χαρίσουμε το Επιμελητήριο στους συνδικαλιστές της κυβέρνησης.
Θα συμβάλλουμε για ένα ΤΕΕ καταλύτη της παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας. Για να
μείνουν εδώ τα καλύτερα μυαλά της Ελλάδας.
Για να ανατραπεί η κρίση με την τεκμηρίωση
της επιστήμης και με κοινωνικό πρόσημο. Για
να εμφανιστεί ξανά το ΤΕΕ/ΤΚΜ πρωτοπόρο και
καινοτόμο στη Θεσσαλονίκη και στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
Άμεσα πρώτα μέτρα επιβάλλεται να είναι η ανακούφιση και η προστασία των χειμαζόμενων

συναδέλφων μας και μια νέα πορεία του ΤΣΜΕΔΕ, μαζί με όλα τα ταμεία, με προστασία των
ασφαλισμένων του και του αποθεματικού του.
Χρειάζεται και η συμμετοχή σας ώστε το ταξίδι
να είναι συναρπαστικό και επιτυχημένο.

Σωκράτης Φάμελλος

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ - ΑΝΑΝΕΩΣΗ
ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΕ
H ομάδα των υποψήφιων της
ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΣ – ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ
(ΠΡΩΤΑΝ), της κίνησης νέων
Μηχανικών για την ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΕ, επιθυμεί μέσω
του Τεχνογραφήματος να ευχαριστήσει ολόψυχα το σύνολο των
συναδέλφων και φίλων που την τίμησαν με τη
στήριξή τους στις εκλογές για την Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ/ΤΚΜ. Με τη δική σας θέληση θα
συνεχίσουμε την από κοινού αναζήτηση λύσεων
στα καθημερινά προβλήματα των Μηχανικών.
Τα μέλη και οι εκλεγέντες της ομάδας των νέων
Μηχανικών της ΠΡΩΤΑΝ για το ΤΕΕ σας διαβεβαιώνουν ότι θα συνεχίζουν να “φωνάζουν” για
το σύνολο των προβλημάτων που ταλανίζουν το
σύνολο του τεχνικού κλάδου, αλλά και της νέας
γενιάς Μηχανικών. Η κίνηση μας για την Ανασυγκρότηση του ΤΕΕ, και με την παρεμβατικότητα
του 6% που της αποδόθηκε βάση του εκλογικού
αποτελέσματος, μεταξύ άλλων θα συνεχίσει να
προσπαθεί/διεκδικεί/φωνάζει για:
• την αναθεώρηση του αναχρονιστικού θεσμικού πλαισίου του ΤΕΕ..
• την παράλογη αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών.
• το διαχωρισμό του ΤΕΕ με το ΤΣΜΕΔΕ. Κανείς δεν έχει δικαίωμα να υποχρεώνει τους
άνεργους συναδέλφους μας να πληρώνουν τις
ασφαλιστικές τους εισφορές σε περιόδους που
δεν μπορούν να εξασφαλίσουν τα προς το ζην.
• τα δικαιώματα των Μηχανικών, και ιδιαιτέρως
των νέων, στη διαλυμένη και άναρχη αγορά εργασίας.
• το «ρουσφέτι» των υπηρεσιών δόμησης και
των δημοσίων υπηρεσιών.
• την ουσιαστική αναγνώριση της ισοτιμίας του
Διπλώματός μας με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης.
• τα επαγγελματικά δικαιώματά μας που πρέπει
να διατηρηθούν και δεν μπορούν να εξισώνονται με αυτά των αποφοίτων ΤΕΙ.
• το διαχωρισμό των κλάδων του ΤΣΜΕΔΕ, ώστε
να δίνεται η επιλογή σε συναδέλφους που δεν
μπορούν να ανταπεξέλθουν οικονομικά να πληρώνουν μόνο τον κλάδο υγείας.
• την μετατροπή του ΤΕΕ σε φορέα πιστοποίησης όλων των Τεχνικών Επαγγελμάτων.
• τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών του ΤΕΕ
και την ενεργοποίηση διαταγμάτων που θα το
καθιστούν φορέα αδειοδότησης.

Συνέχεια στη σελίδα 12
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ΕΚΛΟΓΩΝ... ΣΥΝΕΧΕΙΑ
Συνέχεια από τη σελίδα 11

• τη μετατροπή του ΤΕΕ σε έναν ανταγωνιστικό
και εξωστρεφή φορέα, που θα αναζητά πρόσθετους πόρους χρηματοδότησης μέσω της
ενεργής συμμετοχής του σε Εθνικά και Ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα.
• τους ανεπάγγελτους επαγγελματίες της πολιτικής.
Στη βάση των αποτελεσμάτων των πρόσφατων
εκλογών η ΠΡΩΤΑΝ διαμηνύει το εξής σε όλους
εσάς που ψηφίσατε: (i) αυτούς που σας πέταξαν ένα ψιλοκόμματο δουλειάς, (ii) αυτούς που
παρεμβαίνουν για να επιταχύνουν μια δουλειά
σας σε μια Δημόσια Υπηρεσία, (ιιι) αυτούς με
τους οποίους διαπλέκεστε ως «εκλογική πελατεία»: Συνεισφέρατε για ακόμη μια φορά στη
διαιώνιση της ήδη υπάρχουσας χρεοκοπίας του
εκλογικού συστήματος στο ΤΕΕ, αλλά και ευρύτερα του πολιτικού συστήματος.

Γιώργος Μπανιάς

κής, χωρίς όρια και τέλος. Σ’ αυτήν την επίθεση
οι εργοδότες και το κράτος έχουν ως σύμμαχό
τους το ΤΕΕ και τις παρατάξεις, που τόσα χρόνια
το διοικούν. Στις εκλογές, το μεγαλύτερο μέρος
των συναδέλφων εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του
για το ρόλο του ΤΕΕ με την αποχή, ενώ μία άλλη
σημαντική μερίδα εγκλωβίστηκε στο κάλπικο
δίπολο «μνημονιακών – αντιμνημονιακών» δυνάμεων, που όμως αμφότεροι υπηρετούν στην
ουσία τον πραγματικό αντίπαλο. Ο νέος συσχετισμός δεν συμβάλει στην αναχαίτιση της αντιλαϊκής επίθεσης.
Παρά την άνοδο του ποσοστού της ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ, το εκλογικό αποτέλεσμα δεν
σηματοδοτεί ουσιαστική αλλαγή του συσχετισμού σε βάρος του πραγματικού αντιπάλου των
εργαζόμενων και άνεργων μηχανικών, δηλαδή
της άρχουσας τάξης, των μονοπωλιακών ομίλων
και της ΕΕ. Ως παράταξη πιστεύουμε ότι μόνο η
συμμετοχή των μισθωτών μηχανικών στα σωματεία τους, η συγκρότηση επιτροπών αγώνα των
μικρών αυτοαπασχολούμενων μηχανικών και
γενικότερα η ανασύνταξη του κινήματος, που θα
σημαδεύει τον πραγματικό αντίπαλο, αποτελεί
ελπιδοφόρα προοπτική.
Η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ θα μείνει σταθερή και
αταλάντευτη σ’ αυτήν την επιλογή!

Νίκος Ζώκας
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚH ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚH
ΚIΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Οι φετινές εκλογές διεξήχθησαν σε
συνθήκες κορύφωση της οικονομικής κρίσης του καπιταλισμού. Οι
συνέπειες για την πλειονότητα των
εργαζόμενων μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων μηχανικών είναι
βασανιστικές και ολέθριες. Τα ίδια ακριβώς
τραβάει η εργατική τάξη και η μεγάλη πλειοψηφία των λαϊκών στρωμάτων. Η επίθεση είναι
ενιαία, ενάντια σ’ όλους. Ανάλογη πρέπει να είναι και η απάντηση!
Η ζωή έχει αποδείξει ότι το ΤΕΕ δεν μπορεί να
αποτελέσει πραγματικό εκπρόσωπο και υπερασπιστή των συμφερόντων των μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων μηχανικών. Ο ρόλος του ως
σύμβουλος του αστικού κράτους, η λειτουργία
του ως μηχανισμός ταξικής συνεργασίας εργαζόμενων και εργοδοτών, η δράση του η ίδια, το
τοποθετεί στους μηχανισμούς προώθησης της
αντιλαϊκής επίθεσης. Αυτό φάνηκε πολύ έντονα τα τελευταία χρόνια και θα γίνει ακόμη πιο
καθαρό το επόμενο διάστημα: με τις υπέρογκες
αυξήσεις των εισφορών στο ΤΣΜΕΔΕ και την
πλήρη κατεδάφιση των ασφαλιστικών δικαιωμάτων, με την «απελευθέρωση» του επαγγέλματος και την αποδέσμευση των σπουδών από
το επάγγελμα, με την εξώθηση εκτός του ΤΕΕ
μεγάλης μερίδας νέων, αλλά και παλαιότερων
μηχανικών και την παράδοσή τους στην αγορά εργασίας χωρίς ουσιαστικά επαγγελματικά
δικαιώματα, με την κατάτμηση των επαγγελματικών δικαιωμάτων και τις πολλαπλές «εκπαιδεύσεις» και «πιστοποιήσεις», με την ντε
φάκτο υποβάθμιση των διπλωμάτων.
Η επίθεση στα δικαιώματα των μισθωτών και
αυτοαπασχολούμενων μηχανικών είναι διαρ-

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ
– ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ (ΑΚΜΗ)
Την Κυριακή 24 Νοεμβρίου 2013
κάτω από πρωτόγνωρες συνθήκες
για τον τόπο μας, εκλέξαμε τα νέα
όργανα του ΤΕΕ. Το αποτέλεσμα
το εκλογών είχε ως πρώτο νικητή την αποχή των συναδέλφων. Η
συμμετοχή των μηχανικών ήταν μειωμένη κατά
22%. Η απογοήτευση των μηχανικών για την
κρίση που ζούμε, για την εφαρμοζόμενη πολιτική και για τις ευθύνες που ρίχνουν στο ΤΕΕ
επικράτησαν.
Η πόλωση εμφανίστηκε έντονα και οι μηχανικοί
ναι μεν έδωσαν μηνύματα αντίδρασης, αλλά ακολούθησαν την πεπατημένη σε μια πολιτική που
δεν αναδεικνύει τον κλάδο μας και τα προβλήματά του. Οι απαράδεκτες εργασιακές σχέσεις,
η ανεργία, οι επαπειλούμενες κατασχέσεις, η
μετανάστευση του δυναμικότερου τμήματος του
πληθυσμού της χώρας, η αποβιομηχάνιση και η
πρωτόγνωρη δομική κρίση στην οικονομία μας,
θα παραμένουν ζητήματα, τα οποία επιζητούν
τον καθημερινό αγώνα μας. Είμαστε σχετικά
λίγοι, μα θα κληθούμε να μεγαλώσουμε και να
γίνει το έργο μας ακόμη ακμαιότερο. Ως Μηχανικοί πρέπει να αγωνισθούμε για να επιβιώσουμε, πρέπει να αντισταθούμε για να σταματήσει
η πολιτική της εξαθλίωσης, πρέπει να συσπειρωθούμε γύρω από τα θεσμικά μας όργανα για
να ανακόψουμε τη συνεχιζόμενη υποβάθμιση
μας. Για «το αύριο» Θέλουμε και διεκδικούμε
ένα ΤΕΕ στην υπηρεσία των Μηχανικών και
προς όφελος της κοινωνίας, θέλουμε το ΤΕΕ,
να ανακτήσει το κύρος του και οι μηχανικοί να

ανακτήσουν το ρόλο τους, να μετατραπεί (από
σύμβουλος της κυβέρνησης στους μονόδρομους που μας εξαθλιώνουν), σε σύμβουλο της
κοινωνίας, να στραφεί και να οδηγήσει τη χώρα
σε μια άλλου τύπου ανάπτυξη, ενδογενή ανάπτυξη, που θα ανατρέψει την κρίση, θα δώσει
δουλειά και θα φέρει την πρόοδο, να εκφράσει
και να συσπειρώσει την μεγάλη πλειοψηφία των
συναδέλφων και να αντιστέκεται στην εφαρμογή της σημερινής πολιτικής.
Όραμά μας ένα ΤΕΕ,
• με ρόλο ισχυρό, θεσμικό και διεκδικητικό.
• ουσιαστικό και αποτελεσματικό στις θέσεις
και παρεμβάσεις του και όχι με παθητική στάση
απέναντι στις εξελίξεις.
• σύγχρονη ηλεκτρονική υποστήριξη και παρεχόμενες υπηρεσίες
• ευαισθητοποιημένο, με άμεσα αντανακλαστικά και χρήσιμο για τα μέλη του και την κοινωνία.
Η υλοποίηση των επιδιώξεών μας απαιτεί σκληρή και προγραμματισμένη δουλειά. Δεν περισσεύει κανείς, αρκεί να μείνουμε μακριά από
δεσμεύσεις και αγκυλώσεις παλαιοκομματικού
τύπου, υστεροβουλίες και προσωπικές επιδιώξεις. Διεκδικούμε το ΤΕΕ που μας αξίζει.
Ευχαριστούμε τους συναδέλφους που μας
εμπιστεύθηκαν. Τα αποτελέσματα μας δίνουν
την δύναμη να συνεχίσουμε τον αγώνα για την
αναβάθμιση του ρόλου του Μηχανικού στην κοινωνία.

Γιάννης Τσιάφης

ΜΗΧΑΝΙΚΟI ΤΗΣ ΕΚΠΑIΔΕΥΣΗΣ

Οι εκλογές του Τ.Ε.Ε. ανέδειξαν
μεγάλο νικητή την αποχή των
μηχανικών από τη συγκεκριμένη διαδικασία. Και ίσως αυτό να
ήταν αναμενόμενο ως ένα βαθμό, καθώς σε μεγάλο αριθμό
συναδέλφων έχει απαξιωθεί το
Τ.Ε.Ε. Στην κεντρική Μακεδονία ίσως βέβαια τα
πράγματα να είναι καλύτερα, βάσει των ενεργειών του εδώ τμήματος σε σχέση με το κεντρικό
της Αθήνας, όπου επικρατούν άλλες συνθήκες,
κατά την άποψή μου. Έτσι λοιπόν, οι κομματικές παρατάξεις εμφανίζονται να έχουν καλά
ποσοστά, ενώ σε απόλυτους αριθμούς ισχύει το
αντίθετο.
Παρόλα αυτά, είναι απορίας άξιο πως ακόμη
και σε αυτές τις εκλογές των μηχανικών για τη
διοίκηση του Τ.Ε.Ε., υπήρξε κόσμος που ψήφισε με κομματικά και μόνο κριτήρια. Αυτό που
χρειάζεται πλέον να γίνει από τις καινούργιες
ηγεσίες που θα προκύψουν, είναι να προωθηθούν άμεσα όλα τα προβλήματα των μηχανικών
που χρονίζουν (ανεργία, ασφαλιστικό-κλάδος
υγείας, εκπαίδευση), επειδή ο χρόνος πιέζει
ασφυκτικά. Εύχομαι η καινούργια τριετία να
μπορέσει με τη συνεργασία όλων να επιλύσει
όσο περισσότερα από τα παραπάνω μπορεί.

Ξενοφών Τσίτος
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ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ
πανεπιστημίων), δεν αναζήτησαν καν δουλειά
στην Ελλάδα, προτού αποφασίσουν να φύγουν
ή να παραμείνουν στο εξωτερικό για εργασία.
Μάλιστα και οι υπόλοιποι, που αναζήτησαν
εργασία, το έκαναν για μικρό σχετικά διάστημα (το 62% για λιγότερο από έξι μήνες).
Σύμφωνα με τον κ. Λαμπριανίδη, το χάσμα
μεταξύ προσφοράς και ζήτησης εργασίας για
πτυχιούχους στην Ελλάδα, που προκαλεί σε
μεγάλο βαθμό το φαινόμενο του brain drain,
οφείλεται στο γεγονός, ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις και ο δημόσιος τομέας δεν ζητούν
πτυχιούχους υψηλών προσόντων. Μ’ άλλα λόγια, η Ελλάδα δεν έχει μετακινηθεί στην αλυσίδα παραγωγής της αξίας, ώστε να παράγει
πιο σύνθετα προϊόντα και υπηρεσίες (έντασης
γνώσης/τεχνολογίας). Έτσι, υπάρχει περιορισμένη ζήτηση για πτυχιούχους και συνεπώς,
η διαρροή εγκεφάλων δεν είναι κυρίως απόρροια υπερπροσφοράς πτυχιούχων.
Στα σύνορα χωρών όπως η Βρετανία, οι επιστημονικοί μετανάστες που καταφθάνουν είναι σε σημαντικό βαθμό μηχανικοί.
Πηγή φωτογραφίας:http://sciencecampaign.org.uk.

Στις τρεις κατηγορίες επιστημονικών πεδίων
με τα υψηλότερα ποσοστά μετανάστευσης από
την Ελλάδα προς το εξωτερικό κατατάσσονται
οι μηχανικοί, σε έρευνα, που εκπονήθηκε στη
διάρκεια της οικονομικής κρίσης, σε δείγμα
περίπου 2700 πτυχιούχων ανώτερων και ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (οι οποίοι
έχουν εργαστεί στο εξωτερικό για τουλάχιστον ένα χρόνο).
Η έρευνα παρουσιάστηκε εκ νέου πρόσφατα
σε εκδήλωση της Ακαδημίας Επιχειρηματικότητας στη Θεσσαλονίκη, από τον οικονομικό γεωγράφο Λόη Λαμπριανίδη, του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΠΑΜΑΚ.
Την εκπόνησε (το 2010) η Ερευνητική Μονάδα Περιφερειακής Ανάπτυξης και Πολιτικής του ΠΑΜΑΚ, με επιστημονικό υπεύθυνο
τον κ.Λαμπριανίδη και βασικό συνεργάτη τον
υποψήφιο διδάκτορα Νίκο Βογιατζή.
Οι επιστήμονες που δουλεύουν στο εξωτερικό συγκεντρώνονται κυρίως (81%) σε τρία
επιστημονικά πεδία: α) οικονομικά, διοίκηση
επιχειρήσεων, νομικά κλπ. (33%), β) προγραμματισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών,
φυσική, χημεία κλπ. (25%) και γ) μηχανικοί,
μηχανικοί ηλεκτρονικών υπολογιστών, κλπ
(23%). Οι Ελληνες επιστημονικοί “μετανάστες” εργάζονται σε 74 χώρες, όμως το 91%
συγκεντρώνεται σε 10, κυρίως σε Βρετανία
και ΗΠΑ (Βρετανία: 31,7%, ΗΠΑ: 28,7%, Γερμανία: 6,6%).
Επέστρεψαν για δουλειά με τα ...μισά
Από το δείγμα της έρευνας, το 84,1% των
ερωτηθέντων εξακολουθούσε να ζει στο εξωτερικό και το 15,9% είχε επιστρέψει, παρότι
η επιστροφή σημαίνει -σε πολλές περιπτώσεις- κάθετη πτώση αποδοχών.
Όσοι επέστρεψαν μπορεί να αμείβονται ακόμη
και με τα μισά χρήματα από αυτά που ελάμβαναν όταν εργάζονταν στο εξωτερικό, αλλά
επέλεξαν να γυρίσουν, αφενός από …νοσταλγία και αφετέρου προκειμένου να συνδράμουν
στην ανάπτυξη της πατρίδας τους.

«Απαιτείται μια αλλαγή μοντέλου στην Ελλάδα, ώστε να παράγει προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας. Αυτός, βέβαια, είναι ένας
«Πολλοί επέστρεψαν με την ελπίδα ότι θα μεσομακροπρόθεσμος στόχος και η δέσμευσυνδράμουν στην ανάπτυξη της πατρίδας τους ση για την εκπλήρωσή του λείπει από την
και ήταν πολύ πρόθυμοι να το κάνουν ακόμη ελληνική πολιτική ελίτ. Η ελληνική πολιτεία
και σε βάρος της προσωπικής τους εξέλιξης, πρέπει ν΄ αναπτύξει τη συνεργασία μεταξύ
με όρους μισθολογικούς ή καριέρας. Και των επιστημόνων της διασποράς και της παπολλοί συνειδητοποίησαν αργότερα ότι τελικά τρίδας. Έτσι, όταν σκέφτονται να γυρίσουν, θα
απογοητεύτηκαν επιστρέφοντας», σημείωσε γνωρίζουν πώς είναι η Ελλάδα σήμερα (και
ο κ. Λαμπριανίδης.
δεν θα διατηρούν την εικόνα που είχε 10 χρόνια πριν όταν έφυγαν), ενώ παράλληλα, όταν
Η αύξηση των πτυχίων δεν φέρνει περισσό- επιστρέψουν θα φέρουν πίσω και την τεχνοτερα χρήματα στην Ελλάδα
γνωσία που απέκτησαν», πρόσθεσε. n
Πρακτικά, όπως εξήγησε ο κ Λαμπριανίδης,
«στην Ελλάδα περισσότερη εκπαίδευση δεν
σημαίνει και υψηλότερες αποδοχές». Οι αμοιβές εργασίας αυτών που έχουν επιστρέψει
στην Ελλάδα είναι πολύ κατώτερες σε σχέση
με όσους εξακολουθούν να δουλεύουν στο
εξωτερικό. Συγκεκριμένα, από όσους έχουν
επιστρέψει στην Ελλάδα (στοιχεία 2010),
σχεδόν τέσσερις στους δέκα (39,4%) έχουν
εισόδημα μικρότερο από 25.000 ευρώ, ενώ το
αντίστοιχο ποσοστό για όσους έμειναν εκτός
είναι 9,2%. Στο πάνω άκρο της κλίμακας αποδοχών, το 46,4% όσων ζουν εκτός συνόρων
(κατόχων PhD) εξακολουθεί να έχει ετήσιες
αποδοχές άνω των 60000 ευρώ, όταν στην Ελλάδα το αντίστοιχο ποσοστό «προσγειώνεται»
στο 11,4%.
Τι κάνει έναν επιστημονικό και επαγγελματικό μετανάστη να επιστρέψει στην Ελλάδα;
Εκτός από την επιθυμία πολλών να «παλέψουν» μέσα στη χώρα τους, στην απόφαση
αυτή υπεισέρχονται, στις περισσότερες περιπτώσεις, προσωπικοί παράγοντες. Μεταξύ
αυτών, η επιθυμία να επιστρέψουν στην οικοΣε ό,τι αφορά το θέμα το οποίο ετέθη από
γένεια και τους φίλους τους, η νοσταλγία για
τους ασφαλισμένους του Ταμείου οι οποίοι
τη ζωή στην Ελλάδα και οι άσχημες καιρικές
πλήρωσαν το Α΄ εξάμηνο του 2013 με αυσυνθήκες στο εξωτερικό.
ξημένες τιμές, το ΔΣ αποφάσισε: «…. στις
καταβολές του επόμενου εξαμήνου της
Δεν έψαξαν για δουλειά στην Ελλάδα
30/4/2014 να ληφθούν υπόψη και να υποπριν φύγουν
λογιστούν ανάλογα οι αυξημένες εισφορές
Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι
για όσους κατέβαλλαν το Α’ εξάμηνο του
οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες στην
2013.»
έρευνα (ποσοστό 60,9% του συνόλου, που αυξάνεται σημαντικά για τους απόφοιτους ξένων

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ
ΑΠΟ ΤΣΜΕΔΕ
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στελεχών και όσων θέλουν ένα περισσότερο
«επαγγελματικό» social media, LinkedIn, το
ποσοστό του οποίου μεταξύ των ερωτηθέντων
έφθασε στο εντυπωσιακό 61%.Το Twitter είναι
μόλις στην 6η θέση με ποσοστό 46%, καθώς
προηγούνται τα sites με reviews (58%) και τα
blogs (49%). Από τα υπόλοιπα μέσα, συχνή χρήση του Instagram κάνει το 23% των Ελλήνων
FITCH: ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΛΑ ΚΑΙ χρηστών του Διαδικτύου, το Google+ είναι στο
ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΔΙΑΦΑΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΟΡΙΖΟΝΤΑ
16%, ενώ Foursquare και Pinterest είναι στο
Επιτάχυνση της παγκόσμιας ανάπτυξης το 2014 15%.
και το 2015 «βλέπει» η Fitch στην τελευταία (zougla.gr, 5/12/2013)
της έκθεση για τις προοπτικές της παγκόσμιας
οικονομίας, ωστόσο, όπως τονίζει, οι κίνδυνοι ΙΤΑΛΙΑ: ΤΟ 70% ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΔΑΠΑΝΑ
δεν έχουν εξαλειφθεί. Σύμφωνα με το διεθνή ΛΙΓΟΤΕΡΑ, ΣΥΜΦΩΝΑ ME ΕΡΕΥΝΑ
οίκο, αναμένεται πιο ισχυρή ανάπτυξη στις με- Η οικονομική κρίση που συνεχίζει να μαστίζει
γάλες ανεπτυγμένες οικονομίες έναντι του πιο την Ιταλία έχει προκαλέσει τη συρρίκνωση των
αργού ρυθμού ανάπτυξης των αναπτυσσόμενων δαπανών των νοικοκυριών, τα οποία δυσκολεύοοικονομιών. Με βάση τις εκτιμήσεις της Fitch, η νται όλο και περισσότερο να πληρώσουν φόρους
παγκόσμια οικονομία θα αναπτυχθεί κατά 2,3% και λογαριασμούς, σύμφωνα με μια έρευνα του
το 2013, κατά 2,9% το 2014 και κατά 3,2% το ινστιτούτου Censis που δημοσιεύθηκε σήμερα.
2015. «Παρότι οι τελευταίες τάσεις υποστηρί- «Περίπου το 69% των οικογενειών ανέφεραν τη
ζουν το βασικό μας σενάριο, ότι μια ισχυρότερη μείωση ή την επιδείνωση της δυνατότητάς τους
παγκόσμια ανάπτυξη σταδιακά κερδίζει έδα- να ξοδεύουν» χρήματα, σύμφωνα με την έρευνα
φος, διάφορα ρίσκα βρίσκονται μπροστά, συ- αυτή, που πραγματοποιήθηκε το 2013 σε δείγμα
μπεριλαμβανομένης της επίδρασης που θα έχει 1.200 οικογενειών σε ολόκληρη την Ιταλία από
το tapering της Fed, των πιέσεων που δέχεται το ινστιτούτο κοινωνικοοικονομικών σπουδών.
η ανάπτυξη των αναδυόμενων οικονομιών, τις «Πάνω από το 70% των οικογενειών δυσκονέες παλινδρομήσεις στην ευρωζώνη και του λεύεται, όταν έρχεται αντιμέτωπο με έξοδα που
κινδύνου του αποπληθωρισμού» αναφέρει ο είναι πιο μεγάλα, όπως τα ιατρικά έξοδα», ενώ
Gergely Kiss από την Fitch.
«το 24% δυσκολεύεται να πληρώσει τους φόΠιο συγκεκριμένα, ο διεθνής οίκος στις προ- ρους και το 23% τους λογαριασμούς του», επιβλέψεις του αναφέρει ότι: Στις ΗΠΑ θα ση- σημάνθηκε στην έρευνα.
μειωθεί ανάπτυξη κατά 1,7% το 2013, 2,6% το Σύμφωνα με το Censis, το 50% των νοικοκυρι2014 και 3% το 2015. Η ανεργία εκτιμάται ότι θα ών φοβάται ότι δεν θα μπορέσει να διατηρήσει
πέσει στο 6,9% το 2014, στο 6,5% το 2015, από το βιοτικό επίπεδο το οποίο απολαμβάνει ως
το 7,5% για το 2013.
σήμερα και το 52% φοβάται ότι δεν θα μπορέΣτην ευρωζώνη η οικονομία θα συρρικνωθεί σει να διατηρήσει τις οικονομίες του.
κατά 0,4% το 2013, ενώ προβλέπεται ανάπτυξη
(express.gr, 6/12/2013)
0,9% το 2014 και 1,3% το 2015. Η ιαπωνική οικονομία θα αναπτυχθεί κατά 1,8% φέτος, 1,5%
ΜΕΓΑΛΗ ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟ
το 2014 και κατά 1,2% το 2015.
ΣΠΑΝΙΑ ΥΛΙΚΑ
Τέλος, η οικονομία της Κίνας, σύμφωνα με τη
Εξαρτημένη σε πολύ μεγάλο βαθμό είναι η σύγFitch θα αναπτυχθεί κατά 7% το 2014 και το
χρονη τεχνολογία από σπάνιες ύλες και πιθανή
2015.
έλλειψή τους θα είχε δραματικές επιπτώσεις
(capital.gr, 6/12/2013)
στην καινοτομία, σύμφωνα με νέα έρευνα.

ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

Τη μελέτη πραγματοποίησαν ερευνητές του
Γέιλ, με επικεφαλής τον καθηγητή Τόμας Γκρέιντελ. Όπως επισημαίνεται, ο μοντέρνος τρόπος
ζωής είναι εφικτός χάρη στη χρήση συγκεκριμένων υλικών στην τεχνολογία και για αυτό το
λόγο προκύπτει ο προβληματισμός σχετικά με
τις συνέπειες που θα είχε η μείωση της διάθεσης τέτοιων υλικών, ενώ ταυτόχρονα η χρήση
τους αυξάνεται.
Στο πλαίσιο της έρευνας, εξετάστηκαν οι δυνατότητες υποκατάστασης για 62 διαφορετικά μέhttp://studyinchina.universiablogs.net
ταλλα που βλέπουν ευρεία χρήση σε σύγχρονες
συσκευές. Σε 12 διαφορετικές περιπτώσεις, τα
ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΟ ΤΟ YOUTUBE ΑΠΟ ΤΟ υποκατάστατα/ εναλλακτικές ήταν είτε ανεπαρκή είτε ανύπαρκτα. Επίσης, για κανένα από τα
FACEBOOK ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Εκπλήξεις περιλαμβάνουν τα συμπεράσματα 62 δεν βρέθηκε κάποιο «υποδειγματικό» υποέρευνας του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικού Επιχει- κατάστατο.
ρείν (ELTRUN) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του BBC,
Αθηνών σχετικά με τη χρήση των υπηρεσιών το ζήτημα έχει αρχίσει ήδη να απασχολεί τις
κοινωνικής δικτύωσης (social media) από τους εταιρείες του χώρου της τεχνολογίας, καθώς
Έλληνες χρήστες του Διαδικτύου. Σύμφωνα με η εξόρυξη σπανίων υλικών είναι δύσκολη και
την έρευνα, η οποία πραγματοποιήθηκε το δι- η επεξεργασία τους έχει επιπτώσεις στο περιάστημα Οκτωβρίου – Νοεμβρίου 2013 και συμ- βάλλον. Επίσης, τίθενται και πολιτικά ζητήματα,
μετείχαν σ’ αυτήν 1250 χρήστες του Διαδικτύου,
το πιο δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης
δεν είναι το Facebook αλλά το YouTube! Συγκεκριμένα, το 93% των ερωτηθέντων έχει κάνει
χρήση του YouTube, όταν το αντίστοιχο ποσοστό
του Facebook είναι στο 82%. Η διαφορά ίσως
να οφείλεται και στο γεγονός ότι στο YouTube
μπορείς να δεις ένα video χωρίς να χρειάζεται
να δώσεις κάποια από τα προσωπικά σου δεδομένα.
Έκπληξη έχουμε και στην τρίτη θέση, καθώς
δεν συναντάμε το Twitter, όπως θα περίμεναν
www.energia.gr
πολλοί, αλλά το πολύ δημοφιλές μεταξύ των

καθώς το 2010 η Κίνα επέβαλε περιορισμό στις
εξαγωγές σπανίων γαιών. Αν και ανακοινώθηκε ότι οι λόγοι ήταν περιβαλλοντικοί, αρκετοί
παρατήρησαν ότι το αποτέλεσμα ήταν η μεγάλη
αύξηση της τιμής των υλικών, ενώ παράλληλα
οι κινεζικές εταιρείες αποκτούσαν πρόσβαση
σε αυτά σε χαμηλότερες τιμές.
(Ναυτεμπορική, 1/12/2013)
ΕΠΙΠΛΕΟΝ 170 ΑΚΙΝΗΤΑ ΣΤΟ ΤΑΙΠΕΔ
Συνολικά 170 ακίνητα μεταβιβάζονται στο Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας
του Δημοσίου, σύμφωνα και με τις επιταγές
του μνημονίου. Το μνημόνιο προβλέπει τη μεταβίβαση στο ΤΑΙΠΕΔ εντός του 2013 συνολικά
1.000 ακινήτων προς αξιοποίηση.
Στην απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής
Αποκρατικοποιήσεων που δημοσιεύεται στο
ΦΕΚ, γίνεται αναφορά και στις εξαιρέσεις μεταβίβασης εκτάσεων από το πρώην εργοτάξιο
της Γέφυρας Ρίου- Αντιρρίου για το οποίο στο
παρελθόν είχε εκπονηθεί ευρύ σχέδιο τουριστικής αξιοποίησης και ουδέποτε υλοποιήθηκε.
Πέραν της συγκεκριμένης έκτασης, περιλαμβάνονται ακόμη διάφορες ξενοδοχειακές μονάδες
«Ξενία» ανά την Ελλάδα, όπως αυτό της Καστοριάς, της Θάσου, της Κοζάνης, της Ξάνθης, της
Έδεσσας, το Ξενία και η ιαματική πηγή Κύθνου
και η έκταση των 1.380.000 τ.μ. της Ιαματικής
Πηγής Κυλλήνης. Επίσης, στα ακίνητα προς
αξιοποίηση από το ΤΑΙΠΕΔ εντάσσονται και
γνωστά αρχονικά όπως το «Αρχοντικό Ξηραδάκη» και το «Αρχοντικό Μουσλή» στη Μακρυνίτσα Πηλίου, το «Αρχοντικό Ευαγγελινάκη» στις
Μηλιές Πηλίου, το ακίνητο στις Πηγές Λούρου
του δήμου Δωδώνης, παραθαλάσσια οικόπεδα
στην Ασπροβάλτα και στην Αγία Τριάδα Θεσσαλονίκης.
Στα τουριστικά ακίνητα, τα οποία θα βγουν προς
αξιοποίηση περιλαμβάνονται ακόμη εκτάσεις
στη Χαλκιδική, τη Ρόδο, την Κρήτη, την Κω, τη
Σαλαμίνα, τη Ζάκυνθο, το Ναύπλιο και το Μεσολόγγι, ενώ στα αστικά ακίνητα της Αθήνας περιλαμβάνεται το ακίνητο του ΕΟΜΜΕΧ επί της Λ.
Κηφισίας 207 στο Μαρούσι.
(zougla.gr, 2/12/2013)
ΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟΚΤΟΥΝ
ΣΗΜΑΣΙΑ
Οι επενδύσεις στην ενέργεια αποκτούν ολοένα και περισσότερη σημασία για την Κύπρο, η
οποία παραμένει μια απομονωμένη ενεργειακή
αγορά στην καρδιά της ΝΑ Μεσογείου, ανέφερε
ο Υπουργός Ενέργειας Γιώργος Λακκοτρύπης.
Μιλώντας μετά το πέρας της 24ης Διάσκεψης
της Χάρτας Ενέργειας, στη Λευκωσία, στην
παρουσία του Γενικού Γραμματέα της Χάρτας
Urban Rusnak και του τρίτου Αντιπροέδρου
Jambulat Sarsenov, ο κ. Λακκοτρύπης είπε
ότι οι στόχοι της ΕΕ για την ολοκλήρωση της
εσωτερικής αγοράς ενέργειας και τον τερματισμό της ενεργειακής απομόνωσης ανοίγουν τον
δρόμο για τις ενεργειακές διασυνδέσεις με την
Ευρώπη και τις γειτονικές χώρες.
Πρόσθεσε ότι τα πρόσφατα ευρήματα στην κυπριακή ΑΟΖ απαιτούν, τόσο δεσμευτικές συμφωνίες με τις γειτονικές χώρες, στη βάση του
Διεθνούς Δικαίου, όσο και μια σειρά διαφορετικών επενδύσεων σε μεγάλης κλίμακας υποδομή.
«Η Συνθήκη της Χάρτας Ενέργειας συμβάλλει
τα μέγιστα στην προώθηση των επενδύσεων
που δίνουν δίοδο στην ενέργεια, πέρα από σύνορα και θάλασσες, μεταξύ των χωρών της Ευρασίας», είπε ο Υπουργός.
Ανέφερε ότι κατά την πρώτη ημέρα της συνάντησης, την Πέμπτη, συζητήθηκαν θέματα
ενεργειακών επενδύσεων και της προστασίας
τους, ενώ κατά τη σημερινή, δεύτερη ημέρα, οι
εργασίες επικεντρώθηκαν σε μια σειρά τεχνικών, νομικών και οικονομικών θεμάτων, που
θα διασφαλίσουν τη διατήρηση της παραγωγι-
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κότητας και της συνάφειας της Χάρτας με τις
σύγχρονες τάσεις.
(Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων, 6/12/2013)

Παράλληλα, αναφέρει ότι το ΤΕΕ έχει εγκαίρως
προειδοποιήσει για το γεγονός ότι η ακολουθούμενη οικονομική πολιτική οδηγεί σε «ολέθρια αποτελέσματα κι ότι επίσης ο υπουργός
Οικονομικών καθώς και ορισμένοι “συνοδοιπόροι” του στην κυβέρνηση -εν προκειμένω το
ΥΠΕΚΑ [...] εγκαταλείπουν και εμποδίζουν τις
πραγματικές μεταρρυθμίσεις».
«Ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς και η κυβέρνηση του, που υλοποιούν την οικονομική
πολιτική του κ. Στουρνάρα, οι εκπρόσωποι των
συμφερόντων των δανειστών εντός και εκτός
www.dailyfx.gr
Ελλάδας, οι οποίοι εξυπηρετώντας ιδιοτελή
ΓΕΡΜΑΝΙΑ: ΑΝΕΒΑΖΕΙ ΤΟΝ ΠΗΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ συμφέροντα επιβάλλουν την παρουσία του κ.
Στουρνάρα στο ελληνικό πολιτικό σκηνικό, αλλά
ΑΝΑΠΤΥΞΗ Η BUNDESBANK
Σε ανοδική αναθεώρηση των προβλέψεών της και ο ίδιος ο κ. Στουρνάρας, βρίσκονται πλέον
για τη γερμανική οικονομία φέτος και την επό- αντιμέτωποι με τα συντρίμμια και τα αδιέξοδα
μενη χρονιά προχώρησε η Bundesbank, ενώ της ακολουθούμενης οικονομικής πολιτικής,
υποβάθμισε τις εκτιμήσεις της για τον πληθω- οφείλουν να δώσουν εξηγήσεις και να αναλάρισμό. Στις εξαμηνιαίες προβλέψεις της που βουν στο ακέραιο τις ευθύνες τους», καταλήγει
δόθηκαν στη δημοσιότητα, η κεντρική τράπεζα ο κ. Σπίρτζης.
της Γερμανίας αναφέρει ότι το ΑΕΠ θα αυξηθεί (Ναυτεμπορική, 3/12/2013)
κατά 0,5% φέτος, έναντι εκτίμησης για ανάπτυξη 0,3% τον περασμένο Ιούνιο, ενώ η πρόβλε- ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕ ΚΡΙΣΗ: ΒΟΥΤΙΑ 17 ΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΝΕΑ
ψη για το 2014 αναθεωρήθηκε σε +1,7% από ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΟΟΣΑ Η ΕΛΛΑΔΑ
+1,5%. Το 2015 αναμένεται περαιτέρω ανάκαμ- Αυξήθηκε το ποσοστό των 15χρονων Ελλήνων
ψη, με ρυθμό ανάπτυξης +2%.
μαθητών με χαμηλές επιδόσεις στην κατανό«Η γερμανική οικονομία βρίσκεται σε καλή ηση κειμένου, τα μαθηματικά και τις φυσικές
κατάσταση: το ποσοστό ανεργίας είναι χαμη- επιστήμες από το 2009 ως το 2012, σύμφωνα με
λό, η απασχόληση αυξάνεται και η αύξηση των έκθεση του ΟΟΣΑ σχετικά με τις δεξιότητες των
μισθών επιστρέφει στα φυσιολογικά επίπεδα», 15χρονων μαθητών που παρουσιάστηκε σήμερα
σχολίασε ο πρόεδρος της Bundesbank, Γιενς από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις Βρυξέλλες.
Βάιντμαν. Όπως σημείωσε, τα χαμηλά επιτόκια Σύμφωνα με την μελέτη PISA του ΟΟΣΑ, στην
συμβάλλουν στη στήριξη της εγχώριας κατανά- οποία το 2012 συμμετείχαν περίπου 510.000
λωσης και της αγοράς κατοικίας.
μαθητές, ηλικίας από 15 έως 16 ετών, από τα
Όσον αφορά τον πληθωρισμό στη Γερμανία, 34 κράτη-μέλη του ΟΟΣΑ, καθώς και από 31
εκτιμάται ότι θα μειωθεί από το 1,6% της φε- χώρες εταίρους, (πάνω από το 80% της παγκότινής χρονιάς σε 1,3% το 2014, για να αυξηθεί σμιας οικονομίας), παρατηρείται ότι η ΕΕ, ως
ελαφρώς και πάλι στο 1,5% το 2015.
σύνολο, υστερεί σημαντικά όσον αφορά τα μαθηματικά, αλλά η εικόνα είναι πιο ενθαρρυντική
(Ναυτεμπορική, 6/12/2013)
όσον αφορά τις φυσικές επιστήμες και την καTEE: ΤΡΑΓΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ Ή ΕΓΚΛΗΜΑΤΙ- τανόηση κειμένου.
Σε ό,τι αφορά ειδικότερα την Ελλάδα, το ποΚΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Γ. ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ;
Σφοδρή επίθεση στον υπουργό Οικονομικών σοστό των 15χρονων μαθητών με χαμηλές επιεξαπολύει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας δόσεις στην κατανόηση κειμένου ανέρχεται σε
(ΤΕΕ) με αφορμή την προωθούμενη άρση της 22,6%, έναντι 17,8% στην ΕΕ. Το ποσοστό των
αναστολής πλειστηριασμών, σημειώνοντας ότι μαθητών με χαμηλές επιδόσεις στα μαθημαη ενέργεια αυτή αποτελεί «την κορύφωση της τικά ανέρχεται σε 35,7% (22,1% στην ΕΕ) και
ακολουθούμενης οικονομικής πολιτικής των στις φυσικές επιστήμες σε 38% (16,6% στην
τελευταίων ετών, με σταθερό και μόνιμο πρω- ΕΕ). Επιπλέον, μεταξύ 2009-2012, το ποσοστό
των Ελλήνων μαθητών με χαμηλές επιδόσεις
ταγωνιστή τον Γιάννη Στουρνάρα».
Σύμφωνα με το ΤΕΕ, «η επιχείρηση βίαιης στην κατανόηση κειμένου αυξήθηκε κατά 1,3%
εκκαθάρισης της αγοράς των ακινήτων έρχε- (-1,9% στην ΕΕ), στα μαθηματικά κατά 5,4% (ται ως φυσική συνέχεια της κατάρρευσης της 0,2% στην ΕΕ) και στις φυσικές επιστήμες κατά
κτηματαγοράς, εξαιτίας της υπερφορολόγη- 0,2% (-1,2% στην ΕΕ).
σης των ακινήτων σε συνθήκες οικονομικής (news247.gr, 3/12/2013)
εξαθλίωσης φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων, αφού προηγουμένως καθιερώθηκαν ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ EUROSTAT ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ
κατασχέσεις και φυλακίσεις εκείνων, κυρίως, ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΠΟΥ ΖΟΥΝ ΣΕ
που αντικειμενικά και αποδεδειγμένα αδυνα- ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟτούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, ΚΛΕΙΣΜΟΥ. ΥΨΗΛΑ ΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛενώ όσοι πραγματικά μπορούν να πληρώσουν ΛΑΔΑ
συνεχίζουν το «πάρτι» της ασυδοσίας και της Ένας στους τρεις κατοίκους στην Ελλάδα- και
φοροκλοπής».
κατά μέσο όρο ένας στους τέσσερις στην ΕυρώΤο Τεχνικό Επιμελητήριο τονίζει ότι στην πραγ- πη- είτε θεωρείται φτωχός (δηλαδή έχει εισοματικότητα «ζούμε την κορύφωση μιας πανθο- δήματα μικρότερα του 60% του μέσου εθνικού
μολογούμενης πλέον αποτυχημένης και απολύ- εισοδήματος), είτε ζει σε κατάσταση ένδοιας
τως αδιέξοδης, κατάφωρα άδικης, πολιτικής, η (δηλαδή στερείται βασικά καταναλωτικά αγαθά,
οποία αποκλείει κάθε προοπτική ανόρθωσης ή αδυνατεί να αντεπεξέλθει σε στοιχειώδεις οικαι ανάπτυξης της χώρας. Μιας πολιτικής, που κονομικές υποχρεώσεις), είτε ζει σε οικογένεια
στρέφεται κατά πάντων και ιδιαίτερα εναντίον αντιμέτωπη με τον κίνδυνο της ανεργίας. Αυτά
των ικανών, κυρίως, νέων ανθρώπων αυτού του προκύπτουν από έρευνα που δημοσιοποίησε
τόπου, η οποία, θεοποιώντας τα φιλελεύθερα η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία (Eurostat)
δόγματα της αγοράς και τις «μνημονιακές» αναφορικά με τον αριθμό των κατοίκων της
επιταγές των δανειστών, οδηγεί στα τάρταρα Ευρώπης που ζουν σε συνθήκες φτώχειας και
την ελληνική οικονομία και την ελληνική κοι- κοινωνικού αποκλεισμού (έτος αναφοράς το
νωνία».
2012).
«Πρόκειται για τραγική ανικανότητα ή για Ως προς την Ελλάδα, σε συνθήκες φτώχειας
εγκληματική σκοπιμότητα;». Το ερώτημα αυτό βρίσκεται το 23,5% του πληθυσμού, σε συνθήθέτει δημόσια ο πρόεδρος του ΤΕΕ Χρήστος κες ένδοιας το 19,5%, ενώ ζει σε οικογένεια
Σπίρτζης, αναφερόμενος «στα έργα και τις ημέ- αντιμέτωπη με τον κίνδυνο της ανεργίας (δηλαρες του κ. Στουρνάρα».
δή σε οικογένεια που λίγο πολύ κανένα μέλος

της δεν έχει “κανονική δουλειά”) το 14,1% του
πληθυσμού. Τα αντίστοιχα μέσα ποσοστά στην
ΕΕ ειναι 17%, 9,9% και 10,1%. Στην Ελλάδα,
αντιμέτωπο με τουλάχιστον μία (ή και περισσότερες) από αυτές τις τρεις προβληματικές
καταστάσεις ειναι το 34,6% του πληθυσμού (3,8
εκατ. άνθρωποι), ενώ στην ΕΕ κατά μέσο όρο το
24,8% (124,5 εκατ. άνθρωποι).
Γενικότερα, σε χειρότερη κατάσταση από την
Ελλάδα, αναφορικά με το ποσοστό του πληθυσμού που θεωρείται ότι βρίσκεται σε κατάσταση φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, είναι
μόνο η Ρουμανία, η Βουλγαρία και η Λετονία,
με ποσοστά που πλησιάζουν και ξεπερνούν το
40%, ενώ στον αντίποδα (με ποσοστά μικρότερα του 20%) βρίσκονται η Ολλανδία, η Τσεχία,
η Φινλανδία, η Σουηδία και το Λουξεμβούργο.
Τέλος, στην Ελλάδα, το ποσοστό του πληθυσμού
που το 2008 βρισκόταν σε κατάσταση φτώχειας
και κοινωνικού αποκλεισμού ήταν στο 28,1%,
ενώ στην ΕΕ ήταν στο 23,7%.
(Κέρδος online, 5/12/2013)
ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΣ ΠΟΛΕΙΣ ΑΠΟ ΒΑΚΤΗΡΙΑ ΣΤΗ
ΣΕΛΗΝΗ
Ως παιδί, του άρεσε να φτιάχνει κάστρα στην
άμμο. Ξεκινώντας την πορεία του ως αρχιτέκτονας, ο Μάγκνους Λάρσον διαπίστωσε ότι ακόμα και τα παιδικά παιχνίδια μπορούν να γίνουν
πραγματικότητα. Ο 37χρονος Σουηδός δεν έχει
μόνο φαντασία, αλλά τεκμηριωμένες προτάσεις
για μερικές από τις πιο τρελές ιδέες, στις οποίες επιστρατεύει ιδιαίτερα υλικά από τη φύση.
Η χρήση των βακτηρίων είναι, για τον Λάρσον,
το «κλειδί» που θα βοηθήσει στην κατασκευή
πόλεων στη Σελήνη, θέμα για το οποίο κάνει
έρευνα και έχει δημοσιεύσει επιστημονικό άρθρο. Η Σαχάρα και το διάστημα δεν είναι όμως
οι μόνοι χώροι, στους οποίους οραματίζεται
πόλεις. Ο ίδιος σχεδιάζει ακόμα και γειτονιές
που… αιωρούνται, επιτρέποντας στον πράσινο
περιβάλλοντα χώρο να διεισδύσει ανάμεσα στα
κτίρια. Για τις γειτονιές αυτές χρησιμοποιεί το
ξύλο, για το οποίο διερευνά τη χρήση του με νέους τρόπους.
(nooz.gr, 4/12/2013)
“ΑΝΟΙΓΕΙ” Η ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ.
ΑΡΧΗ ΑΠΟ ΔΙΚΤΥΑ-ΥΠΟΔΟΜΕΣ
Το θέμα της αποκρατικοποίησης της ΔΕΗ, αρχής γενομένης από τα δίκτυα και τις υποδομές
(ΑΔΜΗΕ), “ανοίγει” και μάλιστα καθυστερημένα ως προς τα χρονοδιαγράμματα και τα συμφωνημένα μεταξύ κυβέρνησης και τρόικας. Το
σχετικό νομοσχέδιο που αφορά τις απαραίτητες
ρυθμίσεις σε σχέση με τον διαχωρισμό του ΑΔΜΗΕ από τη ΔΕΗ φαίνεται ότι ολοκληρώθηκε
και απεστάλη προ ημερών προς έγκριση στην
Κομισιόν.
Σύμφωνα με το σχέδιο της κυβέρνησης για τον
βίαιο διαμελισμό και το ξεπούλημα της ΔΕΗ σε
τρία επίπεδα -όπως κατακυρώθηκε τον Ιούλιο
με πράξη υπουργικού συμβουλίου-, προβλέπεται κατ’ αρχάς ο ιδιοκτησιακός διαχωρισμός
του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) από τη ΔΕΗ (σήμερα 100% θυγατρική της), με παραχώρηση
της πλειοψηφίας του μετοχικού κεφαλαίου του
Διαχειριστή σε ιδιώτη. Η πρώτη φάση της διαδικασίας, που σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα
πρέπει να ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2013,
περιλαμβάνει την είσοδο επενδυτή μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με απόκτηση ποσοστού έως 49% του ΑΔΜΗΕ και παράλληλα
ανάληψη της διοίκησης από τον επενδυτή. Στη
δεύτερη φάση, που χρονικά τοποθετείται η ολοκλήρωσή της στο β΄ τρίμηνο του 2014, προβλέπεται η συμβατική υποχρέωση απόκτησης από
τον (προτιμητέο) επενδυτή επιπλέον ποσοστού,
έως και του 51% -ποσοστό που αναμένεται να
επεκταθεί έως 66%- του ΑΔΜΗΕ.
(Η Αυγή, 3/12/2013)
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ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΝΕΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ...
ΑΠΟ ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ, ΣΤΗ ΠΡΑΞΗ
Ήταν καλοκαίρι του 2006 όταν ο εκσκαφέας ξήλωνε την πρώτη πλάκα πεζοδρομίου της νέας
παραλίας Θεσσαλονίκης. Χρειάστηκε να περάσουν επτάμιση χρόνια μέχρι το παραλιακό μέτωπο της πόλης -από τον Λευκό Πύργο έως και
το Μέγαρο Μουσικής- να αναπλαστεί ριζικά. Το
λίφτινγκ ήταν ολικό και το αποτέλεσμα εντυπωσιακό. Από την 1η Δεκεμβρίου 2013, οι Θεσσαλονικείς (και οι επισκέπτες της πόλης) έχουν τη
δυνατότητα να περπατήσουν στην ανακαινισμένη
νέα παραλία και να ανακαλύψουν τις εκπλήξεις
και τα μυστικά της.
Η ανάπλαση της Α’ φάσης (από το Μέγαρο Μουσικής έως τους Ομίλους) ξεκίνησε το καλοκαίρι
του 2006 και ολοκληρώθηκε το φθινόπωρο του
2008. Η ανάπλαση της Β’ φάσης (από τους Ομίλους έως το Βασιλικό Θέατρο) ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2011 και παραδόθηκε σε πολύ μεγάλο
ποσοστό την 1η Δεκεμβρίου του 2013. Συνολικά,
η ανάπλαση κόστισε 33 εκατομμύρια ευρώ και
χρηματοδοτήθηκε από Ευρωπαϊκούς πόρους.
Την Πολεοδομική–Αρχιτεκτονική μελέτη εκπόνησε το γραφείο Πρόδρομος Νικηφορίδης
- Μπερνάρ Κουόμο.
“Για το μέτωπο της Νέας Παραλίας διακρίναμε
δύο σημαντικά χαρακτηριστικά, τη γραμμική πορεία και τα πράσινα δωμάτια, τα οποία θα οριοθετούν τις βασικές επιλογές της πρότασης. Η
πορεία πάνω ακριβώς στο όριο μεταξύ στεριάς
και θάλασσας, το πλακόστρωτο της παραλίας με
τα χαρακτηριστικά της γραμμικότητας και της
συνέχειας, το ανοικτό και μη διακοπτόμενο οπτικό πεδίο, η αίσθηση του απείρου λόγω της έντονης παρουσίας του νερού, η γραμμή του ορίζοντα μέσα στη θάλασσα, που άλλοτε διαγράφεται
έντονη και καθαρή και άλλοτε χάνεται εντελώς,
ενοποιώντας με εντυπωσιακά αποτελέσματα, τον
ουρανό με τη θάλασσα”, λέει ο Πρόδρομος Νικηφορίδης.
Οι χώροι πρασίνου, με διάσπαρτες χρήσεις αναψυχής και μικρών αθλοπαιδιών, διαφοροποιούν
αυτό το τμήμα από το κρηπίδωμα, προσφέροντας
σκίαση, μαλακά δάπεδα, οπτική απομόνωση και
εναλλαγές χώρων. “Το θαλάσσιο φόντο στον κόλπο της Θεσσαλονίκης, αποτελεί το εκπληκτικό
αυτό σκηνικό, όπου το εφήμερο και το μεταβλητό είναι τα κυρίαρχα στοιχεία που δημιουργούν
μια διαφορετική κάθε φορά ατμόσφαιρα. Ο σχεδιασμός της Νέας Παραλίας έγινε με γνώμονα το
σεβασμό και την ανάδειξη αυτού του σκηνικού.
Το μεγάλο πλακόστρωτο διευκολύνει την επαφή με τη θάλασσα και ενισχύει την παρουσία
της. Ο περιπατητής παρατηρεί τα στοιχεία της
γραμμικότητας, της συνέχειας, το ανοικτό και
μη διακοπτόμενο οπτικό πεδίο, την αίσθηση του
απείρου λόγω της έντονης παρουσίας του νερού,
τη γραμμή του ορίζοντα που άλλοτε διαγράφεται
έντονη και καθαρή και άλλοτε χάνεται εντελώς,
ενοποιώντας με εντυπωσιακά αποτελέσματα τον
ουρανό με τη θάλασσα. Αλλά και στην εσωτερική
πλευρά, μεταξύ των θεματικών κήπων, υπάρχουν εγκάρσιοι πεζόδρομοι που αποτελούν, κατά
κανόνα, προεκτάσεις των σημαντικών οδικών
αρτηριών και αφήνουν ανεμπόδιστες τις οπτικές
φυγές προς το Θερμαϊκό. Τέλος, η επιλογή της
απομάκρυνσης των φυτικών φρακτών γύρω από
τους κήπους, επιτρέπει ακόμη και στους κινούμενους επί της Μ. Αλεξάνδρου να έχουν οπτική
επαφή με τη θάλασσα, το πιο ισχυρό και αναγνωρίσιμο χαρακτηριστικό αυτής της πόλης”, δήλω-

σε στο ΤΕΧΝΟΓΡΑΦΗΜΑ ο κ . Νικηφορίδης.

ατμόσφαιρα. Αυτή η νέα διαμόρφωση του άξονα συνθέτει ένα εντυπωσιακό υπόβαθρο για το
ΟΙ... ΚΗΠΟΙ
γλυπτό – σημείο αναφοράς του παραλιακού μεΗ ανάπλαση της νέας παραλίας προέβλεπε τη τώπου.
δημιουργία δώδεκα θεματικών κήπων. Απ’ αυτούς έχουν κατασκευαστεί οι δέκα, ενώ μέχρι Ο κήπος του Απογευματινού Ήλιου
τον Μάρτιο του 2014 θα δημιουργηθούν και οι Πρόκειται για έναν κεκλιμένο, τριγωνικής κάεναπομείναντες δύο, δηλαδή εκείνοι του “Αλε- τοψης κήπο, που δημιουργείται μεταξύ του ξεξάνδρου” και των “εποχών”.
νοδοχείου Μακεδονία Παλλάς και της παλιάς
Ηλεκτρικής Εταιρίας. Η κλίση, ξεκινώντας από
Ο κήπος του Αλέξανδρου
το πλακόστρωτο, διαμορφώνεται με χώμα σαν
Θα γίνει η ομογενοποίηση των τριών παλιών φυσική μαλακή πλαγιά. Η άνοδος σ’ αυτή γίνεται
πάρκων, η αφαίρεση του φυτικού φράκτη και η με διαδρομές από ομαλές ράμπες, κατά μήκος
ενίσχυση των φυτεύσεων, κινήσεις που συνει- των οποίων συναντώνται καθιστικά, ως όγκοι
σφέρουν στην οικειοποίηση του χώρου κυρίως που αναδύονται από το έδαφος. Οι πλευρές του
κατά τις ηλιόλουστες μέρες και σε σχέση με την λόφου προς τη λεωφόρο Μ. Αλεξάνδρου και το
οπτική προς τη θάλασσα. Γύρω από την κεντρική Μακεδονία Παλλάς, διαμορφώνονται ως κεκλιαξονική χάραξη που καταλήγει στο άγαλμα του μένοι αναλλημματικοί τοίχοι από πετροκάλαθα.
Μ. Αλεξάνδρου, κατασκευάζεται ενιαίο σκληρό Στο όριο με το πλακόστρωτο τοποθετείται ένα
δάπεδο και συνεπίπεδα τοποθετούνται 33 πίδα- μικρό αναψυκτήριο. Η τεχνητή πλαγιά αποτελεί
κες νερού σε κάνναβο. Η χαμηλή ροή του νερού σημείο θέασης προς τη θάλασσα, το οποίο μποκαι ο συνεχής της ήχος δημιουργούν ευχάριστη ρεί να γίνει ιδιαίτερα αγαπητό και ζωντανό από
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την παρουσία του κόσμου κατά τις απογευματινές ώρες και το ηλιοβασίλεμα. Οπτικά, μειώνει
και εντάσσει καλύτερα τον όγκο του ξενοδοχείου
πάνω στο παραλιακό μέτωπο.

ται για να φιλοξενεί μοντέρνα γλυπτά μεγάλου
μεγέθους. Είναι ένας τόπος μέσα στην πόλη που
επιχειρεί τη συνύπαρξη της τέχνης και του δημόσιου χώρου. Η τέχνη εκτίθεται, αλλά και συμμετέχει στη διαμόρφωση ενός αστικού χώρου.
Ο κήπος της Άμμου
Τα έργα τέχνης εντάσσονται στο δημόσιο χώρο,
Στο πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής διαμορ- πατάνε στο έδαφός του, δεν είναι τοποθετημένα
φώνεται ο κήπος της Άμμου. Διατηρούνται οι σε βάθρο, είναι πιο οικεία και προσιτά από ό,τι
χαράξεις στο τμήμα του πάρκου που είναι ήδη μέσα σε ένα μουσείο ή μια αίθουσα τέχνης. Ο
διαμορφωμένο, γίνονται νέες φυτεύσεις και στο χώρος, αν και σχετικός με τη σύγχρονη τέχνη και
υπόλοιπο του κήπου δημιουργούνται δύο γήπεδα φτιαγμένος με αυτήν, καταργεί τα προνόμια αλλά
τένις. Μια μεγάλη επιφάνεια άμμου προσφέρε- και τις αναστολές του μουσείου. Η τέχνη είναι
ται ως παιδότοπος και ένα αναψυκτήριο γίνεται παρούσα, ο επισκέπτης μπορεί να καθίσει πάνω
σημείο στάσης. Το πάρκο ήταν κλειστό προς την της, να περπατήσει γύρω της, να την παρατηρήπλευρά της παραλίας με φυτικό φράχτη από θά- σει ή να την αγνοήσει, να συζητήσει ή να φάει
μνους, ο οποίος απομακρύνθηκε, ώστε ο κήπος μπροστά της, να την αγγίξει. Αλλά έτσι μπορεί
να ανοίξει προς τη θάλασσα και τον παραλιακό και η ίδια να τον αγγίξει.
περίπατο.
Ο κήπος του Ήχου
Ο κήπος των Εποχών
Ο κήπος του Ήχου διαμορφώνεται ως ένα δάσος
Ο κήπος των Εποχών διαμορφώνεται ως ένα με υψίκορμα δέντρα, φυτεμένα πάνω σε τετραφυσικό λιβάδι “σπαρμένο” με την άγρια βλάστηση του ελληνικού τοπίου. Οι ιδιαιτερότητες
του κλίματος και του ανάγλυφου δημιουργούν
μια απίθανη ποικιλία βιοτόπων – αγριολούλουδα, ξερόφυτα, βότανα, σπάνια ενδημικά φυτά,
αγνοημένα πλέον από τους κατοίκους των πόλεων. Ένας αστικός κήπος που μεταφέρει μέρος αυτής της μαγευτικής βλάστησης, επιχειρεί
να αποκαταστήσει αυτή τη σχέση. Οι φυτεύσεις
του κήπου, διάσπαρτες, χωρίς καμία εμπρόθετη
χάραξη, αποτελούν ένα παλίμψηστο χρωμάτων
και φυτικών συνδυασμών. Στην πλαγιά ενός κατασκευασμένου λόφου διαμορφώνεται ένα υπαίθριο αμφιθέατρο.
Ο κήπος του Οδυσσέα Φωκά
Το Πάρκο του Οδυσσέα Φωκά ήταν ένας από
τους πιο καλοδιατηρημένους χώρους πρασίνου
στη Νέα Παραλία. Ο χώρος διατηρήθηκε με τη
προηγούμενη του οργάνωση. Ωστόσο, απομακρύνθηκαν τα γήπεδα τένις που υπήρχαν, καθώς
αυτά έχουν χωροθετηθεί στον κήπο της Άμμου,
έτσι ώστε ο χώρος να παραμείνει αποκλειστικά
ως παιδότοπος και να αποκτήσει μεγαλύτερη
έκταση. Ένα διακοπτόμενο τοιχίο από πετροκάλαθα, του οποίου τα τμήματα ακολουθούν διαφορετικές χαράξεις, διαμορφώνεται προς την
πλευρά του δρόμου και απομονώνει ακουστικά
τον κήπο από το θόρυβο.
Ο κήπος της Μεσογείου
Οι υπάρχουσες διαδρομές μέσα στον κήπο αντιμετωπίζονται ενιαία και διαστρώνονται με σταθεροποιημένο δάπεδο. Ο εξοπλισμός του κήπου
συμπληρώνεται με τη διαμόρφωση καθιστικών.
Εντάσσεται επίσης στον κήπο ένας χώρος ειδικός για τα κατοικίδια ζώα, που διαχωρίζεται
με περιμετρικό χαμηλό στηθαίο και περσιδωτή
περίφραξη. Στη διαδρομή που διασχίζει τους
κήπους και στο σημείο όπου αυτή μπαίνει στον
κήπο της Μεσογείου, διαμορφώνεται ένα ημιϋπαίθριο μπαρ – αναψυκτήριο.

γωνικό κάνναβο σε μαλακό δάπεδο. Το στοιχισμένο “δάσος” του κήπου, δεν αποκόπτει την
οπτική επαφή με τη θάλασσα. Σε δύο σημεία
μέσα στον κήπο υπάρχουν δύο πέργκολες με
ξύλινο δάπεδο περιμετρικά. Γύρω από τις πέργκολες έχουν φυτευτεί αναρριχητικά φυτά, που
σταδιακά με την πάροδο του χρόνου, θα τις καλύψουν. Ο κήπος οριοθετείται από ένα κανάλι νερού που κατασκευάστηκε παράλληλα με το όριο
της θάλασσας. Το νερό είναι τρεχούμενο, ανανεώνεται συνεχώς και κατά μήκος του φυτεύτηκαν
καλάμια τα οποία, με το φύσημα του αέρα, παΟ κήπος των Γλυπτών
Απέναντι από το κτίριο του Λαογραφικού Μου- ράγουν το χαρακτηριστικό τους ήχο. Η συνέχεια
σείου, δημιουργήθηκε ο κήπος των Γλυπτών. της διαδρομής που διασχίζει όλους τους κήπους
Πρόκειται για ένα “πράσινο δωμάτιο τέχνης”, τέμνει το κανάλι του νερού. Στο τμήμα της διαπερίκλειστο, με τοίχο από τις τρεις του πλευρές δρομής που διασχίζει τον κήπο τοποθετήθηκαν
και ανοικτό προς τη θάλασσα, που διαμορφώνε- παιχνίδια σχετικά με τον ήχο.

Ο κήπος των Ρόδων
Διαμορφωμένος ως ένα εκπαιδευτικό εργαστήριο γύρω από όλα τα θέματα του κόσμου
των καλλωπιστικών φυτών, της βλάστησης, του
κύκλου της ζωής, της προστασίας και συνετής
διαχείρισης της φύσης, αποτελεί τον ιδανικό
τόπο σχολικών επισκέψεων. Στο εσωτερικό του
υπάρχει παιδότοπος με ειδικά παιχνίδια και για
Α.Μ.Ε.Α., ένα αναψυκτήριο, καθώς και χώροι
εξυπηρέτησης για το κοινό. Κήπος που συνδυάζει την εσωστρέφεια με την περίκλειστη διαφάνεια της ξύλινης περιμετρικής κατασκευής.
Ο κήπος της Μνήμης
Είναι ουσιαστικά ένας κενός χώρος, μια “ρωγμή”
στο παρελθόν της πόλης. Με τη φύτευση δύο συστοιχιών δέντρων που ακολουθούν τις πλευρές
του οικοπέδου του διατηρητέου κτιρίου και το
ενιαίο σκληρό δάπεδο με τα στοιχισμένα παρτέρια, εντείνεται η αίσθηση της προοπτικής. Η
πυκνή φύτευση με ψηλά δέντρα στους εκατέρωθεν ανοικτούς χώρους, τονίζει την αίσθηση του
ανοίγματος και της “ρωγμής”.
Η σύνθεση του κήπου ανακαλεί, σε ένα δεύτερο
επίπεδο αναφοράς, τις λεπτές αποχρώσεις της
μνήμης, που δεν συντίθεται μόνο από εικόνες,
αλλά είναι ένα πλέγμα ποικίλων αισθήσεων, ευωδιών, ήχων. Τα παρτέρια του κήπου της Μνήμης
που φυτεύονται με αρωματικά φυτά και βότανα
(ρίγανη, θυμάρι, μέντα, δενδρολίβανο, μαντζουράνα), ανακαλούν τις μυρωδιές του παρελθόντος,
και συμπαρασύρουν συνειρμικά οικείες εικόνες
από τα τοπία που χάθηκαν.
Ο κήπος του Νερού
Ο συγκεκριμένος κήπος αποτελεί ένα χώρο όπου
το νερό είναι το κυρίαρχο στοιχείο που οργανώνει και συνθέτει τη συνολική του ατμόσφαιρα. Ο
κήπος είναι υποβαθμισμένος κατά 80 εκ. από
τον υπόλοιπο χώρο. Μια ξύλινη πέργκολα κατασκευάστηκε σε όλο το μήκος του κήπου, έτσι
ώστε να στεγάζει και τα δύο επίπεδα, δημιουργώντας παράλληλα ένα χώρο που προσφέρεται
για υπαίθριες εκθέσεις. Μια μεγάλη επιμήκης
επιφάνεια νερού κατασκευάστηκε στην πλευρά
του κήπου με το μεγαλύτερο εύρος και φυτεύτηκε με υδρόφιλα φυτά (νούφαρα και καλαμιές).
Διαμορφώθηκε επίσης ένα τοίχος στον οποίο
το νερό κυλάει και πέφτει με ένταση, ενισχύοντας έτσι και ηχητικά την παρουσία του. Στο κέντρο του κήπου υπάρχει ένα αναψυκτήριο, ενώ
στην άλλη του μεριά κατασκευάστηκε μια πίστα
skateboard.
Ο κήπος της Μουσικής
Στον τριγωνικό χώρο που γειτνιάζει με το Μέγαρο Μουσικής διαμορφώθηκε ο κήπος της
Μουσικής. Ο κήπος φυτεύτηκε με δέντρα σε
κάνναβο, πάνω σε σκληρό δάπεδο, αφήνοντας
ένα τριγωνικό “ξέφωτο”. Στο κέντρο του κήπου
τοποθετήθηκαν τρεις μεγάλες ξύλινες εξέδρες.
Ο χώρος προσφέρεται για υπαίθριες, μικρές,
μουσικές εκδηλώσεις. Οι χαράξεις οριοθέτησης
του κήπου της Μουσικής παίρνουν υπόψη τους
τη στροφή του παραλιακού μετώπου στο σημείο
αυτό και την άμεση επαφή του με τον αστικό ιστό,
δίνοντας το έναυσμα νέων συνθετικών χαράξεων
για το σχεδιασμό του περιβάλλοντος χώρου του
Μεγάρου και τη συνέχεια του θαλάσσιου μετώπου. n
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ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ
ΠΑΡΑΤΑΞΙΑΚΑ
n ΔΚΜ/ΤΚΜ: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «Οι μηχανικοί
της Κεντρικής Μακεδονίας επιβράβευσαν
τη ΔΚΜ/ΤΚΜ με μεγάλη άνοδο και πρωτιά»!
(27.11.2013)
Την πρώτη θέση με μεγάλη άνοδο στα ποσοστά της, στις εκλογές του ΤΕΕ στην Κεντρική
Μακεδονία για την ανάδειξη των 60 μελών της
περιφερειακής Αντιπροσωπείας, κατέλαβε η
ΔΚΜ/ΤΚΜ με το 32,7% ( 28,15% το 2010),του
συνόλου των έγκυρων ψηφοδελτίων, σύμφωνα
με τα προκαταρκτικά στοιχεία, που έδωσε στη
δημοσιότητα το ΤΕΕ. Μια ακόμη διάσταση της
εκλογικής επιτυχίας των υποψηφίων του ευρύτερου φιλελεύθερου κεντροδεξιού χώρου,
είναι ότι και η παράταξη της ΠΡΩΤ.ΑΝ απέσπασε για την αντιπροσωπεία του ΤΕΕ/ΤΚΜ, το
καθόλου ευκαταφρόνητο 5,9%.
Επίσης για την Αντιπροσωπεία ΤΕΕ (Κεντρική)
, ο συνδυασμός ΔΚΜ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ που προέκυψε από την κοινή πανελλαδική κάθοδο στις εκλογές της ΔΚΜ και της ΔΑΠ
μηχανικών, κατέλαβε την πρώτη θέση με πάνω
από 14 ποσοστιαίες μονάδες διαφορά, από τη
δεύτερη σε ποσοστά παράταξη, ΔΗ.ΣΥΜ.
Στην Κεντρική Μακεδονία εκλέγονται από τη
ΔΚΜ ΑΠ με βάση τα προσωρινά αποτελέσματα
8 αντιπρόσωποι για την Α/ΤΕΕ. Για την αντιπροσωπεία του ΤΕΕ/ΤΚΜ εκλέγονται από τη ΔΚΜ/
ΤΚΜ δεκατρείς αντιπρόσωποι από το Ν. Θεσσαλονίκης, δύο από Ν. Πέλλας και από ένας
από τους υπόλοιπους Νομούς. Επίσης εκλέγεται και αντιπρόσωπος στην Επιστημονική
Επιτροπή Πολιτικών Μηχανικών. Αναλυτικά τα
προσωρινά αποτελέσματα μπορείτε να τα δείτε
εδώ: http://portal.tee.gr/portal/page/portal/
ELECTIONS_2013
Μετά τη δημοσίευση των τελικών αποτελεσμάτων, θα αρχίσουν οι διαδικασίες για την εκλογή
του προεδρείου της Αντιπροσωπείας και των
μελών της Διοικούσας Επιτροπής και του προεδρείου της.
Όπως είναι γνωστό στην τελευταία γενική συνέλευση της ΔΚΜ/ΤΚΜ μετά από πρόταση των
συναδέλφων κ. Κονακλίδη (απερχόμενος πρόεδρος) και κ. Μήτρου (πρόεδρος ΔΕ ΔΚΜ/ΤΚΜ),
αποφασίστηκε ομόφωνα η επιλογή του συναδέλφου Πάρι Μπίλλια ως υποψηφίου προέδρου
της ΔΚΜ/ΤΚΜ για τη θέση του προέδρου του
ΤΕΕ/ΤΚΜ. Η απόφαση της Γ.Σ. επικυρώθηκε
πανηγυρικά και από τους φίλους της ΔΚΜ/
ΤΚΜ που του χάρισαν την πρωτιά (697 σταυροί), απ’ όλους τους υποψηφίους, όλων των
παρατάξεων για την Αντιπροσωπεία ΤΕΕ/ΤΚΜ.
Μήνυμα του συν.Μπίλλια προς τους συναδέλφους μπορείτε να δείτε εδώ: http://dkmtkm.
com/wordpress/?p=1473
Τέλος ο πρόεδρος της ΔΕ ΔΚΜ/ΤΚΜ κ. Δημήτρης Μήτρου δήλωσε για το αποτέλεσμα της περασμένης Κυριακής:
«Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους τίμησαν την παράταξή μας, με τη ψήφο τους στις
εκλογές του ΤΕΕ. Με χαροποιεί ιδιαίτερα το γεγονός ότι αναγνωρίστηκε η προσπάθεια που κάναμε στο ΤΕΕ/ΤΚΜ, στην προηγούμενη θητεία, η
οποία οδήγησε συναδέλφους ακόμη και από άλ-

λους πολιτικούς χώρους να μας υποστηρίξουν
στις εκλογικές διαδικασίες της περασμένης Κυριακής. Επίσης θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη και τον αμέριστο σεβασμό μου για
όλες και όλους τους συναδέλφους, που έθεσαν
υποψηφιότητα με τα ψηφοδέλτια της ΔΚΜ/
ΤΚΜ και τους εθελοντές μας ,που όλοι μαζί
έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους και πέτυχαν
την άνοδο και την πρωτιά της παράταξής μας.
Η προσπάθεια ήταν συλλογική και απόλυτα
επιτυχημένη!
Όλοι μαζί και πάλι, θα επιδιώξουμε και στην
επόμενη θητεία, σε συνεργασία με τους συναδέλφους και των άλλων παρατάξεων, να
κάνουμε το ΤΕΕ πιο παραγωγικό, πιο αποτελεσματικό, πιο χρήσιμο στους μηχανικούς και
στην κοινωνία!
Και πάλι ένα μεγάλο ευχαριστώ μέσα από την
καρδιά μου!
Ένα περήφανο μέλος της σπουδαίας ομάδας
της ΔΚΜ/ΤΚΜ»!
n Σ.Δ.Α.Τ.Μ.Β.Ε.: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ.
Παρακαλούνται οι συνάδελφοι πριν καταθέσουν φάκελο για διορθωτική πράξη εφαρμογής
να επισκέπτονται την ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://www.thessaloniki.gr/portal/page/portal
/Business/OikodomikesAdeIes, ώστε να ελέγχουν τα δικαιολογητικά, τα έντυπα κτλ. για καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτησή τους στο
γραφείο. Επίσης, στην προσπάθεια του Συλλόγου για καλύτερες και πιο σύγχρονες υπηρεσίες
παρακαλούμε όσους έχουν να προτείνουν κάτι
σχετικά με την βελτίωση των σχέσεων και την
εξυπηρέτηση όλων μας με τα κατά περίπτωση
γραφεία –χρόνοι διεκπεραίωσης διορθωτικών,
πράξεων τακτοποίησης, έλεγχοι από ΥΔΟΜ-να
καταθέσουν τις προτάσεις τους (το συντομότερο
δυνατό) στο Σύλλογο υπόψη Γ. Νεστορή.
n Σ.Δ.Α.Τ.Μ.Β.Ε.: ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΩΣ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ &
ΈΔΕΣΣΑΣ
Στο Δ.Σ. του Σ.Δ.Α.Τ.Μ.Β.Ε. της Πέμπτης 21-112013, λόγω της πολύ μεγάλης συμμετοχής συναδέλφων στη διαδικασία, διεξήχθη κλήρωση για
την επιλογή των μελών των επιτροπών ενστάσεων του θέματος. Πρέπει να τονιστεί, πως προτεραιότητα δόθηκε σε συναδέλφους που έως τώρα
δεν έχουν οριστεί σε επιτροπές. Η τελική λίστα
των συναδέλφων βρίσκεται στο site του Συλλόγου www.sdatmbe.gr
n Π.Σ.Δ.Α.Τ.Μ. : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Όπως όλοι γνωρίζετε από την ημέρα όπου τέθηκε σε ισχύ ο νόμος 4164/2013 που κατήργησε
τον ΟΚΧΕ παρατηρείται τεράστιο πρόβλημα με
την αναζήτηση και χορήγηση δεδομένων από το
αρχείο του Οργανισμού.
Για το λόγο αυτό, η Διοίκηση του Π.Σ.Δ.Α.Τ.Μ.
προέβη, τόσο σε προφορικές όσο και σε γραπτή
παρέμβαση προς την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΚΑ για την επίλυσή του, υποβάλλοντας μάλιστα
συγκεκριμένη πρόταση.
Είναι γεγονός ότι μέχρι σήμερα το σκέλος της διάθεσης δεν υπήρξε κάποια εξέλιξη, όμως τουλάχιστον πλέον μέσα από τη διεύθυνση http://
search-okxe.herokuapp.com/ ο κάθε συνάδελφος μπορεί να γνωρίζει τι αεροφωτογραφίες
υπάρχουν στο αρχείο του καταργηθέντος Οργανισμού για να ξέρει αν έχει νόημα να αναμένει την
χορήγησή τους.
Η Διοίκηση του Π.Σ.Δ.Α.Τ.Μ. θα συνεχίσει την
άσκηση πίεσης για την επίλυση αυτού του σοβαρού προβλήματος. n

Νέο βιβλίο
του Σ. Κούβελα
“ΒΙΩΜΑΤΑ,
Πενία τέχνας
κατεργάζεται”
Στα ράφια των βιβλιοπωλείων βρίσκεται το νέο βιβλίο, του πολιτικού μηχανικού, πρώην δημάρχου Θεσσαλονίκης
και υπουργού, Σωτήρη Κούβελα. Κάτω
από τον τίτλο «ΒΙΩΜΑΤΑ, Πενία τέχνας
κατεργάζεται» δίνονται απαντήσεις στο
ερώτημα: «υπάρχει ελπίδα ή να τα παρατήσουμε;».
Ο Σωτήρης Κούβελας στο σύντομο
εισαγωγικό σημείωμά του προϊδεάζει
για όσα ακολουθούν
και για την απάντηση που δίνει ο ίδιος
και 32 συνεργάτες
που «συγγράφουν»,
μαζί του το βιβλίο.
«Οι συνεργάτες, που
αποτελούν τους ήρωες αυτού του βιβλίου
με το παράδειγμά τους, χωρίς φλυαρίες
και βαττολογίες, δίνουν την απάντηση:
Ναι, υπάρχει ελπίδα και προοπτική. Η
καταστροφή δεν είναι αναπόφευκτη, να
μην παραδοθούμε στο μοιραίο!
Η «πτωχεία» να κινητοποιήσει με ευρηματικότητα και έξυπνες λύσεις τον
ιδιωτικό και δημόσιο βίο σε δράσεις,
συνεργασίες, δίκαιες διεκδικήσεις,
επιλογή κατάλληλης ηγεσίας σύμφωνα
με το γνωμικό «πενία τέχνας κατεργάζεται» και προπάντων με λογισμό και
όραμα», αναφέρεται στο εισαγωγικό
σημείωμα.
Ο αναγνώστης θα διαβάσει για πράξεις
σοφών και «ασόφων», αλλά πολύ σοφών, επωνύμων και ανωνύμων, διοικούντων και διοικουμένων. Πρόκειται για
πράξεις σε περιόδους ισχνών αγελάδων
με αποτελέσματα μετρήσιμα και πολλές
φορές εντυπωσιακά, που μπορούν να
παρακινήσουν κι άλλους σε μίμηση ή να
γεννήσουν νέες ιδέες.
Οι πρωταγωνιστές αυτού του βιβλίου
δεν είχαν στην διάθεσή τους χρήματα,
πακέτα Ντελόρ, ΕΣΠΑ, δάνεια, ευκολίες. Είχαν όμως αγάπη για τους συμπολίτες, σεβασμό στο δημόσιο χρήμα, θέληση και ψυχή. Δεν ζητούσαν, πρόσφεραν.
Μετά, ακολούθησαν κι άλλοι.
Τα πρόσωπα γίνονταν ομάδες και οι
ομάδες «κίνημα», σε πολλούς τομείς
του δημόσιου βίου, στην νεολαία, στο
κόμμα, στα σωματεία, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, στην δημόσια διοίκηση, με
αίτημα για κράτος δίκαιο και αποτελεσματικό.
Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις
Κυριακίδη και η παρουσίασή του έγινε
το πρωί του Σαββάτου 14 Δεκεμβρίου
στην Εταιρία Μακεδονικών Σπουδών.
n
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ΜΕΡΕΣ ΑΓΑΠΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
εγκαινίασε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος.

Οι εορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς είναι συνυφασμένες με την αγάπη και την
προσφορά. Πολύ περισσότερο, όταν για μία ακόμη χρονιά οι γιορτές γίνονται μέσα σ’ ένα κλίμα
έντονης οικονομικής κρίσης. Η ύφεση έχει οδηγήσει σε απόγνωση χιλιάδες έλληνες. Μία νέα
τάξη έχει δημιουργηθεί. Αυτή των “νεοάπορων”.
Δηλαδή, ανθρώπων που πριν τη κρίση είχαν τη
δουλειά τους και ένα αξιοπρεπές βιοτικό επίπεδο. Η ύφεση έφερε τα πάνω - κάτω στη ζωή τους
και τώρα ζουν σε διαμερίσματα που δεν έχουν
θέρμανση και ηλεκτρικό ρεύμα, δεν βρίσκουν
δουλειά και τρώνε σε συσσίτια. Είναι ευθύνη
όλων να συμπαρασταθούμε στους συμπολίτες
μας που αντιμετωπίζουν τέτοια σημαντικά προβλήματα. Όσοι από εμάς έχουμε ακόμη τη οικονομική δυνατότητα, θα πρέπει να συνδράμουμε
εκείνους τους φορείς που αναλαμβάνουν το
βαρύ φορτίο της παροχής βοήθειας σε ανήμπορους συμπολίτες μας. Καλύτερα να λείψει από το
γιορτινό μας τραπέζι το τσουρέκι και μία σαλάτα,
παρά να μείνει νηστικός ένας συνάνθρωπός.
Στη Θεσσαλονίκη 30 συσσίτια δίνουν φαγητό σε
ανήμπορους. Μόνο που για να αγοραστούν όλα τα
υλικά για το φαγητό αυτών των ανθρώπων χρειάζονται χρήματα. Οι ενορίες και οι φορείς που
διοργανώνουν συσσίτια επιζητούν προσφορές
και δωρεές είτε σε χρήμα είτε σε είδος, προκειμένου να ανταποκριθούν στις αυξημένες απαιτήσεις. Ο κλάδος των μηχανικών είναι γνωστός για
τις κοινωνικές ευαισθησίες του και θα το αποδείξει έμπρακτα για μία ακόμη φορά συνεισφέροντας στο θεάρεστο έργο των συσσιτίων...
ΣΥΣΣΙΤΙΟ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ
Είναι περίπου 400 και στέκονται κάθε μέρα από
τις 11:00 ως τις 12:30 στην ουρά με το ταπεράκι.
Οι περισσότεροι με σκυμμένο το κεφάλι και μια

ντροπή στο βλέμμα. Το λαχανόρυζο, τα φρούτα,
οι πίτες και το ψωμί μοιάζουν με προσωρινή
ανάσα στο αδιέξοδο της πείνας. Το συσσίτιο του
Ιερού Ναού Αγίων Πάντων, που λειτουργεί από το
1971 καλύπτει ένα μεγάλο κομμάτι της δυτικής
Θεσσαλονίκης. Μετράει πλέον 42 χρόνια προσφοράς. Εκατοντάδες εθελοντές έχουν μαγειρέψει και έχουν προσφέρει φαγητό σε χιλιάδες
άστεγους, ανέργους και ανήμπορους κατοίκους
της πόλης. Καθημερινά τουλάχιστον 400 άτομα
τρώνε σπιτικό και ζεστό φαγητό από τα χέρια των
κυριών της ενορίας, οι οποίες εθελοντικά προσέρχονται στο συσσίτιο και μαγειρεύουν. Έλληνες και ξένοι περιμένουν υπομονετικά στην ουρά
για να πάρουν ένα πιάτο φαγητό. «Η Εκκλησία
δεν κάνει διακρίσεις», λέει ένας από τους ιερείς
του ναού. Είτε είναι πολίτες που καταχρεώθηκαν
λόγω δανεισμού και χάνοντας τη δουλειά τους
έμειναν άστεγοι είτε είναι άνθρωποι που έμεναν
στο ενοίκιο και πλέον ζουν σε... αυτοκίνητο, όλοι
τους βρίσκουν καταφύγιο εκεί. «Το κυριότερο
πρόβλημα που τους οδηγεί εδώ είναι η έλλειψη
εργασίας. Υπάρχουν και άνθρωποι που ζουν με
κεριά, επειδή τους έκοψαν το ρεύμα», αναφέρει
με πόνο ψυχής ίδιος ιερέας.
Σήμερα, μόνον η Ιερά Μητρόπολη Νεαπόλεως
και Σταυρουπόλεως, στην οποία ανήκει η ενορία
Αγίων Πάντων, μοιράζει χιλιάδες μερίδες φαγητού κάθε μέρα από τα συσσίτιά της. Οι πρωτοβουλίες ανθρωπιάς δεν σταματούν εδώ. Στο
σταθμό αγάπης των Αγίων Πάντων, δίπλα από
την εκκλησία, λειτουργεί μια αίθουσα όπου εθελοντές εκπαιδευτικοί παραδίδουν μαθήματα σε
αδύναμους μαθητές, ενώ στα δωμάτια, που διαμορφώνονται κατάλληλα, φιλοξενούνται από το
φθινόπωρο δέκα φοιτητές από άλλες πόλεις, οι
οικογένειες των οποίων δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν στα έξοδα σπουδών. Το σταθμό αγάπης

Τα συσσίτια της Θεσσαλονίκης
- Ι.Ν. Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου, Καλλιδοπούλου 2, τηλ. 2310 827444.
- Ι.Ν. Αγ. Ιωάννη Χρυσοστόμου, Ιωαννίνων 62,
τηλ. 2310 832080,
- Ι.Ν. Προφήτη Ηλία Πυλαίας, Προφήτη Ηλία 101
- 103, τηλ. 2310 300934,
- Ι.Ν. Αγ. Βασιλείου Συκεών, Δαβάκη 16, τηλ.
2310 615300,
- Ι.Ν. Αγίας Μαρίνας Άνω Τούμπας, Πολυκλείτου
28, τηλ. 2310 913530
- Ι.Ν. Αγ. Αθανασίου Ευόσμου, Λ. Μπίτσαρη 9,
τηλ. 2310 775110, 2310 761325,
- Ι.Ν. Αγ. Βαρβάρας Άνω Τούμπας, Γρ. Λαμπράκη
106, τηλ. 2310 911212,
- Ι.Ν. Παναγίας Δεξιάς, Κίτρου Επισκόπου και
Πλ. Αγίου Γεωργίου, Ροτόντα, τηλ. 2310 208999
- Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου, Αμύντα 11 και Ολύμπου,
τηλ. 2310 231856,
- Ι.Ν. Αγίου Χαραλάμπους, Επταπυργίου 93, τηλ.
2310 215213,
- Ι.Ν. Παναγίας Λαοδηγήτριας, Πλ. Λαοδηγήτριας 8 και Ιουλιανού, τηλ. 2310 210159
- Δήμος Θεσσαλονίκης, Καραολή -Δημητρίου
16, τηλ. 2310 241516,
- Ελληνική Ευαγγελική Εκκλησία, Ιπποδρομίου
10, τηλ. 2310 273760,
- Δημοτική οργάνωση κοινωνικής φροντίδας Καλαμαριάς, Εθν. Αντιστάσεως και Ικάρων, Φοίνικας, τηλ. 2310 472122, 2310 472476,
- Αδελφές της Μητέρας Τερέζας της Καλκούτας,
Γεωργίου Τσόντου, τηλ. 2310 512755,
- Ι.Ν. Αναλήψεως, Αναλήψεως 6, τηλ. 2310
830306
- Φιλόπτωχος αδελφότης κυριών Θεσσαλονίκης,
Στ. Τάττη 5, τηλ. 2310 275154
- Ι.Ν. Οσίας Ξένης, Μαρασλή 73 και Αλκμήνης,
τηλ. 2310 303842
- Ι.Ν. Αγίων Πάντων, Μοναστηρίου 28, τηλ. 2310
513977, 2310 510029
- Ι.Ν. Αγ. Παντελεήμονα Αμπελοκήπων, Φιλιππουπόλεως 20, τηλ. 2310 738400
- Ι.Ν. Αγίου Θεράποντα, Αρτάκης 1, τηλ. 2310
912151, 6977245730,
- Χαρίσειο γηροκομείο Άνω Τούμπας, Δ. Χαρίση,
τηλ. 2310 913310,
- Ι.Ν. Προφήτη Ηλία, Ιέρωνος και Ολυμπιάδος,
τηλ. 2310 235398,
- Ι.Ν. Μεταμόρφωσης του Σωτήρος, Αλ. Φλέμιγκ,
τηλ. 2310 846333,
- Ι.Ν. Αγίου Ελευθερίου Σταυρούπολης, Κωνσταντινουπόλεως 8, τηλ. 2310 614003
- Ι.Ν. Αγ. Κοσμά Αιτωλού Ευόσμου, Δαβάκη 69,
τηλ. 2310 764380
- Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, Ν. Κουντουριώτη
10, τηλ. 2310 531530. n
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
Δημήτρης Τσάμης
πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης

“Το brain drain δεν θα σταματήσει,
αν δεν μπει φρένο στην υπερπαραγωγή ιατρών”
n Αλεξάνδρα Γούτα
Την πεποίθηση ότι οι επιστημονικοί φορείς της Ελλάδας μπορούν να εξετάσουν
“τη δυνατότητα δημιουργίας εναλλακτικών
επαγγελματικών ασφαλιστικών φορέων”,
αλλά και να συνεργαστούν γενικότερα πιο
συστηματικά, ενόψει των εξελίξεων σε
βάρος των ασφαλιστικών τους ταμείων,
εκφράζει -σε συνέντευξή του στο “Τ”- ο
πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης (ΙΣΘ), Δημήτρης Τσάμης. “Μπορούμε ακόμη να εξετάσουμε τη δυνατότητα συνεργασίας με άλλους ασφαλιστικούς
φορείς, αφού τα αποθεματικά των ταμείων μας, τα οποία προέρχονται αποκλειστικά από τις εισφορές μας, δημεύονται και
εξαντλούνται”, προτείνει.

Ο κ.Τσάμης κάνει ακόμη λόγο για “άδικη
και ανεξήγητη ανισοκατανομή πόρων, σε
βάρος των νοσοκομείων της Θεσσαλονίκης”, τα οποία επιδοτούνται μόλις με το
1/4 των χρηματοδοτήσεων που λαμβάνουν
τα αντίστοιχα της Αττικής. Σε σχέση με την
“εισβολή” -όπως τη χαρακτηρίζει- των
επιχειρηματικών αντιλήψεων στον τομέα
της υγείας, υποστηρίζει ότι το πρόβλημα
είναι πολιτικό, αλλά δεν υπάρχει η αναγκαία τόλμη για να αντιμετωπιστεί. Προτείνει, τέλος, μια συγκεκριμένη μορφή
συνεργασίας ανάμεσα στον Ιατρικό Σύλλογο και το ΤΕΕ/ΤΚΜ.

Ένα από τα σοβαρότερα κοινά προβλήματα, που αντιμετωπίζουν σήμερα οι ΕλΠαράλληλα, περιγράφει τα έντονα προ- ληνες μηχανικοί και γιατροί, είναι η κατ΄
βλήματα που αντιμετωπίζουν οι γιατροί ανάγκη μετανάστευση λόγω της κρίσης
στη Βόρεια Ελλάδα, που βρίσκονται εν στην ελληνική αγορά εργασίας...
έτει 2013 ανάμεσα σε “συμπληγάδες”: από Πράγματι, πολυάριθμοι συνάδελφοι επιτη μία πλευρά πιέζονται από την ανεργία - διώκουν και αναζητούν εργασία στο εξωπου οδηγεί σε κατ’ ανάγκη μετανάστευση τερικό και κυρίως στις άλλες Ευρωπαϊκές
χιλιάδων- και από την άλλη δέχονται πι- χώρες όπου οι συνθήκες εργασίας και οι
έσεις από την ανισοκατανομή πόρων στα αμοιβές είναι πολύ καλύτερες. Υπολογίνοσοκομεία της περιφέρειας, την απελευ- ζουμε ότι περίπου δύο χιλιάδες ιατροί από
θέρωση της αγοράς ιατρικών υπηρεσιών, τη Θεσσαλονίκη εργάζονται ή ειδικεύονται
τον ασφαλιστικό “γρίφο” και πληθώρα άλ- στο εξωτερικό. Οι περισσότεροι είναι ειδιλων αρνητικών παραγόντων.
κευόμενοι. Το ενδιαφέρον των νέων συναδέλφων είναι μεγάλο και η προσπάθεια του
Όπως εξηγεί ο κ.Τσάμης, ήδη, περίπου ιατρικού συλλόγου Θεσσαλονίκης επικε2000 γιατροί, μόνο από τη Θεσσαλονίκη, ντρώνεται στην πλήρη ενημέρωσή τους και
υπολογίζεται ότι εργάζονται ή ειδικεύ- στη διασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών
ονται στο εξωτερικό, όπου οι συνθήκες εργασίας και εκπαίδευσης.
εργασίας, αλλά και οι αμοιβές είναι πολύ
καλύτερες. Αντίστοιχη είναι η κατάστα- Τι πρέπει να γίνει, λοιπόν, για να σταματήση στο σύνολο της χώρας, καθώς βάσει σει αυτό το διαρκές brain drain, στον δικό
στοιχείων που δημοσιοποίησε ο Ιατρικός
Σύλλογος Αττικής, τους τελευταίους 24
μήνες παρατηρείται μεγάλο κύμα φυγής
Ελλήνων γιατρών στο εξωτερικό, με κύριο προορισμό τις χώρες Βρετανία, Γερμανία, Σουηδία, Ελβετία, Γαλλία, Βέλγιο,
ΗΠΑ, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Νορβηγία, Ιταλία, Δανία και Ολλανδία. Σύμφωνα
με ανακοίνωση του ΙΣΑ, πρόκειται για ένα
πρωτόγνωρο μεταναστευτικό κύμα της Ελλάδας, που δεν αφορά ανειδίκευτο εργατικό δυναμικό, αλλά το “πιο υψηλά εξειδικευμένο: τους ειδικευμένους γιατρούς
της χώρας μας”.

Τι πρέπει να γίνει για να σταματήσει αυτή
η άνευ προηγουμένου “διαρροή εγκεφάλων”; Η υποχώρηση των “κυμάτων” της
κρίσης δεν είναι το μόνο προαπαιτούμενο. Κατά τον κ.Τσάμη, το brain drain είναι αδύνατον να σταματήσει, αν δεν μπει
φρένο στην υπερπαραγωγή γιατρών. Το
θέμα ετέθη ήδη στον πρωθυπουργό, επισημαίνει, ώστε “να μη συνεχιστεί και την
επόμενη χρονιά αυτή η κοροϊδία”.

σας κλάδο;
Είναι αδύνατον να σταματήσει αυτό, αν
προηγουμένως δεν σταματήσει η υπερπαραγωγή ιατρών. Συνιστά εξαπάτηση των
νέων και των οικογενειών τους η διατήρηση του μεγάλου αριθμού εισαγομένων στις
ιατρικές σχολές.
Είχαμε την ευκαιρία να εκθέσουμε προσφάτως το τεράστιο αυτό κοινωνικό και
οικονομικό πρόβλημα στον κύριο πρωθυπουργό και να του ζητήσουμε να μη συνεχισθεί και την επόμενη χρονιά αυτή η κοροϊδία.
Ποια είναι σήμερα η κατάσταση στα δημόσια νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης; Πώς
θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί κατά την
άποψή σας;
Η κατάσταση επιδεινώνεται καθημερινά.
Ειδικά εδώ στη Θεσσαλονίκη, έχουμε διαπιστώσει και καταγγείλει επανειλημμένως
μια άδικη και ανεξήγητη ανισοκατανομή
πόρων εις βάρος των νοσοκομείων μας τα
οποία επιδοτούνται με το ένα τέταρτο των
χρηματοδοτήσεων των νοσοκομείων αντίστοιχης δυναμικότητας και λειτουργίας
στην Αττική. Δεν είναι ηθικό το θέμα, είναι
ουσιαστικό και επηρεάζει σημαντικά τη
λειτουργία των νοσοκομείων.
Έχει επανειλημμένως ειπωθεί ότι η προωθούμενη αδειοδότηση μονάδων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, χωρίς πλέον
να είναι απαραίτητο, το 51% της μετοχικής
σύνθεσης ν’ ανήκει σε γιατρούς, εγκυμονεί σοβαρότατους κινδύνους. Κατά την
άποψή σας, ποιοι είναι οι μεγαλύτεροι εξ
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αυτών και γιατί;
Η κατάργηση κάθε ασφαλιστικής δικλείδας, στο όνομα μιας δήθεν απελευθέρωσης της αγοράς ιατρικών υπηρεσιών, οδηγεί σε ανεξέλεγκτες καταστάσεις. Χωρίς
επίγνωση των συνεπειών ή αδιαφορώντας
γι αυτές, χωρίς έννοια για το βαρύ τίμημα
που σύντομα θα καταβάλουν οι πολίτες σε
ένα απρόσωπο , ανεξέλεγκτο, «λογιστικό»
ιατρικό περιβάλλον, αδυνατούμε να επιβάλλουμε ή να ελέγξουμε τη νομιμότητα
και την τήρηση της δεοντολογίας φοβούμενοι τα χειρότερα.

την καλύτερη λειτουργία του συστήματος.
Επιτρέπει τη συγκέντρωση χρήσιμων στοιχείων, την παρακολούθηση της πορείας
των δαπανών και βοηθά τους ιατρούς, αλλά
και τους ασφαλισμένους. Είμαστε σε διαρκή επαφή για την αντιμετώπιση των προβλημάτων και υποβάλλουμε βελτιωτικές
προτάσεις .

Συχνό είναι πλέον το φαινόμενο επαγγελματιών που διασχίζουν τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα και πωλούν “ιατρικές” υπηρεσίες στα ακριτικά χωριά, έναντι εξαιρετικά δελεαστικού αντιτίμου. Πώς σκοπεύΕν έτει 1999 είχαμε βιώσει το φαινόμενο ετε να αντιμετωπίσετε αυτό το φαινόμενο;
των ΑΕΛΔΕ του χρηματιστηρίου, που ξε- Έχετε κάνει κάποιες κινήσεις προς την
φύτρωναν σαν τα μανιτάρια. Πιστεύετε ότι ελληνική πολιτεία για την αντιμετώπιση
θα μπορούσε να γίνει κάτι αντίστοιχο με του φαινομένου;
τα ιατρικά κέντρα; Πώς βλέπετε να δια- Όπλο μας είναι η γνώση, η αξιοπιστία και
η ποιότητα. Η γνώση των ασφαλισμένων
μορφώνεται το τοπίο στην αγορά;
Τα οικονομικά της Υγείας έχουν εκτρο- ότι εδώ από τους Έλληνες ιατρούς έχουν
χιασθεί μετά την εισβολή των επιχειρη- υψηλής ποιότητας αξιόπιστες υπηρεσίες.
ματικών αντιλήψεων και μεθόδων. Ήδη η Ατυχώς, η οικονομική δυσπραγία είναι κα«φούσκα» έχει σκάσει και όλοι υφιστάμε- κός σύμβουλος. Πιστεύω ότι το φαινόμενο
θα τις συνέπειες. Το πρόβλημα είναι πολι- είναι περιορισμένο δεδομένου ότι έχουν
τικό, αλλά δεν υπάρχει η αναγκαία τόλμη αναπτυχθεί ισχυροί δεσμοί εμπιστοσύνης
ανάμεσα στους ιατρούς και τους πολίτες.
για να αντιμετωπισθεί.
Η ιατρική δεν είναι μια χρήσης υπηρεσία
Παρότι η ηλεκτρονική συνταγογράφηση είναι βαθειά σχέση και διαρκεί.
είναι εξαιρετικά σημαντική -όπως είχε
ειπωθεί και σε εκδήλωση σχετικής θεμα- Κατά την άποψή σας, υπάρχει κάποια
τολογίας του ΤΕΕ/ΤΚΜ- ωστόσο, τα προ- μορφή συνεργασίας, που θα μπορούσαν
βλήματα που αντιμετωπίζει το σύστημα να αναπτύξουν οι επιστημονικοί φορείς
είναι συχνά και σοβαρά. Κατά την άποψή της Ελλάδας, ώστε να αντιδράσουν από
σας, τελικά, είναι “ευχή ή κατάρα” η ηλε- κοινού στα όσα προωθούνται σε επίπεδο
ασφάλισης, συνταξιοδότησης κτλ;
κτρονική συνταγογράφηση;
Αναμφιβόλως, είναι σημαντικό βήμα για Ασφαλώς, και προς την κατεύθυνση αυτή

έχουν αναληφθεί ήδη σχετικές πρωτοβουλίες. Μπορούμε να κάνουμε πολλά. Πρέπει
να συνεργαστούμε πιο συστηματικά εν όψει
εξελίξεων που προδιαγράφονται εις βάρος
των ασφαλιστικών μας ταμείων. Να εξετάσουμε τη δυνατότητα δημιουργίας εναλλακτικών επαγγελματικών ασφαλιστικών
φορέων ή τη συνεργασία μας με άλλους
ασφαλιστικούς φορείς αφού τα αποθεματικά των ταμείων μας, τα οποία προέρχονται αποκλειστικά από τις εισφορές μας,
δημεύονται και εξαντλούνται.
Βλέπετε να υπάρχουν κοινά πεδία συνεργασίας με το ΤΕΕ/ΤΚΜ στο μέλλον;
Υπάρχουν δυνατότητες συνεργασίας σε πολλούς τομείς εκτός από τον προηγούμενο. Η
συνεργασία των ιατρών με μηχανικούς για
ζητήματα οργανωτικά, σχεδιαστικά και κατασκευαστικά πρέπει να οργανωθεί . Επίσης, μπορούμε να αναπτύξουμε από κοινού δράσεις με κοινωνικό χαρακτήρα, να
ανταλλάξουμε εμπειρίες από τις επαφές
μας με τους Ευρωπαίους συναδέλφους να
ετοιμάσουμε επιτροπές τεκμηρίωσης και
ανάδειξης κοινών προβλημάτων στην περίθαλψη και νοσηλεία και να ετοιμάσουμε προτάσεις αξιοποίησης χώρων για την
ενίσχυση του ιατρικού τουρισμού. Πολλά
μπορούμε να κάνουμε ξεκινώντας από μια
ημερίδα με αυτό το θέμα : «Προοπτικές
συνεργασίας ΤΕΕ/ΤΚΜ – ΙΣΘ».
Πώς θα θέλατε να είναι η Ελλάδα σε 20
χρόνια από σήμερα;
Νεανική, παραγωγική, ειλικρινής, δίκαιη,
φωτεινή και δημιουργική. n
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ΥΠΕΚΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΓΠΣ ΘΕΡΜΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΥ
ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΤΟ ΚΟΡΔΕΛΙΟΕΥΟΣΜΟ.
Δύο πολύ σημαντικά έργα ενέκρινε το υπουργείο Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής.
Πιο συγκεκριμένα, με απόφαση του υπουργού
Αναπληρωτή Σταύρου Καλαφάτη, προωθήθηκε η έγκριση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου της Θέρμης. Πρόκειται για την επίλυση
ενός χρόνιου ζητήματος, που δίνει νέες προοπτικές ανάπτυξης στα ανατολικά της πόλης.
Με την έγκριση του ΓΠΣ «απελευθερώνονται»
περιουσιακά δικαιώματα των πολιτών, δίνεται
αξία σε ακίνητη περιουσία χιλιάδων στρεμμάτων, χωροθετούνται χρήσεις γης για πολλές
οικονομικές δραστηριότητες όλων των τομέων (πρωτογενής παραγωγής, εργαστήρια,
βιοτεχνία, εργοστάσια, παροχή υπηρεσιών)
οι οποίες θα δώσουν νέα αναπτυξιακή ώθηση, εγκρίνονται συγκεκριμένες περιοχές για
ήπιες και κοινωφελείς δραστηριότητες. Κομμάτι αυτών των κοινωφελών δραστηριοτήτων
είναι και οι αθλητικές χρήσεις, για τις οποίες το ΓΠΣ προβλέπει πού ακριβώς μπορούν
να εγκαθίστανται, όπως για παράδειγμα με
τις νέες αθλητικές εγκαταστάσεις του ΠΑΟΚ
αλλά και άλλες δημοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις.
Η υπόθεση της έγκρισης του ΓΠΣ της Θέρμης
ξεκίνησε εδώ και πολλά χρόνια, με το Δήμο
Θέρμης να ζητά από το 2006 την υιοθέτηση
του συγκεκριμένου ΓΠΣ. Το ΥΠΕΚΑ τον τελευταίο χρόνο ολοκλήρωσε τις αναγκαίες διαδικασίες και η έγκριση του ΓΠΣ είναι πλέον
πραγματικότητα. Σε λίγες ημέρες αναμένεται
η ολοκλήρωση της τυπικής διαδικασίας και
η δημοσίευση της Υπουργικής απόφασης στο
ΦΕΚ. Αυτό θα δώσει τη δυνατότητα σε πολίτες, αλλά και φορείς της πόλης να σχεδιάσουν πιο αποτελεσματικά και πιο ουσιαστικά
την αξιοποίηση της δικής τους περιουσίας με
στόχο την αναπτυξιακή πορεία της περιοχής.
Στο ΓΠΣ περιλαμβάνεται η πολεοδομική οργάνωση της Δημοτικής Ενότητας Θέρμης με:
• διατήρηση του ΓΠΣ του Νέου Ρυσίου,
• τροποποίηση του ΓΠΣ των οικισμών Θέρμης και Τριαδίου, με επαναπροσδιορισμό των
χρήσεων γης και των αναγκών κοινωνικής και
άλλης υποδομής, με πέντε πολεοδομικές ενότητες, ένα Βιοτεχνικό Πάρκο και μία περιοχή
ΕΜΟ. Στο Τριάδι περιλαμβάνεται η πολεοδόμηση με τις γενικές διατάξεις της έκτασης
του Οικοδομικού Συνεταιρισμού Πολυτέκνων
«Άγιος Δημήτριος»
• πολεοδομική οργάνωση του οικισμού Νέας
Ραιδεστού με επτά πολεοδομικές ενότητες
και ένα Επιχειρηματικό Πάρκο.
• την πολεοδομική οργάνωση του οικισμού
Ταγαράδων με τη δημιουργία δύο πολεοδομικών ενοτήτων και δύο υποενοτήτων (ΠΕΡΠΟ).
Βασικά σημεία του νέου ΓΠΣ:
• Στο Τριάδι περιλαμβάνεται η πολεοδόμηση
με τις γενικές διατάξεις της έκτασης του Οικοδομικού Συνεταιρισμού Πολυτέκνων «Άγιος Δημήτριος».

• Οι περιοχές ΠΕΡΠΟ στους Ταγαράδες αφορούν τον Οικοδομικό Συνεταιρισμό Πολυτέκνων «Άγιοι Πάντες» και την Οικιστική Ομάδα
Δικαστικών.

βάθμιση περιοχών των πόλεών μας στοχεύει,
μεταξύ άλλων, στη βελτίωση του μικροκλίματος μέσω μείωσης της μέγιστης θερινής θερμοκρασίας περιβάλλοντος και της βελτίωσης
της θερμικής άνεσης στην περιοχή. «Αυτό
• Πολεοδομείται περιοχή δυτικά της Νέας κάνουμε τώρα στην ευρύτερη περιοχή του
Ραιδεστού για τη δημιουργία Επιχειρημα- Πάρκου Κατσαντώνη, το ίδιο πράξαμε λίγους
τικού Πάρκου τύπου Β (χαμηλής και μέσης μήνες πριν με τα αντίστοιχα έργα της πλατείόχλησης).
ας Χρηματιστηρίου στη Θεσσαλονίκη και στα
Νεόκτιστα Σταυρούπολης του Δήμου Παύλου
• Οργανώνεται όλη η εκτός σχεδίου περιοχή Μελά» σημείωσε χαρακτηριστικά.
με καθιέρωση γενικών χρήσεων γης, περιοχών ελέγχου και περιορισμού δόμησης, περι- Συγκεκριμένα, ο Δήμος Κορδελιού-Ευόσμου
οχών ειδικής προστασίας και λοιπών ειδικών επιχορηγείται με 3.439.233,06 ευρώ για να
ρυθμίσεων.
υλοποιήσει το έργο «Βιοκλιματική Αναβάθμιση Δημοσίου Ανοιχτού Χώρου (οδός Φλώρου
• Οι περιοχές ειδικής προστασίας ορίζονται – Πάρκο Κατσαντώνη)». Η πράξη αφορά τη
συγκεκριμένα με πολύ περιορισμένες και συ- βιοκλιματική ανάπλαση περιοχής που βρίγκεκριμένες δυνατές επεμβάσεις.
σκεται στο ενδιάμεσο όριο των δημοτικών
ενοτήτων Ελευθερίου-Κορδελιού και Ευό• Καθορίζονται περιοχές ανάπτυξης δραστη- σμου και σε μικρή απόσταση από την εσωριοτήτων του πρωτογενούς τομέα.
τερική περιφερειακή οδό που διασχίζει το
νέο Δήμο. Η περιοχή αναβάθμισης συνολικής
• Χωροθετούνται σε συγκεκριμένα σημεία επιφάνειας περίπου 22.900 τετραγωνικών
εκτάσεις για εγκαταστάσεις έρευνας, ερευνη- μέτρων περιλαμβάνει την επαναδιαμόρφωση
τικά κέντρα και ινστιτούτα.
του Πάρκου Κατσαντώνη, τις περιμετρικές
οδούς του (Κατσαντώνη, Αλέξανδρου Παπαδι• Χωροθετούνται σε συγκεκριμένα σημεία αμάντη, Βενιζέλου, Άρτας, Σολωμού) και την
εκτάσεις για αθλητικές εγκαταστάσεις είτε οδό Φ.Φλώρου, που καταλήγει στο Πάρκο.
μεγάλης έκτασης είτε με περιορισμούς.
Οι παρεμβάσεις που υλοποιούνται στο Πάρκο
• Καθορίζονται περιοχές Προστασίας και Οι- (περίπου 13,5 στρέμματα) αφορούν πλακοκοανάπτυξης με συγκεκριμένες επιτρεπόμε- στρώσεις πεζοδρομίων, επιστρώσεις με ψυνες χρήσεις.
χρούς κυβόλιθους, φύτευση στο πάρκο και στα
πεζοδρόμια των περιμετρικών οδών, εγκατά• Καθορίζονται έξι περιοχές οικιστικής κα- σταση ηλεκτροφωτισμού, επιστρώσεις δαπέταλληλότητας και οριοθετούνται οι περιοχές δων με κυβόλιθους από γρανίτη, εγκατάσταση
Αστικών Κεντρικών Λειτουργιών και Υποδο- σιντριβανιού, αλλά και αυτοματοποιημένου
μών.
συστήματος υπόγειων κάδων ανακύκλωσης.
Οι παρεμβάσεις που υλοποιούνται στην οδό
• Καθορίζονται περιοχές Εγκατάστασης Χον- Φλώρου (περίπου 9,5 στρέμματα) αφορούν
δρεμπορίου και Μεταφορών, περιοχές εγκα- εγκατάσταση ηλεκτροφωτισμού, κατασκευή
τάστασης Επιχειρηματικής Δραστηριότητας πέργκολας σχολείου, φυτεύσεις δένδρων ή
και Υπηρεσιών Υψηλής Στάθμης.
θάμνων και αναρριχώμενων φυτών, επιστρώσεις δαπέδων με κυβόλιθους από γρανίτη και
Όλες οι ανωτέρω περιοχές καθορίζονται με ανακατασκευή βάσης οδοστρώματος. Σε όλες
συγκεκριμένους συντελεστές δόμησης και τις περιπτώσεις θα ληφθεί μέριμνα για ΑμΕΑ
ορίζονται μέγιστα όρια κάλυψης και ύψους σε (ράμπες, πλάκες οδηγού τυφλών). Σύμφωνα
πολλές περιπτώσεις, ενώ διατυπώνονται με με τα σχέδια θα φυτευθούν συνολικά περισσαφήνεια όροι και προϋποθέσεις γενικής και σότερα από 440 δένδρα, πάνω από 6500 θάειδικής χρήσης σε ολόκληρη την περιοχή.
μνοι και περισσότερα από 1200 αναρριχώμενα και ποώδη φυτά.
ΕΡΓΟ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ
Σημειώνεται ότι στην περιοχή θα εγκατασταΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΕΥΟΣΜΟΥ
θεί και ένας πλήρως εξοπλισμένος σταθμός
Από το ΥΠΕΚΑ προωθήθηκε η ένταξη του μέτρησης κλιματολογικών παραμέτρων, ώστε
έργου «Βιοκλιματική Αναβάθμιση Δημοσίου να αποτυπωθεί σε βάθος χρόνου το όφελος
Ανοιχτού Χώρου (οδός Φλώρου – Πάρκο Κα- στο μικροκλίμα από τη συγκεκριμένη αστική
τσαντώνη) του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου» παρέμβαση. Οι διαδικασίες υλοποίησης του
με το οποίο επιχορηγείται ο ομώνυμος δήμος, έργου μπορούν να ξεκινήσουν άμεσα από το
από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλ- Δήμο και υπολογίζεται ότι το έργο μπορεί να
λον και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΕΠΠΕΡΑΑ), με κατασκευαστεί εντός του 2014 και να παραπερίπου 3,5 εκατομμύρια ευρώ.
δοθεί το 2015.
Με την ολοκλήρωση του έργου αναμένεται
Σύμφωνα με τον κ. Καλαφάτη, «η βελτίωση αύξηση των χώρων πρασίνου στην περιοχή
των συνθηκών ζωής των πολιτών είναι βασι- κατά 5,5 στρέμματα περίπου, αλλά και μείωκή προτεραιότητα των δράσεων του ΥΠΕΚΑ, ση της κατανάλωσης ενέργειας για δροσισμό
τόσο μέσω των προγραμμάτων που υλοποιού- στα γειτονικά κτίρια, ενώ υπολογίζεται ότι θα
με όσο και μέσω των νομοθετικών μας πρω- δημιουργηθούν περίπου 62 νέες θέσεις εργατοβουλιών». Τόνισε ότι η βιοκλιματική ανα- σίας κατά την κατασκευή του έργου. n
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ

Α. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

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

Αρχιτέκτων για συστέγαση σε τεχνικό γραφείο περιοχή Παπάφειο. Τηλ
2310 318608, Fax 2310 318601, email:
msbox@gmail.com.
Αρχιτέκτων. Γνώση νομοθεσίας για
Α.ΜΕ.Α, για διαρρύθμιση διαμερίσματος. Τηλ 697 6800825.
Αρχιτέκτων για συστέγαση σε τεχνικό γραφείο στην Καλαμαριά. Τηλ 698
0189469, email: hercpl@gmail.com.
Αρχιτέκτων από κατασκευαστική εταιρεία στην Θεσσαλονίκη. Γνώση Ρώσικων,
3D προγραμμάτων. Βιογραφικό email:
gkotanidis@grekodom.gr
Αρχιτέκτων από τεχνική εταιρεία
Θεσσαλονίκης για μόνιμη ή μερική απασχόληση. Ηλικία έως 35 ετών. Γνώση
βιοκλιματικού σχεδιασμού AutoCAD,
3d Studio Max, Corel, Η/Υ(Ms Office).
Θα υπάρξει μια δοκιμαστική περίοδο
30 ημερών. Βιογραφικό και portfolio
email: ecobox77@gmail.com.
Αρχιτέκτων (νέος, νέα) από OFFICE
25ARCHITECTS για την πρακτική άσκηση. Γνώση Αγγλικών, Η/Υ(Ms Office),
AutoCAD, ArchiCAD, Αrtlantis, 3d
Studio Max, Vray, Photoshop, Adobe
illustrato. Γνώση Γερμανικών επιθυμητή. Εξάμηνη συνεργασία με δυνατότητα επέκτασής της. Για περισσότερες
πληροφορίες:
http://www.o25.gr/
news/come-work-us. Βιογραφικό και
portfolio email: o25@o25.gr.
Αρχιτέκτων ή Πολιτικός Μηχανικός. 5
- 7ετή εμπειρία, έκδοση οικοδομικών
αδειών. Γνώση 3D STUDIO MAX, αλλού
φωτορεαλιστικού προγράμματος, Κ.ΕΝ.
Α.Κ., άδεια οδηγήσεως, μεταφορικό
μέσο. Βιογραφικό Portfolio, email:
biogafiko@in.gr.
Ηλεκτρολόγος για συνεργασία, από
εταιρεία ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Α.Ε. 5ετή εμπειρία. Βιογραφικό θέμα Πληροφορικοί_
ΚΤ, email: info@sxediasmos-sa.gr.
Υπόψη κ. Γκουτνά.
Ηλεκτρολόγος από τεχνική εταιρεία με
έδρα τη Θεσσαλονίκη. Ηλικία έως 36
ετών, με εμπειρία σε μελέτες και επίβλεψη Η/Μ έργων. Βιογραφικό email:
info@ente.gr.
Ηλεκτρολόγος από τεχνική εταιρεία
που δραστηριοποιείται στην Β. Αφρική.
Γνώση Γαλλικών επιθυμητή. Βιογραφικό
email:enginereering.thesaloniki@
gmail.com.
Μηχανικός για συνεργασία πλήρους
απασχόλησης από ΕΜΙΣΙΑ Α.Ε. με έδρα
τη Θεσσαλονίκη. Εμπειρία σε VB (.NET),
Mobile applications. Γνώση Αγγλικά.
Επιθυμητή γνώση σε GIS και Linux.
Βιογραφικό email: charis.k@emisia.
com.
Μηχανικός από σχολή πληροφορικής.
Γνώση και εμπειρία στη διδασκαλία
των προγραμμάτων: 4Μ, AUTOFINE,
ADAPT, Solid works, Κ.ΕΝ.Α.Κ., των

φωτοβολταϊκών μελετών. Βιογραφικό
email: seminaria97@gmail.com.
Το Ινστιτούτο Πληροφορικής του ΙΤΕ
(ΙΠ -ΙΤΕ, http://www.ics. forth.gr) στο
Ηράκλειο Κρήτης προτίθεται να καλύψει μία θέση μηχανικού λογισμικού
πλήρους απασχόλησης στον τομέα της
Υπολογιστικής Όρασης. Η θέση θα υποστηριχθεί οικονομικά από τα Ευρωπαϊκά
ερευνητικά έργα του ΙΠ-ΙΤΕ καθώς και
από συμβόλαια με σημαντικούς βιομηχανικούς εταίρους. Απαραίτητα προσόντα: Βασικό Πτυχίο στην Επιστήμη
Υπολογιστών ή σε παρεμφερές γνωστικό
αντικείμενο.
Τεκμηριωμένη
εμπειρία στην ανάπτυξη λογισμικού, με
προτίμηση σ’ αυτά που σχετίζονται με
οποιαδήποτε από τις παρακάτω περιοχές: υπολογιστική όραση, ρομποτική,
αλληλεπίδραση ανθρώπου-υπολογιστή
(HCI), αλληλεπίδραση ανθρώπου-ρομπότ (HRI). Ισχυρό υπολογιστικό υπόβαθρο. Άνεση στηC++, εξοικείωση με
τις βιβλιοθήκες Standard Template
Library (STL) και boost, MATLAB, MEX.
(Διάρκεια: 1 έως 3 έτη με δυνατότητα
παράτασης). Καταληκτική ημερομηνία:
20-1-2014. Για περισσότερες πληροφορίες ή για υποβολή αιτήσεων, επικοινωνήστε με: Αναπλ. Καθ. Αντώνης
Αργυρός, Ινστιτούτο Πληροφορικής,
ΙΤΕ email: argyros@ics.forth.gr, URL:
http://users.ics.forth.gr/~argyros.
Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης
(κωδ.«ΑΝΑ511») από εταιρία ανακύκλωσης στο Ωραιόκαστρο, με μεγάλη
προϋπηρεσία Βιογραφικό Fax 2310
681461, email: sec@dionsa.com.
Μηχανικός Πληροφορικής για συνεργασία, από εταιρεία ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
Α.Ε. 5ετή εμπειρία. Βιογραφικό θέμα
Πληροφορικοί_ΚΤ,
email:
info@
sxediasmos-sa.gr. Υπόψη κ. Γκουτνά.
Μηχανικός Πληροφορικής για συνεργασία από την ΓΕΩΑΝΑΛΥΣΗ ΑΕ
εν’ όψη της προετοιμασίας της για τις
νέες μελέτες κτηματογραφήσεων του
Εθνικού Κτηματολογίου, για την στελέχωση των ομάδων της. 5ετή εμπειρία. Βιογραφικό Fax 2310 496880,
email: info@geoanalysis.gr. Υπόψη κα.
Παπαδοπούλου Δ.
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. Ηλικία έως 36
ετών, με εμπειρία σε μελέτες και επίβλεψη Η/Μ έργων. Βιογραφικό email:
info@ente.gr.
Μηχανολόγος από εταιρεία κατασκευής λεβήτων. Με εμπειρία σε είδη
θέρμανσης. Fax 2310 797830, email:
info@progettopellets.com. (ώρες 9:00
– 15:00)
Μηχανολόγος από εταιρεία διαχείρισης
ανακυκλώσιμων υλικών στη Σίνδο για
απασχόληση στην παραγωγική διαδικασία. Τηλ 2310 569620, email: info@ap-

recycling.gr (ώρες 9:00 – 17:00).
Μηχανολόγος και Ηλεκτρολόγος και
Χημικός Μηχανικός και Ηλεκτρονικός
για εργασία στην Ελβετία. Εμπειρία
σε βιομηχανίες τροφίμων, ενέργειας,
υψηλής τεχνολογίας, ηλεκτρονικών,
ρομποτικής, φαρμακευτικές, μηχανολογικού εξοπλισμού. Γνώση Γερμανικών.
Προσφέρονται συμβόλαια 2 - 3 ετών
και μισθοί ανάλογοι εμπειρίας 80 - 150
χιλ. τον χρόνο. Βιογραφικό στα αγγλικά
engineers.thessaloniki@gmail.com και
στα γερμανικά http://amento.ch/greekconnection.
Μηχανολόγος από τεχνική – εμπορική εταιρεία στον τομέα ενέργειας στην
Κατερίνη. Γνώση θερμικών εγκαταστάσεων-κλιματισμού- λεβητοστασίων και
κατασκευαστική εμπειρία. Γνώση άπταιστων Αγγλικών, AutoCAD και πακέτων
4M ή Τi-Soft, Η/Υ(Ms Office). Βιογραφικό
Τηλ 23510 29777, 697 3027819, email
vbatalas@gmail.com.
Μηχανολόγος Μηχανικός ή Μηχανικός
Παράγωγης Ή Μηχανικός Άλλης
Συναφούς Ειδικότητας, με εργοστασιακή εμπειρία τουλάχιστον 7 ετών σε βιομηχανία κατασκευής θερμαντικών πάνελς, λεβήτων και ηλιακών συλλεκτών.
Τηλ: 694 6687951, E-mail: gtsom@
yahoo.com. Υπόψη κος Τσομκόπουλος.
Πολιτικός Μηχανικός για συστέγαση σε
τεχνικό γραφείο στην οδό Σοφοκλή στην
Καλαμαριά. Τηλ 694 4606509.
Πολιτικός Μηχανικός. Γνώση νομοθεσίας για Α.ΜΕ.Α, για διαρρύθμιση διαμερίσματος. Τηλ 697 6800825.
Πολιτικός Μηχανικός, με πτυχίο ΜΕΚ
Δ’ οικοδομικά, για συνεργασία ή στελέχωση εταιρείας. Βιογραφικό email:
evoxsa@tee.gr.
Πολιτικός Μηχανικός, με πτυχίο ΜΕΚ
Δ’ υδραυλικά, οικοδομικά, Γ’ οδοποιία,
λιμενικά, για στελέχωση εταιρείας. Τηλ
697 6752626.
Πολιτικός Μηχανικός από τεχνική εταιρεία στη Θεσσαλονίκη. 15ετή εμπειρία
σε δημοσία έργα με γνώσεις εργοταξίου
επιμετρήσεων Κάτοχος ΜΕΚ (υδραυλικά οδοποιία). Τηλ 2310 447701, 23730
65440.
Πολιτικός Μηχανικός ή Μηχανολόγος
από την τεχνική εταιρεία 4ης τάξης ΕΡΓΟΝ Α.Τ.Τ.Ε.Β.Ε. με έδρα τη
Φλώρινα, για το τμήμα τεχνικών έργων,
ως υπεύθυνος του μηχανικού επίβλεψης
εργοταξίου. Εμπειρία στην εκτέλεση
υδραυλικών έργων υπό πίεση ή έργων
τηλεθέρμανσης. Γνώση Αγγλικών, Η/
Υ(Ms Office), AutoCAD, εκπληρωμένες
στρατιωτικές υποχρεώσεις, άδεια οδηγήσεως, μεταφορικό μέσο. Βιογραφικό
Fax 23850 44276, Τηλ 23850 44290
εσωτ. 3, email: texnika@ergonate.com.
gr. Υπόψη Αλεξίου Μάγδα.
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 για συνεργασία από την ΓΕΩΑΝΑΛΥΣΗ ΑΕ εν’
όψη της προετοιμασίας της για τις
νέες μελέτες κτηματογραφήσεων του
Εθνικού Κτηματολογίου, για την στελέχωση των ομάδων της. 5ετή εμπειρία. Βιογραφικό Fax 2310 496880,
email: info@geoanalysis.gr. Υπόψη κα.
Παπαδοπούλου Δ.
Τοπογράφος Μηχανικός από εταιρεία
μελετών για part time απασχόληση.
Γνώση GPS για μετρήσεις - επιλύσεις
πολυγωνομετρικών τριγωνομετρικών δικτύων, μετρήσεις-επιλύσεις με
χρήση HEPOS. Γνώση Η/Υ(Ms Office),
AutoCAD, λογισμικών τοπογραφικών
εφαρμογών, ρυθμίσεις τοπικών δικτύων. Βιογραφικό Fax 2310 325390,
email: grafeiomeletwn@gmail.com.

B. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Αρχιτέκτων με ΜΕΚ Β’ οικοδομικά,
ΜΕΚ Α’ πράσινο, για στελέχωση εταιρείας Τηλ. 697 8333356.
Αρχιτέκτων με μελετητικό πτυχίο Γ’ τάξης στην κατηγορία 6 και Β’ τάξης στην
κατηγορία 7, για στελέχωση μελετητικής εταιρείας με έδρα τη Θεσσαλονίκη.
Τηλ 697 7466374, email: mmadim@
otenet.gr.
Αρχιτέκτων με εμπειρία σε τρισδιάστατο σχεδιασμό, φωτορεαλισμό, (3ds
max, AutoCAD, 2D,3D, Photoshop),
αρχιτεκτονικά και γραφιστικά σχέδια.
Με αρχιτεκτονικά γραφεία, κατασκευαστικές εταιρείες, και γραφίστες. Τηλ
697 4197336.
Ηλεκτρολόγος με ΜΕΚ Β’ Η/Μ, βιομηχανικά-ενεργειακά, για στελέχωση εταιρείας. Τηλ 697 7055524.
Πολιτικός Μηχανικός, με πτυχίο ΜΕΚ
Β’ οικοδομικά, για συνεργασία ή για
στελέχωση εταιρείας. Τηλ 2310 416164,
697 6706003.
Πολιτικός Μηχανικός, με πτυχίο ΜΕΚ
Δ’ οικοδομικά, Γ’ οδοποιία, Β’ βιομηχανικά – ενεργειακά, υδραυλικά, για στελέχωση εταιρείας. Τηλ 694 4747809.
Πολιτικός Μηχανικός, για στελέχωση
εταιρείας με πτυχίο ΜΕΚ Γ’ οικοδομικά, υδραυλικά, Β’ οδοποιία, Α’ λιμενικά,
βιομηχανικά – ενεργειακά. Τηλ 694
6615364, email: blueowlhawk@gmail.
com.
Τοπογράφος Μηχανικός. με έδρα την
Θεσσαλονίκη, με πλήρη εξοπλισμό πεδίου (GPS, Total Station), με εμπειρία
στην σύνταξη εξαρτημένων τοπογραφικών διαγραμμάτων (ΕΓΣΑ ‘87), για
συνεργασία με Πολιτικούς Μηχανικούς,
Αρχιτέκτονες, μελετητικά γραφεία Τηλ
697 9775833.
Για προσλήψεις Μηχανικών στο εξωτερικό απευθυνθείτε στο site του ΤΕΕ
www.tee.gr
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03

n Μήπως ήρθε η ώρα να
δούμε και το δάσος;

04

n Ηλεκτρονική 			
«Πολεοδομία»

05

n Δύο εγκύκλιοι
για τα αυθαίρετα

06

n Αποφάσεις Πειθαρχικού
Συμβουλίου

07

n Λόγος & Αντίλογος
για τη λειτουργία του 		
Πειθαρχικού Συμβουλίου

10-12

n Εκλογών… συνέχεια

13

n Μηχανικοίεπιστημονικοί
μετανάστες
n Διευκρίνιση
από ΤΣΜΕΔΕ

14-15

n Mε μια ματιά

16-17

n Ανάπλαση Νέας 			
Παραλίας… από
το όνειρο, στη πράξη

19

n Μέρες αγάπης
και προσφοράς

20-21

n Δημήτρης Τσάμης
“Το brain drain δεν
θα σταματήσει, αν δεν
μπει φρένο στην
υπερπαραγωγή ιατρών”

22

n ΥΠΕΚΑ: έγκριση για 		
το ΓΠΣ Θέρμης και έργου
βιοκλιματικής αναβάθμισης
στο Κορδελιό-Εύοσμο.

23

n Ζητείται

18

n Συλλογικά_Παραταξιακά

08-09

n Eνδιαφέρουν

n Νέο βιβλίο
του Σωτήρη Κούβελα

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

