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Δεν περιλαµβάνονται η ένθεση στο τεύχος 
και τα εξτρά ταχυδροµικά έξοδα

* Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ 23%

Tιμοκατάλογος Eνοικίασης Aιθουσών TEE/TKM*

Aίθουσες
Kαθημερινή 

πρωί ή απόγευμα
Kαθημερινή 

όλη μέρα
Σάββατο-Kυριακή 
πρωί ή απόγευμα

Σάββατο-Kυριακή 
όλη μέρα

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

Φουαγιέ 200,00 A 300,00 A 330,00 A 500,00 A

Δεν περιλαµβάνονται η ένθεση στο τεύχος 
και τα εξτρά ταχυδροµικά έξοδα

Eπί του πιεστηρίου 

ΣΕ ΕΓΡΗΓΟΡΣΗ ΤΟ ΤΕΕ/ΤΚΜ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

Κυριολεκτικά στο “παρά πέντε”, με συνοπτικές διαδικασίες και χωρίς να έχει προηγηθεί καμία διαβούλευση, μπήκαν “από 
την πίσω πόρτα” στο περίφημο πολυνομοσχέδιο τής 30ής Μαρτίου, τροπολογίες-ρυθμίσεις, που πλήττουν τους μηχανικούς, 
με το σαθρό επιχείρημα της κατάργησης “συντεχνιακών κατεστημένων”. Με ισχνή πλειοψηφία, το πολυνομοσχέδιο φαίνεται 
ότι καταργεί σημαντικούς πόρους του ΤΣΜΕΔΕ, καταφέρνοντας νέο χτύπημα στο Ταμείο των μηχανικών και ισοπεδώνοντας 
εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα του παραγωγικού και επιστημονικού δυναμικού της χώρας. Παράλληλα, “χτυπάει” τους 
μηχανικούς σε φορολογικό και ασφαλιστικό επίπεδο και πλήττει τομείς όπως της ενέργειας, της χωροταξίας κ.α. Επί πλέον, 
στις αποκαλούμενες ως αποκλειστικές δραστηριότητες αρχιτεκτόνων, τοπογράφων και πολιτικών μηχανικών, διαγράφηκε η 
φράση Πανεπιστημιακής κατεύθυνσης, δίνοντας την ευχέρεια στους συντάκτες των Προεδρικών Διαταγμάτων, να απονείμουν 
όμοια επαγγελματικά δικαιώματα σε αποφοίτους ΤΕΙ και Κολεγίων. Επειδή την ώρα που έγιναν γνωστά τα περιεχόμενα του 
πολυνομοσχεδίου το “Τ” βρισκόταν επί του πιεστηρίου, δεν είχαμε τη δυνατότητα να το σχολιάσουμε επί της ουσίας στο τρέχον 
τεύχος του περιοδικού. Το ΤΕΕ/ΤΚΜ βρίσκεται σε εγρήγορση και ετοιμότητα και παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τις εξελίξεις, 
προκειμένου να παρουσιάσει άμεσα συγκεκριμένες θέσεις και να συγκροτήσει μέτωπο αντίδρασης στις μεθοδεύσεις.
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Ιδιοκτήτης:

TEXNIKO ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ NΠΔΔ

Μ. Αλεξάνδρου 49, 546 43, Θεσσαλονίκη

www.tkm.tee.gr

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

Εκδότης - Διευθυντής

Πάρις Mπίλλιας, 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: Xρύσα Λέκκα

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

sales@thessprint.gr

Διαφημίσεις

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

e-mail: domnatop@central.tee.gr

To Τεχνογράφημα δημοσιεύει ενυπόγραφες επιστολές αναγνωστών, 

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

το δικαίωμα να συντομεύει τα κείμενα

Γραφείο Προέδρου: 2310 883170

Γραφείο Διεύθυνσης: 2310 883125

Τμήμα Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Προϊσταμένη 2310 883118
Πρωτόκολλο 2310 883103 & 106
Λογιστήριο 2310 883104, 105, 106
Συνδρομές - Κρατήσεις 2310 883107

Τμήμα Επιστημονικών & Αναπτυξιακών Θεμάτων
Προϊσταμένη 2310 883125
Επιστημονικά – Αναπτυξιακά 2310 883120 & 121
Εκπροσωπήσεις 2310 883121
Τεχνογράφημα 2310 883120

Τμήμα Επαγγελματικών Θεμάτων
Προϊστάμενος 2310 883146
Αμοιβές 2310 883144, 145, 146
Σεμινάρια 2310 883145
Μητρώο μελών - Βεβαιώσεις 2310 883140
Πειθαρχικό Συμβούλιο 2310 883150
Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος-Πραγματογνωμοσύνες 
2310 883141 & 142 

Τμήμα Βιβλιοθήκης & Πληροφόρησης
Προϊσταμένη 2310 883186
Αναγνωστήριο - Δανεισμός - Τράπεζα Πληροφοριών   
2310 883187 & 186

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Τα τηλέφωνα του ΤΕΕ/ΤΚΜ

Ο 34ος Πρόεδρος και οι αστοχίες της Ελλάδας

“Πραγματικά ελπίζω η κοινωνική ασφάλιση να υπάρχει όταν θα είμαι 65. 
Θα τη χρειαστώ για να πληρώσω τα σπουδαστικά μου δάνεια”. 
Αν το δεύτερο σκέλος της λεζάντας της γελοιογραφίας προς το παρόν δεν απασχολεί πολλούς Ελληνες, 
το πρώτο αποτελεί σοβαρό πονοκέφαλο. Θα πάρω ποτέ σύνταξη; www.cartoonwork.com. 

“Αν κάποιο πολιτικό κόμμα επιχειρήσει να καταργήσει την κοινωνική ασφάλιση και την 
κάλυψη της ανεργίας, να εξαφανίσει τους νόμους για την εργασία και τα προγράμματα 
(ενίσχυσης της) γεωργίας, δεν θα ακούσετε ξανά γι’ αυτό το κόμμα στη διάρκεια της 
πολιτικής μας ιστορίας*”. 

Η φράση αυτή δεν ειπώθηκε από κάποιον σκληροπυρηνικό συνδικαλιστή του Ευρω-
παϊκού Νότου το 2014, αλλά το 1952, από έναν πολιτικό γερμανικής καταγωγής, γεν-
νημένο στο Τέξας: τον Ντουάιτ Ντέιβιντ «Άικ» Αϊζενχάουερ, 34ο Πρόεδρο των ΗΠΑ,  
διάδοχο του Χάρι Τρούμαν και προκάτοχο του Τζον Κένεντι. 
Ίσως δεν είναι η φράση που θα περίμενε κάποιος ν’ ακούσει από έναν Πρόεδρο των 
ΗΠΑ, αλλά  περιγράφει μια αλήθεια χωρίς γεωγραφικά σύνορα: ότι η κατάργηση των 
θεσμών και των δυνατοτήτων, που εξασφαλίζουν στον άνθρωπο ένα επίπεδο όχι πολυ-
τελούς ή έστω άνετης, αλλά τουλάχιστον αξιοπρεπούς διαβίωσης, απειλεί να γυρίσει 
μπούμερανγκ σε αυτούς που την επιχειρούν.  
Στην Ελλάδα του 2014 βρισκόμαστε ενώπιον μιας πραγματικότητας, που σίγουρα δεν 
ωφελεί κανέναν και είναι δύσκολο να εικάσει κάποιος με ακρίβεια τα αποτελέσματα 
που θα έχει μακροχρόνια (αν και είναι εύκολο να υποθέσει ότι σίγουρα δεν θα είναι 
θετικά). 
Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι, είτε αυτοί είναι μηχανικοί (40.000-50.000 εξ αυτών) 
είτε ελεύθεροι επαγγελματίες (βάσει των τελευταίων στοιχείων του ΟΑΕΕ, πάνω από 
370.000 επιχειρήσεις έχουν χρέη προς το ταμείο) είτε οποιαδήποτε άλλη από πολ-
λές επαγγελματικές κατηγορίες, όχι απλά δεν έχουν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη 
και ασφάλιση, αλλά πλέον κινδυνεύουν να χάσουν ακόμη και τη στέγη τους για μικρές 
οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία.
Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Ήρθε η ώρα το κράτος να εγκαταλείψει τις παρωπίδες 
που επιβάλλει η στενόμυαλη λογική της άμεσης είσπραξης και ν’ αντιληφθεί την αστο-
χία των συγκεκριμένων ρυθμίσεων. 
Επίσης, ήρθε η ώρα οι φορείς, όπως και το ΤΕΕ, να καταθέσουν συγκεκριμένες  και 
τεκμηριωμένες προτάσεις, βλέποντας το ευρωπαϊκό γίγνεσθαι και -γιατί όχι;- αναθέ-
τοντας και καταθέτοντας στα αρμόδια υπουργεία νέες ειδικές μελέτες για το θέμα και 
εξασφαλίζοντας ευρεία υποστήριξη για τα ευρήματα των ήδη υφιστάμενων. 
Πρόθεση του ΤΕΕ/ΤΚΜ είναι να ζητήσει συνάντηση ακόμη και με τον Πρόεδρο της 
Δημοκρατίας και τον πρωθυπουργό, καθώς η νοσηρή κατάσταση που διαμορφώνεται 
πλέον, δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί πρόχειρα ή αψήφιστα. 
Όταν δεκάδες χιλιάδες μηχανικοί και εκατομμύρια Ελληνες πολίτες συνολικά τιμω-
ρούνται με πλήρη αφαίρεση κάθε δικαιώματος αξιοπρεπούς διαβίωσης, κανένας δεν 
έχει δικαίωμα να ποιεί τη νήσσαν ή να περιμένει λύσεις σαν μάννα εξ ουρανού. 
Δεν είναι δυνατόν να μας ζητούν να πληρώνουμε “φουσκωμένες” εισφορές για  τη σύ-
νταξη σε μελλοντικό χρόνο (αν την πάρουμε ποτέ) και ταυτόχρονα να “μας τα παίρνουν” 
για μια ιατροφαρμακευτική περίθαλψη που ουσιαστικά δεν μας παρέχεται, υπό την 
απειλή τσουχτερών αναδρομικών προστίμων.
Πρέπει οπωσδήποτε να προχωρήσει αυτό που επιτάσσουν η κοινή λογική και η κοινω-
νική ευαισθησία, δηλαδή ο διαχωρισμός του κλάδου υγείας από εκείνον της σύντα-
ξης, καθώς ο πρώτος επιβαρύνει πολύ λιγότερο οικονομικά τον ασφαλισμένο. ‘Ετσι, 
θα μπορούν να έχουν τουλάχιστον ιατροφαρμακευτική κάλυψη όσοι συνάδελφοι έχουν 
βρεθεί με την πλάτη στον τοίχο λόγω της κρίσης και της κατάρρευσης της οικοδομικής 
και μεταποιητικής δραστηριότητας στην Ελλάδα (κάποιοι από τους οποίους αντιμετω-
πίζουν σοβαρότατα προβλήματα υγείας ή και ανίατες ασθένειες). 
Πρέπει να δούμε, μαζί με όλους τους αρμόδιους φορείς, τη δυνατότητα της πενταε-
τούς φορολογικής και ασφαλιστικής ατέλειας για τους νέους, όπως σημειώνει στην 
πρώτη συνέντευξή του στο “Τ” ο νέος πρόεδρος της διοικούσας επιτροπής του ΤΕΕ/
ΤΚΜ, Πάρις Μπίλλιας. Όλα αυτά πρέπει να γίνουν τώρα για το αύριο. Το ΤΕΕ/ΤΚΜ 
έχει προτάσεις και θα παλέψει για την εφαρμογή τους. Αυτό δεν είναι ευχολόγιο’ είναι 
υπόσχεση και δέσμευση.

*”Should any political party attempt to abolish social security, unemployment insurance and 
eliminate labor laws and farm programs you would not hear of that party again in our political 
history”
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ΕΤΣΙ ΕΞΕΛΕΓΗΣΑΝ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ

Με 39 ψήφους επί συνόλου 57 ψηφισάντων (10 
λευκά, οκτώ άκυρα) εξελέγη πρόεδρος της διοι-
κούσας επιτροπής (ΔΕ) του ΤΕΕ/ΤΚΜ ο συνάδελ-
φος Πάρις Μπίλλιας (πολιτικός μηχανικός), κατά 
την ειδική συνεδρίαση της αντιπροσωπείας, στις 
17 Μαρτίου. Καθήκοντα αντιπρόεδρου αναλαμ-
βάνει ο αρχιτέκτων Κωνσταντίνος Λεονταρής με 
37 ψήφους, ενώ στη θέση του γενικού γραμματέα 
εξελέγη με 43 ψήφους -έναντι 11 για τη συνυπο-
ψήφια, Βούλα Μασταγκά- ο μηχανολόγος μηχανι-
κός, Άνθιμος Αμανατίδης.
Αναλυτικότερα, η διαδικασία της συνεδρίασης, 
προεδρεύων της οποίας ήταν -μέχρι την εκλογή 
του νέου προέδρου της “Α”- ο πρώην πρόεδρος 
της “Αντιπροσωπείας”, Χρίστος Βλαχοκώστας, 
ήταν η εξής: 

n Εκλογή Προέδρου Αντιπροσωπείας
Ο προεδρεύων, μετά τη διαπίστωση ότι υπάρχει η 
απαιτούμενη απαρτία του 1/2  και πλέον,  κήρυξε 
την έναρξη της συνεδρίασης και τα μέλη κλήθη-
καν να υποβάλλουν προτάσεις για τον πρόεδρο της 
Αντιπροσωπείας. Προτάθηκαν  οι συνάδελφοι:
1. Γρηγοριάδης Βασίλειος από τα μέλη : Βλαχο-
κώστα Χρίστο, Λεονταρή Κωνσταντίνο, Μήτρου 
Δημήτρη, Μπίλλια Πάρι, Αντιβαλίδη Παναγιώτη.
2. Μπούρας Βενέτης από τα μέλη : Εμμανουήλ 
Γεώργιο, Μακνέα Κριστίνα-Ηλέκτρα, Μασταγκά 
Βούλα, Παπαγιαννούλη Ευαγγελία, Τσιωνά Ιωάν-
νη, Φάμελλο Σωκράτη
Τα μέλη κλήθηκαν ονομαστικά να ψηφίσουν.  Στη 
ψηφοφορία αυτή εκλέγεται ο υποψήφιος που θα 
συγκεντρώσει ψήφους περισσότερες από το μισό 
των μελών της Αντιπροσωπείας, δηλαδή 31 ψή-
φους.

Αποτέλεσμα 1ης  ψηφοφορίας:
Γρηγοριάδης Βασίλειος 46
Μπούρας Βενέτης 10
Λευκά 0
Άκυρα 0
Ψήφισαν 56

Πρόεδρος της Αντιπροσωπείας 
του ΤΕΕ/ΤΚΜ εξελέγη ο συνάδελφος 
Βασίλειος Γρηγοριάδης

n Εκλογή Αντιπροέδρου Αντιπροσωπείας
Ο προεδρεύων κάλεσε τα μέλη να υποβάλλουν 
υποψηφιότητες για Αντιπρόεδρο της “Α”.  Προτά-
θηκε ο Μανσούρ Γκαμπριέλ  από τα μέλη :Αμανα-
τίδη Άνθιμο, Βλαχοκώστα Χρίστο, Γαλανάκη Τρι-
ανταφυλλιά, Λανταβό Ιωάννη, Μήτρου Δημήτριο, 
Μπανιά Γεώργιο, Τζημοράγκα Δημήτριο, Τσιάφη 
Ιωάννη.  Ο προεδρεύων κάλεσε ονομαστικά τα 
μέλη να ψηφίσουν.  Στη ψηφοφορία αυτή εκλέ-

γεται ο υποψήφιος που θα συγκεντρώσει ψήφους 
περισσότερες από το μισό των μελών της “Αντι-
προσωπεία”, δηλαδή 31 ψήφους.

Αποτέλεσμα 1ης  ψηφοφορίας:
Μανσούρ Γκαμπριέλ 44  
Λευκά 11
Άκυρα 1
Ψήφισαν 56

Αντιπρόεδρος της Αντιπροσωπείας 
εξελέγη ο συνάδελφος Μανσούρ Γκαμπριέλ  

n Εκλογή γενική γραμματέα “Αντιπροσωπείας”
Ο προεδρεύων κάλεσε τα μέλη να υποβάλλουν 
υποψηφιότητες για τη θέση του γενικού γραμμα-
τέα της “Α”.  Προτάθηκε η συνάδελφος Πολυξένη 
Σακελλαρίδου  από τα μέλη : Αμανατίδη Άνθιμο, 
Βλαχοκώστα Χρίστο, Γκανίλα Βικτώρια, Δαρδαμα-
νέλη Ιωάννη, Μάνου Θεοδώρα, Μήτρου Δημήτριο, 
Μπίλλια Πάρι, Μπλάτσιο Βασίλειο. Στην ψηφοφο-
ρία αυτή εκλέγεται και πάλι ο/η υποψήφιος, που 
θα συγκεντρώσει ψήφους περισσότερες από το 
μισό των μελών της “Α”.

Αποτέλεσμα  1ης ψηφοφορίας:
Σακελλαρίδου Πολυξένη  37 
Λευκά 18
Άκυρα 2
Ψήφισαν 57

Γενική Γραμματέας εξελέγη η συνάδελφος 
Πολυξένη Σακελλαρίδου

Το ψηφοδέλτιο προτάθηκε από τους συν.: Γραμ-
ματικόπουλο Αθανάσιο, Μάνου Δώρα, Σακελλαρί-
δου Πολυξένη.
Ψηφοδέλτιο αρ. 4 
Περτζινίδου Μαρία, Τσακούμης Γεώργιος.
Το ψηφοδέλτιο προτάθηκε από τους συν.: Περτζι-
νίδου Μαρία, Στομαχόπουλο Παναγιώτη, Τρέγκα 
Τραϊανό. 
Ψηφοδέλτιο αρ. 5 
Αμανατίδης Άνθιμος, Μπανιάς Γεώργιος
Το ψηφοδέλτιο προτάθηκε από τους συν.: Αμανα-
τίδη Άνθιμο, Βλαχοκώστα Χρίστο, Μανσούρ Γκα-
μπριέλ, Μπανιά Γεώργιος, Τζημοράγκα Δημήτριο
Ψηφοδέλτιο αρ. 6 
Αντιβαλίδης Παναγιώτης, Ζέρβας Κωνσταντίνος, 
Λεονταρής Κωνσταντίνος. 
Το ψηφοδέλτιο προτάθηκε από τους συν.: Αντιβα-
λίδη Παναγιώτη, Ζέρβα Κωνσταντίνο, Λεονταρή 
Κωνσταντίνο. 
Ψηφοδέλτιο αρ. 7 
Αργυρόπουλος Αριστείδης, Νάνος Ιωάννης, Πε-
τρίδης Πασχάλης.
Το ψηφοδέλτιο προτάθηκε από τους συν.: Αργυ-
ρόπουλο Αριστείδη, Νάνο Ιωάννη, Πετρίδη Πα-
σχάλη.
Ψηφοδέλτιο αρ.8  
Αβραμόπουλος, Σωτήριος, Αθανασιάδης Θεόδω-
ρος, Ζώκας Νικόλαος. 
Το ψηφοδέλτιο προτάθηκε από τους συν.: Αβρα-
μόπουλο, Σωτήριο, Αθανασιάδη Θεόδωρο, Ζώκα 
Νικόλαο. 
Ψηφοδέλτιο αρ.9  
Μπούρας Βενέτης, Παπαγιαννούλη Ευαγγελία, 
Σαμδάνης Κωνσταντίνος
Το ψηφοδέλτιο προτάθηκε από τους συν.: Κολό-
τσιο Αθανάσιο, Μακνέα Κριστίνα-Ηλέκτρα, Παπα-
γιαννούλη Ευαγγελία. 
Ψηφοδέλτιο αρ.10 
Μασταγκά Βούλα, Φάμελλος Σωκράτης
Το ψηφοδέλτιο προτάθηκε από τους συν.: Εμμα-
νουήλ Γεώργιο, Μασταγκά Βούλα, Τσιωνά Ιωάννη.
Ψηφοδέλτιο αρ.11 
Βλάχο Παύλο, Γαλανάκη Τριανταφυλλιά, Γκολφι-
νόπουλο Αθανάσιο
Το ψηφοδέλτιο προτάθηκε από τους συν.: Βλάχο 
Παύλο, Γαλανάκη Τριανταφυλλιά, Γκολφινόπουλο 
Αθανάσιο, Πουστουρλή Αικατερίνη, Σαμαρά Δα-
νιήλ
Ψηφοδέλτιο αρ.12
Στόγιος Παναγιώτης, Τσιάφης Ιωάννης, Τσίτος 
Ξενοφών. 
Το ψηφοδέλτιο προτάθηκε από τους συν.: Στόγιο 
Παναγιώτη, Τσιάφη Ιωάννη, Τσίτο Ξενοφών 
Κατά την ψηφοφορία ψήφισαν 60 άτομα (59 έγκυ-
ρα ψηφοδέλτια) ώς εξής:

-Τα ψηφοδέλτια 1ο2ο,3ο,4ο,5ο,6ο,7ο,8ο,9ο,10ο και 11ο 
έλαβαν 5 ψήφους το καθένα και το 12ο  ψηφοδέλ-
τιο έλαβε 4  ψήφους.
-Το εκλογικό μέτρο για τις 11 θέσεις είναι 
60/11=5,45. Συνεπώς εκλέγονται οι πρώτοι από 
τα ψηφοδέλτια 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,9,10 και 11. 

Από το ψηφοδέλτιο αρ. 1, εξελέγη ο συν. Μπίλλι-
ας Πάρις με 5 σταυρούς. 
Από το ψηφοδέλτιο αρ. 2 , εξελέγη ο συν. Μή-
τρου Δημήτριος με 5 σταυρούς. Ο συν. Μπλάτσιος 
Βασίλειος έλαβε 2 σταυρούς και οι συν. Γκανίλα 
Βικτώρια, Λανταβός Ιωάννης, Ψωνόπουλος Πανα-

n Εκλογή μελών ΔΕ
Ο νεοεκλεγείς Πρόεδρος της «Α», Βασίλειος 
Γρηγοριάδης, κάλεσε τα μέλη της να υποβάλλουν 
προτάσεις ψηφοδελτίων υποστηριζόμενες από το 
1/20 των μελών, δηλαδή από τρία μέλη κάθε μία. 
Υποβλήθηκαν 12 προτάσεις για ισάριθμα ψηφο-
δέλτια.
Ψηφοδέλτιο αρ. 1 
Μπίλλιας Πάρις
Το ψηφοδέλτιο προτάθηκε από τους συν.: Καφε-
στίδη Αναγνώστη, Κουβουκλιώτη Φώτιο, Πάππα 
Όλγα.
Ψηφοδέλτιο αρ. 2  
Γκανίλα Βικτώρια, Λανταβός Ιωάννης, Μήτρου 
Δημήτριος, Μπλάτσιος Βασίλειος, Ψωνόπουλος 
Παναγιώτης. 
Το ψηφοδέλτιο προτάθηκε από τους συν.: Γκανίλα 
Βικτώρια, Μπλάτσιο Βασίλειο, Ψωνόπουλο Πανα-
γιώτη. 
Ψηφοδέλτιο αρ. 3 
Δαρδαμανέλης Ιωάννης, Μάνου Δώρα, Σακελλα-
ρίδου Πολυξένη.
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γιώτης έλαβαν από 1 σταυρό.
Από το ψηφοδέλτιο αρ. 3, εξελέγη ο συν. Δαρδα-
μανέλης Ιωάννης με 5 σταυρούς. Η συν. Μάνου 
Δώρα έλαβε 2 σταυρούς και η συν. Σακελλαρίδου 
Πολυξένη έλαβε 1 σταυρό.
Από το ψηφοδέλτιο αρ. 4, εξελέγη ο συν. Τσακού-
μης Γεώργιος με 5 σταυρούς. Η συν. Περτζινίδου 
Μαρία έλαβε 3 σταυρούς.
Από το ψηφοδέλτιο αρ. 5, εξελέγη  ο συν. Αμα-
νατίδης Άνθιμος με 5 σταυρούς. Ο συν. Μπανιάς 
Γεώργιος έλαβε 3 σταυρούς.
Από το ψηφοδέλτιο αρ. 6, εξελέγη ο συν. Λεοντα-
ρής Κωνσταντίνος με 5 σταυρούς. Ο συν. Αντιβα-
λίδης Παναγιώτης έλαβε 4 σταυρούς και ο συν. , 
Ζέρβας Κωνσταντίνος έλαβε 0 σταυρούς.
Από το ψηφοδέλτιο αρ. 7, εξελέγη  ο συν. Νάνος 
Ιωάννης με 5 σταυρούς. Ο συν.  Αργυρόπουλος 
Αριστείδης έλαβε 3 σταυρούς και ο συν. Πετρίδης 
Πασχάλης έλαβε 2 σταυρούς.
Από το ψηφοδέλτιο αρ. 8, εξελέγη  ο συν. Ζώκας 
Νικόλαος με 5 σταυρούς. Ο συν. Αβραμόπουλος 
Σωτήριος έλαβε 2 σταυρούς και ο συν. Αθανασιά-
δης Θεόδωρος έλαβε 1 σταυρό.
Από το ψηφοδέλτιο αρ.9, εξελέγη  ο συν. Σαμδά-
νης Κωνσταντίνος με 5 σταυρούς. Η συν. Παπαγι-
αννούλη Ευαγγελία έλαβε 2 σταυρούς και ο συν. 
Μπούρας Βενέτης έλαβε 1 σταυρό.
Από το ψηφοδέλτιο αρ. 10, εξελέγη  η συν. Μα-
σταγκά Βούλα με 5 σταυρούς. Ο συν. Φάμελλος 
Σωκράτης έλαβε 2 σταυρούς. 
Από το ψηφοδέλτιο αρ.11, εξελέγη η συν. Γαλανά-
κη Τριανταφυλλιά, με 5 σταυρούς. Ο συν. Βλάχος 
Παύλος, έλαβε 3 σταυρούς και ο συν. Γκολφινό-
πουλο Αθανάσιο έλαβε 2 σταυρούς.
Από το ψηφοδέλτιο αρ. 12, δεν εξελέγη υποψήφι-
ος. Ο συν., Τσιάφης Ιωάννης έλαβε 4 σταυρούς, ο 
συν. Στόγιος Παναγιώτης έλαβε 3 σταυρούς και ο 
συν. Τσίτος Ξενοφών έλαβε 2 σταυρούς. Κατόπιν 
τούτου, στην 11μελή διοικούσα επιτροπή συμμε-
τέχουν οι εξής συνάδελφοι:
Άνθιμος Αμανατίδης Μ.Μ.

Τριανταφυλλιά Γαλανάκη  ΠΜ.
Ιωάννης Δαρδαμανέλης Π.Μ.
Νίκος Ζώκας Ηλκ.
Κωνσταντίνος Λεονταρής Α.Μ.
Παρασκευή Μασταγκά Α.Μ.
Δημήτριος Μήτρου Α-Τ.Μ.
Πάρις Μπίλλιας Π.Μ.
Ιωάννης Νάνος  Π.Μ.
Κωνσταντίνος Σαμδάνης Α.Μ.
Γεώργιος Τσακούμης Α-Τ.Μ

n Εκλογή Προέδρου ΔΕ
Ο πρόεδρος, Βασίλης Γρηγοριάδης, κάλεσε τα 
μέλη της “Α” να υποβάλλουν υποψηφιότητες για 
την εκλογή προέδρου τής Διοικούσας Επιτροπής, 
υποστηριζόμενες από το 1/10 των μελών δηλαδή 
από έξι μέλη.

1. Πάρις Μπίλλιας
Προτάθηκε από τους συν: Αμανατίδη Άνθιμο, Αντι-
βαλίδη Παναγιώτη, Βλαχοκώστα Χρίστο, Δαρδα-
μανέλη Ιωάννη, Κουσκουρίδη Δημήτριο, Λεοντα-
ρή Κωνσταντίνο, Μήτρου Δημήτρη, Νάνο Ιωάννη, 
Σακελλαρίδου Πολυξένη, Τσακούμη Γεώργιο. 

Αποτέλεσμα της ψηφοφορίας:
Μπίλλιας Πάρις 39 
Λευκά 10
Άκυρα 8
Ψήφισαν 57

Πρόεδρος της ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΚΜ ανακηρύχθηκε 
ο συνάδελφος Πάρις Μπίλλιας

n Εκλογή Αντιπροέδρου της ΔΕ
Ο πρόεδρος τής “Α”, Βασίλειος Γρηγοριάδης, κά-
λεσε τα μέλη της να υποβάλλουν υποψηφιότητες 
για την εκλογή αντιπροέδρου, υποστηριζόμενες 
από το 1/10 των μελών δηλαδή από 6 μέλη.
Κατατέθηκε μία υποψηφιότητα :
1. Κωνσταντίνος Λεονταρής

Προτάθηκε από τους συν. Αμανατίδη Άνθιμο, 
Αντιβαλίδη Παναγιώτη, Βλαχοκώστα Χρίστο, Κα-
φεστίδη Ιωάννη, Μήτρου Δημήτρη, Μπίλλια Πάρι, 
Νάνο Ιωάννη.

Αποτέλεσμα 1ης ψηφοφορίας:
Λεονταρής Κωνσταντίνος 37
Λευκά 16
Άκυρα 3
Ψήφισαν 56

Αντιπρόεδρος  της ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΚΜ ανακηρύ-
χθηκε ο συνάδελφος Κωνσταντίνος Λεονταρής

n Εκλογή Γεν. Γραμματέα της ΔΕ
Ο πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της “Α” να υποβάλ-
λουν υποψηφιότητες για την εκλογή γενικού 
γραμματέα, υποστηριζόμενες από το 1/10 των 
μελών δηλαδή από 6 μέλη.
Κατατέθηκαν δύο υποψηφιότητες :
1. Ανθιμος Αμανατίδης
Προτάθηκε από τους συν.: Αντιβαλίδη Παναγιώ-
τη, Βλαχοκώστα Χρίστο, Βλάχο Παύλο, Μανσούρ 
Γκαμπριέλ, Μήτρου Δημήτρη, Μπίλλια Πάρι, Νάνο 
Ιωάννη.
 2. Βούλα Μασταγκά
Προτάθηκε από τους συν. : Αβραμίδη Ελευθέριο, 
Εμμανουήλ Γεώργιο, Μακνέα Κριστίνα-Ηλέκτρα, 
Μπούρα Βενέτη, Παπαγιαννούλη Ευαγγελία, Τσι-
ωνά Ιωάννη, Φάμελλο Σωκράτη.

Αποτέλεσμα 1ης ψηφοφορίας:
Αμανατίδης Άνθιμος 43
Μασταγκά Βούλα 11
Λευκά 2
Άκυρα 0
Ψήφισαν 56

Γενικός Γραμματέας της ΔΕ 
του ΤΕΕ/ΤΚΜ ανακηρύχθηκε ο συνάδελφος 
Άνθιμος Αμανατίδης.  n

APXAIPEΣIEΣ ΣTO TEE & 
ΝΕΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΣE AΛΛA 7 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ

Μετά από τρεις ψηφοφορίες εξελέγη στις 16 
Μαρτίου ο νέος πρόεδρος της Αντιπροσωπείας 
του ΤΕΕ, κατά την πρώτη συνεδρίαση του σώμα-
τος, υπό τη νέα σύνθεσή του, που προέκυψε από 
τις εκλογές της 24ης Νοεμβρίου. Ο νέος πρόε-
δρος της “Α”  είναι ο  γεννηθείς το 1961 πολιτικός 

μηχανικός Γιάννης Κυριακόπουλος, 
της παράταξης «Ελεύθεροι Επαγ-
γελματίες», ο οποίος εργάζεται 
ως ελεύθερος επαγγελματίας σε 
μελέτες και κατασκευές ιδιωτικών 
έργων, έχει μακρά συνδικαλιστική  
δράση στο χώρο των μηχανικών και 

από το 1997 εκλέγεται συνεχώς στα όργανα διοί-
κησης του ΤΕΕ.
Η εκλογή επιτεύχθηκε κατά την τρίτη ψηφοφορία, 
καθώς στην πρώτη ουδείς εκ των τριών υποψηφί-
ων εξασφάλισε την απόλυτη πλειοψηφία (100 +1), 

ενώ κατά τη δεύτερη υπήρξε ισοψηφία. Κατά την 
τρίτη ψηφοφορία οι υποψήφιοι αυξήθηκαν από 
τρεις σε τέσσερις (προβλέπεται καταστατικά), κα-
θώς έθεσε υποψηφιότητα και ο έως τώρα πρόε-
δρος του σώματος Γιάννης Θεοδωράκης.
Εν αναμονή της εκλογής της διοικούσας επιτρο-
πής του κεντρικού ΤΕΕ και την ώρα που το “Τε-
χνογράφημα” όδευε προς το τυπογραφείο, άλλα 
επτά περιφερειακά τμήματα του Επιμελητηρίου, 
εκτός από το ΤΕΕ/ΤΚΜ, είχαν εκλέξει τις διοική-
σεις τους, ως ακολούθως (κατά αλφαβητική σει-
ρά βάσει περιοχής):

n Τμήμα Αιτωλοακαρνανίας
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Κωνσταντίνος Ρόκος, πολιτικός μη-
χανικός.
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Νικόλαος Νικολακόπουλος, αρ-
χιτέκτων μηχανικός.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δημήτριος Σκορδόπουλος, πολιτι-
κός μηχανικός.
n Τμήμα Ανατολικής Κρήτης
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ιωάννης Χαρωνίτης, μηχανολόγος 
αεροναυπηγός μηχανικός
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Μιχαήλ Γολοβάνης, πολιτικός 
μηχανικός.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Οδυσσέας Σγουρός, αρχιτέκτων 
μηχανικός.
n Τμήμα Ανατολικής Μακεδονίας
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Λάζαρος Κυριαζίδης, μηχανολόγος 
ηλεκτρολόγος μηχανικός.
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Μιχάλης Παπαδόπουλος, αρχι-
τέκτων μηχανικός.

Συνέχεια στη σελίδα  22
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΕΕ/ΤΚΜ ΕΠΙ ΤΟΥ Σ/Ν ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ 
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Μετά την πρόσφατη παρουσίαση του νέου Ρυθ-
μιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης (Ρ.Σ.Θ.) από τον 
υπουργό Π.Ε.Κ.Α., το ΤΕΕ/ΤΚΜ διαμόρφωσε πα-
ρατηρήσεις και προτάσεις, επί του τελικού κειμέ-
νου του σ/ν. Οι απόψεις του Τμήματος έχουν, στο 
παρελθόν, κατατεθεί άλλες δύο φορές: το 2009, 
κατά τη διαβούλευση για τα όρια της περιοχής 
εφαρμογής του Ρ.Σ.Θ., και το 2011, επισημαίνο-
ντας την ανάγκη επικαιροποίησης του σ/ν, λόγω 
των θεσμικών, κοινωνικών και οικονομικών μετα-
βολών που είχαν προκύψει.
Η ομάδα εργασίας, αποτελούμενη από τους: Πάρι 
Μπίλλια, Δημήτρη Μήτρου, Κώστα Μπελιμπα-
σάκη, Χρυσό Μακράκη-Καραχάλιο και Μαρία 
Γρηγοριάδου, επεξεργάστηκε το σ/ν κατ’ άρθρο, 
και κατέθεσε στη Δ.Ε. λεπτομερές πόρισμα με 
τεκμηριωμένες προτάσεις προσθηκών ή/και ανα-
διατυπώσεων, επί του κυρίως κειμένου και των 
παραρτημάτων του.
Επισημαίνεται ότι η ψήφιση, στις 18.3.2014, του 
σ/ν του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμι-
σης, που καταργεί τον ΟΡ.ΘΕ. και μεταφέρει τις 
αρμοδιότητές του στο υπό σύσταση «Τμήμα Μη-
τροπολιτικού Σχεδιασμού Θεσσαλονίκης» της 
Διεύθυνσης Χωροταξίας του Υ.Π.Ε.Κ.Α. (Φ.Ε.Κ. 
74/Α/26.03.2014), πιθανόν, καθιστά τις διατυ-
πούμενες στο παρόν απόψεις ανεπίκαιρες, δε-
δομένου ότι ουδείς γνωρίζει τι μέλει γενέσθαι με 
τη μεταρρύθμιση του συστήματος χωροταξικού 
και πολεοδομικού σχεδιασμού της χώρας, τα 
Ρυθμιστικά Σχέδια, και την οργάνωση των νέων 
Τμημάτων Μητροπολιτικού Σχεδιασμού, που θα 
φέρουν την ευθύνη παρακολούθησης της υλο-
ποίησης των Ρυθμιστικών Σχεδίων. Επίσης, τη 
σύγχιση επιτείνει το ότι την ώρα που γράφονταν 
αυτές οι γραμμές δόθηκε σε διαβούλευση το σ/ν 
του νέου Ρ.Σ.Θ. που διατηρεί διατάξεις που δεν 
έχουν ουδεμία σχέση με το ν. 4250/2014 (Φ.Ε.Κ. 
74/Α/26.03.2014) του Υπουργείου Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και δεν είναι γνωστό σε ποια 
μορφή, το σ/ν του νέου Ρ.Σ.Θ. θα κατατεθεί τελι-
κά προς συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής.
Παρ’ όλα αυτά, στο παρόν κείμενο γίνεται μία κω-
δικοποιημένη παρουσίαση των σημαντικότερων 
από τις προτάσεις της ομάδας εργασίας, όπως 
διαμορφώθηκαν μετά τη συζήτηση στη Δ.Ε. του 
Τμήματος.

Α. Περιοχή εφαρμογής του νέου Ρ.Σ.Θ.
Υπάρχουν σοβαροί λόγοι για επανεξέταση των 
ορίων της περιοχής εφαρμογής του νέου Ρ.Σ.Θ. 
Οι θεσμικές μεταβολές (Πρόγραμμα «Καλλικρά-
της», αρμοδιότητες Περιφέρειας, Μητροπολιτι-
κής Ενότητας, Αποκεντρωμένης Διοίκησης), η 
κατάργηση του ΟΡ.ΘΕ., η επικάλυψη με την υπό 
εξέλιξη μελέτη του Χωροταξικού Πλαισίου της 
Π.Κ.Μ. συνεπάγονται ότι η διεύρυνση της περι-
οχής εφαρμογής του Ρ.Σ.Θ. θα δημιουργήσει δι-
οικητικά-θεσμικά, λειτουργικά και αναπτυξιακά 
προβλήματα: επικάλυψη αρμοδιοτήτων μεταξύ 
Υπηρεσιών, επικάλυψη σχεδίων και ρυθμίσεων. 
Για τους λόγους αυτούς, προτείνεται ο περιορι-
σμός των ορίων της περιοχής εφαρμογής του, 
ενδεικτικά στην περιοχή της Μητροπολιτικής 
Ενότητας. Ο περιορισμός των ορίων δύναται να 
τεκμηριωθεί με επιστημονικά και τεχνικά κριτή-
ρια, μετά από εκτενή συζήτηση και διαβούλευση.
Εκτός από τον περιορισμό των ορίων, έγιναν 
προτάσεις σχετικά με τον ορισμό των χωρικών 

ενοτήτων, λαμβάνοντας υπόψη τους νέους καλ-
λικρατικούς δήμους και την ανάγκη για ισόρροπη 
ανάπτυξη του συνόλου της διοικητικής τους πε-
ριοχής, με ενιαίο χωροταξικό και πολεοδομικό 
σχεδιασμό και προγραμματισμό.

Α.2 Στόχοι και στρατηγικές
Προτείνεται να γίνει περισσότερο εμφανής η ενί-
σχυση του πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα 
στους ειδικούς στόχους του νέου Ρ.Σ.Θ.

Α.3 Οργάνωση παραγωγικών δραστηριοτήτων 
και υπηρεσιών
Διατυπώθηκαν βελτιωτικές-διορθωτικές προ-
τάσεις σχετικά με διατάξεις του σ/ν, όσο αφορά 
στην οργάνωση των παραγωγικών δραστηριοτή-
των και υπηρεσιών με τη δυνατότητα καθορισμού 
περιοχών ενδιάμεσου βαθμού οργάνωσης. 

Α.4 Αντιμετώπιση Φυσικών και Τεχνολογικών 
Κινδύνων και ατυχημάτων
Προτείνεται να προστεθεί πρόβλεψη για θέσπι-
ση κινήτρων για μελλοντική απομάκρυνση εγκα-
ταστάσεων και μονάδων υψηλού κινδύνου από 
αστικές περιοχές, και προσδιορισμός, μέσω του 
πολεοδομικού σχεδιασμού, οργανωμένων βιομη-
χανικών περιοχών, όπου θα μπορούν να εγκατα-
σταθούν.

Α.5 Πολεοδομική οργάνωση, αστική ανασυγκρό-
τηση και εφαρμογή ολοκληρωμένης αστικής 
πολιτικής στο Π.Σ.Θ. και στην Π.Ζ.Θ.
Προτείνονται τροποποιήσεις, αναδιατυπώσεις 
διατάξεων και προσθήκες για ζητήματα πολεο-
δομικού και αστικού σχεδιασμού, αναπλάσεων 
ανοικτών χώρων και ρεμάτων και επανάχρησης 
υφιστάμενων εγκαταστάσεων, με έμφαση στην 
αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και του περιβάλ-
λοντος.
Επίσης, προτείνεται η προώθηση σχεδίου εξα-
σφάλισης της αναγκαίας γης για χωροθέτηση 
κοινωφελών χρήσεων από τους πρωτοβάθμιους 
Ο.Τ.Α., μέσα από την αξιοποίηση ανενεργών εγκα-
ταστάσεων δημοσίων ή δημοσίου ενδιαφέροντος 
εκτάσεων, όπως στρατοπέδων και ανενεργών 
εγκαταστάσεων μεταφορικών υποδομών.
Στο πλαίσιο της προβλεπόμενης ανασύνταξης 
ελεύθερων χώρων του Π.Σ.Θ., γίνεται ιδιαίτερη 
μνεία στη δυνατότητα χωροθέτησης στα ανενεργά 
στρατόπεδα και λοιπές εκτάσεις φερόμενης ιδιο-
κτησίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, κοινω-
φελών χώρων σε τμήμα των υφιστάμενων εκτάσε-
ων, σταδιακή μετεγκατάσταση των ενεργών στρα-
τοπέδων εκτός Π.Σ.Θ. και απόδοση λειτουργικού 
τμήματος των χώρων και των εγκαταστάσεων στις 
τοπικές κοινωνίες.
Στις ειδικότερες κατευθύνσεις της ενιαίας πο-
λιτικής των αστικών μεταφορών προτείνεται να 
συμπεριληφθεί η διερεύνηση εναλλακτικής οδι-
κής σύνδεσης του Λιμένα και της δυτικής Θεσσα-
λονίκης με την πόλη, κατά μήκος του θαλάσσιου 
μετώπου, προς ελάφρυνση του κυκλοφοριακού 
φόρτου της Λεωφ. Νίκης.
Αναφορικά με τη Δ.Ε.Θ., προτείνεται προγραμμα-
τισμός υλοποίησης νέου εκθεσιακού χώρου υψη-
λών προδιαγραφών με δυνατότητα υποστήριξης 
μεγάλων διοργανώσεων, εκτός κεντρικής αστικής 
περιοχής, και μετασχηματισμός των υφιστάμενων 
εγκαταστάσεων της Δ.Ε.Θ. σε μικρότερης έκτασης 

συνεδριακό–εκθεσιακό κέντρο, με απομάκρυνση 
μέρους των υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστά-
σεων και απόδοση λειτουργικού τμήματος της 
έκτασης στην πόλη, για δημιουργία χώρων πρασί-
νου και κοινωφελών χρήσεων και για την ανάδει-
ξη του άξονα μουσείων και πολιτισμού.
Επίσης, προτείνονται συμπληρωματικά μέτρα πο-
λεοδομικού χαρακτήρα για την εξέλιξη της ανά-
πλασης των Λαδάδικων, τον χώρο του Ιστορικού 
Λιμένα, την Πανεπιστημιούπολη, το στρατόπεδο 
του Γ’ Σ.Σ. και το πρώην στρατιωτικό νοσοκομείο, 
το άλσος Ν. Ελβετίας, το θαλάσσιο μέτωπο του 
Δήμου Θεσσαλονίκης, το στρατόπεδο Φαρμάκη 
και την περιοχή των εκβολών του Δενδροποτά-
μου.
Τέλος, προτείνεται η αξιοποίηση των ανενεργών 
σιδηροδρομικών γραμμών, υπογειοποίηση των 
ενεργών γραμμών που υποβαθμίζουν κατοικημέ-
νες περιοχές, και αξιοποίηση των εκτάσεων του 
σιδηροδρομικού δικτύου για δημιουργία χώρων 
πρασίνου ή/και αύξηση των Μ.Μ.Μ. στο Π.Σ.Θ. n

ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ 
ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΨΗΦΟΦΟ-
ΡΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΝΟ-
ΜΟΣΧΕΔΙΟΥ Η ΣΥΝΑ-
ΝΤΗΣΗ ΤΕΕ/ΤΚΜ 
ΜΕ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

Αναβλήθηκε -λόγω της ψηφοφορίας του πολυνο-
μοσχεδίου στις 30/3- η προγραμματισμένη για τις 
29 Μαρτίου συνάντηση τής διοικούσας επιτροπής 
του ΤΕΕ/ΤΚΜ με τους βουλευτές της Κεντρικής 
Μακεδονίας, προκειμένου αυτοί να ενημερω-
θούν γα τα επείγοντα θέματα του κλάδου, όπως 
το ασφαλιστικό, η απίσχνανση του Προγράμματος 
Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) και η κατάρρευση 
της οικοδομικής και μεταποιητικής δραστηριό-
τητας.
Το ΤΕΕ/ΤΚΜ θα επανέλθει με νέα πρόταση για 
την πραγματοποίηση της συνάντησης, καθώς τα 
θέματα είναι εξαιρετικά σημαντικά και επιβάλλε-
ται να αντιμετωπιστούν άμεσα. Σκοπός της συνά-
ντησης θα είναι η ειλικρινής και αποτελεσματική 
συνεργασία για τα ζητήματα αυτά, που έχουν πλή-
ξει ανεπανόρθωτα τον κλάδο και τα οποία είναι τα 
εξής:
• Ελαχιστοποίηση του Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων και κατά συνέπεια της κατασκευής 
Δημοσίων Έργων.
• Κατάρρευση της οικοδομικής δραστηριότητας.
• Ελαχιστοποίηση της μεταποιητικής δραστηριό-
τητας.
Ως συνέπεια, 50.000 και πλέον μηχανικοί αδυνα-
τούν να πληρώσουν τις ασφαλιστικές εισφορές 
τους, δεν έχουν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη 
και κάλυψη για την ανεργία, ενώ βρίσκονται ενώ-
πιον παγώματος των συνταξιοδοτικών τους δικαι-
ωμάτων  και επιπλέον κατάσχεσης των περιουσι-
ακών τους στοιχείων. n
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ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ 
ΚΑΙ ΑΠΟΝΟΜΗ ΒΡΑΒΕΙΩΝ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΚΙΛΚΙΣ

Την Τετάρτη 12 Μαρτίου έγιναν τα εγκαίνια 
στο Κιλκίς της έκθεσης των προτάσεων και η 
απονομή των βραβείων του διαγωνισμού ιδεών 
«Δημιουργία και Ανάκτηση Κοινόχρηστων και 
Κοινωφελών Χώρων και Ανάδειξη Μετώπων 
οδών και κόμβων – στη αστική περιοχή του Δή-
μου Κιλκίς». Η έκθεση πραγματοποιείται στο 
Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου Κιλκίς και διορ-
γανώνεται από τον τοπικό δήμο, το ΤΕΕ/ΤΚΜ, 
τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Κιλκίς και το Σύλλο-
γο Διπλωματούχων Μηχανικών Υπομηχανικών 
Τεχνολόγων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων 
Έργων Κιλκίς. 
Όπως είναι ήδη γνωστό, ο διαγωνισμός πραγ-
ματοποιήθηκε από το ΤΕΕ/ΤΚΜ, σε συνεργασία 
με τον Δήμο Κιλκίς. Στην εκδήλωση, το Επιμε-
λητήριο εκπροσώπησε το μέλος της Μόνιμης 
Επιτροπής Αρχιτεκτονικών Θεμάτων του ΤΕΕ/
ΤΚΜ Νίκος Καμαριανός, ο οποίος τόνισε ότι ο 
Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός Ιδεών μίας φάσης 
αποσκοπεί στην βελτίωση της αστικής εικονο-
γραφίας της πόλης του Κιλκίς και την ανάκτηση 
του Δημόσιου χώρου με μικρές παρεμβάσεις 
σε χαρακτηριστικά τμήματα και σημεία της 
πόλης όπως είναι οι περιοχές που επιλέγησαν 
απο τον Δήμο Κιλκίς σε συνεργασία με την Μό-
νιμη Επιτροπή Αρχιτεκτονικών Θεμάτων.  «Η 
«ιδέα» αυτή της  ΜΕΑΘ υπο την προεδρία και 
πρωτοβουλία του Αρχιτέκτονα Δημήτρη Σιμώνη 
έχει ώς πεδίο εφαρμογής πέρα απο τό πολεο-
δομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης , όλες 
τις πόλεις και τους Δήμους  της κεντρικής Μα-
κεδονίας όπου έχει και δράση το ΤΕΕ/ΤΚΜ.  Η 
σύνταξη των προδιαγραφών του Διαγωνισμού 
έγινε απότα μέλη της επιτροπής και οι περιοχές  

επιλέχθηκαν με ευθύνη , από μέλη της Τεχνι-
κής Υπηρεσίας του Δήμου Κιλκίς , από μέλη του 
συλλόγου Αρχιτεκτόνων Νομού Κιλκίς και της 
ΜΕΑΘ. Εφαρμόστηκε ήδη στην Θεσσαλονίκη με 
μεγάλη επιτυχία για πρώτη φορά στην περιοχή 
του Δήμου Θεσ/νίκης και μετά απο τον Δήμο 
Κιλκίς στον οποίον το ΤΕΕΤΚΜ και η επιτροπή 
Αρχιτεκτονικών  θεμάτων συγχαίρει  γι αυτήν 
την πρωτοβουλία», ανέφερε.
‘Αποψη, της επιτροπής και του προέδρου της 
είναι ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα μπορεί να 
εφαρμοστεί σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας 
και ακόμη και σε ενδιαφέροντες οικισμούς της. 
«Ηδη αναμένουμε την εφαρμογή αντίστοιχου 
διαγωνισμού στην πόλη των Σερρών. Θεωρούμε 
δε,  ότι η εφαρμογή των προτάσεων των βραβεί-
ων  με κατάλληλη επεξεργασία από τις Τεχνικές 
Υπηρεσίες των Δήμων είναι εφικτή και μπορεί 
να βελτιώσει την ποιότητα ζωής των κατοίκων 
των πόλεων», πρόσθεσε.

Ο κ. Καμαριανός ευχή-
θηκε ότι η εκδήλωση και 
η συζήτηση που ακολού-
θησε θα βοηθήσουν στον 
διάλογο σχετικά με την 
διαχείρηση των πόλεων  
σε ζητήματα εφαρμογής 
της Αρχιτεκτονικής  κα-
θώς και στην βελτίωση 

του θεσμού των Αρχιτεκτονικών διαγωνισμών 
στην Ελλάδα.  
Από την πλευρά του ο πρόεδρος της Κριτικής 
Επιτροπής του Διαγωνισμού  και καθηγητής 
Αρχιτεκτονικής του ΑΠΘ, Εδουάρδος Κάστρο 
αναφέρθηκε στην καλή και αποτελεσματική 

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας/Τμήμα 
Κεντρικής Μακεδονίας, οργανώνει τον Απρί-
λιο του 2014 σεμινάριο μικρής διάρκειας 
στην Θεσσαλονίκη με θέμα: «Νέος τρόπος 
έκδοσης οικοδομικών αδειών ν.4030/2011 
– Υγιεινή και ασφάλεια στα τεχνικά έργα».
Το σεμινάριο θα γίνει με την οργανωτική 
ευθύνη του Τμήματος Επαγγελματικών Θε-
μάτων και θα πραγματοποιηθεί στο αμφι-
θέατρο του ΤΕΕ/ΤΚΜ από 7 έως 8 Απριλί-
ου 2014 τις απογευματινές ώρες (5μμ έως 
9μμ). Απευθύνεται κυρίως σε νέους εργα-
ζόμενους συναδέλφους, σε τελειόφοιτους 
φοιτητές αλλά και σε άλλους επαγγελματίες 
του χώρου.
Το κόστος συμμετοχής στο σεμινάριο ανέρ-
χεται στο ποσό των 10 ευρώ.
Οι συνάδελφοι που ενδιαφέρονται να συμ-
μετέχουν καλούνται να καταθέσουν την 
σχετική αίτηση και το ποσό συμμετοχής 
στα γραφεία του ΤΕΕ/ΤΚΜ (1ος όροφος, 
Μεγ. Αλεξάνδρου 49, υπεύθυνος Γραμμένος 
Οδυσσέας) από τις ώρες 9:00-14:00 μέχρι 
και την αντίστοιχη ημέρα διεξαγωγής του 
σεμιναρίου. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότη-
τας όπως προκύπτει από την κατάθεση της 
σχετικής αίτησης μαζί με το αποδεικτικό 
πληρωμής του αντίστοιχου ποσού.
Η αίτηση συμμετοχής και το αναλυτικό πρό-
γραμμα του σεμιναρίου είναι διαθέσιμα στην 
ιστοσελίδα του ΤΕΕ/ΤΚΜ www.tkm.tee.
gr . (Πληροφορίες: Γραμμένος Οδυσσέας 
τηλ:2310883145).
Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου θα 
χορηγηθεί σε όσους το παρακολουθήσουν 
ανελλιπώς (υποχρεωτική παρουσία τουλά-
χιστον στο 90% της διάρκειάς τους) σχετική 
βεβαίωση παρακολούθησης.  n

λειτουργία της επιτροπής κρίσης του διαγωνι-
σμού. Σε πολύ σύντομο χρόνο αποφασίστηκε η 
διαδικασία που ακολουθήθηκε για την αξιολό-
γηση των μελετών ενώ παράλληλα παραγωγικές 
και ουσιαστικές ήταν και συζητήσεις κατά την 
αξιολόγηση τους ενώ το τελικό αποτέλεσμα θε-
ωρώ ότι εκφράζει όλα τα μέλη της Επιτροπής. 
Στάθηκε στο ιδιαίτερα υψηλό ποιοτικά επίπεδο 
αλλά και στο μεγάλο αριθμό των συμμετοχών 
που εντυπωσίασε όλα τα μέλη της Επιτροπής, 
γεγονός που ώθησε τα μέλη να θεσπίσουν  – πέ-
ραν των τριών ισότιμων πρώτων βραβείων που 
πρόβλεπε η προκήρυξη του διαγωνισμού -  και 
τρεις επιπλέον εύφημες μνείες. 
Επίσης, μίλησε για την ανάγκη αξιοποίησης 
από την πλευρά του Δήμου Κιλκίς του αποτελέ-
σματος αυτού του διαγωνισμού. «Η σημαντική 
πρωτοβουλία του Τ.Ε.Ε/Τ.Κ.Μ. για την οργάνω-
ση σχετικών διαγωνισμών, παρέχει στο Δήμο 
ένα σημαντικό σώμα αξιόλογων αναζητήσεων 
για τα προβληματικά σημεία του αστικού χώρου 
της πόλης του Κιλκίς. 
Περιμένουμε όλοι μας – και ιδιαίτερα οι συμ-
μετέχοντες στο διαγωνισμό – να προχωρήσει 
η διαδικασία στο επόμενο βήμα που δεν είναι 
άλλο από την σύνθεση και την εξειδίκευση 
των προτάσεων που υποβλήθηκαν έτσι ώστε 
να μπορέσουν κάποιες από αυτές να υλοποιη-
θούν», τόνισε.  n
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ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΕΞΕΤΑΣΕ ΤΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Περιπτώσεις καταγγελιών σε βάρος μηχανικών, 
από πλευράς της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, σε 
σχέση με μελέτες πυροπροστασίας ή υποβολή 
υπεύθυνων δηλώσεων ορθής εφαρμογής τους, 
μελέτησε το Πειθαρχικό Συμβούλιο του ΤΕΕ/
ΤΚΜ. 
Τα μέλη του Συμβουλίου έλαβαν υπόψη τις ει-
σηγήσεις έμπειρων εισηγητών και τη συζήτηση 
με τον προϊστάμενο της πυροσβεστικής και δι-
απιστώνουν σοβαρές δυσλειτουργίες στην όλη 
διαδικασία άσκησης του επαγγέλματος σχετικά 
με τις υπεύθυνες δηλώσεις που δίνονται (αυτό 
το έχει διαπιστώσει και η ίδια η Πυροσβεστική 
προτείνοντας να ενεργοποιηθούν διαδικασίες 
για έκδοση τροποποιητικής εγκύκλιος με διευ-
θέτηση του θέματος).
Όπως επισημαίνει το Πειθαρχικό Συμβούλιο, 
“δεν αρνούμαστε ότι υπάρχουν περιπτώσεις μη-
χανικών, που παραβαίνουν τους κανόνες δεοντο-
λογίας με πλημμελή ενασχόληση, με ανακριβείς 
δηλώσεις και μη τήρηση των ισχυόντων [...] αλλά 
αυτό δεν πρέπει να απαξιώσει και να οδηγήσει 
σε μαζικές πειθαρχικές διαδικασίες τη μεγάλη 
πλειονότητα των εργαζόμενων μηχανικών. Για το 
θέμα ενημερώθηκε ο Σύλλογος Μηχανολόγων 
και το Γραφείο επαγγελματικών θεμάτων του 
ΤΕΕ. Στις  καταγγελίες, το πειθαρχικό απάλλα-
ξε τους εγκαλούμενους από τις κατηγορίες. Το 
πλήρες σκεπτικό των αποφάσεων 391, 392 και 
396 ακολουθεί:
Η Πυροσβεστική υπηρεσία – αρμόδια για τον σχε-
τικό έλεγχο των καταστημάτων και επιχειρήσεων 
υγειονομικού ενδιαφέροντος καταγγέλλει μηχα-
νικούς διαφόρων ειδικοτήτων, που για λογαρια-
σμό των ιδιοκτητών των σχετικών επιχειρήσεων 
έχουν συντάξει μελέτες πυροπροστασίας και 
έχουν υποβάλει σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις 
για την ορθή εφαρμογή τους στην πράξη. 
Στην  αίτηση καταγγελίας ζητείται η πειθαρχική 
δίωξή των παραπάνω μηχανικών, διότι σύμφω-
να με την εγκαλούσα υπηρεσία, η Πυροσβε-
στική Αρχή εφαρμόζει την 13η Πυροσβεστική 
Διάταξη, ή οποία στο «Άρθρο  5 Κυρώσεις», 
αναφέρει ότι «η Πυροσβεστική Αρχή , εφόσον 
κατά τον έκτακτο έλεγχο διαπιστώσει την μη 
τήρηση των προβλεπομένων μέτρων και μέσων 
πυροπροστασίας …….., κοινοποιεί το Πρακτικό 
και το αντίγραφο της υπεύθυνης δήλωσης του 
Ν.1599/1986 του μελετητή ή του επιβλέποντα 
μηχανικού στην αρμόδια Αρχή χορήγησης άδει-
ας ασκήσεως επαγγέλματος.»
Στη διαδικασία άδειας λειτουργίας κατατίθεται 
ο φάκελος μελέτης με τις δηλώσεις και η υπη-
ρεσία διεξάγει αργότερα, μετά από δύο μήνες 
περίπου, έλεγχο σωστής εφαρμογής της μελέ-
της.

Η Π.Υ. στο Πρακτικό Επιτροπής Ελέγχων αναφέ-
ρει, ότι διαπιστώθηκε παράβαση λόγω του ότι 
κατά τον έλεγχο πρόεκυψε ότι:
«Λόγω διαμόρφωσης στον υπαίθριο χώρο απο-
κλείεται η χρήση της 2ης εξόδου κινδύνου από 
τον υπαίθριο χώρο (θεωρητικός πληθυσμός 
άνω των 50 ατόμων».
Η εγκαλουμένη υπέγραψε υπεύθυνη δήλωση για 
το σύστημα τοπικής εφαρμογής μιας  ταβέρνας 
η οποία είχε άδεια. Ύστερα από έλεγχο από την 
Πυροσβεστική Υπηρεσία  διαπιστώθηκε ότι όλα 
τα συστήματα ήταν σωστά και δεν υπήρχε κάποια 

παρατυπία. 
Σε έλεγχο-αυτοψία, που έγινε απροειδοποίητα 
τέσσερις μήνες μετά την ημερομηνία της δήλω-
σής της, εντοπίστηκε κατάσταση διαφορετική 
από τη μελέτη. Διαπιστώθηκε ότι ο ιδιοκτήτης 
έκλεισε με γυψοσανίδα τμήμα του πέρατος του 
υπαίθριου χώρου, ώστε να μην υπάρχει οπτική 
επαφή με την κουζίνα και την τροφοδοσία. Η 
ύπαρξη της γυψοσανίδας ουσιαστικά δεν εμπό-
διζε την έξοδο διαφυγής. Παρόλα αυτά του έγινε 
παρατήρηση με προθεσμία αφαίρεσης του πρό-
σθετου στοιχείου και αποκατάστασης της θύρας, 
που αυτός  δεν το έκανε, αν και του ζητήθηκε 
από τη μηχανικό, οπότε η υπηρεσία προχώρησε 
μήνυση. Μετά τη μήνυση ο ιδιοκτήτης ζήτησε 
από την εγκαλουμένη να κάνει μια τροποποιη-
τική μελέτη και ξαναπήραν πιστοποιητικό. Όλη 
αυτή η διαδικασία πήγε στα δικαστήρια και τώρα 
και στο Πειθαρχικό. 
«Η μελέτη δεν ανταποκρίνεται στην πραγματική 
κατάσταση της επιχείρησης. Υπάρχει υπόγειος 
χώρος περίπου 300 τ.μ. που χρησιμοποιείται 
ως χώρος εκγύμνασης, που δεν περιγράφεται 
στην μελέτη και δεν καλύπτεται από μέσα πυ-
ροπροστασίας (Α.Υ.Δ., σύστημα καταιονισμού, 
πυρ/ρες, Φ.Α.)». Ο εγκαλούμενος ισχυρίστηκε 
ότι υπέγραψε υπεύθυνες δηλώσεις που είναι 
αληθείς και πραγματικές σύμφωνα με προϋ-
πάρχουσα μελέτη την οποία και έλεγξε. Ο χώρος 
ήταν κλειστός και αποτύπωσε με φωτογραφίες 
την υφιστάμενη κατάσταση, κατά την αυτοψία 
που έκανε. Υπήρχε υπόγειο αλλά δεν χρησιμο-
ποιούνταν. Ήταν κλειστό από τον κύριο χώρο  και 
είχε ανεξάρτητη είσοδο. 
Ο εγκαλούμενος έλεγξε αν η μελέτη που υπήρ-
χε εφαρμόστηκε και σφράγισε τις δηλώσεις οι 
οποίες είναι αληθείς και έγιναν κατόπιν αυτοψί-
ας. Η αυτοψία της πυροσβεστικής έγινε δύο μή-
νες μετά τις υπεύθυνες δηλώσεις που σημαίνει 
ότι μόλις αποχώρησε ο μηχανικός, ο πελάτης 
δημιούργησε πρόσβαση κόβοντας την υφιστά-
μενη διαχωριστική  ξυλεπένδυση και έγιναν οι 
αλλαγές. Η παράβαση του ιδιοκτήτη συνίσταται 
στο ότι λειτουργούσε επιπρόσθετα το υπόγειο 
σαν γυμναστήριο χωρίς να έχει μέτρα πυρασφά-
λειας. 
«………δεν τηρούνται τα προβλεπόμενα μέτρα 
και μέσα ενεργητικής πυροπροστασίας από την 
σχετική μελέτη και συγκεκριμένα διαπιστώθη-
κε η ύπαρξη τριπλής φριτέζας επαγγελματικού 
τύπου, η οποία καλυπτόταν από σύστημα τοπι-
κής εφαρμογής, το οποίο περιείχε ξηρά σκόνη 
ως κατασβεστικό υλικό αντί για τύπου F όπως 
απαιτείται……» 
Ο εγκαλούμενος  όταν εξέδωσε το πιστοποιητικό 
πυροπροστασίας σε οβελιστήριο (η επιχείρηση 
ανήκε σε άλλο ιδιοκτήτη) όλα ήταν σύμφωνα με 
τη μελέτη. Υπέγραψε την υπεύθυνη δήλωση και 
πήρε το πιστοποιητικό. Ήταν ένα σύστημα τοπι-
κής εφαρμογής με σκόνη. Το κατάστημα άλλαξε 
διεύθυνση και ο καινούριος ιδιοκτήτης πρόσθε-
σε διπλή φριτέζα κάτι που σημαίνει αλλαγή στο 
σύστημα τοπικής εφαρμογής. Μέσα σε επτά 
μέρες θα έπρεπε να κατατεθεί τροποποιητική 
μελέτη. Ο ίδιος σήμερα έχει εγκεκριμένη τροπο-
ποιητική μελέτη. 

Τα μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου μελέτη-
σαν το θέμα, παίρνοντας υπόψη τις εισηγήσεις 

έμπειρων εισηγητών, την συζήτηση με τον προ-
ϊστάμενο της πυροσβεστικής και διαπιστώνουν 
σοβαρές δυσλειτουργίες στην όλη διαδικασία 
άσκησης του επαγγέλματος σχετικά με τις υπεύ-
θυνες δηλώσεις που δίνονται (αυτό το έχει δια-
πιστώσει και η ίδια η Πυροσβεστική προτείνο-
ντας να ενεργοποιηθούν διαδικασίες για έκδοση 
τροποποιητικής εγκύκλιος με διευθέτηση του 
θέματος).
Δεν αρνούμαστε ότι υπάρχουν περιπτώσεις μη-
χανικών , που παραβαίνουν τους κανόνες δεο-
ντολογίας με πλημμελή ενασχόληση, με ανακρι-
βείς δηλώσεις, με μη τήρηση των ισχυόντων στα 
πλαίσια της κακώς εννοούμενης εξυπηρέτησης 
του πελάτη η με διαφήμιση δυνατότητας επίτευ-
ξης παρεκκλίσεων η ιδιαίτερης μεταχείρισης 
στα πλαίσια του επαγγελματικού ανταγωνισμού, 
με εξευτελισμό της αμοιβής εργασίας σε συνθή-
κες κρίσης.  Αυτό δεν πρέπει να απαξιώσει και 
να οδηγήσει σε μαζικές πειθαρχικές διαδικα-
σίες την μεγάλη πλειονότητα των εργαζόμενων 
μηχανικών.
Έγινε σχετικά ενημέρωση του συλλόγου μηχανο-
λόγων και του γραφείου επαγγελματικών θεμά-
των του ΤΕΕ.
 
Αναφέρουμε ότι στις παραπάνω καταγγελίες, το 
πειθαρχικό απάλλαξε τους εγκαλούμενους από 
τις κατηγορίες.

Καταγγελία τοπογράφου σε βάρος πολιτικού 
μηχανικού για αθέτηση συμφωνίας
Στο μεταξύ, το Πειθαρχικό Συμβούλιο εξέτασε 
ακόμη την καταγγελία τοπογράφου μηχανικού σε 
βάρος πολιτικού μηχανικού, με βάση την οποία  
ζητούσε την πειθαρχική δίωξη του συναδέλφου. 
Σύμφωνα με την εγκαλούσα, η άλλη πλευρά αθέ-
τησε τη  συμφωνία συνεργασίας μεταξύ τους και 
επέδειξε απρεπή συμπεριφορά προς το άτομο 
της.
Το πειθαρχικό συμβούλιο διαπίστωσε ότι ο 
εγκαλούμενος επέδειξε όντως αντιδεοντολογική 
συμπεριφορά απέναντι σε συνάδελφο, μη πλη-
ρώνοντας την εργασία, που για λογαριασμό του 
εκπόνησε. Παράλληλα, παρά την αναγνώριση της 
οφειλής του και της πληρότητας της εργασίας 
που εκπονήθηκε, εξακολουθεί να μην προβαί-
νει στην εξόφληση της συμφωνηθείσας αμοιβής 
της συνεργάτιδάς του. 
Με βάση τα παραπάνω, το Συμβούλιο επέβαλε 
ομόφωνα ποινή επίπληξης του πολιτικού μηχανι-
κού κι επιβάρυνση με τα έξοδα της διαδικασίας. 
Το σκεπτικό της απόφασης 371 του Πειθαρχικού 
Συμβουλίου ακολουθεί:
Τοπογράφος μηχανικός με καταγγελία της 
προς το ΤΕΕ/ΤΚΜ  ζητούσε την πειθαρχική δί-
ωξη πολιτικό μηχανικού, διότι σύμφωνα με την 
εγκαλούσα, αθέτησε τη  συμφωνία συνεργασίας 
μεταξύ τους και επέδειξε απρεπή συμπεριφορά 
προς το άτομο της.
Μεταξύ τους έγινε προφορική συμφωνία για τη 
σύνταξη δύο τοπογραφικών διαγραμμάτων για 
δύο ακίνητα εκτάσεως 28.500 τ.μ. και 11.600 τ.μ. 
στην Χαλκιδική. Η συμφωνία συμπεριλάμβανε 
αμοιβή ύψους 1.600,00 € πλέον ΦΠΑ για την 
τοπογράφο .Ο πολιτικός μηχανικός σκόπευε να 
κάνει χρήση των τοπογραφικών διαγραμμάτων 
για εργασία του ένταξης κτισμάτων εντός των 
ακινήτων σε ευεργετικές διατάξεις νόμου περί 
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αυθαιρέτων κατασκευών. 
Η εργασία ολοκληρώθηκε και το αποτέλεσμα της 
εργασίας δεν παραδόθηκε καθώς εκκρεμούσε η 
πληρωμή των εργασιών. Μετά από χρονικό διά-
στημα 4 μηνών επικοινώνησαν και ο πολιτικός 
μηχανικός της ανέθεσε νέα εργασία. Η μεταξύ 
τους εκκρεμότητα δεν είχε διευθετηθεί και δεν 
είχε παραλάβει ή δει τα τοπογραφικά διαγράμ-
ματα της προηγούμενης ανάθεσης. Κατά το διά-
λογο μεταξύ τους για τη νέα αυτή ανάθεση επι-
κράτησε ένταση λόγω της μη τακτοποίησης της 
προηγούμενης υπόθεσης. Τελικά διεκπεραίωσε 
την νέα εργασία, αλλά σε απευθείας συνεννόηση 
και οικονομική τακτοποίηση της ανάθεσης από 
τον πελάτη σε γνώση και συμφωνία του πολιτι-
κού μηχανικού. Ωστόσο σύμφωνα με την εγκα-
λούσα κατά τη διάρκεια συνομιλίας χρησιμοποι-
ήθηκαν υβριστικοί χαρακτηρισμοί για το άτομο 
της. Έκτοτε δεν επικοινώνησε απευθείας αλλά 
μέσω δικηγόρων και του συνεργάτη της ο οποίος 
είχε αμειφθεί από την τοπογράφο και είχε λάβει 
ως αμοιβή το ποσό των 800,00€ .
Σε συνάντηση του συνεργάτη της με τον πολιτικό 

μηχανικό, αυτός βλέπει για πρώτη φορά τα το-
πογραφικά διαγράμματα και ζητά συμπληρώσεις 
και διορθώσεις αναφορικά με συντεταγμένες, 
όρους δόμησης και φωτογραφίες. Τα τοπογραφι-
κά συμπληρώθηκαν σύμφωνα με τις υποδείξεις, 
αλλά το οικονομικό θέμα δεν διευθετήθηκε.
Στην συνεδρίαση του ΠΣ πάρθηκε η απόφαση να 
δοθεί  προθεσμία στον εγκαλούμενο για εξόφλη-
ση της αμοιβής, ο οποίος παραδέχθηκε ότι είχε 
οφειλή απέναντι στην εγκαλούσα, παρότι συνά-
ντησε δυσκολίες στη συνεργασία μαζί της. Του 
επιδείχθηκαν τα τοπογραφικά σχέδια της τοπο-
γράφου τα οποία είχαν κατατεθεί κατά την πει-
θαρχική διαδικασία και τα βρήκε ολοκληρωμένα 
με τις συμπληρώσεις που είχε ζητήσει. Οι λοι-
πές κατηγορίες για υβριστική συμπεριφορά δεν 
επιβεβαιώθηκαν και δεν λαμβάνονται υπόψη.
Ο εγκαλούμενος υποσχέθηκε επανειλημμένα σε 
τηλεφωνική του επικοινωνία ότι άμεσα θα κατα-
θέσει στην εγκαλούσα ένα ποσό - πράγμα που 
έκανε - και τα υπόλοιπα θα τα κατέθετε μέσα σε 
μικρή προθεσμία, επικαλούμενος οικονομικές 
δυσκολίες.  Ζητήθηκε από τον εγκαλούμενο να 

αναλάβει πρωτοβουλία επικοινωνώντας με την 
εγκαλούσα, να επιλύσει συναινετικά την διαφο-
ρά τους - σαν δυο συνεργάτες μηχανικοί - κα-
ταβάλλοντας και την οφειλή του και ο ίδιος το 
υποσχέθηκε. 
Αποφασίστηκε η αναβολή της λήψης της από-
φασης μέχρι την επόμενη συνεδρίαση ώστε 
ο εγκαλούμενος να τακτοποιήσει πλήρως και 
τελεσίδικα την υποχρέωση που έχει αναλάβει. 
Μετά 4 μήνες, ο εγκαλούμενος δεν τακτοποίησε  
την οφειλή του.
Το πειθαρχικό συμβούλιο, διαπιστώνει ότι, ο 
εγκαλούμενος επέδειξε αντιδεοντολογική συ-
μπεριφορά απέναντι σε συνάδελφο, μη πλη-
ρώνοντας την εργασία που για λογαριασμό του 
εκπόνησε και δεν έδειξε την δέουσα προσοχή 
στις υποδείξεις του Πειθαρχικού Συμβουλίου 
και παρά την αναγνώριση της οφειλής του και 
της πληρότητας της εργασίας που εκπονήθηκε, 
εξακολουθεί να μην προβαίνει στην εξόφληση 
της συμφωνηθείσας αμοιβής της συνεργάτιδάς 
του. Του επιβάλλεται ομόφωνα ποινή επίπληξης 
κι επιβάρυνση με τα έξοδα της διαδικασίας.  n

Την παρουσίαση των πρόσφατων Αρχιτε-
κτονικών Διαγωνισμών για τη Θεσσαλονί-
κη, διοργανώνοντας ένα μεγάλο εκθεσιακό 
γεγονός στην πόλη, αποφάσισε ο Σύλλογος 
Αρχιτεκτόνων Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο 
της προώθησης της αρχιτεκτονικής δημι-
ουργίας, με την υποστήριξη του TEE/TKM.

Από την Παρασκευή 4 Απριλίου και για 
δέκα ημέρες, το διατηρητέο κτήριο της Ιο-
νικής Τράπεζας, ιδιοκτησίας ALPHA BANK 
στην Πλατεία Ελευθερίας, θα φιλοξενήσει 
την Έκθεση Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών 
για τη Θεσσαλονίκη με τις προτάσεις 200 
αρχιτεκτονικών ομάδων που συμμετείχαν 
στους διαγωνισμούς για την “Ανάπλαση της 
Πλατείας Ελευθερίας” και τη «Δημιουργία  
& Ανάκτηση Κοινόχρηστων και Κοινωφε-
λών Χώρων και Ανάδειξη Χώρων “Τοπόση-
μου” που προκήρυξε ο Δήμος Θεσσαλονί-
κης για την πόλη. 

Στόχος της είναι η προσέλκυση του ενδια-
φέροντος ενός διευρυμένου κοινού για την 
σύγχρονη αρχιτεκτονική, μέσω ενός διαφο-
ρετικού τρόπου έκθεσης με την δημιουργία 
μιας «εγκατάστασης», ενός μεταβαλλόμε-

νου περιβάλλοντος με στόχο την αλληλεπί-
δραση του με τους επισκέπτες, οι οποίοι  
καλούνται όχι απλώς να το «δουν» αλλά να 
το «βιώσουν». Για τον λόγο αυτό η έκθεση 
θα πλαισιωθεί με πλήθος δράσεων πολιτι-
στικού χαρακτήρα, εκδηλώσεις λόγου για 
θέματα που απασχολούν την αρχιτεκτονι-
κή και την πόλη και θα κορυφωθεί με τη 
συνάντηση του Πανελληνίου Συντονιστικού 
Οργάνου των Συλλόγων Αρχιτεκτόνων της 
χώρας, το Σάββατο και την Κυριακή 12 και 
13 Απριλίου, στη Θεσσαλονίκη.

Στις εκδηλώσεις θα συζητηθούν το Θε-
σμικό Πλαίσιο των Αρχιτεκτονικών Δια-
γωνισμών, το ζήτημα της Πεζοδρόμησης 
της Λεωφόρου Νίκης, η Παρουσίαση των 
Ανασκαφών για το Μετρό και η Διεκδίκηση 
του Αρχαιολογικού Τοπίου στο Σταθμό Βε-
νιζέλου, η Πόλη και το Ελληνικό Σινεμά, η 
Αποτύπωση της Ιστορικής και Συλλογικής 
Μνήμης στο Αστικό Τοπίο. Πειραματικά 
μουσικά σύνολα της πόλης θα πλαισιώσουν 
πολλές από τις εκδηλώσεις. 
«Η παρουσίαση των μελετών της έκθε-
σης και οι ομιλίες και οι συζητήσεις που 
θα πραγματοποιηθούν θα παρουσιασθούν 

στο βιβλίο / κατάλογο της διοργάνωσης, το 
οποίο φιλοδοξούμε να αποτελέσει μια συμ-
βολή του ΣΑΘ στην προσπάθεια βελτίωσης 
του προγραμματισμού της πόλης μέσα από 
τη δημιουργική ματιά των αρχιτεκτόνων 
της», αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση 
του Συλλόγου.
Την εκδήλωση που διοργανώνεται με τη 
βοήθεια της ALPHA BANK Αστικών Ακι-
νήτων και των Αντιδημαρχιών Αστικού Πε-
ριβάλλοντος & Ανακύκλωσης και Καθαρι-
ότητας του Δήμου Θεσσαλονίκης, υποστη-
ρίζουν χορηγικά σημαντικές επιχειρήσεις 
του κατασκευαστικού τομέα ενώ χορηγοί 
επικοινωνίας είναι πολλά ραδιοφωνικά και 
τηλεοπτικά μέσα της Θεσσαλονίκης.  n
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ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ

9ος ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΑΡΑ-
ΘΩΝΙΟΣ «ΜΕΓΑΣ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» την 
Κυριακή 6 Απριλίου 
2014, Θεσσαλονίκη. 
Πληρ.:  http://www.
atgm.gr/index.php/el/
 

ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
με τίτλο «Η ΜΝΗΜΗ 
ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ», με τη 
συμμετοχή 14 Ελλή-
νων καλλιτεχνών. Έως 
4 Μαΐου 2014, Κέντρο 
Σύγχρονης Τέχνης 
Θεσσαλονίκης Αποθή-
κη Β1, λιμάνι. 
Πληρ.: 2310 593270.
 

ΕΜΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚ-
ΘΕΣΗ με τίτλο : 
«Η ΤΕΧΝΗ ΣΤΗΝ ΕΥ-
ΡΩΠΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 1945: 
ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΣΥΝΟΡΑ» 
του Ιστορικού Γερμα-
νικού Μουσείου του 
Βερολίνου, στο πλαί-
σιο της 30ης Έκθεσης 
του Συμβουλίου της 
Ευρώπης The Desire 
for Freedom. Art in 
Europe since 1945
 Έως 4 Μαΐου 2014, 
 Μακεδονικό Μουσείο 
Σύγχρονης Τέχνης, 
Θεσσαλονίκη (έναντι 
ΧΑΝΘ). 
Πληρ. 2310 240002.
 

ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑ-
ΦΙΑΣ με τίτλο «Ταξίδι 
στην υποβρύχια Ελλά-
δα», με πρωτοβουλία 
του Διεθνούς Αερολι-
μένα Αθηνών και της 
ΜΚΟ «Υδροναύτες». 
Έως  30 Απριλίου 
2014, Αεροδρόμιο 
«Ελευθέριος Βε-
νιζέλος» στο χώρο 
«Περιβάλλον & Πολι-
τισμός», στο επίπεδο 
αναχωρήσεων του 
αεροδρομίου (είσοδος 
3), Αθήνα.
 

ΕΑΡΙΝΟΣ ΚΥΚΛΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ του 
Κέντρου Σύγχρονης 
Τέχνης με τίτλο «14 
μαθήματα για το 14». 
Η τέχνη από το μο-

ΕΚΘΕΣΗ με τίτλο 
«Γυναίκες δημι-
ουργοί στα χρό-
νια της ρωσικής 
π ρ ω τ ο π ο ρ ί α ς 
( 1 9 1 0 - 1 9 3 0 ) » . 
Επιλογή έργων 
από τη συλλογή 
Κωστάκη. Έως 
25 Μαΐου 2014, 
Κρατικό Μου-
σείο Σύγχρονης 
Τέχνης στη Μονή 
Λαζαριστών. Η 
έκθεση εντάσ-
σεται στον κύκλο 

εκδηλώσεων που διοργανώνει ο Δήμος 
Θεσσαλονίκης υπό το γενικότερο τίτλο 
«Πολιτισμός είναι η θέση της γυναίκας 
στην κοινωνία», στο πλαίσιο της Παγκό-
σμιας Ημέρας της Γυναίκας. Πληρ.: 2310 
589152

ντερνισμό στην εποχή 
της παγκοσμιοποίη-
σης. Σύγχρονες τάσεις 
και τα ζητήματα-. 
Κάθε Τρίτη έως 24 
Ιουνίου 2014, Κέντρο 
Σύγχρονης Τέχνης 
Θεσσαλονίκης (Απο-
θήκη B1, λιμάνι).
 

ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΕΚΔΗ-
ΛΩΣΗ της ΧΑΝΘ με 
την Δενδροφύτευση 
και Υιοθεσία 30 πλα-
τανιών, με τη συμβολή 
του προγράμματος 
«Είμαι Πολίτης και 
Όχι Απλά Κάτοικος» 
και σε συνεργασία 
με την Αντιδημαρχία 
Ποιότητας Ζωής του 
Δήμου Θεσσαλονίκης. 
Το Σάββατο 12 Απρι-
λίου 2014, στις 11:00 
πμ στους Κήπους του 
Πασά (στις παρυφές 
της Άνω Πόλης). Δη-
μιουργήστε την ομάδα 
σας και υιοθετήστε 
ένα πλατάνι. Πληρ. 
2310 241007. 
 

ΕΚΘΕΣΗ ΑΦΙΣΑΣ της 
ΙΒΒΥ (International 
Board on Books for 
Young People). Έως 

11 Μαϊου 2014, Πολύ-
δρομο, Ιουστινιανού 3, 
Θεσσαλονίκη.
 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΞΕΝΑ-
ΓΗΣΕΙΣ 2014, με τίτλο 
«Ένα έκθεμα διηγεί-
ται» διοργανώνει το 
Μουσείο Βυζαντινού 
Πολιτισμού Θεσσαλο-
νίκης, Λ. Στρατού 2. 

Πληρ.: 2313 306400.
 

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΘΕΑΤΡΟΥ 
με τίτλο «Ανοιχτή Σκη-
νή – Θεατρικές Φωνές 
της Πόλης». Έως 16 
Απριλίου 2014,  Δημο-
τικό Θέατρο «Άνετον», 
Παρασκευοπούλου 42,  
Θεσσαλονίκη. Πληρ.: 
2310 869869

ΕΚΘΕΣΗ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΛΑΠΟΔΙΩΝ με τίτ-
λο «ΤΟ ΣΥΜΠΑΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΝ» της 
Κατηφένιας Ζαφειριάδου, (Καφείρα) υπό την 
Αιγίδα της Δημοτικής Πινακοθήκης Θεσσα-
λονίκης. Έως 12 Απριλίου 2014, Γενί Τζαμί, 
Θεσσαλονίκη. Πληρ.: 6947 224434, fb page 
www.facebook.com/katifenia.zafeiriadou 
και e-mail : katiazafiriadu@yahoo.gr

ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ με τίτλο «Κύπριοι 
Νέοι Δημιουργοί», διοργανώνει το Τμήμα 
Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της 
Σχολής Καλών Τεχνών του ΑΠΘ και οι Οργα-
νώσεις Νεολαίας της Ένωσης Κυπρίων Βό-
ρειας Ελλάδας και της Ομοσπονδίας Κυπρι-
ακών Οργανώσεων Ελλάδας. Έως 6 Απριλίου 
2014, Τελλόγλειο Ίδρυμα ΑΠΘ.

ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ 
του Γιάννη Βούρου με 
τίτλο «ερωτικά και αιρε-
τικά». Έως 5 Απριλίου 
2014. Γκαλερί Ρωμανού 
7, Λ. Πύργος, Θεσσαλονί-
κη, πληρ. : 2310 221327

ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ με τίτλο «ΚΩΝ-
ΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΣ» του Αχιλλέα Σαμαντζή 
και του Ευγενίου Δαλεζίου. Έως 30 Απριλίου 
2014. Εκθεσιακός χώρος της Αγιορειτικής 
Εστίας, Εγνατία 109, Θεσσαλονίκη

ΕΚΘΕΣΗ του Χρήστου Μποκόρου με τίτλο «Καθ’ οδόν προς τα 
στοιχειώδη» σε συνδιοργάνωση με την Ελληνική Πρεσβεία στην 
Πορτογαλία. Έως 24 Μαΐου 2014, Fundacao Dom Luis Primeiro, 
Cascais, Λισαβώνα, Πορτογαλία  
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ

3η ΕΛΛΗΝΟ-ΓΑΛ-
ΛΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ  με 
στόχο να ευαισθητο-
ποιήσει επιχειρήσεις, 
επαγγελματικούς 
φορείς, ερευνητικά 
κέντρα, φορείς τοπι-
κής αυτοδιοίκησης 
κα. για τα πλεονεκτή-
ματα των συνεργα-
τικών σχηματισμών 
(clusters) ως εργα-
λεία βελτίωσης της 
επιχειρηματικότητας 
και περιφερειακής 
ανάπτυξης. Στις 4 
Απριλίου 2014,  Συνε-
δριακό Κέντρο Εθνι-
κού Κέντρου Έρευνας 
& Τεχνολογικής 
Ανάπτυξης (6ο χλμ. 
Χαριλάου -Θέρμης). 
Επίσημη γλώσσα 
συνεδρίου  Αγγλική. 
Πληρ. : ΕΚΕΤΑ  2310 
498205 και Γαλλικό 
Ινστιτούτο Θεσσαλο-
νίκης 2310 821231 
(εσ. 101).

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟ-
ΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Περι-
βαλλοντικός Αστικός 
Σχεδιασμός» από το 
ΑΠΘ στο πλαίσιο της 
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ. 
Από 6 έως 11 Μαΐου 
2014. Πληρ.: http://
diaviou.auth.gr/env_
urban_design.
 

12ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΠΤΙ-
ΚΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ 
EUROPT(R)ODE 2014, 
με θέμα τους οπτι-
κούς βιο-χημικούς 
αισθητήρες, διορ-
γανώνει  το ΕΚΕΦΕ 
«Δημόκριτος». Από 13 
έως 16 Απριλίου 2014, 
Αθήνα. Πληρ.: http://
www.europtrode2014.
eu.
 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΑΡ-
ΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΔΙ-
ΑΓΩΝΙΣΜΟ ΙΔΕΩΝ 
με θέμα: «UTOPIA 
HAPPINESS» προκή-

ρυξε η Διεθνής Ένω-
ση Αρχιτεκτόνων -UIA 
- η οποία διοργανώνε-
ται από τις Region Ι 
και Region ΙΙ της UIA, 
υπό τη Γραμματεία 
του Επιμελητηρίου 
Αρχιτεκτόνων της 
Τουρκίας 
(CAT) για λογαριασμό 
της Περιφέρειας II. 
Πληρ.:  0 312 417 
37 27 και www.
uiaregion2.org.
 

ΣΥΝΕΔΡΙΟ με τίτλο 
“ΕΠΙΜΕΛΩΣ ΕΠΙΧΕΙ-
ΡΕΙΝ 2014” διοργα-
νώνουν η Κεντρική 
Ένωση Επιμελητηρίων 
Ελλάδος και το Ελλη-
νικό Ινστιτούτο Επι-
χειρηματικότητας & 
Αειφόρου Ανάπτυξης. 
Στις 9 Απριλίου, στο 
ξενοδοχείο Μεγάλη 
Βρετανία, Αθήνα. 
Πληρ.: http://www.
iea.org.gr/.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ 
ΕΚΘΕΣΗ με θέμα “ 
Έρευνα και Τέχνη”  
διοργανώνεται στο 
πλαίσιο του 2ο Δι-
εθνούς Συνεδρίου 
Ερευνητικών Υποδο-
μών από την Ευρω-
παϊκή Επιτροπή, το 
Ερευνητικό Κέντρο 
“Αθηνά” και τη Γενική 
Γραμματεία Έρευνας 
και Τεχνολογίας. Από 
2 έως 4 Απριλίου 
2014, Μέγαρο Μου-
σικής, Αθήνα. Πληρ.: 
http://www.icri2014.
eu/research-art-
competition.
 

11ο ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ 
ΣΥΝΕΔΡΙΟ με θέμα 
“Καινοτομία και Βιώ-
σιμη Επιχειρηματικό-
τητα”, του Τμήματος 
Διοικητικής Επιστή-
μης και Τεχνολογίας 
(ΦΣΔΕΤ) του Οικονο-
μικού Πανεπιστημίου 
Αθηνών. Στις 15 Μαΐ-
ου 2014, Συνεδριακό 
Κέντρο της ΕΕΔΕ, 
Αθήνα. Πληρ.: http://
fsdet.dmst.aueb.gr/.
 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟ-
ΓΡΑΜΜΑ «Eισαγωγή 
στη Μουσειολογία 
και στην Προληπτική 
Συντήρηση» από το 
Κρατικό Μουσείο 
Σύγχρονης Τέχνης, 
κάθε Πέμπτη  έως 5 
Ιουνίου 2014, Κρατικό 
Μουσείο Σύγχρονης 
Τέχνης, Μονή Λαζα-
ριστών, Θεσσαλονίκη. 
Πληρ.: 2310 589141.
 

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΕΚ-
ΠΟΜΠΗ του ΜΜΣΤ 
στο εθελοντικό ρα-
διόφωνο  FM 100,6 
παρουσιάζει το μέλος 
του Δ.Σ. του Μακε-
δονικού Κέντρου 
Σύγχρονης Τέχνης 
Αρχιτεκτονικής και 
Βιομηχανικού Σχεδια-
σμού, δημοσιογράφος 
Κώστας Μαρίνος,  
κάθε 2η Δευτέρα 

ΔΙΑΛΕΞΗ του Αρχιτέκτονα Μηχανικού Δη-
μήτρη Κορρέ, με θέμα: «Μετακινήσεις 
Κτιρίων», διοργανώνει η διευθύντρια του 
ΔΠΜΣ «Προστασία, Συντήρηση και Απο-
κατάσταση Μνημείων Πολιτισμού», αν. κα-
θηγήτρια Αλεξάνδρα Αλεξοπούλου. Στις 2 
Απριλίου 2014, (ώρα 18.00), Αμφιθέατρο Ι, 
του Κέντρου Διάδοσης Ερευνητικών Απο-
τελεσμάτων (Κόκκινο Κτίριο), 3ης Σεπτεμ-
βρίου, Πανεπιστημιούπολη, Θεσσαλονίκη.

(κάθε 15 ημέρες), ώρα 
17.00.
 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙ-
ΣΜΟΥ διοργανώνει το 
Μακεδονικό Μουσείο 
Σύγχρονης Τέχνης 
για το κοινό. Έως 11 
Ιουνίου 2014. Κάθε 
Τετάρτη, αμφιθέατρο 
του ΜΜΣΤ, Θεσσαλο-
νίκη. Πληρ. : 
2310 240002 και 
mmcart5@mmca.
org.gr.
 

18ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥ-
ΝΕΔΡΙΟ ΠΑΘΗΤΙΚΩΝ 
ΚΤΙΡΙΩΝ. Από τις 25 
έως 27 Απριλίου 2014, 
Aachen Γερμανίας. Το 
Ελληνικό Ινστιτούτο 
Παθητικού Κτιρίου θα 
οργανώσει ελληνική 
αποστολή των μελών 
του με ειδική τιμή 
συμμετοχής. Πληρ.:  
211 4088417.
 

1Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΙΣΤΟ-
ΡΙΑΣ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕ-
ΚΤΟΝΙΚΗΣ με τίτλο: 
«Η ιστοριογραφία της 
αρχιτεκτονικής στην 
Ελλάδα μεταξύ 20ου 
και 21ου αιώνα», δι-
οργανώνει το Τμήμα 
Θεωρίας και Ιστορίας 
της Τέχνης της Ανω-
τάτης Σχολής Καλών 
Τεχνών. Από τις 22 
έως 24 Μαΐου 2014, 
Αθήνα. Πληρ.: http://
www.aht.asfa.gr.
 

2η ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΠΙΕΝΑ-
ΛΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ με 
τίτλο “Αρχιτεκτονική 
και Πόλη στην Ευρώ-
πη” διοργανώνεται  
από το Τμήμα Αρχι-
τεκτόνων της Πολυ-
τεχνικής Σχολής του 
Α.Π.Θ., το Μακεδονικό 
Μουσείο Σύγχρονης 
Τέχνης και το Ινστιτού-
το Goethe, σε συνεργα-
σία με την Κίνηση των 
πέντε Μουσείων της 
πόλης (Μακεδονικό 
Μουσείο Σύγχρονης 

Τέχνης, Αρχαιολογικό 
Μουσείο, Μουσείο 
Βυζαντινού Πολιτι-
σμού, Κρατικό Μου-
σείο 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.
 

5ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ 
ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΤΡΟΛΟ-
ΓΙΑΣ, διοργανώνουν η 
Ελληνική Ένωση Ερ-
γαστηρίων-HellasLab 
και η Ελληνική 
Επιτροπή Ατομικής 
Ενέργειας (ΕΕΑΕ). Στις 
9 και 10 Μαΐου 2014, 
κτίριο του Εθνικού 
Ιδρύματος Ερευνών, 
Βασ. Κωνσταντίνου 48, 
Αθήνα. Πληρ.: www.
metrologia2014.gr. 
 

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ από την 
Εταιρεία Μελέτης 
Αρχαίας Ελληνικής 
Τεχνολογίας (ΕΜΑ-
ΕΤ). Στις 7/4, 28/4, 
5/5/2014, Αίθουσα 
Συλλόγου των Αθη-
ναίων (Κέκροπος 10, 
Πλάκα) Πληρ.:  www.
emaet.tee.gr.
 

3ο ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ 
ΣΥΝΕΔΡΙΟ «Οι Αε-
ρομεταφορές του 
Σήμερα και του Αύριο» 
διοργανώνεται από την 
Ελληνική Αεροπορική 
Ένωση. Στις 12 και 13 
Μαϊου 2014,  Διεθνή 
Αερολιμένα Αθηνών 
«Ελευθέριος Βενι-
ζέλος».Πληρ.: www.
aviationsociety.gr.
 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ για τα 
ευρωπαϊκά βραβεία 
προώθησης της επι-
χειρηματικότητας για 
το 2014, προκήρυξε η  
Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 
Πληρ.: Carlo Corazza 
(+32 2 295 17 52), Sara 
Tironi (+32 2 299 04 
03).

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ στη 
SINGAPORE και στην KUALA LUMPUR 
με αφορμή το World  Architecture 
Festival (www.worldarchitecturefestiv
al.com) που θα λάβει χώρα στη Σιγκα-
πούρη από 1 έως 3 Οκτωβρίου 2014, 
διοργανώνει τo ArchiTravel. Από 30 
Σεπτεμβρίου έως 8 Οκτωβρίου 2014. 
Δηλώσεις συμμετοχής έως 25 Απριλί-
ου 2014. Πληρ.: www.architravel.com/
travel/2014-singapore-kuala-lumpur



“ΑΕΡΑΣ” ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ 
ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ 
ΝΕΑΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΚΜ
n  Άγγελος Aγγελίδης

Κωνσταντίνος Λεονταρής Α.Μ.
Aντιπρόεδρος Δ.Ε.

Γεννήθηκε στις 31.01.1962 και εργάζεται στη Θεσ-
σαλονίκη. Είναι παντρεμένος με την Κορδογιάννη 
Δομνίκη - οικονομολόγο και έχει δύο κόρες. 
Αποφοίτησε το 1989 από την Αρχιτεκτονική Σχολή 
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 
Γνωρίζει Αγγλικά και Γαλλικά.  Από φοιτητής ακόμη, 
υπήρξε ενεργό μέλος με συνδικαλιστική δράση στο 
χώρο των μηχανικών.
Εργάζεται στην εταιρεία Κ. ΛΕΟΝΤΑΡΗΣ & ΣΥΝΕΡ-
ΓΑΤΕΣ που ασχολείται από το 1989 με τη μελέτη και 
οργάνωση δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από το 
2008 συνεργάζεται με αρχιτεκτονικά γραφεία στις 
Βρυξέλλες. Εγγεγραμμένο μέλος στο Τεχνικό Επι-
μελητήριο Ελλάδος και στο Σύλλογο Αρχιτεκτόνων 
Θεσσαλονίκης (ΣΑΘ) από το 1991 και εκλέγεται στις 
επιτροπές του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος 
– Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας (ΤΕΕ - ΤΚΜ).
Δίδαξε το χρονικό διάστημα 1990 – 1995 στις Ιδιω-
τικές Σχολές ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ Β. ΕΛΛΑΔΟΣ του Τμήματος 
Εφαρμοσμένων Τεχνών Διακόσμησης και Αρχιτεκτο-
νικού Σχεδιασμού.
Για το διάστημα 1993 – 1998 υπήρξε μέλος για 2 θη-
τείες στη Μόνιμη Επιτροπή Νέων Μηχανικών αρχι-
τεκτονικών θεμάτων με αντικείμενο την αστική ανά-
πλαση, βιοκλιματική αρχιτεκτονική και τη βελτίωση 
ποιότητας ζωής και ελκυστικότητας της πόλης. 
Το 1998 εκλέχτηκε αντιπρόσωπος της Πανελλήνιας 
Ένωσης Αρχιτεκτόνων Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Δι-
πλωματούχων Ανωτάτων Σπουδών (Σ.Α.Δ.Α.Σ / ΠΕΑ).
Υπήρξε Μέλος των Μονίμων Επιτροπών Αρχιτεκτονι-
κού Ελέγχου, ως εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιμε-
λητηρίου Ελλάδος για τα διαστήματα 1997-2008 στα 
Τμήματα Διεύθυνσης Πολεοδομίας Κεντρικής και 
Ανατολικής Θεσσαλονίκης. 
Στο χρονικό διάστημα 1996 – 2014 έχει οριστεί 
Πραγματογνώμων του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλά-
δος και των Δικαστηρίων με αντικείμενο τον έλεγχο 
εφαρμογής τεχνικών προδιαγραφών στις κατασκευ-
ές, μέλος του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Τεχνικού 
Επιμελητηρίου Ελλάδος – Τμήματος Κεντρικής Μα-
κεδονίας.
Είναι Μέλος της Μόνιμης Επιτροπής Αρχιτεκτονι-
κών Θεμάτων του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος 
– Τμήματος Κεντρικής Μακεδονίας και συμμετείχε 
στη διοργάνωση των εκδηλώσεων «Θεσσαλονίκη 
1912-2012». 
Υπήρξε ιδρυτικό μέλος της παράταξης Ελ.Ε.Μ (Ελεύ-
θεροι Επαγγελματίες Μηχανικοί) και εκλέχτηκε Μέ-
λος της Κεντρικής Αντιπροσωπείας, καθώς και του 
Περιφερειακού Τμήματος Κεντρικής Μακεδονίας. 
Τις τελευταίες δεκαετίες το ΤΕΕ έμεινε απαθές και 
χωρίς διάθεση να παρακολουθήσει τις εξελίξεις. 
Δεκάδες εκατομμύρια ευρώ, από τις εισφορές των 
μηχανικών και ειδικά των ελευθέρων επαγγελματι-

ών ξοδεύτηκαν άσκοπα και χωρίς καμία ανταποδο-
τικότητα για τους μηχανικούς. Οι ελεύθεροι επαγ-
γελματίες μηχανικοί αν και συνεισέφεραν το 70% 
των εσόδων του ήταν οι παρίες του Επιμελητηρίου.
Ονειρευόμαστε ένα ΤΕΕ που θα βασίζεται στην 
ανταποδοτικότητα απέναντι στα μέλη του. Που θα 
ενημερώνει, θα στηρίζει και θα εμπνέει τους μηχα-
νικούς. Θα τους κάνει να το νοιώθουν πραγματικό 
δικό τους και να θέλουν να συμμετέχουν στις διαδι-
κασίες του. Ένα ΤΕΕ που στις σημερινές συνθήκες 
της ανεργίας, της έλλειψης ασφαλιστικής κάλυψης, 
της πολυνομίας θα σταθεί δίπλα στους μηχανικούς. 
Στόχος αυτής της διοίκησης, πρώτος και κύριος, 
κανένας μηχανικός χωρίς υγειονομική περίθαλψη. 
Συνεχής και σωστή ενημέρωση των μηχανικών για 
τις διαρκείς αλλαγές της νομοθεσίας. Οι ελεύθεροι 
επαγγελματίες μηχανικοί, που είναι η συντριπτική 
πλειονότητα των μελών του και τα προβλήματα τους 
να βρίσκονται στο επίκεντρο της δράσης του ΤΕΕ.       

Άνθιμος Αμανατίδης Μ.Μ. 
Γενικός Γραμματέας ΔΕ 

Γεννήθηκε στην Κοζάνη το 1978 και είναι έγγαμος 
με ένα παιδί. Αποφοίτησε το 2003 από το Τμήμα Μη-
χανολόγων Μηχανικών του ΑΠΘ. Ακολούθησε μετα-
πτυχιακές σπουδές στη Βιώσιμη Ανάπτυξη του τμή-
ματος των Πολιτικών Μηχανικών του Α.Π.Θ και στην 
Παραγωγή και Διαχείριση Ενέργειας, του τμήματος 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Ε.Μ.Π. Εργάζεται ως 
μηχανικός στην Διεύθυνση Έργων II, της ΕΡΓΑ ΟΣΕ 
ΑΕ, στον Τομέα της Ηλεκτροκίνησης-Σηματοδότη-
σης Σιδηροδρόμων. Διατέλεσε Αντιπρόεδρος Αντι-
προσωπείας ΤΕΕ/ΤΚΜ (2007-2010) και μέλος της 
Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ/ΤΚΜ (2010-2013).

Αναντίρρητα, στην παρούσα χρονική συγκυρία ο Έλ-
ληνας Μηχανικός και ευρύτερα η χώρα μας έχει βι-
ώσει και συνεχίζει να βιώνει μία ιδιαίτερα δύσκολη 
εποχή με θεμελιώδεις ανατροπές, -μεταξύ αλλων- 
κυρίως στο εργασιακό και το ασφαλιστικό. Στη θη-
τεία μου ως Γενικός Γραμματέας οραματίζομαι  το 
ΤΕΕ πάνω σε τρεις θεμέλιους άξονες λειτουργίας: 
Επαναπροσδιορισμός ρόλου του ΤΕΕ, Εξωστρέφεια 
στην κοινωνία και Ανασυγκρότηση διαδικασιών. 
Πρωτίστως, απαιτείται άμεσα, το ΤΕΕ να επανα-
προσδιορίσει το ρόλο του στη νέα πραγματικότητα, 
ώστε να μπορέσει να παρέμβει στην πολιτεία και να 
στηρίξει/ανακουφίσει τα μέλη του. 
Στα θέματα που ελπίζω ότι θα προταθούν συγκατα-
λέγεται πρωτίστως το θεσμικό πλαίσιο. Επίσης, με 
ευθύνη του Προεδρείου της ΔΕ/ΤΚΜ να ανοιχθεί 
ένα δημόσιος διάλογος με καθορισμένη θεματο-
λογία και με όλα τα μέσα (έντυπα ΤΕΕ & ΤΕΕ/ΤΚΜ, 
διαδίκτυο, ΜΜΕ, εκδηλώσεις) ώστε να καταλήξει 
εντός της παρούσας θητείας σε τεκμηριωμένες 
προτάσεις και θέσεις με αποτελεσματική διάχυση 
στην κοινωνία. Εν κατακλείδι, είναι αδήριτη και επι-
τακτική η ανάγκη να ανασυγκροτηθεί το ΤΕΕ, τόσο 
θεσμικά όσο και διοικητικά σε όλα τα επίπεδα.

Tριανταφυλλιά Γαλανάκη Π.Μ.

Γεννήθηκε το 1968 στη Θεσσαλονίκη στην οποία και 
ζει με τα δύο της παιδιά Ιωάννα 11  και Δημήτρη  14.  
Αποφοίτησε από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσ-
σαλονίκης, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών  (Δομοστα-
τικός).  
Εργάστηκε ως  ελεύθερος  επαγγελματίας  και ως 
μισθωτός υπάλληλος σε Τεχνικές εταιρείες με  με-
ρική παράλληλη ενασχόληση στα Ευρωπαϊκά Προ-
γράμματα (Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Συκεών). 
Από το 2000 είναι μόνιμη υπάλληλος της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης, έχοντας διατελέσει Προϊσταμένη 
Τμ/τος  Τεχνικής Υπηρεσίας στο Δήμο Ωραιοκάστρου 
(2008-2013) ενώ τώρα διατελεί ως Προϊσταμένη Δ/
νσης  της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Νεάπολης 
–Συκεών. Είναι  μέλος του Συλλόγου Πολιτικών Μη-
χανικών  Θεσ/νίκης και της  ΕΜΔΥΔΑΣ/ΚΜ.

Οραματιζόμαστε ένα ΤΕΕ επιστημονικό αλλά και 
κοινωνικό φορέα, που πρέπει να λειτουργεί ως 
Τεχνικός Σύμβουλος του κράτους εισάγοντας τεκ-
μηριωμένες προτάσεις οι οποίες θα δίνουν λύσεις 
σε μείζονα προβλήματα της Κεντρικής Μακεδονίας 
με γνώμονα το κοινωνικό καλό, την προστασία του 
περιβάλλοντος και την διασφάλιση της εθνικής μας 
κληρονομιάς.
Ταυτόχρονα θα πρέπει να έχει προτεραιότητα να 
υπηρετεί τους μηχανικούς της Περιφέρειας μας , 
προωθώντας πρωτοβουλίες και δράσεις οι οποί-
ες θα συντείνουν στην  επίλυση προβλημάτων που 
σχετίζονται με  την παραγωγική διαδικασία, την 
ανεργία, αλλά  και  στον εξορθολογισμό των στρε-
βλών διαδικασιών οι οποίες επιμένουν να χρη-
σιμοποιούν το ΤΕΕ ως εφαλτήριο για περαιτέρω 
προσωπική ανέλιξη ή ικανοποίηση συγκεκριμένων 
συμφερόντων. 
Αναζητούμε ένα ενισχυμένο, αξιόπιστό και όχι 
αποδομημένο ΤΕΕ/ΤΚΜ, με παραγωγικό διάλογο, 
διαφορετικές απόψεις, υγιή κριτική, πολυφωνία 
και κυρίως με πρωτεύοντα ρόλο στα δρώμενα της 
Κεντρικής Μακεδονίας ως ο πλέον ισχυρός τεχνι-
κός θεσμός.

Γιάννης Δαρδαμανέλης Π.Μ.

Γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη και μεγάλωσε στην 
Καλαμαριά. Σπούδασε αρχικά, Έργων Υποδομής στο 
Τ.Ε.Ι.Θ. και το 2007 αποφοίτησε  Πολιτικός Μηχανι-
κός από το Δ.Π.Θ. Παρακολούθησε δύο μεταπτυχι-
ακά προγράμματα σπουδών, της Υδραυλικής Μηχα-
νικής στο Δ.Π.Θ. και της Προστασίας Περιβάλλοντος 
και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Α.Π.Θ. Έκτοτε, ασχολή-
θηκε με την επίβλεψη ιδιωτικών έργων και σύντομα 
ως ελεύθερος επαγγελματίας μελετητής από το προ-
σωπικό του γραφείο με κύριο αντικείμενο τις άδειες 
λειτουργίας, τις ρυθμίσεις αυθαιρεσιών, τις πραγμα-
τογνωμοσύνες και τις ενεργειακές επιθεωρήσεις. 
Από το 2010, είναι μέλος της Αντιπροσωπείας του 
ΤΕΕ-ΤΚΜ και από το επόμενο έτος δημοτικός σύμ-
βουλος στον Δήμο Καλαμαριάς. Το 2012 εκλέχθηκε 
στο Σύλλογο Πολιτικών Μηχανικών στην θέση του 
Γεν. Γραμματέα και το 2014 επανεκλέχθηκε στο ΤΕΕ- 
ΤΚΜ.

Το Τ.Ε.Ε. μέχρι σήμερα είναι ένας γίγαντας με χάρτι-
να πόδια. Έχει σταθεί με σοβαρότητα πολλές φορές, 
αλλά όλο και συχνότερα εμφανίζεται ως «φορέας 
άσκησης επαναστατικής – συνδικαλιστικής γυμνα-
στικής». 
Σημαντικές αλλαγές πρέπει να πετύχουμε ώστε οι 
συνάδελφοι να το δουν ως σπίτι τους και όχι σαν 
εισπράκτορα που δεν τους εκφράζει.Το σύγχρονο 
αυτό Τ.Ε.Ε., στα μάτια των νέων μηχανικών, μιας και 
αυτούς θέλω να εκφράσω αφού μόλις το 2009 ξεκί-
νησα να εργάζομαι, έχει τη δύναμη να διεκδικεί για 
τον κλάδο,  να προβλέπει τις παγκόσμιες συνθήκες 
και να κατευθύνει τα μέλη του. 
Πιστοποίηση όλων των τεχνικών επαγγελμάτων, 
σεμινάρια διαρκούς μάθησης κι επιμόρφωσης, ερ-
μηνεία των νομοθετημάτων, διασύνδεση όλων των 
μηχανικών στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, επι-
χειρηματικότητα, είναι θέματα – προκλήσεις που 
πρέπει να εξετάσουμε στο ΤΕΕ-ΤΚΜ. Μέσα από 
σύχρονες δράσεις, οι συνάδελφοι θα αντιληφθούν 
ότι κανείς από εμάς δεν ασχολείται με το ΤΕΕ για 
να αποκομίσει ωφέλη αλλά  ότι προσπαθούμε για το 
καλό των συναδέλφων, των συνεργατών, των φίλων.
Το ΤΕΕ που οραματίζομαι, θα οδηγήσει τους συνα-
δέλφους της γενιάς μου, και όχι μόνο, να παραμεί-
νουν στην Ελλάδα, να συνεργαστούν μεταξύ τους και 
να παράξουν έργο για το ατομικό όφελος και το καλό 
του τόπου.

Nίκος Zώκας Hλκ
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Ανανέωση σε ποσο-
στό του ξεπερνά το 
63% καταγράφηκε 

στη σύνθεση της νέας 
Διοικούσας Επιτροπής 

του ΤΕΕ/ΤΚΜ, σε σύ-
γκριση με εκείνη που 
ολοκλήρωσε πλέον τη 
θητεία της. Από τα 11 

μέλη της Επιτροπής, τα 
τέσσερα (Πάρις Μπίλι-
ας, Δημήτρης Μήτρου, 

Άνθιμος Αμανατίδης 
και Νίκος Ζώκας) 

θεωρούνται “παλιά” 
καθώς συμμετείχαν στη 
προηγούμενη σύνθεση 
της Διοικούσας, ενώ τα 

υπόλοιπα επτά (Κωνστα-
ντίνος Λεονταρής, Τρι-
ανταφυλλιά Γαλανάκη, 

Ιωάννης Δαρδαμανέλης, 
Παρασκευή Μασταγκά, 

Ιωάννης Νάνος, Κων-
σταντίνος Σαμδάνης και 

Γιώργος Τσακουμής) 
συμμετέχουν για πρώτη 

φορά σε αυτήν. 
Το “Τεχνογράφημα” 

παρουσιάζει τα μέλη 
της νέας Διοικούσας 

Επιτροπής, εκτός από 
τον πρόεδρο της, Πάρι 

Μπίλια, του οποίου 
φιλοξενεί συνέντευξη, 

(σελ.20-22). Επίσης, 
τα μέλη απαντούν στο 
κοινό ερώτημα: “πως 

βλέπουν και πως ορα-
ματίζονται το ΤΕΕ;”. Στο 
κάλεσμα του περιοδικού 
ανταποκρίθηκαν όλα τα 
μέλη της Επιτροπής, με 

εξαίρεση τον κ. Νίκο 
Ζώκα, ο οποίος επικα-
λέστηκε μεγάλο φόρτο 
εργασίας και δεν μπό-
ρεσε να ανταποκριθεί 

στη πρόσκληση. 



Bούλα Mασταγκά Α.Μ.

Αρχιτέκτων μηχανικός, Α.Π.Θ., 1980. Ζει και εργάζε-
ται στη Θεσσαλονίκη. Ως ελεύθερος επαγγελματίας 
ασχολήθηκε με τη μελέτη και κατασκευή με αυτεπι-
στασία ιδιωτικών έργων. Την περίοδο 1998- 2007 συ-
νεργάσθηκε με κατασκευαστικές εταιρείες  και συμ-
μετείχε στην κατασκευή μεγάλων έργων (Βασιλικό 
Θέατρο, Μέγαρο Μουσικής Α’ και Β’ κ.λ.π.)  ως υπεύ-
θυνη αρχιτεκτονικών  επί τόπου του έργου. Απο το 
2008 έως το 2011 συνεργάστηκε με την ΜΕΤΕ ΣΥΣΜ 
Α.Ε. Το τελευταίο διάστημα σε συνεργασία με άλλα 
ιδιωτικά γραφεία συμμετείχε σε μελέτη βιοκλιματι-
κής ανάπλασης σχολείων και πρόσφατα σε μελέτη 
μορφολογικών κανόνων για οικισμούς κάτω των 2000 
κατοίκων του ΥΠΕΚΑ. Διετέλεσε μέλος του  Δ.Σ. του 
Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Θεσσαλονίκης (1991-1994)  
και εκπρόσωπος του ΣΑΘ στην ΕΠΑΕ Ευόσμου. Συμ-
μετείχε σε ομάδες εργασίας του ΤΕΕ/ ΤΚΜ.

Θέλουμε ένα ΤΕΕ μαχητικό υπερασπιστή των ερ-
γασιακών και των κοινωνικών δικαιωμάτων του 
μηχανικού.  Να υπερασπίζεται το επάγγελμα , να 
προωθεί τη συλλογικότητα και την αλληλεγγύη των 
μελών του, να παρεμβαίνει δυναμικά και να ορθώ-
νει ανάστημα. Να βροντοφωνάξει ότι η αδρανοποί-
ηση και ο διωγμός των επιστημόνων είναι απειλή 
για την ενότητα της χώρας, τον πολιτισμό της και την 
ασφάλεια των πολιτών της
Θέλουμε ένα ΤΕΕ καταλύτη της παραγωγικής ανα-
συγκρότησης της χώρας μας προς όφελος όλης της 
κοινωνίας. Ο θεσμικός ρόλος του ΤΕΕ  ως «σύμ-
βουλος της πολιτείας» δεν σημαίνει εισπρακτικές 
υπεργολαβίες, όπως των αυθαιρέτων, των ενεργει-
ακών επιθεωρήσεων και ποιος ξέρει τι άλλο ακόμη. 
Σημαίνει αναβάθμιση του ρόλου του και  υιοθέτηση 
των προτάσεών του. Το ΤΕΕ πρέπει  να απαντά με 
την τεκμηρίωση της επιστήμης και με όρους της 
κοινωνίας, απέναντι στα  «τεχνοκρατικά» επιχειρή-
ματα που κυριάρχησαν εδώ και δεκαετίες, και σή-
μερα φορτώνουν στις πλάτες των πολλών την κρίση 
που δημιούργησαν. 
Θέλουμε ένα ΤΕΕ που θα στηρίζεται επιτέλους στη 
συλλογική δύναμη των μηχανικών. Με ανοιχτές 
διαδικασίες και πλατιά συμμετοχή των μελών. Ένα 
θεσμό των μηχανικών, για την κοινωνία.

Δημήτρης Μήτρου Α-Τ.Μ.

O Δημήτρης Μήτρου είναι Αγρ. Τοπογράφος Μηχανι-
κός, ελεύθερος επαγγελματίας-μελετητής δημοσίων 
και ιδιωτικών έργων. Είναι συνιδρυτής της ΑΚΜΗ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ και έχει αναπτύξει επιχει-
ρηματική δραστηριότητα με συμμετοχές σε διάφο-
ρες εταιρείες και startups. Έχει διατελέσει επί σει-
ρά ετών μέλος και πρόεδρος του Δ.Σ. του Συλλόγου 
Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Βορείου Ελ-
λάδος. Έχει συμμετάσχει σε πλήθος πρωτοβουλιών 
του ΤΕΕ/ΤΚΜ ,ως μέλος μονίμων επιτροπών και ως 
εθελοντής. Από το 2006 εκλέγεται στην Αντιπροσω-
πεία του ΤΕΕ/ΤΚΜ και από το 2007 στη Διοικούσα 
Επιτροπή του. Στη προηγούμενη περίοδο διετέλεσε 
σύνδεσμος της Δ.Ε. με τη Μόνιμη Επιτροπή Επαγ-
γελματικών θεμάτων, με την ευθύνη της οποίας δι-
οργάνωσε δράσεις του ΤΕΕ/ΤΚΜ όπως το τριήμερο 
προώθησης επιχειρηματικών ιδεών, η πρωτοβουλία 
διασύνδεσης με τους συναδέλφους στο Εξωτερικό 
«Εντός-Εκτός»,η συνεργασία του επιμελητηρίου με 
τις ΥΔΟΜ της Κεντρικής Μακεδονίας κ.α. Από το 
2007 με απόφαση της Δ.Ε. είναι υπεύθυνος για τη 
οργάνωση των σεμιναρίων του ΤΕΕ/ΤΚΜ, τα οποία 
έχουν παρακολουθήσει χιλιάδες συναδέλφων. Το 
Μάιο του 2011 εκλέχθηκε  πρόεδρος της Δ.Ε. της 
Δημοκρατικής Κίνησης Μηχανικών Κεντρικής Μα-
κεδονίας. Είναι παντρεμένος με τη νηπιαγωγό Γεωρ-
γία Μπόντζιου και έχει δύο γιούς το Στάθη και τον 
Κώστα.

Καταρχήν θεωρώ επιβεβλημένη, μια σειρά αλλαγών 
στο θεσμικό πλαίσιο εκλογής των οργάνων του ΤΕΕ. 

Είμαστε στα τέλη του Μάρτη –οι εκλογές έγιναν ως 
γνωστόν στις 24 Νοέμβρη- και το ΤΕΕ κεντρικά θα 
«ξοδέψει» ολόκληρη τη σεζόν και επιπλέον εκατο-
ντάδες χιλιάδες ευρώ –από αυτά που δαπανήθηκαν 
για τις εκλογές-για να εκλέξει πρόεδρο. Θέσπιση 
άμεσης εκλογής του προέδρου του ΤΕΕ απευθείας 
από τους συναδέλφους και μείωση των μελών της 
Α/ΤΕΕ από 200 σε 100 μέλη, τα ελάχιστα που πρέπει 
να γίνουν. Τώρα σύντομα όπως ζητήσατε, θα ήθε-
λα να προτάξω τα ακόλουθα: Το επιμελητήριο θα 
πρέπει να αναδιοργανωθεί και να είναι από τη μια 
ο αξιόπιστος τεχνικός σύμβουλος της πολιτείας και 
από την άλλη ο συμπαραστάτης στα προβλήματα 
και τις επιδιώξεις του κλάδου των μηχανικών. Θα 
πρέπει να ενημερώνει και να επιμορφώνει τους 
συναδέλφους και να επιδιώκει τις συνέργειες με 
αξιόπιστους φορείς που διαθέτουν τεχνογνωσία 
σε τομείς που αυτό δεν διαθέτει (π.χ. προώθηση 
της επιχειρηματικότητας), ώστε να εξελίσσεται και 
να είναι χρήσιμο στους μηχανικούς. Η πιστοποίηση 
όλων των τεχνικών επαγγελμάτων, υπηρεσιών και 
υλικών, η σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών, η τή-
ρηση μητρώων και η παροχή από το ΤΕΕ υπηρεσιών 
μιας στάσης , είναι στόχοι που πρέπει να πετύχουμε 
τα επόμενα χρόνια και απαιτείται δουλειά και συ-
νεργασία όλων των εκπροσώπων του κλάδου, του 
υπηρεσιακού μηχανισμού του επιμελητηρίου και 
των εθελοντών, για αυτό. 

Νάνος  Α. Ιωάννης Π.Μ.

1982-1988. Πολυτεχνική  Σχολή  Θεσσαλονίκης, Δι-
πλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός.
29-5-1989 έως 01-10-1989 Πρακτική  Άσκηση, 
(COMMET) στο Τεχνικό Βιομηχανικό Κέντρο  Μεταλλι-
κών κατασκευών στο Παρίσι –  C.T.I.C.M DE FRANCE. 
1993-1996 Κατασκευαστής Δημοσίων Έργων, με την 
ιδιότητα Ε.Δ.Ε. 1996- έως  σήμερα  ασχολείται με την 
Μελέτη, Επίβλεψη – Κατασκευή, οικοδομών και  συ-
γκροτημάτων. 2001 - 2005 στέλεχος της  ΗΝΙΟΧΟΣ 
Α.Τ.Ε., ως Πολιτικός Μηχανικός Ε.Δ.Ε. Από  τον Ια-
νουάριο του 2012  είναι  Πιστοποιημένος Ενεργειακός 
Επιθεωρητής. Άρχισε να ασχολείται  με τα  συνδικαλι-
στικά των Μηχανικών με την παράταξη της ΕλΕΜ από 
τον Μάιο του 2009.
Διετέλεσε Α’ Αντιπρόεδρος του Σ.Π.Μ.Ε. την περίοδο 
25-05-2010 έως 12-07-2012, στην συνέχεια  εκλέ-
χθηκε και διετέλεσε Αναπληρωτής Γ. Γραμματέας  του  
Σ.Π.Μ.Ε. από 12-07-2012   έως 08-10-2013. 
Παντρεμένος και έχει δύο παιδιά.

Το  ΤΕΕ  πρέπει  να  είναι  ένα Επιμελητήριο που θα 
σέβεται τον Μηχανικό τον ελεύθερο επαγγελματία  
αυτοαπασχολούμενο, που βιώνει την χειρότερη περί-
οδο των τελευταίων πενήντα χρόνων, όσο αφορά τα 
επαγγελματικά, τα ασφαλιστικά  και τα φορολογικά  
του ζητήματα. Να είναι δίπλα του να τον στηρίζει να 
τον επιμορφώνει, διοργανώνοντας ημερίδες, σεμι-
νάρια και ομιλίες. Θα πρέπει να συνδράμει ώστε να 
λυθούν τα πολλά προβλήματα όπως: 
α) η ανεργία, συμβουλεύοντας το κράτος ως τεχνικός 
σύμβουλος του για επενδύσεις τόσο στα δημόσια 
έργα όσο κ στα ιδιωτικά, προσβλέποντας πάντα και 
στην εκμετάλλευση της πράσινης ενέργειας που είναι  
επιβεβλημένη 
β) η  ασφάλιση των Μηχανικών, πολύ μεγάλος αριθ-
μός συναδέλφων αδυνατούν να φανούν συνεπείς με 
τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις τους με αποτέλεσμα 
να μην έχουν οι ίδιοι και οι οικογένειες τους ιατρο-
φαρμακευτική κάλυψη και
γ) η φορολογία που απαιτεί από όλους ακόμα και 
από τα πολύ μικρά Τεχνικά Γραφεία υποχρεώσεις 
λογιστηρίου ανάλογες με αυτές των πολύ μεγάλων 
επιχειρήσεων.  

Σαμδάνης Κώστας A.M.

Γεννήθηκε στην Δράμα το 1981 και μεγάλωσε στην 
Προσοτσάνη. Διπλωματούχος Αρχιτέκτονας Mηχανι-

κός του ΑΠΘ από το 2008. Εργάστηκε ως μισθωτός 
στη Χαλκιδική (2009-2011). 
Από 2011 διατηρεί τεχνικό γραφείο στη Θεσσαλονίκη, 
οπού ζεί σήμερα.
Συμμετείχε ενεργά στο φοιτητικό κίνημα συνελεύσεων 
και καταλήψεων(2006-2007) για την υπεράσπιση της 
δημόσιας δωρεάν παιδείας ενάντια στην κατάργη-
ση του αρθρου 16 του συντάγματος και στο νέο νόμο 
πλαίσιο για τα πανεπιστήμια. Υπήρξε δραστήριο μέλος 
του Συλλόγου Σπουδαστών Αρχιτεκτονικής. Υπήρξε 
ιδρυτικό μέλος του Σωματείου Mισθωτών Tεχνικών 
Μακεδονίας και μέλος του ΔΣ (2011-2013). Εκλέχτηκε 
μέλος της Aντιπροσωπείας του TEE (2010-2013, 2013-
σήμερα) με την Συσπείρωση Αριστερών Μηχανικών.
Eίναι μέλος της ΑΡ.Α.Σ. (Αριστερή Αντικαπιταλιστική 
Συσπείρωση), οργάνωσης που συμμετέχει στην ΑΝΤ.
ΑΡ.ΣΥ.Α. και στην πρωτοβουλία μετωπικής συμπόρευ-
σης δυνάμεων και αγωνιστών για μια διέξοδο από την 
κρίση χωρίς μνημόνια, χρέος, ευρώ.

Με ευθύνη των δυνάμεων που διαχρονικά συνδιοι-
κούν το ΤΕΕ τα προηγούμενα χρόνια το επιμελητήριο 
όχι μόνο δεν ενέπνευσε τους μηχανικούς, για να εκ-
προσωπήσει τα συμφέροντά της μεγάλης πλειοψη-
φίας τους, αντιθέτως αποτέλεσε τον πρόθυμο συνο-
μιλητή με τις εκάστοτε κυβερνήσεις προωθώντας τα 
συμφέροντα μιας έλιτ μηχανικών. 
Από την διαχείριση των επι πληρωμή σεμιναρίων 
μέσω του ΙΕΚΕΜ, μέχρι την ανοιχτή συνεργασία με τις 
μνημονιακές κυβερνήσεις στο ζήτημα των αυθαιρέ-
των και τη στάση των εκπροσώπων του στο ΕΤΑΑ για 
τη διαχείριση των αποθεματικών και την υπερψήφιση 
των εξοντωτικών αυξήσεων των εισφορών, πάντοτε 
στην πράξη αποτελούσε στήριγμα των επιλογών της 
κυβέρνησης.  
Θα πρέπει έστω και την ύστατη στιγμή το ΤΕΕ να 
επιλέξει το δρόμο της υπεράσπισης του κοινωνικού 
συμφέροντος και μέσα από αυτό και το συμφέρον της 
πλειοψηφίας των μηχανικων. Οταν υπέρτατος νόμος 
του κράτους γίνονται τα συμφέροντα των επιχειρη-
ματιων ενάντια σε εργασιακά δικαιώματα, με την 
ταυτόχρονη λεηλασία της φύσης και την υποβάθμιση 
της ποιότητας ζωής, τότε το ΤΕΕ δεν μπορεί πλέον 
να είναι σύμβουλος τους κράτους, αλλά σύμβουλος 
της κοινωνίας και των κοινωνικών κινημάτων για την 
υπεράσπιση των κοινωνικών αγαθών, της ποιότητας 
ζωής και των δοκιμασμένων από την κρίση συναδέλ-
φων.

Γιώργος Τσακούμης Α-.Τ.M.

Ο Γεώργιος Τσακούμης κατάγεται από το χωριό Ξηρο-
χώρι του Ν. Θεσσαλονίκης. Αποφοίτησε από το Τμήμα 
Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών της Πολυτεχνι-
κής Σχολής του ΑΠΘ τον Μάρτιο του 1995. Υπηρέτησε 
την Στρατιωτική του Θητεία ως έφεδρος αξιωματικός 
του Πυροβολικού μέχρι τον Απρίλιο του 1997. 
Από τότε ζει και εργάζεται στην Θεσσαλονίκη ως ελεύ-
θερος επαγγελματίας μελετητής Δημοσίων Έργων. Εί-
ναι συνιδρυτής και διαχειριστής της εταιρείας μελετών 
ΑΚΚΤ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ. Είναι κάτοχος μετα-
πτυχιακού διπλώματος (Msc) με τίτλο «Περιβαλλοντι-
κός Σχεδιασμός Πόλεων και Κτιρίων» από το Ελληνικό 
Ανοικτό Πανεπιστήμιο.
Από το 2003 μέχρι το 2013 ήταν μέλος της Αντιπρο-
σωπείας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και της 
Επιστημονικής Επιτροπής Αγρονόμων Τοπογράφων 
Μηχανικών του ΤΕΕ. Επίσης διετέλεσε μέλος Δ.Σ., Γ. 
Γραμματέας, Αντιπρόεδρος και Πρόεδρος του ΣΔΑΤΜ-
ΒΕ (2001- 2012) καθώς και Αντιπρόεδρος του ΣΜΕΔΕ-
ΚΕΜ (2011- 2014).

Το Τεχνικό Επιμελητήριο είναι ο θεσμοθετημένος 
τεχνικός σύμβουλος της πολιτείας και αυτός είναι 
ο ρόλος που κυρίως οφείλει να υποστηρίξει με την 
δράση του εφόσον θέλει να επιβιώσει και να παράξει 
έργο μέσα στις όλο και δυσκολότερες συνθήκες που 
αφορούν το επαγγελματικό περιβάλλον των τεχνικών 
επαγγελμάτων. 
Πρέπει να προσπαθήσει πολύ ώστε να ξανακερδίσει 
την αμφισβητούμενη αξιοπιστία του στην συνείδηση 
των μελών του και απέναντι στην Ελληνική Πολιτεία 
και να διεκδικήσει κυρίαρχο ρόλο στον σχεδιασμό 
της ανάκαμψης της χώρας υπηρετώντας με συνέπεια 
τις αρχές της αειφορίας και της ανθρωποκεντρικής 
ανάπτυξης. n
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BLOOMBERG: ΓΕΙΑ ΣΟΥ ΕΛΛΑΔΑ!
Για πορεία ανάκαμψης της Ελλάδας [...] κά-
νει λόγο η διαδικτυακή έκδοση του Bloomberg 
Businessweek, με τίτλο «Γεια σου! Η Ελλάδα κα-
τορθώνει μια απίστευτη ανάκαμψη». Κατά τον αρ-
θρογράφο Πίτερ Κόι, η πορεία διακύμανσης της 
λεγόμενης επιτοκιακής ψαλίδας (ή spreads) των 
ελληνικών ομολόγων δείχνει μια αξιοθαύμαστη 
ιστορία. Η απόδοση του 10ετούς κρατικού ομολό-
γου είχε φτάσει στο τιμωρητικό και απαγορευτι-
κό 30% στην αιχμή της κρίσης, ενώ σήμερα έχει 
υποχωρήσει κάτω από το 7%. Αυτό δείχνει την 
όλο και μεγαλύτερη επιστροφή της εμπιστοσύνης 
των επενδυτών στη ικανότητα της χώρας να απο-
πληρώνει τα χρέη της. Είναι σπάνιο, προσθέτει το 
δημοσίευμα, μια χώρα να μπορεί να αποκαθιστά 
την εικόνα τους προς τους πιστωτές τόσο γρήγο-
ρα. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο γεγονός ότι την 
τρέχουσα εβδομάδα, οι ορισμένες ελληνικές τρά-
πεζες κατόρθωσαν να διαθέσουν σε ξένους επεν-
δυτές μετοχές αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων, 
ενισχύοντας έτσι την κεφαλαιακή τους επάρκεια 
και τη δυνατότητά τους να χορηγούν νέα δάνεια. 
Πάντως, δεν παραβλέπεται το ότι η Ελλάδα εξα-
κολουθεί να αντιμετωπίζει τεράστιες προκλήσεις. 
Κατά τον αρθρογράφο, η κυριότερη από αυτές εί-
ναι ότι πως η λιτότητα δεν επαρκεί για επανέλθει η 
ανάπτυξη. Η χώρα, λέει, πρέπει να εξαλείψει επι-
δοτήσεις και φραγμούς που προστατεύουν συμ-
φέροντα με πολιτικές διασυνδέσεις, ενώ την ίδια 
στιγμή επιβαρύνουν την κοινωνία και βλάπτουν 
την ανάπτυξη. Αναφορά γίνεται και στην έκθεση 
του ΟΟΣΑ, η οποία κατονομάζει «περισσότερους 
από 500 περιορισμούς που ρυθμίζουν σχεδόν τα 
πάντα, από τη διάρκεια του φρέσκου γάλακτος 
μέχρι την πώληση βιταμινών από τα φαρμακεία», 
με κόστος για τις επιχειρήσεις και τους κατανα-
λωτές που εκτιμάται στα 5 δισ. ευρώ ετησίως. 
Πάντως, τονίζεται ότι η Τράπεζα της Ελλάδος, 
ζητά «βαθύτερες και ταχύτερες» δομικές μεταρ-
ρυθμίσεις, αλλιώς «η αναμενόμενη ανάκαμψη θα 
είναι διστακτική και εύθραυστη, υπονομεύοντας 
τις προοπτικές της χώρας για ανάπτυξη».
(Καθημερινή 28/3/2014)

ΜΕΤΡΟ: ΑΡΓΕΙ ΓΙΑΤΙ ΕΧΕΙ ΠΟΛΛΑ ΑΡΧΑΙΑ...
Οι αρχαιολογικές ανασκαφές είναι η βασική αιτία 
των μεγάλων καθυστερήσεων στο έργο του μετρό 
Θεσσαλονίκης, αλλά κάθε σημαντικό αρχαιολογι-
κό εύρημα είναι κεφάλαιο και πλούτος της πόλης, 
που όλοι οι παράγοντες έχουν ευθύνη να εκτιμή-
σουν, να αναδείξουν και να διαφυλάξουν. Αυτό 
υποστηρίζει η “Αττικό Μετρό Α.Ε.”, η οποία χθες 
ανακοίνωσε ότι απέρριψε την ειδική δήλωση δια-
κοπής εργασιών που κατέθεσε στις 14 Μαρτίου η 
κατασκευάστρια κοινοπραξία (όπως αποκάλυψαν 
οι εφημερίδες “Θεσσαλονίκη” και “Μακεδονία” 
στις 24 και 25/3) ως αβάσιμη, μη νόμιμη, κατα-
χρηστική και απαράδεκτη δίνοντας εξηγήσεις 
για όλες τις αιτιάσεις του αναδόχου. Η “Αττικό 
Μετρό” κάλεσε την κοινοπραξία να συνεχίσει, 
ως οφείλει, τις εργασίες κατασκευής του έργου. 
Η “Αττικό Μετρό Α.Ε.” εξηγεί ότι μέχρι σήμερα, 
οκτώ χρόνια μετά την έναρξη των ανασκαφών, 
έχουν δαπανηθεί 82 εκατ. ευρώ από τα περίπου 
90 εκατ. που έχουν εγκριθεί για αρχαιολογικές 
έρευνες, οι οποίες άλλωστε προβλέπονται και στη 
σχετική νομοθεσία. Μάλιστα σύμφωνα με πρό-
σφατη απόφαση του υπουργού Πολιτισμού έπει-
τα από αίτημα των δύο αρμόδιων αρχαιολογικών 
εφορειών και γνωμοδότηση του ΚΑΣ απαιτούνται 
επιπλέον 42,8 εκατ. ευρώ, ώστε να ολοκληρωθεί 
το αρχαιολογικό έργο και στη συνέχεια να αρχί-
σουν οι εργασίες κατασκευής στους σταθμούς και 
τις προσβάσεις τους. Οι αρχαιολογικές εργασίες, 

αναφέρει η “Αττικό Μετρό”, επιβάλλονται από 
τις αρμόδιες εφορείες αρχαιοτήτων, που είναι οι 
κατά το νόμο υπεύθυνες. 
Στη συνέχεια ο ανάδοχος έχει την πλήρη ευθύνη 
της εκτέλεσης των εργασιών. Στο υπογραφέν δε 
μνημόνιο μεταξύ “Αττικό Μετρό” και υπουργείου 
Πολιτισμού οι αρχαιολογικές υπηρεσίες δεσμεύ-
ονται να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια, 
ώστε η αρχαιολογική ανασκαφή να μην υπερβαί-
νει το χρονοδιάγραμμα του εκάστοτε τμήματος και 
σε κάθε περίπτωση τους 20 μήνες. 
Η αναθέτουσα αρχή υποστηρίζει ότι έχει εξασφα-
λίσει όλα τα απαραίτητα κονδύλια για την υλοποί-
ηση του έργου, έχει καταβάλει στον ανάδοχο έως 
και το τελευταίο ευρώ για κάθε εργασία που έχει 
εκτελέσει, οι δε πληρωμές γίνονται στο συντομό-
τερο δυνατό διάστημα και πάντα νωρίτερα από 
την απώτερη προθεσμία που ορίζει ο νόμος. Δεν 
υπάρχει ουδεμία υπέρβαση από το συμβατικό τί-
μημα, το οποίο ανέρχεται σε περίπου 885 ευρώ, 
και από το αντίστοιχο της συμπληρωματικής σύμ-
βασης, ύψους 41,8 εκατ. ευρώ, που αφορά τις 
εκτεταμένες πρόσθετες αρχαιολογικές εργασίες. 
Όσον αφορά το σταθμό της Βούλγαρη, η “Αττικό 
Μετρό” αναφέρει ότι η ανάδοχος κοινοπραξία 
στον τρίτο χρόνο του έργου ζήτησε αλλαγή της 
θέσης του σταθμού Βούλγαρη (κατά 62 μ. ανατο-
λικότερα), τινάσσοντας στον αέρα όλες τις αρχικές 
απαλλοτριώσεις και απαιτώντας νέες, οι οποίες 
άρχισαν εκ του μηδενός. 
Μάλιστα λόγω της αλλαγής της νομοθεσίας για 
τις απαλλοτριώσεις αλλά και των πολλαπλών 
αναβολών των δικαστηρίων που ορίζουν τις τιμές 
αποζημίωσης ακόμη και σήμερα δεν έχουν συ-
ντελεστεί. Όσον αφορά τα βασικά χαρακτηριστικά 
του έργου, δηλαδή τη χάραξη και τις θέσεις των 
σταθμών, αποτελούν επιλογή του δήμου Θεσσα-
λονίκης από το τέλος της δεκαετίας του ’80 και 
ελάχιστα έχουν διαφοροποιηθεί για καθαρά κατα-
σκευαστικούς λόγους. 
Η “Αττικό Μετρό” αναφέρεται και στα επιχειρη-
ματικά προβλήματα της κοινοπραξίας, περιγρά-
φοντας ότι στη διάρκεια του έργου η επικεφαλής 
εταιρεία ΑΕΓΕΚ έχει αλλάξει ιδιοκτήτες δύο 
φορές καταλήγοντας τελικά σε δανείστριες τρά-
πεζες, καθώς είχε αδυναμία εκπλήρωσης των 
οικονομικών υποχρεώσεών της, που περιλάμβα-
ναν την έγκαιρη αποζημίωση των προμηθευτών 
και του προσωπικού. Η αναθέτουσα αρχή διαβε-
βαιώνει τέλος ότι θα συνεχίσει να λειτουργεί “με 
γνώμονα το δημόσιο συμφέρον και πάντα εντός 
των ορίων της νομιμότητας για την κατά το δυνα-
τόν συντομότερη αποπεράτωση του έργου και την 
παράδοσή του για χρήση από τους πολίτες της 
Θεσσαλονίκης”. 
(Μακεδονία 27/3/2014)

ΜΕΙΩΣΗ 2,7% ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΟΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ
Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ-
ΣΤΑΤ), οι τιμές μειώθηκαν σε αγωγούς χάλκινους 
(10,2%), γυψοσανίδες (9,8%), σωλήνες χαλκού 
(9,6%), ανελκυστήρες (6,4%), κιγκλιδώματα σι-
δερένια (5,6%), παράθυρα (5,4%), πετρέλαιο κί-
νησης-Diesel (4,8%), έτοιμο σκυρόδεμα (4,3%), 
μηχανισμούς γκαραζόπορτας (3,9%), πόρτες εσω-
τερικές (3,9%), εντοιχισμένα ντουλάπια (3,9%), 
πλαστικούς σωλήνες (3,6%), σίδηρο οπλισμού 
(3,3%), κιγκλιδώματα αλουμινίου (3%), γρανίτες 
(2,9%), παρκέτα (2,7%), κουφώματα αλουμινίου 
(2,6%) και ξυλεία οικοδομών (2,6%). Στον αντίπο-
δα, ανατιμήσεις σημειώθηκαν σε: Τιμολόγια ΔΕΗ 
(7,9%), κεραμίδια (5,3%), ενισχυτικά κονιαμάτων 
και έτοιμου σκυροδέματος (4,3%) και τούβλα 
(3,1%). Ειδικότερα, από την ΕΛΣΤΑΤ ανακοινώ-
θηκαν τα εξής: Ο γενικός δείκτης τιμών υλικών 
κατασκευής νέων κτιρίων κατοικιών, σημείωσε 
μείωση 2,7% τον Φεβρουάριο 2014 σε σύγκριση 
με τον αντίστοιχο δείκτη του Φεβρουαρίου 2013, 
έναντι μείωσης 0,6% που σημειώθηκε κατά την 
ίδια σύγκριση των δεικτών το 2013 προς το 2012. 
Ο γενικός δείκτης, τον Φεβρουάριο 2014 σε σύ-
γκριση με τον δείκτη του Ιανουαρίου 2014, παρου-
σίασε μείωση 0,2% έναντι μείωσης επίσης 0,2% 

που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση 
των δεικτών το 2013. 
(newsbeast.gr, 21/3/2014)

ΜΕΙΩΣΗ 3,5% ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΒΙ-
ΟΜΗΧΑΝΙΑ
Μείωση 3,5% παρουσίασε ο Γενικός Δείκτης 
Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία (σύνολο Εγ-
χώριας και Εξωτερικής Αγοράς) τον Φεβρουάριο 
του 2014, σε σύγκριση με ένα χρόνο νωρίτερα, 
έναντι αύξησης 0,8% που σημειώθηκε κατά την 
ίδια σύγκριση των δεικτών του έτους 2013 προς 
το 2012. Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, σε σύγκριση 
με τον Ιανουάριο, ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε 
κατά 1,1%, έναντι αύξησης 1,6% που σημειώθη-
κε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του 
έτους 2013. Ο μέσος δείκτης του δωδεκαμήνου 
Μαρτίου 2013 - Φεβρουαρίου 2014, σε σύγκριση 
προς τον ίδιο δείκτη του δωδεκαμήνου Μαρτίου 
2012 - Φεβρουαρίου 2013, παρουσίασε μείω-
ση 1,3%, έναντι αύξησης 3,6% που σημειώθηκε 
κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων 
δωδεκαμήνων.
(Ναυτεμπορική 28/3/2014)

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΕΩΣ 60% ΓΙΑ ΜΠΙΖΝΕΣ ΣΤΗΝ 
ΥΠΑΙΘΡΟ
Μπίζνες... στην ύπαιθρο με επιδοτήσεις έως και 
60% φέρνουν τοπικά κοινοτικά προγράμματα σε 
κατοίκους της περιφέρειας αλλά και αστικών 
κέντρων που θέλουν να επιστρέψουν στα χωριά 
τους. Σε περιοχές έξι νομών «τρέχουν» μέχρι το 
τέλος του Απριλίου χρηματοδοτικές δράσεις για 
την ίδρυση ή τον εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων 
που έχουν να κάνουν με την αγροτική και κτηνο-
τροφική παραγωγή κάθε περιοχής αλλά και με 
δραστηριότητες που έχουν ξεχωριστή ταυτότητα 
ανάλογα με την περιοχή.Οι καταληκτικές ημερο-
μηνίες υποβολής των προτάσεων είναι μέχρι τις 
2 Απριλίου στην Εύβοια, έως τις 11 Απριλίου στη 
Θεσπρωτία και τα Ιωάννινα, μέχρι τις 25 Απριλίου 
σε Αιτωλοακαρνανία και Ευρυτανία και έως τις 30 
Απριλίου στην Πιερία. Επιλέξιμες δαπάνες, ανά-
λογα με τη δράση, είναι η διαμόρφωση περιβάλ-
λοντος χώρου, η κατασκευή ή βελτίωση ακινήτων, 
η προμήθεια και εγκατάσταση νέου μηχανολογι-
κού εξοπλισμού, εγκαταστάσεις βιολογικού κα-
θαρισμού, η αγορά καινούργιων οχημάτων - ισο-
θερμικών βυτίων για τη μεταφορά του γάλακτος, 
τα γενικά έξοδα, όπως αμοιβές μηχανικών και 
συμβούλων, δαπάνες για την κάλυψη του κόστους 
μελέτης - εγκατάστασης συστημάτων διασφάλι-
σης ποιότητας, η αγορά τηλεφωνικών εγκαταστά-
σεων, επίπλων γραφείου και εξοπλισμού. Επίσης 
επιλέξιμες δαπάνες είναι οι δαπάνες κτιριακών 
εγκαταστάσεων, διαμόρφωσης του περιβάλλο-
ντος χώρου, αγοράς καινούργιου μηχανολογικού 
εξοπλισμού, δαπάνες αγοράς λοιπού εξοπλισμού 
π.χ. παραδοσιακών ξύλινων σκαφών για τις περι-
πτώσεις περιηγητικού ή καταδυτικού τουρισμού, 
δαπάνες αγοράς οχημάτων για τις επιχειρήσεις 
εναλλακτικού τουρισμού κ.λπ.
(Έθνος 28/3/2014)

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΠΟ “ΖΩΝΤΑΝΑ ΥΛΙΚΑ”
Ερευνητές του Πανεπιστημίου ΜΙΤ των ΗΠΑ 
έκαναν ένα ακόμα βήμα για τη δημιουργία των 
λεγόμενων «ζωντανών υλικών», υλικών που συν-
δυάζουν ανόργανα και οργανικά συστατικά. Η 
έμπνευση προέρχεται από την ύπαρξη στη φύση 
υλικών όπως τα οστά, όπου συνυπάρχουν ανόρ-
γανα μέταλλα και ζωντανά κύτταρα. Μηχανικοί 
του ΜΙΤ, με επικεφαλής τον Τίμοθι Λου καθηγητή 
του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Βι-
ολογικής Μηχανικής, κατάφεραν να μετατρέψουν 
βακτηριακά κύτταρα, έτσι ώστε αυτά να παράγουν 
βιοφίλμ με ενσωματωμένα μη έμβια υλικά, όπως 
νανοσωματίδια χρυσού και κβαντικές κουκίδες. 
Αυτά τα «ζωντανά υλικά», όπως αποκαλούνται, 
συνδυάζουν τα πλεονεκτήματα των έμβιων κυττά-
ρων (άμεση ανταπόκριση στα ερεθίσματα του πε-
ριβάλλοντος, παραγωγή πολύπλοκων βιολογικών 
μορίων κ.α.) με τα οφέλη των άβιων υλικών (με-
ταφορά ηλεκτρισμού, εκπομπή φωτός κ.α.). Στο 
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μέλλον, τέτοια «υβριδικά» υλικά μπορεί να χρη-
σιμοποιηθούν για τον σχεδιασμό πιο πολύπλοκων 
συσκευών, όπως νέου τύπου μπαταριών, ηλιακών 
κυψελών, αυτο-επιδιορθούμενων υλικών ή δια-
γνωστικών και περιβαλλοντικών αισθητήρων. “Η 
ιδέα μας είναι να βάλουμε μαζί τον έμβιο και τον 
άβιο κόσμο, προκειμένου να δημιουργήσουμε 
υβριδικά υλικά, τα οποία θα έχουν ζωντανά κύττα-
ρα μέσα τους και θα είναι λειτουργικά», δήλωσε 
ο Λου.
(Το Βήμα 26/3/2014)

Πηγή φωτογραφίας: tovima.gr. Μηχανικοί του ΜΙΤ, με επι-
κεφαλής τον Τίμοθι Λου, καθηγητή του Τμήματος Ηλεκτρο-
λόγων Μηχανικών και Βιολογικής Μηχανικής, κατάφεραν να 
μετατρέψουν βακτηριακά κύτταρα, έτσι ώστε αυτά να παρά-
γουν βιοφίλμ με ενσωματωμένα μη έμβια υλικά, όπως νανο-
σωματίδια χρυσού και κβαντικές κουκίδες. Αυτά τα «ζωντανά 
υλικά», όπως αποκαλούνται, συνδυάζουν τα πλεονεκτήματα 
των έμβιων κυττάρων με τα οφέλη των άβιων υλικών .

ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΗΠΑ
Ομάδα βιολόγων και μηχανικών του Πανεπιστημί-
ου της Καλιφόρνια, Σαν Ντιέγκο, με επικεφαλής 
μια Ελληνίδα, παρουσίασε μια πολύ σημαντική 
έρευνα, σύμφωνα με το γνωστό περιοδικό στον 
τομέα της Βιολογίας, Journal of Cell Biology, η 
οποία ανοίγει νέους ορίζοντες για την ανάπτυξη 
νέων φαρμακολογικών στρατηγικών για τη θερα-
πεία χρόνιων φλεγμονωδών παθήσεων. Πρόκει-
ται για την Έφη Μπαστούνη, η οποία εργάζεται 
ως μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο University of 
California, San Diego. «Η ανακάλυψή μας αφορά 
την κατανόηση του μηχανιστικού τρόπου με τον 
οποίο τα λευκοκύτταρα (κύτταρα του ανοσοποιη-
τικού συστήματός μας) κινούνται προς τις εστίες 
φλεγμονής» δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η κα Μπα-
στούνη, σημειώνοντας ότι «πιο συγκεκριμένα, 
ανακαλύψαμε πώς και τι είδους δυνάμεις παρά-
γουν τα ουδετερόφιλα όπως και άλλοι μονοκύττα-
ροι αμοιβαδοειδείς οργανισμοί κατά την κίνησή 
τους. Αυτό κατέστη δυνατό χάρη σε μια νέα τεχνι-
κή μέτρησης και υπολογισμού που έχουμε ανα-
πτύξει στο εργαστήριό μας, η οποία μας επιτρέπει 
να δούμε με υψηλή ακρίβεια πώς αυτά τα τόσο 
μικροσκοπικά κύτταρα (~20 μm) προσκολλώνται 
σε επιφάνειες και ασκούν δυνάμεις σε αυτές 
προκειμένου να προχωρήσουν. Προς μεγάλη μας 
έκπληξη, βρήκαμε ότι τα λευκοκύτταρα προσκολ-
λώνται σε δύο περιοχές (πρόσθια και οπίσθια), 
καθώς μετακινούνται και προχωράνε ουσιαστικά 
“περπατώντας” και άρα ακολουθώντας ένα σχε-
τικά απλό μοτίβο. Μέχρι πρόσφατα, δεν ήταν κα-
τανοητό με ποιο τρόπο τα κύτταρα αυτά κινούνται 
και αν ακολουθούν ακανόνιστη μηχανικά πορεία 
ή χωροχρονικά οργανωμένη». Στην ερώτησή μας 
γιατί η μελέτη αυτή κρίνεται από επιστήμονες και 
αμερικανικά ΜΜΕ ως σημαντική και ποιοι ασθε-
νείς μπορεί να επωφεληθούν, η κα Μπαστούνη 
ανέφερε ότι «οι μελέτες μας αφορούν το πεδίο 
της βασικής έρευνας και οι δυνητικές επιπτώσεις 
της εν λόγω έρευνας θα φανούν μακροπρόθεσμα. 
Η ανακάλυψη των βιοχημικών διεργασιών που 
το κύτταρο χρησιμοποιεί για να παράγει τις απα-
ραίτητες δυνάμεις προκειμένου να μετακινηθεί, 
ανοίγει νέους ορίζοντες στη σχεδίαση φαρμάκων 
για τη θεραπεία πολλών χρόνιων φλεγμονωδών 
ασθενειών (όπως αρθρίτιδα, διαβήτης τύπου 1, 
σκλήρυνση κατά πλάκας), οι οποίες θα βασίζονται 
στον έλεγχο της μετανάστευσης των λευκοκυττά-
ρων». Η Έφη Μπαστούνη γεννήθηκε στην Ουάσι-
γκτον, την αμερικανική πρωτεύουσα, αλλά μεγά-
λωσε στην Αθήνα. Φοίτησε στο τμήμα Ηλεκτρο-
λόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών 

Υπολογιστών στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. 
Το 2006, μετά την αποφοίτησή της, στα πλαίσια 
συνεργασίας της καθηγήτριας της Κωνσταντίνας 
Νικήτα με τον καθηγητή του τμήματος Μηχα-
νολόγων Μηχανικών του University of Illinois at 
Urbana-Champaign, Τζον Γεωργιάδη, εργάστηκε 
για κάποιους μήνες στο εν λόγω πανεπιστήμιο 
[...] Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ για τα μελλοντικά 
σχέδιά της, επεσήμανε ότι σκοπεύει να συνεχίσει 
τις μελέτες της, πιθανώς σε κάποιο άλλο διακε-
κριμένο εργαστήριο, προκειμένου να διευρύνει 
τις βιολογικές της γνώσεις και να εξοικειωθεί με 
περαιτέρω τεχνικές εμβιομηχανικής. Θεωρεί ότι 
η έρευνα του μέλλοντος έγκειται στην διεπιστη-
μονική προσέγγιση για την επίλυση βιολογικών 
και ιατρικών προβλημάτων, όπως για παράδειγμα 
στην έρευνα του καρκίνου.
(Newsbeast, με πηγή το ΑΠΕ-ΜΠΕ 22/3/2014)

ΘΗΣΑΥΡΟΣ” ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ 
ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥΣ
Παρόλο που οι επιφυλάξεις του καταναλωτικού 
κοινού αλλά και των αγροτών είναι μεγάλες για 
το αν μπορεί να καταναλωθεί χωρίς επιφύλαξη η 
ντομάτα από φυτό που ποτίστηκε με αυτό το νερό, 
μελέτες του Ινστιτούτου Εγγείων Βελτιώσεων 
(ΙΕΒ) του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας 
(ΕΘΙΑΓΕ) που ξεκίνησαν το 1995 χαρακτηρίζουν 
πολύτιμο πόρο το ανακτημένο νερό [από βιολο-
γικούς καθαρισμούς] και διαβεβαιώνουν για την 
ασφάλειά του. “Ο εν λόγω πόρος είναι το αποτέ-
λεσμα της επεξεργασίας υγρών αστικών λυμάτων 
από τους βιολογικούς καθαρισμούς και είναι απο-
λύτως απαλλαγμένος από παθογόνα στοιχεία κα-
θώς η εκροή υφίσταται απολύμανση” διευκρινίζει 
στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο επιστημονικός συνεργάτης και 
τέως ερευνητής του ΙΕΒ, Αθανάσιος Πανώρας, με 
αφορμή τη διερεύνηση της δυνατότητας χρήσης 
του συγκεκριμένου πόρου για την άρδευση των 
καλλιεργειών στην περιοχή του Αμυνταίου. “Στην 
ευρύτερη περιοχή της Φλώρινας υπάρχει ένα συλ-
λογικό αρδευτικό δίκτυο, το οποίο υπολειτουργεί, 
καθώς αρδεύει τα μισά στρέμματα από αυτά για 
τα οποία είναι σχεδιασμένο. Αυτό συμβαίνει λόγω 
ανεπάρκειας των υδάτινων πόρων, από τους οποί-
ους εξαρτάται η αγροτική παραγωγή” τονίζει, από 
την πλευρά του, ο γεωπόνος του τμήματος Φυτι-
κής και Ζωικής Παραγωγής της Περιφερειακής 
Ενότητας Φλώρινας Βασίλης Άμπας. Ήδη, εδώ 
και μερικούς μήνες έχουν ξεκινήσει δειγματολη-
ψίες από τον βιολογικό καθαρισμό της περιοχής 
του Αμυνταίου ώστε να διαπιστωθεί, αν το νερό 
είναι κατάλληλο για τις καλλιέργειες. Ολοκληρω-
μένη εικόνα αναμένεται στο τέλος της αρδευτικής 
περιόδου, οπότε και θα ολοκληρωθεί ένα μεγάλο 
μέρος των ποιοτικών αναλύσεων. Αυτές θα διε-
νεργηθούν στο πλαίσιο ερευνητικού προγράμμα-
τος που εκπονείται από την Περιφέρεια Δυτικής 
Μακεδονίας-Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας 
και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
και χρηματοδοτείται από το 3ο Ειδικό Αναπτυξι-
ακό Πρόγραμμα Νομού Φλώρινας. Σε ό,τι αφορά 
την υπάρχουσα εμπειρία στην Ελλάδα, ο κ. Πανώ-
ρας επισημαίνει ότι το 2007 ξεκίνησε η άρδευση 
15.000 στρεμμάτων από το σύνολο των 60.000 
στρεμμάτων του αρδευτικού δικτύου Χαλάστρας 
Καλοχωρίου (στην περιοχή της Θεσσαλονίκης) 
με το νερό από τα επεξεργασμένα αστικά λύματα. 
Την επόμενη χρονιά, η έκταση αυτή διευρύνθηκε 
καταλαμβάνοντας 25.000 στρέμματα. Από τότε 
μέχρι σήμερα, ο υδάτινος αυτός πόρος “συμμε-
τέχει” κάθε χρόνο στην άρδευση της περιοχής, 
σε συνάρτηση πάντα με τη χρήση των υδάτων του 
ποταμού Αξιού. “Όταν ο Αξιός έχει μεγάλες πο-
σότητες υδάτων και κρίνεται ότι δεν χρειάζεται 
το νερό του βιολογικού καθαρισμού, τότε εκείνο 
χρησιμοποιείται σε μικρότερες ποσότητες. Σε 
κάθε περίπτωση, πάντως, συμμετέχει στη χρήση 
νερού για άρδευση από το 2007 μέχρι και σήμε-
ρα” προσθέτει ο επιστημονικός συνεργάτης του 
ΙΕΒ. Κατά τα άλλα, ο αναπληρωτής καθηγητής 
του Τμήματος Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανι-
κών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσα-
λονίκης, Χρήστος Ευαγγελίδης, επισημαίνει στο 

ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι στη Λιβαδειά, 3500 κυβικά μέτρα 
νερού από βιολογικούς καθαρισμούς χρησιμο-
ποιούνται για την άρδευση βαμβακιού, ενώ στην 
Άμφισσα γίνεται παρόμοια χρήση για την άρδευση 
ελαιόδεντρων. Στην Κρήτη γίνεται επίσης άρδευ-
ση από επεξεργασμένα αστικά λύματα σε πολλές 
περιοχές όπως οι Αρχάνες, το Παλιόκαστρο και η 
Χερσόνησος. Σε παγκόσμιο επίπεδο, περισσότερο 
από το 70% των επεξεργασμένων αστικών λυμά-
των χρησιμοποιείται για αρδευτικούς σκοπούς 
στην Καλιφόρνια, στην Ιταλία η χρήση τους γίνε-
ται σε περίπου 40.000 στρέμματα, στη Γαλλία σε 
30.000 στρέμματα, ενώ στην Κύπρο 180.000.000 
κυβικά μέτρα επεξεργασμένων αστικών λυμάτων 
το χρόνο επαναχρησιμοποιούνται στη γεωργία.
(newsit, με πηγή το ΑΠΕ-ΜΠΕ 28/3/2014)

Ο ΠΡΩΤΟΣ ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΗΣ ΜΕ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥΣ!
Για πρώτη φορά, οι αστρονόμοι ανακάλυψαν έναν 
αστεροειδή που περιβάλλεται από δακτύλιους. Η 
ανακάλυψη αποτελεί μεγάλη έκπληξη για τους 
πλανητικούς επιστήμονες, οι οποίοι δεν είναι 
ακόμα σίγουροι πώς ακριβώς θα μπορούσαν να 
έχουν σχηματιστεί τέτοιου είδους δακτύλιοι γύρω 
από έναν αστεροειδή. Ο λόγος για τον αστεροειδή 
Χαρικλώ, ο οποίος βρίσκεται σε τροχιά μεταξύ του 
Κρόνου και του Ουρανού. Με διάμετρο 250 χιλιο-
μέτρων, η Χαρικλώ είναι ο μεγαλύτερος γνωστός 
αστεροειδής σε αυτή τη «γειτονιά». Ψάχνοντας για 
περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το ακριβές 
μέγεθος και το σχήμα του, οι αστρονόμοι γύρισαν 
τα τηλεσκόπιά τους προς τον γιγαντιαίο διαστημι-
κό βράχο ενώ περνούσε μπροστά από ένα μακρινό 
αστέρι, τον Ιούνιο του 2013. Κατά τη διάρκεια της 
έκλειψης που προκλήθηκε, οι επιστήμονες παρα-
τήρησαν δύο πυκνούς δακτύλιους γύρω από τον 
αστεροειδή. Ο παχύτερος εσωτερικός δακτύλιος 
έχει πλάτος περίπου 7 χιλιομέτρων, ενώ ο λεπτό-
τερος εξωτερικός δακτύλιος έχει περίπου 3 χιλι-
όμετρα πλάτος. Η φασματοσκοπική ανάλυσή τους 
αποκάλυψε ότι οι δακτύλιοι αποτελούνται εν μέ-
ρει από παγωμένο νερό. Οι παγωμένοι δακτύλιοι 
αντανακλούν το φως σαν καθρέφτης, μια ιδιότητα 
που εξηγεί μια ανωμαλία που είχε παρατηρηθεί 
παλαιότερα σχετικά με τη Χαρικλώ. Όταν ανακα-
λύφθηκε ο αστεροειδής το 1997, η φωτεινότητά 
του εξαφανίστηκε μυστηριωδώς και επανήλθε 
ξανά το 2008. Ουσιαστικά ενώ ο αστεροειδής 
κινούνταν σε τροχιά, οι δακτύλιοι δεν φαίνονταν 
καλά από τη Γη, όταν όμως ολοκληρώθηκε η 
περιστροφή, η φωτεινότητα της Χαρικλούς αυξή-
θηκε κατά 40 τοις εκατό. Υπάρχουν μόνο τέσσερα 
άλλα γνωστά συστήματα δακτυλίων στο ηλιακό 
μας σύστημα – γύρω από τον Δία, τον Ουρανό, 
τον Ποσειδώνα και τον Κρόνο – και όπως φαίνε-
ται όλα έχουν σχηματιστεί γύρω από πλανήτες. Οι 
αστρονόμοι δεν είναι ακόμα σίγουροι αν το σύστη-
μα δακτυλίου της Χαρικλούς είναι κάτι ξεχωριστό 
που δεν εμφανίζεται σε άλλους αστεροειδείς. Τα 
δαχτυλίδια του αστεροειδούς θα μπορούσαν να 
έχουν σχηματιστεί όταν ένα άλλο ελαφρώς μικρό-
τερο αντικείμενο συγκρούστηκε με την επιφάνειά 
του, εξαπολύοντας συντρίμμια τα οποία μετατρά-
πηκαν σε δακτυλίους και συγκρατούνται από τη 
βαρύτητα του αστεροειδούς. 
(gothess.gr 28/3/2014)

Πηγή φωτογραφίας: gothess.gr. Yπάρχουν μόνο τέσσερα 
άλλα γνωστά συστήματα δακτυλίων στο ηλιακό μας σύστη-
μα – γύρω από τον Δία, τον Ουρανό, τον Ποσειδώνα και τον 
Κρόνο – και όπως φαίνεται όλα έχουν σχηματιστεί γύρω από 
πλανήτες. Τα “δαχτυλίδια” στη Χαρικλώ αποτελούν μέχρι 
στιγμής ...δική της πρωτοτυπία.
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n Σ.Π.Μ.Θ. : ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  (20.3.2014)
Άσκηση επαγγέλματος - 
επαγγελματικά δικαιώματα
Τα επαγγελματικά δικαιώματα των Μηχανικών 
χρειάζονται επικαιροποίηση και εκσυγχρονισμό 
και ο επανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων όλων 
των ειδικοτήτων χρήζει άμεσης και σοβαρής 
αντιμετώπισης.  Τις τελευταίες δύο δεκαετίες 
με την εκρηκτική αύξηση των πανεπιστημιακών 
τμημάτων και των τμημάτων των τεχνολογικών 
ιδρυμάτων έχουν ενταχθεί στο χώρο χιλιάδες νέοι 
επιστήμονες όλων των ειδικοτήτων. Στις περισσό-
τερες των περιπτώσεων τα νέα τμήματα που δημι-
ουργήθηκαν δεν είχαν σαφή επαγγελματικό προ-
σανατολισμό και πέραν του ακαδημαϊκού τίτλου, 
το πρόγραμμα σπουδών τους, κάλυπτε ευρύ αλλά 
ταυτόχρονα και παραπλήσιο γνωστικό αντικείμενο 
με τα ήδη υπάρχοντα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Οι 
απόφοιτοι όλων των τμημάτων κλήθηκαν να εργα-
στούν σε ένα περιβάλλον στο οποίο η καταχώρη-
ση επαγγελματικών δικαιωμάτων ήταν ανύπαρκτη 
και στηρίχθηκε, όπου ήταν πλέον αναπόφευκτο, 
σε συντεχνιακούς συσχετισμούς και σε “παλαιο-
κομματικές” νοοτροπίες και αντιλήψεις. Η πολι-
τεία επί δεκαετίες έκρυψε κάτω από το χαλί τα 
προβλήματα που συσσωρεύονταν. Αποτέλεσμα 
της πρακτικής αυτής είναι τόσο οι μηχανικοί, 
όσο και η πολιτεία και οι πολίτες να βρίσκονται 
σε πλήρη σύγχυση για το ποιος μηχανικός είναι 
αρμόδιος να υπογράψει τι. Το ΤΕΕ και οι κλαδι-
κοί σύλλογοι των μηχανικών έχουν ήδη από το 
2006 αντιληφθεί το μέγεθος των προβλημάτων 
που γεννά αυτή η πρακτική και έχουν πιέσει για 
αλλαγή του τρόπου άσκησης του επαγγέλματος, 
αλλά και για την κατοχύρωση των επαγγελματι-
κών δικαιωμάτων των επιμέρους ειδικοτήτων. 
Σήμερα μέσα στην βαθιά οικονομική κρίση και 
με τις επιταγές της Τρόικας για άνοιγμα του επαγ-
γέλματος του μηχανικού, η πολιτεία έχει ψηφίσει 
νόμο για σύσταση νέων μητρώων (Ν.4030),ενώ 
μόλις πρόσφατα έδωσε την δυνατότητα στο ΤΕΕ 
να συστήσει νέα μητρώα, αλλά και να γίνει φο-
ρέας πιστοποίησης τεχνικών επαγγελμάτων. Η 
δε πρόσφατη απόφαση της Επιτροπής Ανταγω-
νισμού (http://www.epant.gr/img/x2/gnomod/
gnomodo31_1_1391679669.pdf) έχει αναδείξει 
εκ νέου το πρόβλημα, το οποίο συντηρείται από 
το απαρχαιωμένο νομοθετικό πλαίσιο για την 
άσκηση του επαγγέλματος των μηχανικών. Εμείς, 
ως Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών, σε συνερ-
γασία με τους υπόλοιπους κλαδικούς συλλόγους 
και με τη συνδρομή του ΤΕΕ, συνεχίζουμε τον 
διάλογο για τα επαγγελματικά μας δικαιώματα. 
Υπάρχει, στην παρούσα χρονική στιγμή, η συναί-
σθηση ευθύνης όλων των συναδέλφων για την 
αντιμετώπιση του ζητήματος. Έχουμε συνειδη-
τοποιήσει ότι για να πάμε μπροστά χρειαζόμαστε 
νέα εργαλεία. Τέτοιο είναι η σαφής και ξεκάθαρη 
εικόνα των επαγγελματικών μας δικαιωμάτων. 
Δυστυχώς,  η πολιτεία με τις πράξεις της θο-
λώνει τη συζήτηση εντός του κλάδου των μηχα-
νικών. Σήμερα που έχει αλλάξει όλο το πλέγμα 
άσκησης του επαγγέλματος και όλοι οι συνά-
δελφοι προσπαθούν να προσαρμοστούν στο νέο 
περιβάλλον, συγκεκριμένοι κλάδοι ευνοούνται 
περιστασιακά ενώ άλλοι παραμελούνται συστη-
ματικά, θυμίζοντας παλαιές συντεχνιακές πρα-

κτικές οι οποίες αγνοούν το συμφέρον των πολι-
τών και της πολιτείας. Η πολιτεία δεν πρέπει να 
παρεμβαίνει στη συζήτηση για τα επαγγελματικά 
δικαιώματα, αυτή πρέπει γίνεται μεταξύ των ειδι-
κοτήτων των μηχανικών επί ίσης βάσης. Οι μηχα-
νικοί μπορούν να συνθέτουν και να δίνουν λύσεις 
. Η συζήτηση έχει αρχίσει, πράξεις τις πολιτείας 
που διαμορφώνουν δεσπόζουσα θέση σε επιμέ-
ρους κλάδους, πρέπει να ανασταλούν άμεσα. Δεν 
είναι δυνατόν να ανατίθεται στο  ΤΕΕ η ανασύστα-
ση των Μητρώων των μηχανικών και ταυτόχρονα 
η πολιτεία να παρεμβαίνει με  περιορισμούς και 
αποκλεισμούς ειδικοτήτων.  Οι συνάδελφοι Πο-
λιτικοί Μηχανικοί γνωρίζουν πολύ καλά τι μπο-
ρούν να μελετήσουν, να επιβλέψουν και να κα-
τασκευάσουν. Το πράττουν ήδη επί δεκαετίες σε 
όλα τα επίπεδα του δημόσιου και ιδιωτικού βίου.   

n ΣΜΗΒΕ  : ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ (27.2.2014) 
Συνάντηση με Υπουργό Μακεδονίας - Θράκης & 
Αντιπεριφερειάρχη Ενέργειας και Περιβάλλο-
ντος Κ. Μακεδονίας
Κατόπιν αιτήματος του Συλλόγου Μηχανολόγων 
Ηλεκτρολόγων Βορείου Ελλάδος, πραγματοποι-
ήθηκε την Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου συνάντηση 
των εκπροσώπων του κλάδου μας με τον Υπουρ-
γό Μακεδονίας Θράκης κο Θεόδωρο Καράογλου. 
Το Σύλλογό μας εκπροσώπησε ο Πρόεδρος κος 
Αθανάσιος Κολότσιος και η Γενική Γραμματέας κα 
Μαρία Αντωνιάδου. Τον Πανελλήνιο Σύλλογο Δι-
πλωματούχων Μηχανολόγων-Ηλεκτρολόγων εκ-
προσώπησε ο Α’ Αντιπρόεδρος κος Ηλίας Χομσί-
ογλου. Οι εκπρόσωποι του κλάδου μας ενημέρω-
σαν πλήρως τον Υπουργό Μακεδονίας-Θράκης σε 
ό,τι αφορά στο θέμα των επαγγελματικών δικαιω-
μάτων των Μηχανικών (υπ’ αριθμ. γνωμοδότηση 
34/2014/ΦΕΚ 176Β/30-01-2014 της Επιτροπής 
Ανταγωνισμού) και τις προωθούμενες νομοθε-
τικές ρυθμίσεις. Ρυθμίσεις, που προκαλούν την 
απαράδεκτη, αντιδεοντολογική, αντιεπιστημονική 
και επικίνδυνη ισοπέδωση των επαγγελματικών 
δικαιωμάτων των Ηλεκτρολόγων-Μηχανολόγων 
Μηχανικών. Ο Υπουργός, αφού άκουσε με προσο-
χή τις απόψεις των εκπροσώπων του κλάδου μας, 
δεσμεύτηκε ότι θα μεταφέρει τις απόψεις αυτές 
στον Υπουργό Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας 
και εξέφρασε την επιφύλαξη του για τον τρόπο 
πιθανής εισαγωγής της νομοθετικής ρύθμισης 
προς ψήφιση στη Βουλή. Συγκεκριμένα τόνισε 
ότι εφόσον εισαχθεί το νομοσχέδιο στη Βουλή με 
τη μορφή ενός άρθρου και με τη διαδικασία του 
κατεπείγοντος, πιθανότατα δεν θα δοθεί χρόνος 
δημόσιας διαβούλευσης και παρουσίασης των 
απόψεων των αρμόδιων φορέων. Οι εκπρόσωποι 
του κλάδου εξέφρασαν την αντίθεσή τους σε μια 
τέτοιου είδους μεθόδευση διαμόρφωσης τετελε-
σμένων και την έντονη δυσαρέσκεια για την απα-
ξίωση του κλάδου, αλλά και των Πολυτεχνείων και 
Πολυτεχνικών Σχολών της χώρας μας. Την ίδια 
μέρα πραγματοποιήθηκε συνάντηση στη Γενική 
Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κ. Μακε-
δονίας με τον Αντιπεριφερειάρχη Ενέργειας και 
Περιβάλλοντος κο Θεοφάνη Παππά. Από πλευράς 
της Γεν. Δ/νσης Ανάπτυξης συμμετείχαν επίσης ο 
κος Νικόλαος Τσοτσόλης (Γενικός Δ/ντης Ανάτπυ-
ξης), η κα Γλυκερία Σαλγκάμη (Δ/ντρια Δ/νσης Βι-
ομηχανίας) και ο κος Στέργιος Παπαπαναγιώτου 
(Προϊστάμενος Τμήματος Τεχνικών Εφαρμογών). 
Στη συνάντηση αυτή, μαζί με τους υπόλοιπους 
εκπροσώπους του κλάδου παρευρέθηκε και ο 
Ταμίας του ΣΜΗΒΕ κος Πασχάλης Κόπτσης. Οι 
εκπρόσωποι της Δ/νσης Ανάπτυξης ενημερώ-
θηκαν σχετικά και παρέλαβαν κοινό Υπόμνημα 
του ΣΜΗΒΕ και του ΠΣΔΜ-Η σε ό,τι αφορά στα 
επαγγελματικά δικαιώματα των Η-Μ Μηχανικών. 
Οι εκπρόσωποι της Δ/νσης Ανάπτυξης άκουσαν 
προσεκτικά τις απόψεις μας και ο κύριος Αντι-
περιφερειάρχης δεσμεύτηκε να μεταφέρει τις 
απόψεις μας στους Υπηρεσιακούς Παράγοντες 
του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότη-
τας. Επίσης, ζήτησε από τους Δ/ντές Ανάπτυξης 
να διαμορφώσουν τις απόψεις της Υπηρεσίας 
τους σχετικά με τις όποιες πιθανές παρενέργειες 
συνεπάγεται η εφαρμογή του προωθούμενου νο-
μοθετήματος για την υγεία και ασφάλεια των πο-
λιτών, αλλά και για το δημόσιο συμφέρον. Πριν και 
κατά τη διάρκεια της συζήτησης υπήρχε συγκέ-

ντρωση διαμαρτυρίας συναδέλφων στο ισόγειο 
του κτιρίου της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης 
της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας. Διανεμήθηκε 
στους μηχανικούς αλλά και στους διερχόμενους 
πολίτες σχετικό πληροφοριακό υλικό.
Ο ΣΜΗΒΕ ζητά το πάγωμα της μέχρι τώρα δια-
δικασίας και προτείνει να δοθεί εύλογος χρόνος 
σε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς (Πολυ-
τεχνεία, Σύλλογοι Μηχανικών, ΤΕΕ) προκειμέ-
νου να διαμορφώσουν από κοινού το νέο νομο-
θετικό πλαίσιο για τα επαγγελματικά δικαιώμα-
τα των Μηχανικών. Επίσης, καλεί τα μέλη του 
να βρίσκονται σε διαρκή επαγρύπνηση και να 
ενισχύουν με την παρουσία τους κάθε προσεχή 
δράση του Συλλόγου.

n ΠΣΔΜ-Η & ΣΜΗΒΕ : ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΑ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Διαχρονικά η πρόσβαση σε συγκεκριμένους το-
μείς δραστηριότητας των Διπλωματούχων Μηχα-
νικών και ιδίως στη μελέτη, στην επίβλεψη υλο-
ποίησης της μελέτης, στην επίβλεψη λειτουργίας 
των εγκαταστάσεων και στις πραγματογνωμοσύνες 
καθοριζόταν με βάση την αρχή της αναγκαιότητας 
για την προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος, την 
υποχρέωση για προστασία της ζωής και της υγεί-
ας εργαζομένων και πολιτών, την ασφάλεια των 
εγκαταστάσεων και την προστασία των περιβάλ-
λοντος. Η τήρηση των παραπάνω αρχών καθόριζε 
τη χορήγηση επαγγελματικών δικαιωμάτων σε ει-
δικότητες Διπλωματούχων Μηχανικών, σύμφωνα 
με το γνωστικό αντικείμενο των σπουδών τους. Οι 
Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι, Μηχανολόγοι και 
Ναυπηγοί Μηχανικοί αντιμετώπιζαν στην πορεία 
του χρόνου τα εξής προβλήματα όσον αφορά τα 
επαγγελματικά τους δικαιώματα:
α. Τη «διείσδυση» άλλων κλάδων, πλην των Η/Μ, 
σε επαγγελματικά δικαιώματα επί των Η/Μ εγκα-
ταστάσεων, η οποία εφαρμοζόταν ή προσπαθού-
σε να εφαρμοστεί μέσα από την υποβάθμιση της 
σημασίας τους, κυρίως στον τομέα των κτιρίων, 
με τη χρησιμοποίηση του όρου «απλές εγκατα-
στάσεις».
β. Τη δημιουργία νέων «εξειδικευμένων» τμη-
μάτων στα πολυτεχνεία, με έμφαση σε μέρος του 
γνωστικού αντικειμένου του Ηλεκτρολόγου ή Μη-
χανολόγου Μηχανικού.
γ. Την είσοδο στο επάγγελμα αποφοίτων από πλει-
άδα σχολών εξωτερικού, όπου τα προγράμματα 
σπουδών στην πλειονότητά τους, κυρίως στις αγ-
γλοσαξονικές χώρες, έχουν μεγαλύτερο χαρακτή-
ρα εξειδίκευσης, η οποία δημιούργησε συνθήκες 
πίεσης ομάδων αποφοίτων για επαγγελματικά 
δικαιώματα, όχι σύμφωνα με το γνωστικό αντι-
κείμενο των σπουδών τους, αλλά στο σύνολο των 
Η/Μ εγκαταστάσεων.
Παράλληλα, με την ιδεολογική και πολιτική επι-
κράτηση του οικονομικού νεοφιλελευθερισμού 
στην ΕΕ, ξεκίνησε σταδιακά η προσπάθεια εξό-
ντωσης των μικρών και μεσαίων ελεύθερων 
επαγγελματιών Μηχανικών, με απώτερο στόχο 
τη δημιουργία «μεγάλων» γραφείων/εταιρειών. Η 
απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων σε όφε-
λος των ισχυρών, περιλαμβάνει εκτός των άλλων, 
και το ιδεολόγημα «του ανοίγματος των επαγγελ-
μάτων», ούτως ώστε ο εργοδότης να έχει τη δυνα-
τότητα με ένα μηχανικό να καλύπτει το σύνολο των 
αναγκών του και να διευρύνει το άνεργο επιστη-
μονικό δυναμικό, από το οποίο αντλεί φθηνούς 
εργαζόμενους. Την εποχή των μνημονίων, τρόικα 
και κυβερνήσεις, έβαλαν σε άμεση εφαρμογή τις 
νεοφιλελεύθερες πολιτικές.
Η πρώτη προσπάθεια επί των επαγγελματικών 
δικαιωμάτων των Η-Μ έγινε με το Ν.3982/11. 
Πέρα από τις επιμέρους αντιρρήσεις μας που 
εξακολουθούν να ισχύουν, διατηρήθηκε η έννοια 
των Η/Μ εγκαταστάσεων στα ζητήματα που κατ’ 
αρχήν ρύθμιζε ο Ν.3982/11 και αφορούσαν στην 
κατασκευή, τη συντήρηση και τη λειτουργία των 
εγκαταστάσεων.
Με την τροποποίηση του Ν.3982/11 στο άρθρο 
228 του Ν.4072/12, η ισχύς της εξουσιοδότησης 
του Ν.3982/11 επεκτάθηκε και στα αποκλειστικά 
αντικείμενα των Διπλωματούχων Μηχανικών, δηλ. 
τη μελέτη, την επίβλεψη, την επίβλεψη λειτουργί-
ας και τις πραγματογνωμοσύνες. Διατήρησε με 
ειδική αναφορά τα δικαιώματα των Ηλεκτρολό-
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γων, Μηχανολόγων και Ναυπηγών και προέβλεπε 
την έκδοση Π.Δ. για τη ρύθμιση των δικαιωμάτων 
άλλων κλάδων ή επιπέδων εκπαίδευσης. Η πρό-
σφατη νομοθετική πρωτοβουλία την κυβέρνησης, 
την οποία, αν και χαρακτήρισε αναιτιολόγητη και 
αποσπασματική, επικρότησε στην ουσία η Επι-
τροπή Ανταγωνισμού, περιέχει τις εξής κύριες 
«καινοτομίες»:
- Εισάγει τον ασαφή όρο της «Μηχανικής», κα-
ταργώντας τον όρο «Η/Μ εγκαταστάσεις», το πε-
ριεχόμενο των οποίων επακριβώς προσδιορίζεται 
στο Ν.3982/11, σε αντίθεση με όσα ψευδώς ισχυ-
ρίζεται η Ε.Α.
- Αντιστρέφει το ερώτημα από το «ποιός άλλος 
πλην Η-Μ Διπλωματούχων Μηχανικών έχει το δι-
καίωμα επί του συνόλου ή μέρους των Η/Μ εγκα-
ταστάσεων», στο «ποιος ΔΕΝ έχει το δικαίωμα 
επί των Η/Μ εγκαταστάσεων».
- Η απάντηση στο αντιστραμμένο ερώτημα θα 
δίνεται, όχι μέσα από νομοθετική ρύθμιση (ΠΔ), 
αλλά από απόφαση της επιτροπής Τεχνικών 
Επαγγελμάτων.
Η απάντηση που εστάλη στην Επ.Αν. αποτελεί 
επαρκή, τεχνικά και νομικά, τεκμηρίωση των 
απόψεών μας. Αυτό αποδεικνύεται και από την 
προσπάθεια της Επ.Αν. να απαντήσει σε επιμέ-
ρους θέματα, ανεπιτυχώς και με ανακρίβειες. Το 
πρόβλημα βέβαια δεν είναι τεχνικό και νομικό, 
αλλά αμιγώς πολιτικό και με πολιτικούς όρους, 
δυστυχώς, το αντιμετώπισε και η Επ.Αν. Με την 
προωθούμενη νομοθετική ρύθμιση παραβιά-
ζεται προδήλως η αρχή της αναγκαιότητας διότι 
αθετείται ευθέως η συνταγματική υποχρέωση 
της πολιτείας για την προστασία της ζωής και 
της υγείας των Ελλήνων πολιτών από τους ηλε-
κτρολογικούς και μηχανολογικούς κινδύνους στο 
βαθμό που αυτή ανατίθεται άνευ διακρίσεων σε 
ειδικότητες μηχανικών παντελώς ασχέτων με τις 
ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Από την 
άλλη πλευρά, σήμερα στις ηλεκτρομηχανολογικές 
εγκαταστάσεις όπως είναι π.χ. οι ανελκυστήρες, 
τα δοχεία υπό πίεση (π.χ. φιάλες υγραερίου), τα 
δίκτυα καυσίμων, τα ηλεκτρικά δίκτυα ή οι βιομη-
χανικές εγκαταστάσεις, προκαλούνται εκατοντά-
δες ατυχήματα ετησίως, συχνά θανατηφόρα. Επο-
μένως η επικινδυνότητα των ηλεκτρολογικών και 
μηχανολογικών εγκαταστάσεων είναι δεδομένη 
και δεν αμφισβητείται. Όμως τα προτείνοντα «αρ-
μόδια υπουργεία» δεν εξηγούν τους λόγους βάσει 
των οποίων θεωρήθηκε είτε ότι η επικινδυνότητα 
αυτή μειώθηκε ή το πώς όλες οι ειδικότητες των 
μηχανικών απέκτησαν ξαφνικά τα απαιτούμε-
να προσόντα. Ακόμα και με όρους μνημονίου, το 
επάγγελμα του διπλωματούχου μηχανολόγου ηλε-
κτρολόγου πρέπει να υπαχθεί στο εδάφιο 4iii της 
παραγράφου 6.5.1 του «Μνημονίου Συνεννόησης 
στις Συγκεκριμένες Προϋποθέσεις Οικονομικής 
Πολιτικής» και όχι στο εδάφιο 4iv της ιδίας πα-
ραγράφου, όπως προκρίνεται από τα «αρμόδια» 
υπουργεία.
Οι βασικοί άξονες των θέσεών μας είναι:
α. Η διατήρηση του όρου των Η/Μ εγκαταστά-
σεων, και ο επακριβής προσδιορισμός τους έτσι 
όπως προβλέπεται στο Ν.3982/11.
β. Η διατήρηση των δικαιωμάτων μόνο των Ηλε-
κτρολόγων, Μηχανολόγων, Ναυπηγών επί του 
συνόλου των Η/Μ εγκαταστάσεων.
γ. Ο αποκλεισμός των ειδικοτήτων των δομικών 
κατασκευαστών, σε δικαιώματα επί των Η/Μ 
εγκαταστάσεων (σχετική απόφαση Διοικούσας 
Επιτροπής ΤΕΕ).
δ. Η απόδοση δικαιωμάτων σε Η/Μ εγκαταστά-
σεις, σε ειδικότητες με γνωστικό αντικείμενο 
σπουδών σε μέρος των Η/Μ εγκαταστάσεων, να 
γίνει με νομοθετική ρύθμιση (ΠΔ) και να αφο-
ρά μόνο το μέρος των Η/Μ εγκαταστάσεων του 
γνωστικού τους αντικειμένου.
ε. Η διατήρηση του ενιαίου των δικαιωμάτων 
των Ηλεκτρολόγων, Μηχανολόγων, Ναυπηγών, 
για λόγους βιωσιμότητας του επαγγέλματος και 
συνθετότητας των εγκαταστάσεων.
Οι θέσεις αυτές βασίζονται στη γενική αρχή ότι 
τα επαγγελματικά δικαιώματα των Διπλωματού-
χων Μηχανικών αποδίδονται με βάση το γνωστικό 
αντικείμενο των σπουδών τους, το οποίο προκύ-
πτει τόσο από το πρόγραμμα σπουδών όσο και από 
την επιστημονική κατεύθυνση κάθε τμήματος.
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1. Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ
Σύμφωνα με τον Νόμο 4663/1930 ……«Εν τη 
ασκήσει του επαγγέλματος του διπλωματούχου 
πολιτικού μηχανικού νοείται συνυπάρχουσα και 
η εξάσκησις του επαγγέλματος του άρχιτέκτονος 
και τοπογράφου, της ασκήσεως του επαγγέλμα-
τος του αρχιτέκτονος περιοριζομένης εις καθα-
ρώς αρχιτεκτονικάς και οικοδομικάς εργασίας, 
του δε τοπογράφου εις καθαρώς τοπογραφικάς 
εργασίας.»…..
Αποτέλεσμα: το 98% του δομημένου περιβάλλο-
ντος παράγεται με οικοδομικές άδειες που φέ-
ρουν την υπογραφή μηχανικών και υπομηχανικών 
κάθε ειδικότητας οι οποίοι, χωρίς κανένα ενδοι-
ασμό, υποκύπτουν στους «κανόνες της αγοράς» 
και υλοποιούν άκριτα τις επιθυμίες του κάθε «πε-
λάτη» με αποτέλεσμα την  περιθωριοποίηση της 
έντεχνης αρχιτεκτονικής έκφρασης η έλλειψη της 
οποίας διαμορφώνει διαδραστικά  το αισθητικό 
κριτήριο των επόμενων γενεών, συμπεριλαμβα-
νομένων των ίδιων των αρχιτεκτόνων. 
2. Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ
H δεδηλωμένη αδυναμία της Νεοελληνικής πολι-
τείας να δημιουργήσει σύγχρονα χωροταξικά και 
πολεοδομικά εργαλεία με πραγματικά κοινωνικά, 
οικονομικά και περιβαλλοντικά δεδομένα, σύμ-
φωνα με τις αρχές του Ευρωπαϊκού πολιτισμικού 
χώρου, ώστε ο αειφόρος, κατά το Σύνταγμα και τις 
διεθνείς Συνθήκες, αναπτυξιακός σχεδιασμός να 
καταστεί εφικτός, είχε σαν αποτέλεσμα την αντι-
παραγωγική λειτουργική αναρχία, η οποία έδωσε 
την ευκαιρία στο συλλογικό φαντασιακό να εκφρα-
στεί  μορφολογικά με έναν εγχώριο κώδικα του 
kitsch, που την «καλύτερη» εκδοχή του αποτελεί 
το «νεοπαραδοσιακό υποκατάστατο» όπως αυτό 
ορίστηκε και στιγματίστηκε, το 1981, στο Βόλο, 
στο Διεθνές Συμπόσιο με θέμα τη Συντήρηση και 
αναβίωση παραδοσιακών κτιρίων και συνόλων.
Από, το 1977 ξεκίνησε η διάδοση μορφολογικών 
προτύπων από το ΥΠΕΧΩΔΕ, ώστε να σωθεί με 
αυτόν τον τρόπο η «εικόνα» της ακίνητης λαϊκής, 
πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς, στη μορ-
φή με την οποία είχε εκφραστεί στην Ύδρα, στη 
Μύκονο, στα Ζαγόρια, στο Πήλιο και αλλού.
Τριάντα περίπου χρόνια μετά, το Υπουργείο Αιγαί-
ου υιοθετεί την ίδια φιλοσοφία, μέσω Προεδρι-
κών Διαταγμάτων, σε μεγάλο μέρος του Αιγαίου.
Το υπουργείο Αιγαίου δεν προέτρεψε, επέβαλε 
είτε με αποφατικό, είτε με καταφατικό τρόπο, 
συγκεκριμένη τυπολογία και μορφολογία διώρο-
φης οικίας η οποία, στο πιλοτικό διάταγμα, ΦΕΚ 
171Δ/2005, για τον Αϊ - Στράτη, συνοδεύεται με 
υποχρεωτικές όψεις, κατόψεις και τομές. 
Αυτό το διάταγμα, που είχε ως άλλοθι πάλι ένα 
σεισμό – αυτόν του 1968, χρησιμοποιήθηκε ως 
πρότυπο για άλλους 21 οικισμούς και από τότε για 
όλους τους παραδοσιακούς οικισμούς. Ακόμα και 
σήμερα κυριαρχεί στη συνείδηση των μελετητών 
ως  πρότυπο διάταγμα προστασίας με αποτέλεσμα 
να θεωρείται κατάλληλο για όλη την ελληνική επι-
κράτεια.Σε μια σειρά από επιστημονικά συνέδρια, 
εγχώρια και διεθνή, έχει κατ’ επανάληψη καταγ-
γελθεί το ψευδεπίγραφο του νέο-παραδοσιακού. 
Παρά την ομοφωνία της επιστημονικής κοινό-
τητας, εξακολουθεί να κυριαρχεί στο συλλογικό 
υποσυνείδητο.
3. Η ΤΡΙΤΗ, ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ, ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ
Πριν τρία χρόνια, το ΥΠΕΚΑ προκύρηξε το «Πρό-
γραμμα εκπόνησης μελετών για τη θεσμοθέτηση 
μορφολογικών κανόνων για τη δόμηση και την 
αρχιτεκτονική στους μικρούς οικισμούς της χώ-
ρας και σε περιοχές εκτός σχεδίου».
Το πρόγραμμα δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί. Σύμ-
φωνα με τις εξαγγελίες, με αυτές τις μελέτες, σε 
48 νομούς της χώρας, σε δεκατρείς χιλιάδες πε-
ρίπου οικισμούς, θα διατυπωθούν μορφολογικοί 
κανόνες που θα επιτηρούνται από τα Συμβούλια 
Αρχιτεκτονικής και μόνον κατ’ εξαίρεση θα επι-
τρέπεται η όποια τάση σύγχρονης αρχιτεκτονικής 
έκφρασης, εκτός της «νεοπαραδοσιακής». 
Βασικό άλλοθι αυτής της οριζόντιας μορφοκρα-
τίας, που τείνει να επιβληθεί για τις επόμενες 
δεκαετίες, είναι ότι, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 
2 του Ν. 4030/2011, μόνον στους περίπου 800 

χαρακτηρισμένους παραδοσιακούς οικισμούς,  
υπογράφουν την αρχιτεκτονική μελέτη αποκλει-
στικά οι Αρχιτέκτονες Διπλωματούχοι Ανωτάτων 
Σχολών. Στους «αδιάφορους» οικισμούς κάτω 
των 2000 κατοίκων, που είναι περίπου 12.000, 
έχουν δικαίωμα υπογραφής όλοι οι υπόλοιποι μη-
χανικοί και υπομηχανικοί οπότε, σύμφωνα με την 
αντίληψη της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου 
που προώθησε αυτές τις αναθέσεις, θα πρέπει να 
εφοδιαστούν με υποχρεωτικό μορφολογικό οδη-
γό, ώστε να συνεχίσουν ν’ «αρχιτεκτονούν» εσαεί.
4. ΜΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑ-
ΣΤΡΟΦΗΣ
Τον περασμένο Ιανουάριο, στη Ναύπακτο,  στην 1η 
Επιστημονική συνάντηση συνΕργασίας με θέμα: 
Μελέτες Μορφολογικών Κανόνων Δόμησης και 
Αρχιτεκτονική Κληρονομιά, για πρώτη φορά ο 
ΣΑΔΑΣ-Πανελλήνια Ενωση Αρχιτεκτόνων  , οι 
Ακαδημαϊκοί Αρχιτέκτονες, το ΥΠΕΚΑ, οι Με-
λετητές, και η ΥΔΟΜ της Εκκλησίας (πρώην 
Ναοδομία), αφουγκράστηκαν ο ένας τον άλλον σε 
δημόσιο και ισότιμο διάλογο, με σκοπό να συμ-
βάλλουν όλοι ώστε το συγκεκριμένο Πρόγραμμα 
Μελετών να μην καταλήξει σε έτοιμες συνταγές, 
δηλαδή σε έναν «Τσελεμεντέ» που θα μαγειρεύει 
στη θέση του «Μάγειρα».
5. ΟΤΑΝ Η «ΕΥΚΑΙΡΙΑ» ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΛΛΟΘΙ: ΕΠΑ-
ΝΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ
Παρά τη δηλωμένη συναίνεση του υπουργείου 
για συνεργασία με όλους τους φορείς που εμπλέ-
κονται στην άσκηση της Αρχιτεκτονικής και ενώ 
βρίσκεται σε εξέλιξη για πρώτη φορά  η συνερ-
γασία Πανελλήνιας  Ένωσης  Αρχιτεκτόνων  ,με-
λετητών, υπουργείου, και πανεπιστημιακών, στην 
κατεύθυνση της εξεύρεσης κοινών τόπων  και 
μάλιστα βρίσκεται στο στάδιο της σύνταξης των 
πορισμάτων,  δημοσιεύματα («Η Καθημερινή» 
9/2/2014,)  φέρουν  τον  αναπληρωτή υπουργό 
Περιβάλλοντος, αμέσως μετά τον πρόσφατο σει-
σμό στην Κεφαλλονιά, να δηλώνει  ότι «Μέσα στο 
επόμενο διάστημα θα επεξεργαστούμε τη δημι-
ουργία ενός προτύπου με μορφολογικούς κα-
νόνες για το νησί, με τη συμμετοχή της τοπικής 
κοινωνίας και των επιστημόνων. Θα κινηθούμε 
στο επιτυχημένο παράδειγμα της Νέας Φιλαδέλ-
φεια.
Τη στιγμή μάλιστα, που για κάθε αρχιτέκτονα είναι 
σαφές ότι το παράδειγμα της Νέας Φιλαδέλφειας 
οφείλει τις αρετές του στον πολεοδομικό του ιστό, 
στην κλίμακα των κτιρίων και όχι στους μορφολο-
γικούς κανόνες.
ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ
Απαραίτητη προϋπόθεση για αποφυγή του αδιέ-
ξοδου είναι το προφανές πλην όμως, δυστυχώς, 
δύσκολα κατανοητό:
Οι σεισμοί στους σεισμολόγους, η αρχιτεκτονική 
στους αρχιτέκτονες.
Ο ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ πιστεύει ότι αναγκαία και ικα-
νή συνθήκη για την προστασία και ανάδειξη της 
Ακίνητης Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς 
είναι η εφαρμογή, μέσω του Χωροταξικού, Πολε-
οδομικού και Αστικού Σχεδιασμού, των αρχών της 
Τέχνης και της Επιστήμης που διέπουν τις κυρω-
μένες από τη χώρα μας Συμβάσεις, για την Ευρω-
παϊκή Αρχιτεκτονική, Αρχαιολογική και Τοπιακή 
Κληρονομιά και όχι η τάση επιβολής μίας στείρας 
νέο-παραδοσιακής εικόνας, μέσω μορφολογικών 
κανόνων. Σε κάθε περίπτωση, περιμένουμε τη σύ-
νταξη των πορισμάτων της Επιστημονικής Ομάδας 
της 1ης συνάντησης συνΕργασίας της Ναυπάκτου.

n ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων : 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η νέα ανανεωμένη ιστοσελίδα του ΣΑΔΑΣ – Πα-
νελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων είναι πλέον γεγο-
νός, στη γνωστή διεύθυνση : www.sadas-pea.gr.
Μέσα στο γενικότερο κλίμα κρίσης και ύφεσης, 
όπου οι δυνατότητες μειώθηκαν και οι οικονομι-
κές προσφορές εξαντλήθηκαν, νέοι συνάδελφοι, 
προσέφεραν τις γνώσεις και τις ιδέες τους, δου-
λεύοντας στα πλαίσια της επιτροπής του συλλόγου 
για την δημιουργία ενός ανανεωμένου ιστότο-
που. Σας προτρέπουμε να επισκεφτείτε το www.
sadas-pea.gr και να ανανεώσετε την εγγραφή 
σας στο newsletter, προκειμένου να λαμβάνετε 
την εβδομαδιαία ενημέρωση του Συλλόγου, για 
ποικίλα θέματα.  n
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ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 
ΑΠΟ ΤΟ HORIZON ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ 
ΑΛΛΑΓΕΣ ΕΙΣΑΓΕΙ 
ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ 
ΓΙΑ ΤΑ LOGISTICS

Κεφάλαια άνω των 2 δισ. ευρώ για έργα έρευ-
νας, καινοτομίας και τεχνολογίας, θα μπορούσαν 
να εισρεύσουν στην Ελλάδα μέχρι το 2020 από 
τα κονδύλια του προγράμματος HORIZON 2014-
2020, αν επαληθευτούν οι προσδοκίες του γενι-
κού γραμματέα  Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), 
Χρήστου Βασιλάκου.
Στη διάρκεια πρόσφατης συνέντευξης Τύπου 
στη Θεσσαλονίκη, ο κ.Βασιλάκος εξέφρασε την 
αισιοδοξία ότι το ποσοστό συμμετοχής της Ελ-
λάδας στο HORIZON 2014-2020 θα μπορούσε να 
φτάσει το 3% μέχρι το 2020. Η συνέντευξη Τύπου 
πραγματοποιήθηκε με την ευκαιρία ενημερωτι-
κής εκδήλωσης της ΓΓΕΤ για το ΗORIZON, στο 
πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβου-
λίου της ΕΕ.

«Στο 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Έρευνα η 
συμμετοχή της Ελλάδας ήταν 2,2%, που ισο-
δυναμεί με 950 εκατομμύρια ευρώ. Πιστεύω 
ακράδαντα ότι είναι εφικτός και ρεαλιστικός 
ο στόχος να διατηρήσουμε αυτό το ποσοστό, 
πράγμα που σημαίνει ότι -βάσει του συνολικού 
προϋπολογισμού του HORIZON (σ.σ. περίπου 80 
δισ. ευρώ), που είναι μεγαλύτερος από εκείνον 
του 7ου Προγράμματος-Πλαισίου- θα μπορού-
σαμε να λάβουμε πάνω από 1,6 δισ. Είμαι όμως 
περισσότερο φιλόδοξος και θεωρώ ότι με τα 
κίνητρα που θα δώσει η πολιτεία, τη συμμετοχή 
μας θα την αυξήσουμε. Στόχος μας είναι να φτά-
σουμε στο 3%» σημείωσε ο κ.Βασιλάκος.

Πρόσθεσε ότι μέχρι το Πάσχα ελπίζει να έχει 
ψηφιστεί στη Βουλή το νέο νομοθετικό πλαί-
σιο για την έρευνα και την τεχνολογία, το οποίο 
–μεταξύ άλλων- εισάγει σημαντικά φορολογικά 
κίνητρα για τους ερευνητικούς φορείς και τους 
ερευνητές. Όπως διευκρίνισε, αυτές τις ημέρες 
αναμένεται η τελική έκθεση του Γενικού Λογι-
στηρίου του Κράτους, ώστε αμέσως μετά αυτό να 
κατατεθεί στη Βουλή προς ψήφιση.

Fast track για μεγάλες επενδύσεις έρευνας και 
τεχνολογίας
Σύμφωνα με τον κ.Βασιλάκο, το νέο πλαίσιο προ-
βλέπει –μεταξύ άλλων- διαδικασίες fast track 
για επενδύσεις έρευνας και τεχνολογίας άνω του 
1 εκατ. ευρώ και απαλλαγή των νέων ερευνητών 
που θα προσλαμβάνονται από τον ΦΠΑ. Μάλιστα, 
δεν αποκλείεται να δώσει λύσεις στο θέμα της 
εξαίρεσης των νέων ερευνητών από το ενιαίο μι-
σθολόγιο, κομίζοντας ενδεχομένως και αλλαγές 
στη φορολόγηση των υποψήφιων διδακτόρων, 
που συμμετέχουν σε ερευνητικά προγράμματα 
(οι οποίοι σήμερα φορολογούνται όπως οι ελεύ-
θεροι επαγγελματίες). 
Αναφερόμενος στο θέμα της φορολόγησης και 
της μισθολογικής αντιμετώπισης των ερευνη-
τών, ο πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Έρευνας 
και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, δρ Αθανάσιος 
Κωνσταντόπουλος,  υποστήριξε: «Ο λόγος που η 
Ελλάδα δεν είναι ελκυστική σε επιτυχημένους 
ερευνητές, είναι οι μνημονιακές  ρυθμίσεις και 
η ανορθολογική αντιμετώπιση της έρευνας, που 
οδήγησαν σε ισοπεδωτική αντιμετώπιση των 
ερευνητών. Ένας επιστήμονας, που θα έρθει 
σήμερα στην Ελλάδα, έχοντας λάβει χρηματο-
δότηση από κάποιο πρόγραμμα, υποχρεωτικά 
θα πληρωθεί με βάση το ενιαίο μισθολόγιο. Για-
τί λοιπόν να έρθει ή να μείνει εδώ; Ελπίζουμε το 
υπουργείο Οικονομικών να καταλάβει ότι αυτό 
πρέπει να αλλάξει, γιατί οτιδήποτε διαφορετικό 
θα ήταν καταστροφικό για την έρευνα. Φτάνου-
με στα όρια και κινδυνεύουμε να φύγουν ακόμη 
και αυτοί που έχουν μείνει».

Ορκωτοί ελεγκτές “μπαίνουν” 
στα προγράμματα
Στον σχεδιασμό της ΓΓΕΤ και το νόμο υπάρχει 
ακόμη πρόβλεψη για παρακολούθηση και αξιο-
λόγηση όλων των ερευνητικών υποδομών, ώστε 
να υπάρχει πλήρης διαφάνεια στη διαχείριση 
εθνικών και κοινοτικών κονδυλίων. Έλεγχοι θα 

γίνονται για πρώτη φορά σε όλες τις βαθμίδες 
ερευνητών, αλλά και στη ΓΓΕΤ ανά τριετία. Πα-
ράλληλα, στα νέα προγράμματα, που ξεκινούν 
τον Ιούνιο του 2014,  οι έλεγχοι θα γίνονται πλέον 
από ορκωτούς ελεγκτές.
Παράλληλα, «τρέχει» η διαδικασία αξιολόγησης 
όλων των ερευνητικών κέντρων της χώρας, με 
επόμενο βήμα τον εξορθολογισμό τους, ο οποίος 
δεν σημαίνει υποχρεωτικά «λουκέτο» σε κάποιο 
από αυτά, αλλά και συγχωνεύσεις και μειώσεις 
πόρων. Επίσης, προβλέπεται η δημιουργία κέ-
ντρων αριστείας, με συμπράξεις δημόσιου και 
ιδιωτικού τομέα, με στόχο την ενεργοποίηση 
όλων των ερευνητικών δυνάμεων ανά περιφέρεια 
και τη δημιουργία ενός πολύ ισχυρού οικοσυ-
στήματος έρευνας και καινοτομίας στην Ελλάδα. 
«Στη Θεσσαλονίκη, που τα πηγαίνει εξαιρετικά 
καλά, θα κάνουμε ακόμη περισσότερες προ-
σπάθειες», σημείωσε ο γενικός γραμματέας.

Δεν έλκει τους επιτυχημένους 
ερευνητές η Ελλάδα
Από την πλευρά του, ο Θεόδωρος Παπάζογλου, 
υψηλόβαθμο στέλεχος  της Εκτελεστικής Υπη-
ρεσίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας 
(ERC), σημείωσε ότι η Ελλάδα παρά τις μεγάλες 
δυνατότητες του επιστημονικού δυναμικού της, 
ανήκει σήμερα σε μια ομάδα κρατών-μελών, 
των οποίων η επιτυχία στην προσέλκυση επιτυ-
χημένων ερευνητών με χρηματοδοτήσεις από 
το ERC στο διάστημα 2007-2013 δεν ξεπερνά 
το 3% (έναντι 23% για την Ελβετία και 17% για 
το Ισραήλ). Ωστόσο, οι επιστημονικές δημοσι-
εύσεις των Ελλήνων ερευνητών βρίσκονται στο 
10% εκείνων, που συγκεντρώνουν τις περισσό-
τερες αναφορές διεθνώς (most cited). Επίσης, 
οι Έλληνες ερευνητές βρίσκονται στην πρώτη 
12άδα σε αριθμό εγκεκριμένων προτάσεων, που 
πέτυχαν χρηματοδοτήσεις από το ERC (οι μισοί 
εξ αυτών εδρεύουν στην Ελλάδα και οι υπόλοι-
ποι στο εξωτερικό).  n

Σημαντικές δυνατότητες για την ανάπτυξη της 
ελληνικής αγοράς των logistics (εφοδιαστική 
αλυσίδα) διανοίγει το νομοσχέδιο, που φέρ-
νουν στη Βουλή οι υπουργοί Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας Κωστής Χατζηδάκης και 
Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων Μιχάλης 
Χρυσοχοΐδης. 
Το νομοσχέδιο εισάγει αλλαγές που -σύμφωνα 
με τα συναρμόδια υπουργεία- προοιωνίζονται 

οφέλη τόσο για τους εγχώριους καταναλωτές 
και επιχειρήσεις (μείωση του κόστους εφοδι-
ασμού των επιχειρήσεων και άρα και της τι-
μής των αγαθών στο σούπερ μάρκετ), όσο και 
για την ανάδειξη της Ελλάδας σε κόμβο για τα 
διερχόμενα φορτία με προορισμό τις χώρες 
της Βαλκανικής και την Κεντρική Ευρώπη. 
Κατά τον κ.Χρυσοχοΐδη, τα κυριότερα οφέλη 
από τον νόμο, τα οποία συνοψίζονται στα εξής:

-Εξάλειψη αθέμιτου ανταγωνισμού.
-Καθιέρωση επιχειρηματικών πάρκων εφο-
διαστικής αλυσίδας εθνικής εμβέλειας, τα 
οποία θα έχουν έκταση τουλάχιστον 500 
στρεμμάτων. Τα πάρκα αυτά θα διαθέτουν 
υποχρεωτικά πρόσβαση σε συνδυασμένη με-
ταφορά. Τα τελευταία θα υπάγονται σε fast 
track ώστε να γίνει προσέλκυση μεγάλων 
επενδυτών.
-Ανάπτυξη αστικών και “πράσινων” logistics
-Αύξηση τής εξωτερικής ανάθεσης (out-
sourcing) υπηρεσιών του κλάδου. Σήμερα, 
στην Ελλάδα, μόλις το 20% των εταιρειών κά-
νουν outsourcing στα logistics όταν ο μέσος 
όρος στην Ευρώπη αγγίζει το 80%.
-Δημιουργία πλαισίου στη δημόσια διοίκηση 
για την προώθηση των θεμάτων των logistics 
(ΥΠΟΜΕΔΙ- Νέα Διεύθυνση Στρατηγικής με-
ταφορών).
-Καθιέρωση ορισμού των logistics και των 
δραστηριοτήτων τους, καθώς και των επι-
χειρήσεων εφοδιαστικής αλυσίδας (3 PL-3rd 
Party Logistics). 

Μέχρι σήμερα, οι ορισμοί αυτοί δεν υπήρχαν  
και αποτελούσαν πάγιο αίτημα της αγοράς.  
n
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ΠΡΟΣ AΠΛΟΥΣΤΕ-
ΡΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ 
ΕΡΓΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΥΔΑΤΙKΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Διατμηματικό πρόγραμμα δια βίου μάθησης, 
με αντικείμενο τις σύγχρονες εξελίξεις στις 
θαλάσσιες κατασκευές, είτε αυτές αφορούν 
-μεταξύ άλλων- την εξόρυξη και παραγωγή 
υδρογονανθράκων είτε τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειες, θα υλοποιηθεί στο τρέχον ακαδη-
μαϊκό εξάμηνο από το ΑΠΘ, σε συνεργασία με 
το Πανεπιστήμιο Πατρών και το Πολυτεχνείο 
Κρήτης.
Τις τελευταίες δεκαετίες υπάρχει παγκοσμίως 
αναμφισβήτητη στροφή τόσο των επιστημό-
νων όσο και της ευρύτερης αγοράς εργασίας 
προς τον ενεργειακό τομέα. Το γεγονός αυτό 
δεν άφησε ανεπηρέαστο και τον τομέα των Θα-
λάσσιων Κατασκευών για την εξόρυξη και πα-
ραγωγή υδρογονανθράκων, καθώς και για την 
παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. 
Ο τομέας αυτός, προσανατολιζόμενος στα 
καινούρια δεδομένα και προσαρμοσμένος 
στις νέες ανάγκες, έχει πλέον να επιδείξει 
επιτεύγματα και εξελίξεις τόσο ραγδαίες και 
ποικίλες, που καθιστούν επιτακτική την ανά-
γκη συνεχούς επιμόρφωσης όλων αυτών που 
ασχολούνται με συναφές αντικείμενο.
Την ανάγκη αυτή αφουγκράστηκε το Αριστο-
τέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης που σε 
συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών και 
το Πολυτεχνείο Κρήτης σχεδίασε ένα πρωτο-
ποριακό Διατμηματικό Πρόγραμμα Δια Βίου 
Μάθησης με τίτλο «Σύγχρονες Εξελίξεις στις 
Θαλάσσιες Κατασκευές». Ίδρυμα Συντονιστής 

είναι το Α.Π.Θ., ενώ τα συμπράττοντα Τμήμα-
τα/Ιδρύματα είναι: 
-Από το Α.Π.Θ: Τμήματα Πολιτικών Μηχανι-
κών, Γεωλογίας, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & 
Μηχανικών Υπολογιστών και Νομικής,
-Από το Πανεπιστήμιο Πατρών: Τμήμα Πολιτι-
κών Μηχανικών και Χημικών Μηχανικών και 
-Από το Πολυτεχνείο Κρήτης: Τμήμα Μηχανι-
κών Παραγωγής & Διοίκησης και Μηχανικών 
Ορυκτών Πόρων.
11 ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
Το εν λόγω Πρόγραμμα περιλαμβάνει τις ακό-
λουθες 11 θεματικές ενότητες: 
1. Σκοπός, Αποστολή και Χρήσεις Θαλασσίων  
 Κατασκευών 
2. Τεχνική και νομική οριοθέτηση ζώνης 
 υλοποίησης θαλασσίων κατασκευών 
3. Ανίχνευση, Όρυξη και Παραγωγή 
 Υδρογονανθράκων 
4. Καθορισμός και ψηφιοποίηση αιολικού 
 δυναμικού, περιβαλλοντικών χαρακτηρι-
 στικών και παραμέτρων χωροθέτησης 
 ανεμογεννητριών 
5. Απόδοση, Αυτόματος Έλεγχος και 
 Αλληλεπίδραση Θαλασσίων 
 Ανεμογεννητριών-Ηλεκτρικού Δικτύου
6. Κατηγορίες Θαλασσίων Κατασκευών 
7. Αλληλεπίδραση Περιβάλλοντος 
 και Θαλασσίων Κατασκευών 
8. Σχεδιασμός και Ανάλυση Θαλασσίων 
 Κατασκευών 
9. Κατασκευαστικές Μέθοδοι Θαλασσίων 
 Κατασκευών 
10. Επικινδυνότητα Θαλασσίων Κατασκευών 
11. Αξιολόγηση και χρηματοδότηση 
 επενδύσεων στην ανάπτυξη θαλασσίων 
 κατασκευών

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 
Δικαίωμα υποβολής αίτησης συμμετοχής στο 
Πρόγραμμα έχουν οι κάτοχοι Διπλώματος 

Μηχανικού από Α.Ε.Ι. ή ανώτατης σχολής του 
εξωτερικού που χορηγεί ισότιμο τίτλο  σπου-
δών με τα Διπλώματα Μηχανικών των εγχώ-
ριων Α.Ε.Ι.  Προτεραιότητα συμμετοχής θα 
δοθεί: α) σε απόφοιτους ηλικίας άνω των 45 
ετών και β) σε αποφοίτους χωρίς μεταπτυχια-
κό τίτλο σπουδών. 
Επιπλέον κατά την επιλογή  των υποψηφίων 
θα λαμβάνονται υπόψη και κοινωνικά  κριτή-
ρια (όπως ανεργία, εισόδημα, ευπαθείς κοι-
νωνικές ομάδες κ.α.). Περαιτέρω στην αξιο-
λόγηση των υποψηφίων θα συνυπολογιστούν: 
συνολικός βαθμός διπλώματος, βαθμολογία 
στα βασικά μαθήματα του μηχανικού (μηχα-
νική, φυσική, μαθηματικά), χρόνια φοίτησης, 
πτυχίο ECDL ή απόδειξη ισοδύναμης γνώσης 
πληροφορικής, καλή γνώση Αγγλικής γλώσ-
σας (επίπεδο Β2), συναφής επαγγελματική 
εμπειρία, δύο συστατικές επιστολές από το 
επαγγελματικό  περιβάλλον και συνέντευξη. 
Οι απόφοιτοι θα επιλέγονται  στο Πρόγραμμα 
από τη Συντονιστική Επιτροπή Τμημάτων, κα-
τόπιν αξιολόγησης του φακέλου τους. Λόγω 
του διιδρυματικού χαρακτήρα του Προγράμ-
ματος αυτό θα διεξάγεται παράλληλα σε τρία 
τμήματα, ένα σε κάθε  συνεργαζόμενο Ίδρυμα. 
Με βάση τα πληθυσμιακά κριτήρια των ευρύ-
τερων γεωγραφικών περιοχών που καλύπτουν 
τα  συνεργαζόμενα Ιδρύματα (Θεσσαλονίκη - 
Κεντρική  Μακεδονία, Πελοπόννησος - Δυτική 
Ελλάδα και Κρήτη), ο  αριθμός των συμμετεχό-
ντων ορίζεται σε 12 στο τμήμα της Θεσσαλονί-
κης, σε 10 στο τμήμα της Πάτρας και σε 8 στο  
τμήμα της Κρήτης, σε κάθε έναν από τους κύ-
κλους εφαρμογής του Προγράμματος (κύκλοι 
διδασκαλίας).Πληροφορίες :  pega@civil.auth.
gr και στην Πολυτεχνική Σχολή Α.Π.Θ, Κτίριο 
Υδραυλικής, 2ος όροφος, γραφείο 218.
Ημερομηνία έναρξης υλοποίησης του πρώτου 
κύκλου διδασκαλίας του Προγράμματος είναι 
η 5η Μαΐου 2014.  n

Απλούστερες διαδικασίες για την εκτέλεση έρ-
γων αξιοποίησης υδατικών πόρων υπόσχεται νέα 
νομοθετική ρύθμιση του υπουργείου Περιβάλλο-
ντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Η ρύθμι-
ση αφορά τόσο τα έργα που γίνονται για ύδρευση 
και αγροτική άρδευση, όσο και για βιομηχανική 
χρήση.  Παράλληλα, η νέα ρύθμιση προβλέπει 
και “γενναία” πρόστιμα για παραβάσεις, τα οποία 
φτάνουν μέχρι και τα 10.000 ευρώ.
Αναλυτικότερα, τα έργα για τα οποία απαιτείται 
άδεια είναι οι υδροληψίες από ρέματα και λίμνες, 

οι  γεωτρήσεις και τα φρεάτια κάθε χρήσης κα-
θώς και έργα αγωγών  μεταφοράς νερού καθώς 
και οι δεξαμενές αποθήκευσης. 
Επιπλέον, απαιτείται άδεια χρήσης για την ύδρευ-
ση, την αγροτική και 
βιομηχανική χρήση αλλά και την ενεργειακή χρή-
ση του νερού. Δεν απαιτείται άδεια χρήσης ή και 
εκτέλεσης έργων όταν τα σημεία της υδροληψίας 
είναι ανενεργά. 
Όταν γίνονται γεωτρήσεις  για επιστημονικούς 
λόγους αλλά και όταν χρησιμοποιούνται τα  επι-

φανειακά ή τα υπόγεια νερά για την παραγωγή 
θερμότητας. Οι  άδειες χρήσης και εκτέλεσης 
έργων εκδίδονται από τον Γενικό  Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μετά από εισήγηση 
της αρμόδιας διεύθυνσης υδάτων. Τα πρόστιμα 
για τους παραβάτες ξεκινούν από 500 ευρώ και 
μπορούν να φθάσουν και τα 10.000 ευρώ. «Στόχος 
μας είναι η ορθολογική και αειφορική διαχείριση 
του πολυτίμου υδάτινου πόρου μας», επεσήμανε 
μεταξύ άλλων, ο αναπληρωτής υπουργός Περι-
βάλλοντος, Σταύρος Καλαφάτης. n
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 n  Αλεξάνδρα Γούτα 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Πάρις Mπίλλιας  
πρόεδρος Διοικούσας Επιτροπής ΤΕΕ/ΤΚΜ

“Το ΤΕΕ πρέπει να γίνει πιο τεχνοκρατικό”

Τη δημιουργία Γραφείου Επιχειρηματικότητας 
και Καινοτομίας στο ΤΕΕ/ΤΚΜ εντός του 2014, 
αλλά και την κατάθεση επίσημης πρότασης στην 
πολιτεία για 5ετή φορολογική και ασφαλιστική 
ατέλεια των νέων μηχανικών, προαναγγέλλει 
ως στόχο, στην πρώτη συνέντευξή του στο “Τ”, 
ο νέος πρόεδρος της διοικούσας επιτροπής του 
ΤΕΕ/ΤΚΜ, πολιτικός μηχανικός Πάρις Μπίλλιας.
Παράλληλα, ανακοινώνει την πρόθεση συμμε-
τοχής του ΤΕΕ/ΤΚΜ σε μεγάλες εκθέσεις κα-
τασκευών και δομικών υλικών του εξωτερικού, 
ώστε ο τεχνικός κόσμος της Κεντρικής Μακεδο-
νίας να “διαφημιστεί” και σε άλλες περιοχές του 
κόσμου, ιδίως στις χώρες της νοτιοανατολικής 
Ευρώπης, της πρώην ΕΣΣΔ και της Μέσης Ανα-
τολής.
Ο νέος πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ αναλαμβάνει 
τα καθήκοντά του καταθέτοντας προτάσεις που 
συγκρούονται μετωπικά με απαρχαιωμένες ή 
προβληματικές “κληρονομιές” του ΤΕΕ. Με-
ταξύ άλλων, προτείνει την μείωση του αριθμού 
των περιφερειακών τμημάτων του ΤΕΕ, ώστε να 
αντιστοιχεί με εκείνον των αιρετών περιφερει-
ών, την καθιέρωση ενιαίων ψηφοδελτίων χωρίς 
κομματικές παρατάξεις για τις επιστημονικές 
επιτροπές και τα πειθαρχικά συμβούλια και την 
εξέταση του ενδεχομένου άμεσης εκλογής του 
προεδρείου της ΔΕ.
Παράλληλα, σημειώνει ότι αν άλλαζε ένα πράγμα 
στο ΤΕΕ αυτό θα ήταν το θεσμικό πλαίσιο και ιδί-
ως ο τρόπος εκλογής των οργάνων του, ο οποίος 
είναι αναχρονιστικός και χρονοβόρος. Προσθέ-
τει ότι το ΤΕΕ πρέπει να γίνει πιο τεχνοκρατικό, 
ακόμη και αν αυτό σημαίνει ότι θα ζητήσει τη 
συνδρομή διεθνών οίκων, κατόπιν διαγωνισμών. 
Υπογραμμίζει ότι ήρθε η ώρα να εξεταστεί η 
ίδρυση επαγγελματικού ταμείου, που θα συ-
νεισφέρει τόσο στη σύνταξη, όσο και στην ια-
τροφαρμακευτική περίθαλψη των μηχανικών 
και  θα έχει αναδιανεμητικό χαρακτήρα, ώστε 
να ενισχύονται οι συνάδελφοι με τη μεγαλύτε-
ρη οικονομική αδυναμία. Σημειώνει, τέλος, ότι 
θεωρεί απαραίτητο τον διαχωρισμό του κλάδου 
της υγείας από εκείνον τής σύνταξης, ώστε οι 
δοκιμαζόμενοι μηχανικοί να έχουν τουλάχιστον 
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

Ας κάνουμε τις συστάσεις πρώτα... Ποιος είναι ο 
Πάρις Μπίλλιας;
Αποφοίτησα από το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών 
του ΑΠΘ το 1990 και αμέσως ξεκίνησα να εργά-
ζομαι ώς ελεύθερος επαγγελματίας, αρχικά στις 
μελέτες-κατασκευές δημόσιων και ιδιωτικών 
έργων. Από το 1997 είμαι μέτοχος σε μια ανώνυ-
μη εταιρεία, με αντικείμενο τη μελέτη δημοσίων 
έργων και ειδικότητα στις στατικές μελέτες. Στην 
εταιρεία έχουμε μελετήσει κτήρια και γέφυρες 
δημόσιου και ιδιωτικού ενδιαφέροντος, μεταξύ 
των οποίων η επέκταση του αεροδρομίου “Μακε-
δονία”, οι πύλες της ΔΕΘ, το δημαρχείο Πανορά-
ματος ο κόμβος Κ16 στην περιοχή της Λαχαναγο-
ράς και πολλά άλλα.

Είστε αυτό που λέμε “άνθρωπος της αγοράς” 
λοιπόν και έχετε τουλάχιστον τρία χρόνια μπρο-

στά σας για να αλλάξετε πράγματα στο ΤΕΕ/ΤΚΜ. 
Αν μπορούσατε να αλλάξετε μόνο ένα πράγμα, 
ποιο θα ήταν αυτό;
Θα άλλαζα το θεσμικό πλαίσιο του ΤΕΕ και ιδίως 
τον τρόπο εκλογής των οργάνων του, ο οποίος 
είναι αναχρονιστικός και χρονοβόρος. Σκεφτείτε 
ότι οι εκλογές μας έγιναν στις 24 Νοεμβρίου του 
2013 και χρειάστηκε να μπει ο Μάρτιος του 2014 
για να έχουμε διοίκηση στο ΤΕΕ/ΤΚΜ, κάτι που 
στην Αθήνα μπορεί να γίνει και τον Μάιο. Πιστεύω 
ότι δεν χρειάζεται να διατυπώσω άλλα επιχειρή-
ματα για την ανάγκη αλλαγής του πλαισίου αυτού, 
ιδίως σε μια περίοδο που οι καταστάσεις στη 
χώρα απαιτούν επείγουσα αντιμετώπιση. 
Πιστεύω επίσης ότι πρέπει να μειωθεί ο αριθμός 
των εκλεγόμενων. Στις επιστημονικές επιτροπές 
αρχικά και στα πειθαρχικά συμβούλια, πρέπει να 
καθιερωθούν ενιαία ψηφοδέλτια χωρίς κομμα-
τικές παρατάξεις. Θεωρώ ακόμη ότι πρέπει να 
εξετάσουμε το ενδεχόμενο άμεσης εκλογής του 
προεδρείου της διοικούσας επιτροπής από τους 
μηχανικούς-μέλη του ΤΕΕ. Παράλληλα, πρέπει να 
μειωθούν τα περιφερειακά τμήματα, ώστε ο αριθ-
μός τους να αντιστοιχεί στις αιρετές περιφέρειες. 
Για να συνοψίσω, αυτός ο τρόπος εκλογής των ορ-
γάνων, με παζάρια μεταξύ των παρατάξεων, δεν 
είναι τιμητικός για το ΤΕΕ. 

“Ο κομματικός εναγκαλισμός  και τα παζάρια με-
ταξύ παρατάξεων έχουν βλάψει την αξιοπιστία 
του ΤΕΕ. Για αυτό θεωρώ ότι στις επιστημονικές 
επιτροπές αρχικά και στα πειθαρχικά συμβούλια, 
πρέπει να καθιερωθούν ενιαία ψηφοδέλτια χω-
ρίς συνδικαλιστικές παρατάξεις. Θεωρώ ακόμη 
ότι πρέπει να εξετάσουμε το ενδεχόμενο άμεσης 
εκλογής του προεδρείου της ΔΕ και ότι πρέπει να 
μειωθούν τα περιφερειακά τμήματα”.

Τελικά λοιπόν πόσο “κομματικό” είναι το ΤΕΕ και 
τι τού στοιχίζει αυτό;
Έχει βλάψει την αξιοπιστία του ΤΕΕ, παρόλο που 
πάρα πολλές αποφάσεις λαμβάνονται ομόφωνα 
για να ξεφύγουμε από τον στενό κομματικό ενα-
γκαλισμό. Γι’ αυτό και λέω ότι πρέπει οπωσδήπο-
τε να αλλάξει το θεσμικό πλαίσιο και μιλάω για 
ενιαία ψηφοδέλτια.

Ποια είναι τα πέντε βασικά πεδία στα οποία θα 
εστιάσετε την προσπάθειά σας στη θητεία σας; 
Τι σκοπεύετε να κάνετε για να πετύχετε τους στό-
χους σας;
Το πρώτο είναι η ενδυνάμωση της αξιοπιστίας 
του. Και για να συμβεί αυτό, το ΤΕΕ πρέπει να γίνει 
πιο τεχνοκρατικό. Οι προτάσεις του πρέπει να συ-
νοδεύονται από συγκεκριμένες μελέτες, που δεν 
θα είναι δυνατόν να αμφισβητηθούν με τα γνωστά 
επιχειρήματα της πολιτείας. Για να το εξασφαλί-
σουμε αυτό, πιθανώς να πρέπει να απευθυνθούμε 
και σε διεθνείς οίκους, μέσω μιας διαγωνιστικής 
διαδικασίας. Πρέπει ακόμη να δούμε ποια είναι η 
διεθνής πρακτική, σε επίπεδο ανάπτυξης, υποδο-
μών, ασφαλιστικού και απασχόλησης. Να κοιτά-
ξουμε “έξω από την αυλή μας” δηλαδή.
Το δεύτερο είναι η ταχεία προώθηση της μετεξέ-
λιξης του ΤΕΕ σε φορέα πιστοποίησης όλων των 

τεχνικών επαγγελμάτων και η αλλαγή της δομής 
του. Για να το υλοποιήσουμε αυτό, χρειάζεται να 
έχουμε πρώτα το Προεδρικό Διάταγμα και μετά 
να αρχίσουμε να το “τρέχουμε” πλέον. Αυτό όμως 
πρέπει να γίνει άμεσα, μέσα στο 2014, γιατί αν δεν 
το κάνουμε φέτος, πιθανότατα δεν θα το δούμε 
ποτέ να συμβαίνει.
Το τρίτο είναι η παροχή βοήθειας και συμβου-
λευτικής στους συναδέλφους για να υλοποιήσουν 
οποιαδήποτε καλή ιδέα τους. 
Το τέταρτο είναι η συμμετοχή του ΤΕΕ  σε διεθνείς 
εκθέσεις κατασκευών, ακινήτων και δομικών 
υλικών στο εξωτερικό, με έμφαση στις περιοχές 
της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, της πρώην ΕΣΣΔ 
και της Μέσης Ανατολής, ώστε να προωθηθεί ο 
ελληνικός κλάδος των κατασκευών εκτός των συ-
νόρων.
Και το πέμπτο είναι ότι ασφαλώς θα συνεχιστεί η 
προσπάθεια δια βίου εκπαίδευσης και επιμόρ-
φωσης των μηχανικών, με στόχο να ξεπεράσου-
με τους αριθμούς των προηγούμενων χρόνων. 
Υπενθυμίζω ότι περίπου 8000 μηχανικοί έχουν 
παρακολουθήσει τα σεμινάρια του ΤΕΕ μόνο την 
τελευταία εξαετία. 

Είπατε ότι το ΤΕΕ/ΤΚΜ σκοπεύει να στηρίξει μη-
χανικούς για να υλοποιήσουν οποιαδήποτε καλή 
ιδέα τους. Μιλάτε για το τριήμερο επιχειρημα-
τικότητας, που είδαμε και πέρυσι ή σχεδιάζετε 
κάτι εντελώς καινούργιο; 
Σκεφτόμαστε τη δημιουργία Γραφείου Επιχειρη-
ματικότητας και Καινοτομίας, ενδεχομένως και 
μέσα στο 2014. Στο ίδιο πλαίσιο, θα συνεχιστούν 
δράσεις όπως το τριήμερο Υποστήριξης Επιχει-
ρηματικών Ιδεών, στο οποίο κατατέθηκαν περισ-
σότερες από 30 επιχειρηματικές προτάσεις  και 
το “Εντός Εκτός” για τους Έλληνες μηχανικούς, 
που ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό.

“Σκεφτόμαστε να ζητήσουμε από την πολιτεία -
ώς επίσημη θέση του ΤΕΕ/ΤΚΜ- την ασφαλιστι-
κή και φορολογική ατέλεια, για πέντε χρόνια, των 
νέων συναδέλφων, που εγγράφονται στο ΤΕΕ, 
ώστε να βοηθηθούν στα πρώτα βήματά τους”. 

Οι νέοι μηχανικοί πλήττονται περισσότερο από 
την ανεργία. Είναι μια γενιά με μπλοκάκι, χωρίς 
ασφαλιστική κάλυψη, μετέωρη προς το παρόν. Τι 
σκοπεύετε να κάνετε γι’ αυτούς; Αν έρθει ένας 
νέος μηχανικός και σας πει ότι θα διαγραφεί από 
το ΤΕΕ, τι θα του πείτε για να τον μεταπείσετε;
Η αλήθεια είναι πως είναι δύσκολο να μεταπεί-
σεις έναν νέο μηχανικό, με όλα τα προβλήματα 
που αντιμετωπίζουν πριν καλά-καλά ξεκινήσουν 
την επαγγελματική τους πορεία. Αυτό που θα έλε-
γα σε έναν νέο άνθρωπο, όμως, είναι ότι μέσω 
νέων δομών, όπως το Γραφείο Επιχειρηματικότη-
τας και Καινοτομίας, θα προσπαθήσουμε ώς ΤΕΕ/
ΤΚΜ να στηρίξουμε την προσπάθειά του να ασκή-
σει το επάγγελμά του στην Ελλάδα, προωθώντας 
τις ιδέες του και παρέχοντάς του συμβουλευτική 
στήριξη για τις δυνατότητες χρηματοδότησής του 
μέσω κοινοτικών προγραμμάτων.
Επίσης, θα του έλεγα ότι σκεφτόμαστε να ζητή-
σουμε από την πολιτεία -ώς επίσημη θέση του 
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ΤΕΕ/ΤΚΜ- την ασφαλιστική και φορολογική ατέ-
λεια, για πέντε χρόνια, των νέων συναδέλφων, που 
εγγράφονται στο ΤΕΕ, ώστε να βοηθηθούν στα 
πρώτα βήματά τους. 

“Χρειάζεται να δούμε σοβαρά κατά πόσον υπάρ-
χει ανάγκη εισαγωγής τόσο μεγάλου αριθμού 
φοιτητών στα πολυτεχνεία. Η Ελλάδα έχει μια 
από τις υψηλότερες αναλογίες μηχανικών ανά 
εκατομμύριο πληθυσμού στην Ευρώπη, ενώ δεν 
υπάρχουν επαρκείς εργαζόμενοι σε άλλες τεχνι-
κές ειδικότητες, με αποτέλεσμα απόφοιτοι πολυ-
τεχνείου να κάνουν τη δουλειά εργοδηγών”

Τα ελληνικά πανεπιστήμια και πολυτεχνεία πα-
ράγουν πανάκριβους απόφοιτους (όσον αφορά 
το συνολικό κόστος των σπουδών τους), που 
η αγορά δεν χρειάζεται. Παράγουν εν ολίγοις 
άνεργους ή ανθρώπους που θα μεταναστεύσουν 
κατ’ ανάγκη για να εξαργυρώσουν σε άλλη χώρα 
τα όσα πλήρωσε η Ελλάδα. Κατά την άποψή σας, 
τι πρέπει να αλλάξει στην ανώτατη παιδεία στην 
Ελλάδα, τεχνική ή μη, σε σχέση με τον αριθμό 
ή/και τις ειδικότητες των αποφοίτων;
Θεωρώ ότι σε επίπεδο επιστημονικής κατάρτισης 
τα ελληνικά πανεπιστήμια και πολυτεχνεία κά-
νουν πάρα πολύ καλά τη δουλειά τους. Τα ελληνι-
κά πολυτεχνεία βρίσκονται σταθερά ανάμεσα στα 
150-200 καλύτερα των παγκόσμιων κατατάξεων 
και αυτό πιστοποιείται πλέον και από τις εκθέσεις 
των εξωτερικών αξιολογητών, που κάνουν λόγο 
για σπουδές εξαιρετικής ποιότητας.
Αυτό που πράγματι πρέπει να δούμε σοβαρά εί-
ναι κατά πόσον υπάρχει ανάγκη εισαγωγής τόσο 
μεγάλου αριθμού φοιτητών στα πολυτεχνεία. Η 
Ελλάδα έχει μια από τις υψηλότερες αναλογίες 
μηχανικών ανά εκατομμύριο πληθυσμού στην 
Ευρώπη.  Συγκεκριμένα, διαθέτει 110.000 μηχα-
νικούς, δηλαδή περίπου το 1% του πληθυσμού, 
έναντι μέσου ευρωπαϊκού όρου 0,48%. 
Ο τομέας των κατασκευών χρειάζεται διεύρυνση 
της βάσης της πυραμίδας των τεχνικών επαγγελ-
μάτων, γιατί αυτό που είδαμε είναι ότι δεν υπάρ-
χουν για παράδειγμα εργοδηγοί και τη δουλειά 
τους αναγκάζονται να την κάνουν οι απόφοιτοι των 
πολυτεχνείων. Χρειάζεται λοιπόν ένας εξορθολο-
γισμός στην εισαγωγή φοιτητών. 
Και αν παρ’ όλες τις αντενδείξεις, αποφασιστεί 
ότι ο αριθμός των εισακτέων στις πολυτεχνικές 
σχολές πρέπει να παραμείνει ώς έχει, τουλάχι-
στον αυτές να ενισχυθούν με επαρκές προσωπικό 
και ιδίως ειδικό τεχνικό προσωπικό, που σήμερα 
λείπει. 

Θίξατε ένα σοβαρό ζήτημα, γιατί αυτό που σί-
γουρα λείπει στην Ελλάδα και σε άλλες ευρω-
παϊκές χώρες είναι η αντιστοίχιση των αναγκών 
της αγοράς με την προσφορά από πλευράς της 
εκπαίδευσης. Σε ποια πεδία θα μπορούσε να συ-
νεργαστεί το ΤΕΕ/ΤΚΜ με τα πανεπιστήμια, ώστε 
να γίνεται ευχερέστερα αυτή η σύνδεση;
Ενώ θεωρώ την εκπαίδευση στο Πολυτεχνείο 
εξαιρετικής ποιότητας, πιστεύω ότι σε μεγάλο 
βαθμό λείπει η πρακτική άσκηση. Πρέπει λοιπόν 
να διευρύνουμε τη συνεργασία του ΤΕΕ/ΤΚΜ και 

των πολυτεχνικών σχολών, ώστε να δίνεται στους 
φοιτητές η δυνατότητα να εργάζονται, έστω κατά 
τους θερινούς μήνες, σε τεχνικές εταιρείες. Να 
έχει δηλαδή το ΤΕΕ/ΤΚΜ έναν ρόλο ενδιαμέσου. 
Αυτό ήδη γίνεται σε έναν βαθμό, αλλά καλό θα 
ήταν να γίνει πιο οργανωμένα. 

“Πρέπει να διευρύνουμε τη συνεργασία του ΤΕΕ/
ΤΚΜ και των πολυτεχνικών σχολών, ώστε να 
δίνεται στους φοιτητές η δυνατότητα να εργάζο-
νται, έστω κατά τους θερινούς μήνες, σε τεχνι-
κές εταιρείες. Να έχει δηλαδή το ΤΕΕ/ΤΚΜ έναν 
ρόλο ενδιαμέσου στο να βρίσκουν οι νέοι μηχα-
νικοί αυτές τις θέσεις εργασίας”.

Φοβάμαι ότι μέχρι να γίνουν όσα πρέπει, θα 
έχουμε ξεμείνει από μυαλά...Τι μπορεί να κάνει 
η Ελλάδα για να συγκρατήσει τα παιδιά της εντός 
συνόρων; 
Για να σταματήσει η διαρροή εγκεφάλων, η δημό-
σια διοίκηση πρέπει να γίνει πιο παραγωγική και 
λιγότερο γραφειοκρατική, ώστε οι νέοι άνθρωποι 
να ενθαρρύνονται να δημιουργούν, αντί να χάνο-
νται στο λαβύρινθο της Ελληνικής γραφειοκρατί-
ας, που τους γυρίζει πίσω, πριν καν ξεκινήσουν. 
Επίσης, πρέπει να απλοποιηθεί και να κωδικοποι-
ηθεί η νομοθεσία που διέπει τους περισσότερους 
τομείς της λειτουργίας της οικονομίας και που στο 
κομμάτι του επαγγέλματος των μηχανικών είναι 
εξαιρετικά πιεστική, είτε αφορά την αδειοδότηση 
μιας εγκατάστασης είτε την κατασκευή. Το Μνη-
μόνιο έχει απλωθεί πολύ και έχουμε έναν σωρό 
νόμους που συγκρούονται μεταξύ τους! 
Όπως ήδη ανέφερα εξάλλου, πρέπει να δώσουμε 
στους νέους συναδέλφους κίνητρα ασφαλιστικά 
και οικονομικά, ώστε να μη φεύγουν στο εξωτε-
ρικό και όλο αυτό το ανθρώπινο κεφάλαιο, που 
παράγει προστιθέμενη αξία να μένει στην Ελλά-
δα. Η επαγγελματική κινητικότητα δεν είναι κακό 
πράγμα -κάθε άλλο. Αρκεί να γίνεται από επιλογή 
και όχι κατ΄ ανάγκη.  Και σήμερα βρισκόμαστε δυ-
στυχώς στο “κατ΄ ανάγκη”.

Είναι προφανές ότι η οικοδομή στην Ελλάδα θα 
κάνει πολλά χρόνια για να ορθοποδήσει ξανά, 
δεδομένου ιδίως ότι τα αδιάθετα ακίνητα είναι 
χιλιάδες. Κατά την άποψή σας, σε ποια αντικεί-
μενα μπορούν να στραφούν οι ειδικότητες των 
μηχανικών, που πλήττονται από αυτή την τάση;
Είναι γεγονός ότι ο τομέας της οικοδομής ουσι-
αστικά έχει καταστραφεί και θα κάνει πράγματι 
πολλά χρόνια να ορθοποδήσει. Ωστόσο, η Ελλά-
δα διαθέτει πολύ μεγάλο κτηριακό απόθεμα -τα 
πιο πρόσφατα στοιχεία στις επίσημες σελίδες 
της Eurostat δείχνουν ότι έξι στους δέκα Έλλη-
νες έχουν ιδιόκτητη κατοικία χωρίς στεγαστικό 
δάνειο ή υποθήκη, ενώ ένα 15% κατοικεί επίσης 
σε ιδιόκτητο ακίνητο, που έχει αποκτηθεί με δά-
νειο και υποθήκη. Δηλαδή συνολικά πάνω από 
επτά στους δέκα Έλληνες (75%) κατοικούν στην 
Ελλάδα σε ιδιόκτητη κατοικία. Το ποσοστό αυτό 
είναι πολύ υψηλό, αλλά εξίσου υψηλό είναι και 
το ποσοστό των κτηρίων που έχουν πολύ χαμηλή 
ποιότητα, από άποψη ενεργειακής συμπεριφοράς 
ή αντισεισμικής θωράκισης. 

Ως ΤΕΕ/ΤΚΜ Θα ζητήσουμε στη νέα προγραμμα-
τική περίοδο 2014-2020 να ενισχυθούν οικονο-
μικά όσα προγράμματα αφορούν την ενεργειακή 
αναβάθμιση των κτιρίων. Επίσης θα πρέπει να 
χρηματοδοτηθεί και η αντισεισμική ενίσχυση, των 
δημόσιων κτιριακών υποδομών. 
Η Πολιτεία πρέπει να δώσει προτεραιότητα στα 
κτήρια δημόσιου ενδιαφέροντος, ξεκινώντας 
από τα νοσοκομεία και τα σχολεία. Εν κατακλεί-
δι, στη νέα προγραμματική περίοδο θα πρέπει να 
δοθούν γι’ αυτούς τους σκοπούς κονδύλια από το 
ΣΕΣ 2014-2020, τα οποία θα μπορούσαν να προ-
έλθουν, π.χ., από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
“Περιβάλλον”.

“Ήρθε η ώρα να εξετάσουμε την ίδρυση επαγ-
γελματικού ταμείου, που θα συνεισφέρει τόσο 
στη σύνταξη, όσο και στην ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη. Οι πόροι για τη λειτουργία του πι-
θανώς να μπορούν να προέλθουν από το 2% των 
μελετών και επιβλέψεων είτε από το μισό τοις 
χιλίοις των κατασκευών. Το ταμείο αυτό θα εί-
ναι δυνατόν να έχει αναδιανεμητικό χαρακτήρα, 
ώστε να ενισχύονται οι συνάδελφοι με τη μεγα-
λύτερη οικονομική αδυναμία”.

Το ασφαλιστικό εξελίσσεται σε “θηλιά στον λαι-
μό” για χιλιάδες μηχανικούς. Πόσο βιώσιμο είναι 
το σύστημα όπως διαμορφώνεται; Τι προτείνετε 
για να αποφύγουμε τα χειρότερα;
Το ΤΣΜΕΔΕ υπέστη μεγάλη αφαίμαξη από το 
κούρεμα των ομολόγων και ενώ ήταν από τα πιο 
υγιή ταμεία, αν όχι το πιο υγιές, αυτή τη στιγμή το 
μέλλον του είναι κάθε άλλο παρά ευοίωνο. Συνά-
δελφοι μηχανικοί, που επί χρόνια πλήρωναν τις 
ασφαλιστικές εισφορές τους, βρίσκονται τώρα, 
μέσα στην κρίση, στη θέση να τιμωρούνται από 
την πολιτεία, που τούς αφαιρεί την ιατροφαρμα-
κευτική περίθαλψη. Και όχι μόνο αυτό, αλλά τους 
ζητάει να πληρώσουν αναδρομικά ασφαλιστικές 
εισφορές για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη την 
οποία δεν είχαν καν για την περίοδο που καλού-
νται να πληρώσουν! Κι όλα αυτά υπό την απειλή 
των κατασχέσεων. Δεν είναι δυνατόν δεκάδες χι-
λιάδες μηχανικοί -οι τελευταίες εκτιμήσεις τους 
υπολογίζουν σε 50.000 πανελλαδικά- να απειλού-
νται με κατασχέσεις. 
Ήρθε η ώρα να εξετάσουμε την ίδρυση επαγγελ-
ματικού ταμείου, που θα συνεισφέρει τόσο στη 
σύνταξη, όσο και στην ιατροφαρμακευτική περί-
θαλψη. Οι πόροι για τη λειτουργία του πιθανώς να 
μπορούν να προέλθουν από το 2% των μελετών 
και επιβλέψεων είτε από το μισό τοις χιλίοις των 
κατασκευών. Το ταμείο αυτό θα είναι δυνατόν να 
έχει αναδιανεμητικό χαρακτήρα, ώστε να ενισχύ-
ονται οι συνάδελφοι με τη μεγαλύτερη οικονομική 
αδυναμία.
Σε ό,τι αφορά δε τους συναδέλφους, που δεν μπο-
ρούν να πληρώσουν, προτείνω αντί η πολιτεία  να 
τους κυνηγάει και να τους απειλεί με κατασχέ-
σεις, να εξετάσει τη δυνατότητα το διάστημα που 
δεν πλήρωναν τις εισφορές τους να μην προσμε-
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ΣYNENTEYΞH

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Γεώργιος Τσακαλίδης, πολιτικός 
μηχανικός.
n Τμήμα Ανατολικής Στερεάς
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Απόστολος Καραναστάσης, ηλεκτρο-
λόγος μηχανικός.
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Στυλιανός Θεοδωρόπουλος, 
αγρονόμος τοπογράφος μηχανικός.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Αθανάσιος Λυκόπουλος, πολιτι-
κός μηχανικός.
n Τμήμα Δυτικής Κρήτης
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ιωάννης Στρογγυλός, ηλεκτρολόγος 
μηχανικός.
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Κωνσταντίνος Μπροκολάκης, 
πολιτικός μηχανικός
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Σοφία-Γεωργία Λύκου, πολιτικός 
μηχανικός.
n Τμήμα Εύβοιας
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Κωνσταντίνος Λάππας, μηχανολόγος 
μηχανικός.
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Αικατερίνη Σιμιτζή, αγρονόμος 
τοπογράφος μηχανικός.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Πάτροκλος Κουδούνης, αγρονό-
μος τοπογράφος μηχανικός.
n Τμήμα Κέρκυρας
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Νικόλαος Τριάντος, πολιτικός μηχα-
νικός
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Αθανάσιος Μακρής, πολιτικός 
μηχανικός
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Θεοφάνης Δεμπόνος, αρχιτέκτων 
μηχανικός. n

APXAIPEΣIEΣ 
ΣTO TEE & 
ΝΕΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ 
ΣΕ ΑΛΛΑ 7 ΠΕΡΙΦΕ-
ΡΕΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ
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τράται στον συνολικό χρόνο ασφάλισης για τη συ-
νταξιοδότησή τους. Τέλος, θεωρώ απαραίτητο τον 
διαχωρισμό του κλάδου της υγείας από τον κλάδο 
της σύνταξης, ώστε οι οικονομικά αδύναμοι συ-
νάδελφοι να έχουν τουλάχιστον τη δυνατότητα να 
πληρώσουν τον κλάδο υγείας και να έχουν ιατρο-
φαρμακευτική περίθαλψη.

Τελικά, ποιος κερδίζει από το σύστημα των κα-
τασχέσεων;
Κατά την άποψή μου κανένας. Ούτε η πολιτεία, 
ούτε βέβαια οι ασφαλισμένοι. Πρέπει να φύγουμε 
από τη λογική που θέλει την πολιτεία να λειτουρ-
γεί σαν κοτζαμπάσης και τους πολίτες να φέρο-
νται σαν ραγιάδες. Να αντιληφθούμε ότι είμαστε 
μέλη της ΕΕ και πρέπει να αποκτήσουμε δομές 
αντίστοιχες με αυτές που υπάρχουν στις χώρες 
της ευρωζώνης. Αυτό σημαίνει υποχρεώσεις και 
ευθύνες τόσο από πλευράς της πολιτείας, όσο και 
των πολιτών.

“Η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ πρέπει να ενισχύσει τη διευ-
θύνουσα υπηρεσία του Μετρό Θεσσαλονίκης με 
έμπειρο προσωπικό για να μπορεί να αντεπεξέλ-
θει στα συνεχή προβλήματα. Θα πρέπει όλα τα 
προβλήματα του έργου να αντιμετωπίζονται από 
τη διευθύνουσα υπηρεσία στη Θεσσαλονίκη και 
όχι να παραπέμπονται στην προϊστάμενη αρχή 
στην Αθήνα. Επίσης, πρέπει να λειτουργήσει η 
Επιτροπή Εξωδικαστικής Επίλυσης οικονομι-
κών Διαφορών μεταξύ του κυρίου του έργου και 
του αναδόχου”

Για το μετρό Θεσσαλονίκης όλοι έχουμε γνώμη, 
αλλά αυτό δεν βοηθάει το έργο να προχωρήσει. 
Τι πρέπει να γίνει -συγκεκριμένα- για να το δού-
με να “ξεκολλάει”;
Τα προβλήματα ξεκίνησαν δυστυχώς ήδη από τη 
δημοπράτηση του έργου και φτάνουν μέχρι το 
σήμερα. Για να ξεμπλοκάρει το έργο πρέπει να 
προχωρήσουμε εντός ορατού χρονοδιαγράμματος 
στην υλοποίησή του. Πώς; 
Πρώτον, η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ πρέπει να ενισχύσει τη 
διευθύνουσα υπηρεσία του Μετρό Θεσσαλονίκης 
με έμπειρο προσωπικό για να μπορεί να αντεπε-
ξέλθει στα συνεχή προβλήματα. Θα πρέπει όλα 
τα προβλήματα του έργου να αντιμετωπίζονται 
από τη διευθύνουσα υπηρεσία στη Θεσσαλονίκη 
και όχι να παραπέμπονται στην προϊστάμενη αρχή 
στην Αθήνα. Δεύτερον, είναι απαραίτητο να λυ-
θούν τα γραφειοκρατικά και τεχνικά προβλήματα 
του έργου, π.χ., σε ό,τι αφορά τις απαλλοτριώσεις 
ή την απόφαση για μεταφορά των ΤΒΜS από τον 
σταθμό της Ανάληψης στο σταθμό της Ν. Ελβετί-
ας.  Σε ό,τι αφορά τον σταθμό Βενιζέλου, που εί-
ναι κομβικός για την πορεία του έργου, θα πρέπει 
να γίνει άμεσα αποδεκτή η πρόταση που κατέθε-
σε το ΤΕΕ/ΤΚΜ και αποδέχτηκαν όλοι οι φορείς, 
για προσωρινή απόσπαση των αρχαιοτήτων και 
επανατοποθέτηση του μεγαλύτερου μέρους τους. 
Θέλω να υπενθυμίσω αυτό που έχουμε πει ξανά 
και ξανά, ότι η πρότασή μας, πέραν τού ότι αναδει-
κνύει τα αρχαία, έχει χαμηλό κόστος (0,6%-0,8% 
του συνολικού προϋπολογισμού του έργου) και 
πού μικρές καθυστερήσεις στο χρονοδιάγραμμα. 
Τρίτον, πρέπει να λειτουργήσει η Επιτροπή Εξω-
δικαστικής Επίλυσης οικονομικών Διαφορών 
μεταξύ του κυρίου του έργου και του αναδόχου, 
ώστε οι όποιες διαφορές και  διεκδικήσεις να 
επιλύονται άμεσα.

“Η πρόταση του ΤΕΕ/ΤΚΜ για την ίδρυση φορέα 
διαχείρισης του Θερμαϊκού παραμένει επίκαι-
ρη. Με βάση ωστόσο τις νέες δημοσιονομικές 
συνθήκες,  θεωρώ ότι είναι πιθανό να γίνει ένας 
φορέας, που να συμπεριλαμβάνει όχι μόνο τον 
Θερμαϊκό, αλλά και τις λίμνες της περιοχής”

Το μετρό δεν είναι το μόνο γεφύρι της Άρτας για 
την πόλη της Θεσσαλονίκης. Υπάρχει δυστυχώς 
και η περίπτωση του φορέα διαχείρισης για τον 
Θερμαϊκό Κόλπο. Υπολογίζεται ότι σήμερα απα-
σχολούνται στο θέμα περίπου 20-30 φορείς, 
κατά ορισμένους ο αριθμός τους φτάνει τους 60. 
Η δε πολυνομοθεσία δεν βοηθάει την κατάστα-
ση. Πώς πιστεύετε ότι πρέπει ν’ αντιμετωπίσου-
με τον Θερμαϊκό στο εξής;
Η πρόταση του ΤΕΕ/ΤΚΜ για την ίδρυση φορέα 
διαχείρισης του Θερμαϊκού παραμένει επίκαιρη. 
Με βάση ωστόσο τις νέες δημοσιονομικές συνθή-
κες και τις οικονομικές πιέσεις που προκύπτουν 
από αυτές, θεωρώ ότι είναι καλό να γίνει ένας φο-
ρέας, που να συμπεριλαμβάνει όχι μόνο τον Θερ-
μαϊκό, αλλά και το Δέλτα του Αξιού, τις λίμνες της 
περιοχής, δηλαδή Κορώνεια, Βόλβη κτλ, ο οποίος 
να ενισχυθεί εννοείται με το απαιτούμενο επιστη-
μονικό προσωπικό, ώστε να επιτελεί σωστά τον 
ρόλο του.

Αποφασίστηκε η κατάργηση του ΟΡΘΕ, χωρίς 
να οριστεί διάδοχο σχήμα, πέραν ενός Τμήματος 
Μητροπολιτικού Σχεδιασμού Θεσσαλονίκης, το 
οποίο υπάγεται σε διεύθυνση του ΥΠΕΚΑ ...στην 
Αθήνα. Πιστεύετε ότι αυτό μπορεί να λειτουργή-
σει; Αν όχι, τι πρέπει να γίνει;
Οι αποφάσεις για το ρυθμιστικό της Θεσσαλο-
νίκης δεν είναι δυνατόν να λαμβάνονται από ένα 
γραφείο κάπου στην Αθήνα. Ζητήσαμε ήδη όλες 
οι αρμοδιότητες να περάσουν στην αιρετή περι-
φέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, η οποία θα είναι 
αρμόδια και στον σχεδιασμό. Βέβαια, εδώ υπάρ-
χει ένα ζήτημα που πιθανώς να απασχολήσει 
τους συνταγματολόγους, γιατί βάσει Συντάγματος 
η αιρετή διοίκηση δεν μπορεί να αποφασίζει γι’ 
αυτά τα θέματα. Γι’ αυτό και για πολλούς άλλους 
λόγους, είναι σημαντικό να προχωρήσει η αναθε-
ώρηση του Συντάγματος, προκειμένου να επιλυ-
θούν περιβαλλοντικά και χωροταξικά θέματα, που 
ταλανίζουν επί μακρόν τη χώρα. Όταν σχεδιάστη-
κε το Σύνταγμα, σχεδιάστηκε με τη λογική ότι όλα 
σχεδιάζονται και εκπορεύονται από το κράτος. 
Αυτό δεν μπορεί να διαιωνισθεί. Η αιρετή διοίκη-
ση και η αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού πρέπει να 
έχουν στα χέρια τους τα θεσμικά εργαλεία, για να 
επιτελέσουν σωστά τον ρόλο τους. 

Η Ελλάδα χρειάζεται νέο αναπτυξιακό μοντέλο. 
Ποιο προτείνετε να είναι αυτό; Σε ποια Ελλάδα θα 
θέλατε να ζούμε το 2025; 
Πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι η χώρα έχει χρε-
οκοπήσει και δεν πρέπει να περιμένουμε το θαύ-
μα που θα κάνει τα πράγματα όπως ήταν πριν την 
κρίση. Πώς χρεοκοπεί ένα νοικοκυριό και τρέχει 
στα συσσίτια; Το ίδιο συμβαίνει με τη χώρα, μόνο 
που αντί για φαγητό ζητάει κεφάλαια. Τα χρήμα-
τα είναι ελάχιστα, κυρίως από ευρωπαϊκούς πό-
ρους. 
Για να μπορέσουμε να ξαναμπούμε στο παιχνίδι 
λοιπόν, για να επιστρέψουμε σε τροχιά ανάκαμ-
ψης, πρέπει να γίνουμε πιο παραγωγικοί και ο 
ιδιωτικός τομέας να ενισχυθεί, όχι με δεκανίκια 
επιχορηγήσεων για να ξαναγίνει ή να παραμείνει 

κρατικοδίαιτος, αλλά με τα σωστά κίνητρα, οικο-
νομικά και φορολογικά. Τα πλεονεκτήματα της 
Ελλάδας είναι γνωστά. Ένα από τα κυριότερα είναι 
το ανθρώπινο δυναμικό της και ιδίως το επιστη-
μονικό προσωπικό υψηλής στάθμης που διαθέ-
τει, το οποίο πρέπει να παραμείνει στη χώρα. Για 
να γίνει αυτό, χρειάζονται όπως ήδη είπα, κίνη-
τρα φορολογικά και οικονομικά. Το επιστημονικό 
αυτό δυναμικό παράγει προϊόντα που μπορούν να 
βοηθήσουν την ελληνική οικονομία. Οι εξαγω-
γές της Ελλάδας σε λογισμικό το 2013 ξεπέρα-
σαν κατά πολύ εκείνες του πολυδιαφημισμένου 
ελαιόλαδου, που απέφερε μόνο 300 εκατ. Πρέπει 
να εντοπίσουμε αυτούς τους κλάδους υψηλής 
παραγωγικής και προστιθέμενης αξίας και να 
επενδύσουμε σε αυτούς. Να χρηματοδοτηθούν 
με κοινοτικά ή ιδιωτικά κεφάλαια οι επιχειρημα-
τικές ιδέες των νέων επιστημόνων. Να δώσουμε 
έμφαση στον τουρισμό, όπου το νέο ειδικό χωρο-
ταξικό έρχεται να επιλύσει αρκετές στρεβλώσεις 
χρόνων, αν και απομένει να γίνουν πολλά βήματα 
ακόμη για να φτάσουμε στο επιθυμητό σημείο. Να 
ενισχυθεί ακόμη ότι ο πρωτογενής τομέας, όπου 
έχουμε σημαντικό πλεονέκτημα σε προϊόντα υψη-
λής ποιότητας, που παράγονται μόνο στην Ελλάδα. 
Όλα αυτά, πρέπει να τα κυνηγήσουμε. Το παλιό 
μοντέλο χρεοκόπησε... n
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ

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

Α. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

B. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Αρχιτέκτων. Γνώση νομοθεσίας για Α. 
ΜΕ. Α, για  διαρρύθμιση διαμερίσματος. 
Τηλ 697 6800825.
Αρχιτέκτων για συστέγαση σε τεχνι-
κό γραφείο στην Καλαμαριά. Τηλ 698 
0189469, email: hercpl@gmail.com. 
Αρχιτέκτων για συστέγαση σε τεχνι-
κό γραφείο περιοχή Παπάφειο. Τηλ 
2310 318608, Fax 2310 318601, email: 
msbox@gmail.com.
Αρχιτέκτων από κατασκευαστική εται-
ρεία στην Θεσσαλονίκη.
Γνώση Ρώσικων, 3D προγραμμάτων. 
Βιογραφικό email: gkotanidisgreko 
dom.gr.
Αρχιτέκτων με ειδίκευση Πολεοδόμου 
με μελετητικό πτυχίο κατ. 1 & 2, εμπει-
ρία στις πολεοδομικές μελέτες και Γ.Π.Σ, 
Μεταπτυχιακά, για μόνιμη συνεργασία  
με τεχνικό γραφείο μελετών. Τηλ. 2315 
504106, 694 9560195.
Αρχιτέκτων από εταιρεία  ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 
Α.Ε. με έδρα τη Θεσσαλονίκη. με απο-
δεδειγμένη εμπειρία σε πολεοδομικές 
μελέτες και άριστη γνώση της πολε-
οδομικής νομοθεσίας. Γνώση άπται-
στων Αγγλικών. Βιογραφικό email: 
atsavdaroglou@sxediasmos-sa.gr. 
Αρχιτέκτων από τεχνική εταιρεία  
Θεσσαλονίκης για μόνιμη ή μερική απα-
σχόληση. 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 ή Πολιτικός Μηχανικός από 
τεχνικό γραφείο  στις 40 Εκκλησιές, για 
συστέγαση λόγω συνταξιοδότησης. Τηλ 
2310 217230.
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: 
biografiko@in.gr. 
Ηλεκτρολόγος από τεχνική εταιρεία  με 
έδρα τη Θεσσαλονίκη. Ηλικία έως 36 
ετών, με εμπειρία σε μελέτες και επί-
βλεψη Η/Μ έργων. 
Ηλεκτρολόγος από τεχνική εταιρεία  με 
έδρα τη Θεσσαλονίκη. Ηλικία έως 36 
ετών, με εμπειρία σε μελέτες και επί-
βλεψη Η/Μ έργων. Βιογραφικό email: 
info@ente.gr.
Ηλεκτρολόγος από τεχνική εταιρεία 
που δραστηριοποιείται στην Β. Αφρική. 
Γνώση Γαλλικών επιθυμητή. Βιογραφικό 
email: enginereering.thessaloniki@
gmail.com. 
Ηλεκτρολόγος, από την εταιρία SOUKOS 
ROBOTS Α.Ε. στη Λάρισα, ως υπεύθυνος 
για στελέχωση του τμήματος έρευνας. 
Βιογραφικό Τηλ. 2410 541028, Fax 2410 
541010, e-mail: contact@soukosrobots.
gr. 
Ηλεκτρολόγος ή Μηχανολόγος από 
τεχνικό γραφείο για εσωτερικός συνερ-
γάτης. Βιογραφικό Fax 2310  279100, 
email: tech.grafeio@gmail.com, 
Μεταλλειολόγος Μηχανικός από βιο-
μηχανία Επεξεργασίας Βιομηχανικών 
Ορυκτών στον Νομό Θεσσαλονίκης 
Ηλικία μέχρι 35 ετών, με εμπειρία στην 
εξόρυξη. Γνώση Αγγλικών και βασικές 
τοπογραφικές γνώσεις (GPS). Κατοικία 
στον Νομό Έβρου επιθυμητή. 

Βιογραφικό Τ.Θ. 50647 Κεντρικό 
Ταχυδρομείο Θεσσαλονίκης Τ.Κ. 54013 
Θεσσαλονική.
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 στην διδασκαλία των 
προγραμμάτων: 4Μ, AUTOFINE, ADAPT, 
Solid works,  Solid Edge, 3ds max, 
Archicad, AutoCAD 3D, Κ.ΕΝ.Α.Κ., των 
φωτοβολταϊκών μελετών. Βιογραφικό 
email: seminaria97@gmail.com. 
Μηχανικός Ερευνητές / υποψήφιοι 
διδάκτορες. Γνώση ψηφιακής επεξερ-
γασίας εικόνας και βίντεο ανθρωποκε-
ντρικές διεπαφές, C / C++, Visual Studio. 
Βιογραφικό Επικ. Καθηγητής Αναστάσιος 
Τέφας. Τηλ 2310 991932. email: , tefas@
aiia.csd.auth.gr. 
Μηχανικός από την ATLANTIS 
Engineering, εταιρία συμβούλων 
και λογισμικού στο χώρο του asset 
management με έδρα τη Θεσσαλονίκη. 
Γνώση Αγγλικών, βασικές γνώσεις πλη-
ροφορικής, δίπλωμα οδήγησης. Email: 
career@uth. gr. Πηγή: http://www.
careerbuilder.eu/ 
Μηχανικός για συνεργασία ως 
Ενεργειακός Επιθεωρητής στην 
Θεσσαλονίκη από εταιρεία πώλησης 
προϊόντων ενεργειακής αναβάθμισης 
κτιρίων, επιλέξιμων από το πρόγραμ-
μα «Εξοικονόμηση κατ΄ οίκον»και τον 
ΚΕΝΑΚ και πώληση των ποιοτικών προϊ-
όντων της εταιρείας. Ηλικία έως 40 ετών. 
Βιογραφικό email: hrdorwin@gmail.
com. 
Μηχανικός Πληροφορικής για συ-
νεργασία, από εταιρεία ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 
Α.Ε. 5ετή εμπειρία. Βιογραφικό θέμα 
Πληροφορικοί_ΚΤ, email: info@
sxediasmos-sa.gr. Υπόψη κ. Γκουτνά. 
Μηχανικός Πληροφορικής για συ-
νεργασία  από την ΓΕΩΑΝΑΛΥΣΗ ΑΕ 
εν’ όψη της προετοιμασίας της για τις 
νέες μελέτες κτηματογραφήσεων του 
Εθνικού Κτηματολογίου, για την στε-
λέχωση των ομάδων της. 5ετή εμπει-
ρία. Βιογραφικό Fax 2310 496880, 
email: info@geoanalysis.gr. Υπόψη κα. 
Παπαδοπούλου Δ. 
Μηχανικός Προγραμματιστή ς ως εξω-
τερικός συνεργάτης. Email: career@uth.
gr. Πηγή: http://www.skywalker.gr/
Μηχανολόγος, για Ομάδα Εργασίας. 
Γνώση νομοθεσίας για Α.ΜΕ.Α, για ανελ-
κυστήρες και για αναβατόρια, Τηλ 697 
6800825. 
Μηχανολόγος  από τεχνική εταιρεία  με 
έδρα τη Θεσσαλονίκη. Ηλικία έως 36 
ετών, με εμπειρία σε μελέτες και επί-
βλεψη Η/Μ έργων. Βιογραφικό email: 
info@ente.gr. 
Μηχανολόγος, από την εταιρία SOUKOS 
ROBOTS Α.Ε. στη Λάρισα, ως υπεύθυνος 
για στελέχωση του τμήματος έρευνας. 
Βιογραφικό Τηλ. 2410 541028, Fax 2410 
541010, e-mail: contact@soukosrobots.
gr. 
Μηχανολόγος από τεχνική – εμπορι-
κή εταιρεία στον τομέα ενέργειας στην 
Κατερίνη. Γνώση θερμικών εγκαταστά-
σεων-κλιματισμού- λεβητοστασίων και 
κατασκευαστική εμπειρία. Γνώση άπται-
στων Αγγλικών, AutoCAD και πακέτων 
4M ή Τi-Soft, Η/Υ(Ms Office). Βιογραφικό 
Τηλ 23510 29777, 697 3027819, email 

vbatalas@gmail.com. 
Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος από 
εταιρεία μελετών με έδρα την Κηφισιά 
Θεσσαλονίκης, Ηλικία έως 35 ετών, 
Εμπειρία σε εκπόνηση Η/Μ μελετών, 
αδειών βιοτεχνιών – συνεργείων – ΚΥΕ, 
μελετών περιβάλλοντος και πυροπροστα-
σίας επιθυμητή. Βιογραφικό email: info@
elgek.com. 
Μηχανολόγος και Ηλεκτρολόγος και 
Χημικός Μηχανικός και Ηλεκτρονικός 
για εργασία στην Ελβετία. Εμπειρία 
σε βιομηχανίες τροφίμων, ενέργειας, 
υψηλής τεχνολογίας, ηλεκτρονικών, ρο-
μποτικής, φαρμακευτικές, μηχανολο-
γικού 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/greek-
connection. 
Πολιτικός Μηχανικός για συστέγαση σε 
τεχνικό γραφείο στην οδό Σοφοκλή στην 
Καλαμαριά. Τηλ 694 4606509. 
Πολιτικός Μηχανικός. Γνώση νομοθεσί-
ας για Α.ΜΕ.Α, για  διαρρύθμιση διαμερί-
σματος. Τηλ 697 6800825. 
Πολιτικός Μηχανικός, με πτυχίο ΜΕΚ 
Δ’ υδραυλικά, οικοδομικά, Γ’ οδοποιία, 
λιμενικά, για στελέχωση εταιρείας. Τηλ 
697 6752626. 
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 υπεύθυ-
νος του μηχανικού επίβλεψης εργοταξί-
ου. Εμπειρία στην εκτέλεση υδραυλικών 
έργων υπό πίεση ή έργων τηλεθέρμαν-
σης. Γνώση Αγγλικών, Η/Υ(Ms Office), 
AutoCAD, εκπληρωμένες στρατιωτικές 
υποχρεώσεις, άδεια οδηγήσεως, με-
ταφορικό μέσο. Βιογραφικό Fax 23850 
44276, Τηλ 23850 44290 εσωτ. 3, email: 
texnika@ergonate.com.gr. Υπόψη 
Αλεξίου Μάγδα.
Τοπογράφος Μηχανικός για εργασία 
πεδίου σε Σέρρες. Βιογραφικό email: 
geotoposerres@mail.com. 
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 ια συνερ-
γασία  από την ΓΕΩΑΝΑΛΥΣΗ ΑΕ εν’ 
όψη της προετοιμασίας της για τις 
νέες μελέτες κτηματογραφήσεων του 
Εθνικού Κτηματολογίου, για την στε-
λέχωση των ομάδων της. 5ετή εμπει-
ρία. Βιογραφικό Fax 2310 496880, 
email: info@geoanalysis.gr. Υπόψη κα. 
Παπαδοπούλου Δ.

Αρχιτέκτων με ΜΕΚ Β’ οικοδομικά, ΜΕΚ 
Α’ πράσινο, για στελέχωση εταιρείας Τηλ. 
697 8333356. 
Αρχιτέκτων με μελετητικό πτυχίο Γ’ τά-
ξης 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, για εξωτερική συνεργασία 
με εμπειρία στην έκδοση οικοδομικών 
αδειών. Γνώση ΓΟΚ 85, ΝΟΚ, τακτο-
ποίηση αυθαιρέτων, AutoCAD 2d-3d, 
3dsmax, vray, Photoshop, illustrator. 

Τηλ. 697 9449231.
Αρχιτέκτων με εμπειρία σε τρισδιά-
στατο σχεδιασμό, φωτορεαλισμό, (3ds 
max, AutoCAD, 2D,3D, Photoshop), 
αρχιτεκτονικά και γραφιστικά σχέδια. 
Με αρχιτεκτονικά γραφεία, κατασκευα-
στικές εταιρείες, και γραφίστες. Τηλ 697 
4197336.
Ηλεκτρολόγος με ΜΕΚ Β’ Η/Μ, βιομη-
χανικά-ενεργειακά, για στελέχωση εται-
ρείας. Τηλ 697 7055524. 
Ηλεκτρολόγος με ΜΕΚ Β’ 
Ηλεκτρομηχανολογικά Βιομηχανικά - 
Ενεργειακά, Υδραυλικά υπό πίεση, για 
στελέχωση εταιρείας. Τηλ 2310 629991, 
697 7711699, email: info@waterpools.
gr.
Ηλεκτρολόγος μέλος ΤΕΕ 2005, 8 έτη 
προϋπηρεσία σε τεχνικές εταιρείες. 
Γνώση μελετών – εγκαταστάσεων φυ-
σικού αερίου, ΜΕΚ Α’, Αγγλικά, Η/Υ(MS 
Office), 4Μ. AutoCAD, για εργασία ή για 
συνεργασία στην περιοχή Θεσσαλονίκης. 
Τηλ. 697 7386856. 
Μηχανολόγος με εργοληπτικό πτυχίο 
ΜΕΚ Α’-ηλεκτρομηχανολογικά, υδραυ-
λικά υπό πίεσης, βιομηχανικά, ενερ-
γειακά, για στελέχωση ή συνεργασία σε 
δημόσια έργα. Τηλ 693 6132124, email: 
lnemaria@hotmail.com.
Μηχανολόγος με μελετητικό πτυχίο Α1’ 
τάξης στην κατηγορία (09) Η-Μ μελέτες 
και (27) περιβαλλοντικές μελέτες, για 
συνεργασία ή στελέχωση εταιρείας. Τηλ: 
693 6393229, e-mail: koptsis@gmail.
com.  
Πολιτικός Μηχανικός, με πτυχίο ΜΕΚ Β’ 
οικοδομικά, για συνεργασία ή για στελέ-
χωση 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, με πτυχίο ΜΕΕΠ 
1η οικοδομικά, οδοποιία, ΜΕΕΠ Α1 
υδραυλικά, λιμενικά, βιομηχανικά 
– ενεργειακά, για συνεργασία .  Τηλ 2310 
416970, 697 4494325. (1) 
Πολιτικός Μηχανικός, για στελέχωση 
εταιρείας με πτυχίο ΜΕΚ Γ’ οικοδομι-
κά, υδραυλικά, Β’ οδοποιία, Α’ λιμενικά, 
βιομηχανικά – ενεργειακά.  Τηλ 694 
6615364, email: blueowlhawk@gmail.
com. 
Πολιτικός Μηχανικός εμπειρία στην 
έκδοση οικοδομικών αδειών. Γνώση 
ΓΟΚ 85, ΝΟΚ, τακτοποίηση αυθαίρε-
των, για μόνιμη εργασία σε μελετητική 
εταιρεία . Βιογραφικό email: Tikellis@
karfopoulou.gr. 
Τοπογράφος Μηχανικός. με έδρα την 
Θεσσαλονίκη, με πλήρη εξοπλισμό πε-
δίου (GPS, Total Station), με εμπειρία 
στην σύνταξη εξαρτημένων τοπογρα-
φικών διαγραμμάτων (ΕΓΣΑ ‘87), για 
συνεργασία με Πολιτικούς Μηχανικούς, 
Αρχιτέκτονες, μελετητικά γραφεία  Τηλ 
697 9775833. 
Τοπογράφος Μηχανικός με έδρα στις 
Σέρρες 10ετή εμπειρία μελέτη και 
κατασκευή και πλήρη εξοπλισμό πε-
δίου για συνεργασία με Τοπογράφους 
Μηχανικούς, Πολιτικούς Μηχανικούς, 
Αρχιτέκτονες, μελετητικά γραφεία. και 
κατασκευαστικές εταιρείες. Τηλ 697 
8108000, email: aggelos.salmas@
gmail.com. 

Για προσλήψεις Μηχανικών στο εξωτερι-
κό απευθυνθείτε στο site του ΤΕΕ www.
tee.gr
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 της ψηφοφορίας του
 πολυνομοσχεδίου η
 συνάντηση TEE/TKM 

n Mε μια ματιά

 16-17
n Συλλογικά_παραταξιακά

 18
n Aισιοδοξία για 
 περισσότερα κεφάλαια 
 από το Horizon για την
 Eλλάδα

 19
n Πρόγραμμα δια βίου
 μάθησης για τις 
 θαλάσσιες κατασκευές

n Προς απλούστερες   
 διαδικασίες για έργα
  αξιοποίησης υδατικών
 πόρων

 20-21
n Πάρις Mπίλλιας 
 “Το ΤΕΕ πρέπει να γίνει 
 πιο τεχνοκρατικό”

 23

 με τους βουλευτές

 07
n Εγκαίνια έκθεσης και
 απονομή βραβείων για 
 τον Αρχιτεκτονικό 
 Διαγωνισμό Κιλκίς

n Σεμινάριο μικρής 
 διάρκειας
 (Απρίλιος 2014)

 08
n Kαταγγελίες σε βάρος
 μηχανικών για μελέτες
 πυροπροστασίας εξέτασε
 το πειθαρχικό συμβούλιο

 09
n Αρχιτεκτονική έκθεση

 10-11
n Eνδιαφέρουν

 12-13
n “Αέρας” ανανέωσης 
 στη σύνθεση της νέας
 Διοικούσας Επιτροπής 
 του ΤΕΕ/ΤΚΜ

 14-15

ΤΕΥΧΟΣ


