01/492
ΤΕΥΧΟΣ

1 OKTΩBPIOY 2014

ΤΕΥΧΟΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 22
020037

Tιμοκατάλογος Eνοικίασης Aιθουσών TEE/TKM*
Aίθουσες

Kαθημερινή
πρωί ή απόγευμα

Kαθημερινή
όλη μέρα

Σάββατο-Kυριακή
πρωί ή απόγευμα

Σάββατο-Kυριακή
όλη μέρα

Aμφιθέατρο

400,00 A

500,00 A

500,00 A

700,00 A

Φουαγιέ

200,00 A

300,00 A

330,00 A

500,00 A

* Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ 23%

Ηλεκτρονικό “Τεχνογράφημα”: Πείτε τη γνώμη σας
Εδώ και αρκετούς μήνες, το “Τεχνογράφημα” έχει γίνει ηλεκτρονικό, προκειμένου να εξοικονομηθούν χρήματα,
αλλά και να μειωθεί η κατανάλωση χαρτιού.
Θα θέλαμε τη γνώμη σας για το πώς μπορούμε να το κάνουμε πιο λειτουργικό και ευανάγνωστο:
-Βοηθούν στην εύκολη ανάγνωσή του τα links που παραπέμπουν στα κυριότερα περιεχόμενά του;
-Θα προτιμούσατε να το διαβάζετε σε μορφή .pdf , όπως σήμερα, ή ως “flip” (να “ξεφυλλίζεται” ηλεκτρονικά);
-Θα θέλατε τα άρθρα του να σας παραπέμπουν σε περισσότερες πληροφορίες μέσω QR Codes (τα γνωστά τετράγωνα “barcodes”,
που σκανάρονται με το κινητό και όταν αναλύονται “επιστρέφουν” στον αναγνώστη περισσότερες φωτογραφίες, κείμενο, βίντεο κτλ);
• Θα θέλατε να περιλαμβάνει χρήσιμα links προς άλλους ιστοτόπους για περισσότερες πληροφορίες;
• Ποιες είναι οι προτάσεις σας για το “στήσιμο” του τεύχους και τον τρόπο προσέγγισης των θεμάτων του;
Η γνώμη σας πραγματικά μετράει, γιατί θέλουμε το “Τεχνογράφημα” ν΄ αποτελεί μέσο ενημέρωσης και έκφρασης των μηχανικών.
Μπορείτε να αποστέλλετε τις προτάσεις σας μέχρι την 31η Oκτωβρίου στις παρακάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις:
• alexandragouta@gmail.com (Αλεξάνδρα Γούτα) και
• kiriakid@central.tee.gr (Κυριακή Διαβολίτση)

Δεν περιλαµβάνονται η ένθεση στο τεύχος
και τα εξτρά ταχυδροµικά έξοδα

Δεν περιλαµβάνονται η ένθεση στο τεύχος
και τα εξτρά ταχυδροµικά έξοδα
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www.tkm.tee.gr
15νθήμερη εφημερίδα του ΤΕΕ/ΤΚΜ, αποστέλλεται δωρεάν στα μέλη του
Εκδότης - Διευθυντής
Πάρις Mπίλλιας, Πρόεδρος ΤΕΕ/ΤΚΜ
Υπεύθυνος τυπογραφείου

Γιατί ΔΕΘέλουμε άλλες εξαγγελίες...

Μαρία Σπυροπούλου
Συνεργάτες
Αλεξάνδρα Γούτα, δημοσιογράφος
Άγγελος Αγγελίδης, δημοσιογράφος
Χρύσα Λασκαρίδου, χημικός μηχανικός
Κυριακή Διαβολίτση, αγρ. - τοπογράφος μηχανικός
Γενική επιμέλεια
Κυριακή Διαβολίτση
Εξώφυλλο: Επιμέλεια Χρύσα Λέκκα,
αφίσα εξωφύλλου Στέλιος Χατζησωτηρίου.
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.

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Τα τηλέφωνα του ΤΕΕ/ΤΚΜ

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
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

Οι πολιτικοί αρχηγοί ήρθαν, είδαν και απήλθαν. Και φέτος όπως κάθε χρονιά, επισκέφτηκαν τη Διεθνή Έκθεση, είχαν τις (παραδοσιακές) συναντήσεις, πραγματοποίησαν τις
(καθιερωμένες) ομιλίες και έδωσαν τις (προβλεπόμενες) συνεντεύξεις Τύπου. Καθένας
με την ταχύτητά του. Όλοι με τις -προσαρμοσμένες στο “χρώμα” τους- εξαγγελίες, τούς
αφορισμούς και τις υποσχέσεις τους. Που (δυστυχώς) δεν έκρυβαν ευχάριστες εκπλήξεις για τους μυημένους στην ημερησία διάταξη των εγκαινίων των εκάστοτε ΔΕΘ.
Για το παρόν editorial θα μπορούσαμε να ετοιμάσουμε μια ...επική ανθολογία υποσχέσεων για τη Θεσσαλονίκη από το βήμα της ΔΕΘ, που ουδέποτε έγιναν πράξη ή να σταχυολογήσουμε δεσμεύσεις που χρειάστηκαν ακόμη και δεκαετίες για να βγουν από τα
συρτάρια των υπουργείων*. Αντ’ αυτού, όμως, αποφασίσαμε να θέσουμε την πολιτική
παρουσία στη φετινή ΔΕΘ (αλλά και τις θέσεις των φορέων προς τους πολιτικούς) υπό το
πρίσμα αρχαίων ρητών και σύγχρονων γνωμικών.
“Μέτρον άριστον”
Πιστεύουμε ότι το “μέτρον” έλειψε από τις ομιλίες και τις εξαγγελίες (και) της φετινής
ΔΕΘ. Σε κάποιες περιπτώσεις υπήρξε έλλειμμα. Και σε άλλες κακώς εννοούμενο πλεόνασμα. Υπήρξαν εκείνοι που ελάχιστα ουσιαστικά πράγματα είπαν. Υπήρξαν και οι άλλοι,
που υποσχέθηκαν “γη και ύδωρ”, δεσμευόμενοι ακόμη και για πράγματα καταφανώς
ανέφικτα. Φυσικά, δεν ήταν μια καινούργια κατάσταση για τη Θεσσαλονίκη ούτε οι μεγαλόστομες εξαγγελίες “στο γόνατο”, ούτε η έλλειψη σαφών δεσμεύσεων για την αντιμετώπιση των κακώς κείμενων στην πόλη.

Παρένθεση: Η ανακοίνωση για την παραχώρηση στη Ζώνη Καινοτομίας έκτασης 60
στρεμμάτων, προκειμένου να δημιουργηθεί ο πρώτος -αγροδιατροφικός- θύλακάς της
ήταν μία από τις μοναδικές εξαιρέσεις στον κανόνα. Και καθόλα ευπρόσδεκτη. Μόνο που
σε μια πόλη με τόσα (αναγκαία και χρονίζοντα) “θέλω” μοιάζει με σταγόνα στον ωκεανό,
πολύ λίγη. Ιδίως όταν για να φτάσουμε σε αυτήν την εξαγγελία απαιτήθηκαν χρόνια πολλά: δέκα από την πρώτη εξαγγελία για τη δημιουργία της Ζώνης και επτά από την ίδρυση
της εταιρείας ΑΖΚ ΑΕ.
“Η ισχύς εν τη ενώσει”
Πολλές φορές στο παρελθόν τα μεγάλα αναπτυξιακά ζητήματα της πόλης έγιναν αφορμή
για “εμφύλιες” διαμάχες και κόντρες μικροπολιτικού χαρακτήρα. Εσχάτως, όμως, αυτό
δείχνει να αλλάζει. Και η αλλαγή αυτή έγινε σαφής μέσω των υπομνημάτων που επιδόθηκαν στον πρωθυπουργό και τους υπουργούς με την ευκαιρία της 79ης ΔΕΘ. Οι φορείς
επιτέλους ομονοούν. Συναινούν σαφώς -και στη συντριπτική πλειοψηφία τους- στις λύσεις που διεκδικούν για το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, για το Διεθνές Εκθεσιακό της Κέντρο και την ίδια τη ΔΕΘ και για τη Ζώνη Καινοτομίας. Επιτέλους! Ίσως αυτή την ομόνοια
να την έφερε και η πικρή -αλλά δυνητικά θαυματουργή- συνειδητοποίηση ότι τελικά
μόνο με τις δικές μας δυνάμεις και συνεγείροντας σε δράση το τοπικό ισχυρό δυναμικό
μπορούμε να πετύχουμε αυτά που θέλουμε για την πόλη.
“Σπεύδε βραδέως”
Ως ΤΕΕ/ΤΚΜ θίξαμε το θέμα του ρυθμιστικού σχεδίου της Θεσσαλονίκης στα υπομνήματά μας προς τους αρμόδιους υπουργούς. Εκφράσαμε -και τώρα με τη ΔΕΘ και στο κοντινό παρελθόν- την έκπληξή μας και τις αντιρρήσεις μας για την πρόσφατη, βεβιασμένη
και αδιανόητη απόσυρση του Ρυθμιστικού από τη Βουλή. Μιλάμε για ένα απολύτως απαραίτητο σχέδιο που έπρεπε να επικαιροποιηθεί πριν 15 χρόνια, που έχει αποτελέσει αντικείμενο τριών δημόσιων διαβουλεύσεων μέσα σε λίγα χρόνια, που και πάλι κινδυνεύει να
παραπεμφθεί στις ελληνικές καλένδες αν δεν αναληφθεί άμεσα δράση.
Αναλάβαμε πρωτοβουλία ώστε να ...σπεύσουμε βραδέως, να απαντήσουμε σε αυτά που
πρέπει ν΄ απαντηθούν και να φτάσουμε ταχέως στο ζητούμενο, αλλά χωρίς προχειρότητες και επιζήμιες βιασύνες.
Το ΤΕΕ/ΤΚΜ ζήτησε να οργανώσει μια διαδικασία διαλόγου για το θέμα με “σφιχτά”
χρονοδιαγράμματα, ώστε να συγκεντρωθούν και να κωδικοποιηθούν οι απόψεις όλων
των φορέων και να κατατεθούν άμεσα στην κυβέρνηση. Το ζητήσαμε γιατί θεωρούμε ότι
μόνο έτσι μπορεί το ρυθμιστικό να προχωρήσει άμεσα όπως επιβάλλεται. Και το κάνουμε πράξη. Μετά και από τις συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν με την ευκαιρία της
ΔΕΘ, ξεκινάμε άμεσα τις διαδικασίες (περισσότερα στο επόμενο “Τεχνογράφημα”) που
θα “δέσουν” το “σπεύδε βραδέως” με το “η ισχύς εν τη ενώσει”.
Καταλήγοντας, ανατρέχουμε σε μια πιο σύγχρονη παροιμία και ένα πασίγνωστο ρητό. Η
πρώτη είναι αυτή που λέει “τα πολλά λόγια είναι φτώχεια”. Γιατί τα πολλά λόγια τα έχουμε
χορτάσει, οι πράξεις λείπουν.
Και το δεύτερο είναι αυτό που είχε κάποτε πει ο Walt Disney: “Αν μπορείς να το ονειρευτείς, μπορείς και να το κάνεις”. ‘Ωρα να ονειρευτούμε υπεύθυνα για τη Θεσσαλονίκη. Και
να δράσουμε έξυπνα και γρήγορα. Αλλά όχι βιαστικά.

*Στο τεύχος του “Τεχνογραφήματος” που κρατάτε στα χέρια σας συμπεριλάβαμε και ένα
άρθρο, που έχει ώς στόχο να λειτουργήσει μελλοντικά σαν εργαλείο για το ζύγισμα του
βάρους των λόγων των πολιτικών αρχηγών. Μια σταχυολόγηση των κυριότερων εξαγγελιών, που έγιναν φέτος από το βήμα της ΔΕΘ. Γι’ αυτούς που θα θελήσουν κάποια στιγμή
στο μέλλον να ανατρέξουν... Δείτε το σαν εισιτήριο επιστροφής στο μέλλον...

ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΤΕΕ/TKM

Μ. Αλεξάνδρου 49, 546 43, Θεσσαλονίκη
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ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
«Healthy Cities, Happy Cities»
Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας – Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας διοργανώνει εκδήλωση
με θέμα «Happy Cities, Healthy Cities», σε
συνεργασία με το Ελληνικό Τμήμα της Union
Ιnternationale des Architectes (UIA), το Τμήμα
Αρχιτεκτόνων του ΑΠΘ και το Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Αρχιτεκτονικής,
τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2014, ώρα 18.00, στο
Αμφιθέατρο & στο Φουαγιέ του ΤΕΕ/ΤΚΜ (Μ.
Αλεξάνδρου 49). Σκοπός της εκδήλωσης είναι η
προβολή της αρχιτεκτονικής και ειδικότερα του
ρόλου του αρχιτέκτονα στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και του αστικού περιβάλλοντος. Το
πρόγραμμα της εκδήλωσης οργανώθηκε γύρω
από το επίκαιρο θέμα της UIA για την Παγκόσμια
Ημέρα 2014: «Happy Cities, Healthy Cities»,
με επίκεντρο τη βιωσιμότητα της πόλης και τις
παραμέτρους που μπορεί να επηρεάσει η αρχιτεκτονική, όπως:
1- τον τρόπο ζωής των ανθρώπων και τις κοινωνικές σχέσεις
2- τη σχέση τους με το περιβάλλον
3- τον τρόπο κατανομής και τους χώρους άσκησης των διαφόρων δραστηριοτήτων
4- τον τρόπο μετακίνησης μέσα στην πόλη.
Κεντρικός ομιλητής στην εκδήλωση θα είναι ο
συνάδελφος Κώστας Πουλόπουλος, αρχιτέκτων
που δραστηριοποιείται στη Δανία και αποδέχθηκε ευγενικά τη σχετική πρόταση. Ο ομιλητής θα
παρουσιάσει διεθνή παραδείγματα αστικών κέντρων με εμφανή αποτελέσματα, ως προς τη βιώσιμη ανάπτυξη, την ευεξία και την ευημερία των
κατοίκων τους, μέσα από προγράμματα αστικών
παρεμβάσεων. (σχετικό βιογραφικό) http://www.
esw.gr/henning-larsen.html Στην αρχή της εκδήλωσης μετά το χαιρετισμό εκ μέρους του ΤΕΕ/
ΤΚΜ, θα απονεμηθούν από την κα Φανή Βαβύλη,
εκπρόσωπο του Ελληνικού Τμήματος της UIA, τα
βραβεία που απέσπασαν τρία γραφεία της πόλης
μας στο διαγωνισμό της UIA «Friendly Spaces

Accessible to All», για το έργο τους στον τομέα
της προσπελασιμότητας (τιμητικές διακρίσεις
στις ομάδες Νταφλός Κ., Παγούλη Α, και Νανιόπουλος Α, Καλλιάγρα Σ., Παπανικολάου Ε., και
μετάλλιο στην ομάδα Νικηφορίδης Π., Κουόμο
Β.). Θα ακολουθήσει σύντομος χαιρετισμός από
τον πρόεδρο του Τμήματος Αρχιτεκτόνων ΑΠΘ κ.
Νίκο Καλογήρου και από τον πρόεδρο του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Θεσσαλονίκης κ. Γ. Χατζόπουλο, σχετικά με το θέμα της ημερίδας. Στη συνέχεια, η οργανωτική επιτροπή της εκδήλωσης
θα παρουσιάσει επιγραμματικά κάποιες αξιόλογες ομάδες νέων αρχιτεκτόνων/καλλιτεχνών της
πόλης μας, οι οποίες μέσα από πρωτότυπες δράσεις προβληματίζονται και διερευνούν τα ζητήματα της καθημερινότητας, κρίνοντας ότι αξίζει
το ΤΕΕ/ΤΚΜ να ενθαρρύνει τη δημιουργικότητα
και την ενδιαφέρουσα οπτική τέτοιων πρωτοβουλιών, και μάλιστα στην παρούσα δυσχερή
από κάθε άποψη κατάσταση. Ενδεικτικά θα
υπάρξει πολύ σύντομη αναφορά στις δημιουργικές ομάδες των Imagine the City, Open House,
Creativity Platform, WHYNOT, KIPOS3–City as
a resource, Architeam/Architravel.
(σχετικό video) https://www.behance.net/
gallery/3625417/03-TALK-OF-THE-TOWN
Θα ακολουθήσει η κεντρική ομιλία και στη συνέχεια η συνάδελφος Παρασκευή Ταράνη, αρχιτέκτων-πολεοδόμος θα παρουσιάσει επιγραμματικά το έργο και τη μελέτη του αρχιτέκτονα
Jan Gehl πάνω στην ανθρώπινη συμπεριφορά
και τη δραστηριότητα στην πόλη. Το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί με το ντοκυμαντέρ “Human
Scale”, του οποίου η προβολή έγινε για πρώτη
φορά στη Biennale di Architettura di Venezia το
2012. Πρόκειται για έρευνες του αρχιτέκτονα Jan
Gehl που έκανε μέσα από μία σειρά ταξιδιών σε
διάφορες πόλεις, προσπαθώντας να αναγνωρίσει και να επιλύσει τα προβλήματα τους, βάζοντας πάντοτε στο επίκεντρο τον άνθρωπο και τις
ανάγκες του.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
18:00
Χαιρετισμός του Προέδρου του ΤΕΕ/ΤΚΜ,
κ. Π. Μπίλλια.
18:10
Απονομή βραβείων από το Ελληνικό Τμήμα της
UIA, στις διακριθείσες ελληνικές ομάδες αρχιτεκτόνων, στο συνέδριο της UIA στη Νότιο Αφρική
Φανή Βαβύλη, εκπρόσωπος του ελληνικού τμήματος της UIA.
18:30
Χαιρετισμός του Προέδρου του Τμήματος Αρχιτεκτόνων ΑΠΘ, κ. Ν. Καλογήρου.
18:40
Χαιρετισμός του Προέδρου του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Θεσσαλονίκης, κ. Δ. Χατζόπουλου.
18:50
Παρουσίαση αξιόλογων ομάδων νέων αρχιτεκτόνων/καλλιτεχνών της πόλης μας.
Οργανωτική Επιτροπή Εκδήλωσης, ΤΕΕ/ΤΚΜ
19:10
Διάλεξη με θέμα «Κοπεγχάγη: πόλη για παιδιά»
Κώστας Πουλόπουλος, senior design architect
στο γραφείο Henning Larsen Architects,
Copenhagen.
20:10
Παρουσίαση του έργου και της μελέτης του αρχιτέκτονα Jan Gehl πάνω στην ανθρώπινη συμπεριφορά και τη δραστηριότητα στην πόλη.
Παρασκευή Ταράνη, Γαρουφαλλιά Κατσαβουνίδου, αρχιτέκτονες.
20:30
Προβολή ντοκυμαντέρ «Human Scale» του αρχιτέκτονα Jan Gehl.
Στο Φουαγιέ του Αμφιθεάτρου θα λειτουργεί
Έκθεση των βραβευμένων ελληνικών συμμετοχών, στο συνέδριο της UIA στη Νότιο Αφρική και
θα προβάλλονται video σχετικά με το θέμα της
εκδήλωσης. n

προτεραιότητας, ταυτόχρονα με την επέκταση
προς Καλαμαριά. Ειδική μνεία έκανε και για τις
αρχαιότητες του σταθμού Βενιζέλου, σημειώνοντας ότι είναι απαράδεκτο να μην δρομολογείται
μία λύση, δεδομένου ότι εδώ και ενάμιση χρόνο
το ΤΕΕ/ΤΚΜ κατέθεσε πρόταση εφικτή και αποδεκτή από όλους.
Παράλληλα, ο κ.Μπίλλιας επισήμανε ότι ο κλάδος
των μηχανικών έχει περιέλθει σε τραγική κατάσταση, εξαιτίας της καθίζησης των κατασκευών, της υπερφορολόγησής τους, της υπέρογκης
αύξησης των ασφαλιστικών εισφορών, και τής
συνακόλουθης αδυναμίας εκπλήρωσης των υποΤΚΜ, Πάρις Μπίλλιας, στη διάρκεια συνάντησης χρεώσεών τους απέναντι στα ασφαλιστικά ταμεία.
στα γραφεία του Τμήματος.
Επίσης, πρόσθετα προβλήματα δημιουργούν στον
Ο κ.Μπίλλιας ενημέρωσε τον κ.Γκιουλέκα για τις κλάδο οι αποσπασματικές και πρόχειρες αλλαγές
θέσεις του Τμήματος, όπως αυτές διατυπώθηκαν στους κανόνες άσκησης του επαγγέλματος που
και στο υπόμνημα προς τον πρωθυπουργό, Αντώ- προκαλούν σύγχυση, τις υπέρογκες αυξήσεις
νη Σαμαρά, ενόψει της 79ης ΔΕΘ. Όπως σημείω- στις ασφαλιστικές εισφορές και τις αδικίες σε ότι
σε, το ΤΕΕ/ΤΚΜ ζητά την άμεση εφαρμογή νέου αφορά το κόστος των υπηρεσιών που λαμβάνουν
μοντέλου χωρικής και οικονομικής ανάπτυξης για οι μηχανικοί από τον ΕΟΠΥΥ, σε σχέση με ασφαλιτη Θεσσαλονίκη, που θα βάλει τέλος στην περι- σμένους σε άλλα ταμεία. Ο κ.Γκιουλέκας από την
Για τα προβλήματα που απασχολούν τους φορείς θωριοποίησή της τα τελευταία 30 χρόνια και θα πλευρά του επισήμανε ότι παρακολουθεί στενά τα
της Θεσσαλονίκης, αλλά και τον κλάδο των μηχα- δημιουργήσει ένα brand name διεθνούς εμβέ- ζητήματα τόσο του ΤΕΕ και των μηχανικών, όσο
νικών, καθώς και για το φλέγον ζήτημα του Μετρό λειας για την πόλη.
και της πόλης, ενώ υπογράμμισε την ανάγκη συκαι για τα υπό εξέλιξη έργα στο αεροδρόμιο “Μα- Για το μετρό, ο πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ υπενθύ- μπαράταξης και ομόνοιας όλων των φορέων για
κεδονία” στη Θεσσαλονίκη, συζήτησαν ο βουλευ- μισε το πάγιο αίτημα για προώθηση της ολοκλή- την από κοινού προώθηση των αιτημάτων τους για
τής Κώστας Γκιουλέκας και ο πρόεδρος του ΤΕΕ/ ρωσης της βασικής γραμμής ως έργου πρώτης τη Θεσσαλονίκη. n

ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ Κ. ΓΚΙΟΥΛΕΚΑ
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ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΚΜ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ
ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ
Στη σύσκεψη των παραγωγικών και επιστημονικών φορέων της Θεσσαλονίκης που πραγματοποιήθηκε υπό τη προεδρία του πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, στο υπουργείο Μακεδονίας Θράκης, το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου
παραβρέθηκε μετά από σχετική πρόσκληση
ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του
ΤΕΕ/ΤΚΜ, Πάρις Μπίλιας. Κατά τη διάρκεια
της σύσκεψης, η οποία έγινε αμέσως μετά τη
τελετή εγκαινίων της 79ης ΔΕΘ, υπήρξε γόνιμος και ουσιαστικός διάλογος σχετικά με τα
προβλήματα που αντιμετωπίζει η περιοχή της
Θεσσαλονίκης.
Ο κ. Μπίλιας, εκπροσωπώντας τον τεχνικό κόσμο της συμπρωτεύουσας, παρουσίασε στον
πρωθυπουργό και τους υπουργούς που τον συνόδευαν, τις βασικές προτάσεις και θέσεις του
ΤΕΕ/ΤΚΜ. Ζήτησε την άμεση εφαρμογή νέου
μοντέλου χωρικής και οικονομικής ανάπτυξης για τη Θεσσαλονίκη, που θα βάλει τέλος
στην περιθωριοποίησή της τα τελευταία 30
χρόνια και θα δημιουργήσει ένα brand name
διεθνούς εμβέλειας για την πόλη. Ο κ. Μπίλιας έκανε ιδιαίτερη αναφορά στα προβλήματα
που αντιμετωπίζει ο κλάδος των μηχανικών
και ζήτησε από τον πρωθυπουργό να παρέμ-

βει προσωπικά ώστε να δρομολογηθούν άμεσα
μέτρα που θα έχουν ως στόχο την ανακούφιση των μηχανικών και την ανάταξη συνολικά
του κλάδου. Ο πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ έθιξε
καίρια ζητήματα όπως η κατασκευή του μετρό Θεσσαλονίκης, η υποβάθμιση της ΔΕΘ, η
πολύπαθη Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας, η
απαξίωση του λιμανιού και η καθυστέρηση των
έργων του αεροδρομίου. Πρότεινε την ανάδειξη της Θεσσαλονίκης σε αυτόνομο τουριστικό
προορισμό αλλά και η ενδυνάμωση του Μητροπολιτικού ρόλου της σε μία περιοχή με σημαντικό μνημειακό πλούτο καθώς και περιοχές
φυσικού κάλλους. Επεσήμανε ότι η επιβίωση
των μηχανικών και των οικογενειών τους, τίθεται πλέον εν αμφιβόλω, στο ασφυκτικό για
αυτούς οικονομικό πλαίσιο που έχει διαμορφωθεί από την έλλειψη επαγγελματικής ύλης,
την υπερφορολόγηση από το πρώτο ευρώ, τις
αποσπασματικές και πρόχειρες αλλαγές στους
κανόνες άσκησης του επαγγέλματος που προκαλούν σύγχυση, τις υπέρογκες αυξήσεις στις
ασφαλιστικές εισφορές και τις αδικίες σε ότι
αφορά το κόστος των υπηρεσιών που λαμβάνουν οι μηχανικοί από τον ΕΟΠΥΥ, σε σχέση με
ασφαλισμένους σε άλλα ταμεία.
Συνάντηση
με ΣΥΡΙΖΑ
Το απόγευμα του Σαββάτου 13 Σεπτεμβρίου αντιπροσωπεία του
ΣΥΡΙΖΑ αποτελούμενη
από: τον γραμματέα
του κόμματος Δημήτρη Βίτσα, τη συντονίστρια του τμήματος
Υποδομών και Χωρικού Σχεδιασμού του
κόμματος και μέλος
της ΔΕ του ΤΕΕ Πέτυ
Πέρκα και τον συντονιστή του τμήματος
Αυτοδιοίκησης
του

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΕΡΡΩΝ:
ΟΧΙ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ
ΤΗΣ ΕΒΖ
Ανακοίνωση με την οποία εκφράζει την αντίθεσή της στο κλείσιμο του εργοστασίου Ζάχαρης
Σερρών, εξέδωσε η Νομαρχιακή Επιτροπής
Σερρών του ΤΕΕ/ΤΚΜ.
“Νέο θύμα της διαρκούς μείωσης της βιομη-

χανικής παραγωγής είναι και το εργοστάσιο
Ζάχαρης Σερρών. Το κλείσιμο του εργοστασίου
Ζάχαρης προσθέτει ανεργία άμεσα και έμμεσα
στον τεχνικό κόσμο του νομού ωθώντας όλο
και περισσότερους μηχανικούς σε διακοπή
της άδειας άσκησης επαγγέλματος και την μετακίνησή τους είτε στο εξωτερικό είτε σε αναζήτηση εργασίας εκτός κλάδου απαξιώνοντας
τις πολύχρονες σπουδές.
Η Νομαρχιακή Επιτροπή Σερρών του ΤΕΕ/
ΤΚΜ στηρίζει τη συνέχιση της λειτουργίας του
εργοστασίου Ζάχαρης, τον εκσυγχρονισμό του
και τη προοπτική αύξησης των θέσεων εργασίας. Η άμεση εκπόνηση τεχνοοικονομικής
μελέτης για τη βιωσιμότητα και συνέχιση της
λειτουργίας του εργοστασίου πρέπει να προηγηθεί της όποιας απόφασης από την απαξίωση των εγκαταστάσεων της βιομηχανίας. Η
Νομαρχιακή Επιτροπή Σερρών του ΤΕΕ/ΤΚΜ
στηρίζει κάθε προσπάθεια ανάπτυξης και
ανάδειξης των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων σε τοπικό επίπεδο και ωθεί τα μέλη της
αρωγό σε αυτή την προσπάθεια”, αναφέρεται
στην ανακοίνωση.

κόμματος Παναγιώτη Σκούτα, επισκέφτηκαν
το ΤΕΕ/ΤΚΜ. Είχαν συνάντηση με τον πρόεδρο
της Διοικούσας Επιτροπής Πάρι Μπίλλια, τον
αντιπρόεδρο της ΔΕ Κωνσταντίνο Λεονταρή
και τα μέλη της ΔΕ: Δημήτρη Μήτρου, Ιωάννη Νάνο, Γιώργο Τσακούμη και Παρασκευή
Μασταγκά. Επίσης, στη συνάντηση συμμετείχε και η διοίκηση της Πανελλήνιας Ένωσης
Συνδέσμων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων, η
Εκτελεστική Επιτροπή της οποίας συνεδρίαζε
στο κτίριο του ΤΕΕ/ΤΚΜ.
Ο πρόεδρος του Τμήματος παρουσίασε στην
αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ τις βασικές θέσεις
του τεχνικού κόσμου πάνω σε ζητήματα που
άπτονται των αρμοδιοτήτων των μηχανικών και
αφορούν τη Θεσσαλονίκη. Ενημέρωσε το κλιμάκιο της αξιωματικής αντιπολίτευσης για τη
πορεία εκτέλεσης του μετρό Θεσσαλονίκη, τα
έργα για την επέκταση του διαδρόμου στο αεροδρόμιο “Μακεδονία”, το λιμάνι και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο τεχνικός κόσμος
της Θεσσαλονίκης.
Από τη πλευρά του ο κ. Βίτσας παρουσίασε
τις βασικές πολιτικές γραμμές του κόμματός
του σε μία σειρά θεμάτων που άπτονται του
επαγγέλματος του μηχανικού, έκανε ιδιαίτερη
αναφορά στην μετανάστευση των νέων επιστημόνων λόγω της οικονομικής κρίσης και αναφέρθηκε στο θέμα της κατάργησης των ορίων
που έθεσαν οι εκπρόσωποι των εργοληπτών
δημοσίων έργων.
Από τους εκπροσώπους της ΠΕΣΕΔΕ τέθηκαν
τα θέματα των τελευταίων νομοθετικών εξελίξεων, του ΤΣΜΕΔΕ – εγγυοδοσίας, αλλά και η
γενικότερη κατάσταση στον κλάδο. Η ανταλλαγή απόψεων έγινε σε θετικό κλίμα και συμφωνήθηκε η περαιτέρω συνεργασία για τα θέματα
του κλάδου. Να σημειωθεί ότι την Πανελλήνια
Ένωση Συνδέσμων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων εκπροσώπησαν ο πρόεδρος της Γιώργος
Γάγαλης, ο αντιπρόεδρος Βαγγέλης Γαλάνης, ο
γενικός γραμματέας Νίκος Διάκος και ο επίτιμος πρόεδρος Γρηγόρης Γρηγορόπουλος. n

ΤΗΝ 1η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
Η 2η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ “Α”
Την 1η Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί η 2η τακτική
συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ/ΤΚΜ, η
οποία μετατέθηκε χρονικά από τις 26 Σεπτεμβρίου
λόγω έλλειψης απαρτίας. Στη διάρκεια της συνεδρίασης πρόκειται μεταξύ άλλων να παρουσιαστεί η αναλογιστική μελέτη του ΤΣΜΕΔΕ από τον επιστημονικό
υπεύθυνο του ΤΕΕ, Αλέξανδρο Ζυμπίδη. H συνεδρίαση θα μεταδοθεί δοκιμαστικά μέσω live streaming,
(www.tkm.tee.gr). Τα θέματα H. Δ. της συνεδρίασης,
είναι τα εξής:
1. Ανακοινώσεις του Προεδρείου της Αντιπροσωπείας
2. Ενημέρωση της Αντιπροσωπείας για τις δραστηριότητες της Δ.Ε. :Συζήτηση
3. Έλεγχος – Ερωτήσεις – Επερωτήσεις προς τη Δ.Ε.
4. Εισηγητές Πειθαρχικού Συμβουλίου
5. Παρουσίαση της αναλογιστικής μελέτης
του ΤΣΜΕΔΕ.
Στο επόμενο τεύχος θα υπάρχει αναλυτική ενημέρωση
(ιδιαίτερα για το ΤΣΜΕΔΕ).
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ΑΛΛΕΣ ΕΞΙ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕ
ΤΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΚΜ
Στην εξέταση άλλων έξι υποθέσεων καταγγελιών σε βάρος μηχανικών προχώρησε το Πειθαρχικό Συμβούλιο του ΤΕΕ/ΤΚΜ. Όπως και σε
προηγούμενα τεύχη του “Τεχνογραφήματος”, οι
αποφάσεις του Πειθαρχικού Συμβουλίου και το
σκεπτικό τους δημοσιεύονται προς ενημέρωση
των συναδέλφων χωρίς ωστόσο να αναφέρονται
τα ονόματά τους. Το σκεπτικό των αποφάσεων
ακολουθεί:

ΑΠΟΦΑΣΗ 362
Καταγγελία μηχανικού εναντίον συναδέλφου
για αντιεπαγγελματική συμπεριφορά
Ηλεκτρολόγος μηχανικός καταγγέλλει τον συνεταίρο του πολιτικό μηχανικό σε ομόρρυθμη
επιχείρηση ανέγερσης οικοδομών. Στην αίτησή
του ζητά την πειθαρχική δίωξή του, διότι η συμπεριφορά του δε συνάδει με την ιδιότητα του
μηχανικού κατά την άσκηση των καθηκόντων
του.
Η εν λόγω καταγγελία, ακολουθεί καταγγελία /
αίτηση άσκησης πειθαρχικού ελέγχου αγοράστριας ακινήτου στο συγκρότημα που οι εγκαλούμενοι επέβλεψαν και κατασκεύασαν. Συγκεκριμένα η εγκαλούσα εγκαλεί τους δύο μηχανικούς για πλημμελή συμπεριφορά, η οποία έχει
οδηγήσει στην μη τελική θεώρηση του έργου,
με αποτέλεσμα την μη ηλεκτροδότηση του συγκροτήματος, παρότι αυτό έχει προ πολλού περαιωθεί.
Με την παρούσα καταγγελία, ο εγκαλών ισχυρίζεται ότι οι παραπάνω ελλείψεις και η μη τελική ηλεκτροδότηση του έργου είναι αποτέλεσμα
των παραλείψεων του συνεταίρου του πολιτικού
μηχανικού, ο οποίος όφειλε να πράξει τα δέοντα ως γενικός επιβλέπων του έργου, ενώ ο
ίδιος έχει μεριμνήσει για την ολοκλήρωση των
δικών του υποχρεώσεων. Για το λόγο αυτό, προσκομίζει και αντίστοιχα έγγραφα, με τα οποία
τον καλεί επανειλημμένως να εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις του, που απορρέουν από την ιδιότητά του, ως γενικού επιβλέποντος.
Τα μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου λαμβάνοντας υπόψη την ακροαματική διαδικασία, τα
στοιχεία του φακέλου, την εισήγηση του εισηγητή διαπιστώνουν ότι δεν είναι δυνατόν να
παρθεί απόφαση στην συγκεκριμένη υπόθεση,
γιατί εκκρεμούν δικαστικές διαμάχες μεταξύ
τους σαν ομόρρυθμοι εταίροι, οι οποίες εμπλέκουν την ατομική ευθύνη του καθενός σε θέματα συμφωνητικού, δικαστηρίων μεταξύ τους,
οικονομικών διαφορών κτλ. Λαμβάνεται υπόψη
ότι έχει εκδοθεί μια απόφαση καταδικαστική
για τον εγκαλούμενο για τη μη παροχή διευκολύνσεων για την ηλεκτροδότηση της παραπάνω
οικοδομής.
Τα μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου αποφασίζουν ομόφωνα την αναστολή της πειθαρχικής
δίκης μέχρι πέρατος της ποινικής, σύμφωνα
με το άρθρο 34 του ΝΔ 783/70. Παροτρύνουν
δε τους εμπλεκόμενους μηχανικούς να προβούν σε κάθε ενέργεια για να ολοκληρώσουν
τις υποχρεώσεις τους σαν επιβλέποντες-κατασκευαστές μηχανικοί και να μην παρατείνουν
εκκρεμότητες που έχουν δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα προς ιδιώτες .

δεν τήρησε την δεοντολογία του επαγγέλματος
,όσον αφορά την άρτια άσκηση της επίβλεψης και την ολοκλήρωση των εργασιών για
τις οποίες έχει προκαταβολικά πληρωθεί. Δεν
Βιοτέχνης καταγγέλλει αρχιτέκτονα μηχανικό έχει προσκομίσει στο Πειθαρχικό Συμβούλιο
και ζητά την πειθαρχική δίωξή του διότι η συ- τα ελάχιστα στοιχεία που του έχουν ζητηθεί για
μπεριφορά του δε συνάδει με την ιδιότητα του την δυνατότητα άσκησης του επαγγέλματος και
μηχανικού κατά την άσκηση των καθηκόντων για την ολοκλήρωση της επίβλεψής του. Επίσης
του. Σύμφωνα με τον εγκαλούντα, ανατέθηκε ελέγχεται για προσπάθεια παραπλάνησης του
από τον πατέρα του στον εγκαλούμενο Αρχι- εισηγητή της υπόθεσης στο Π.Σ.
τέκτονα Μηχανικό η σύνταξη μελέτης για την Προσέβαλε το όργανο του ΤΕΕ, το Πειθαρχικό
έκδοση οικοδομικής άδειας που αφορούσε Συμβούλιο, γιατί επανειλημμένα δεν παρευ«Ισόγειο μεταλλικό κτίριο συνεργείου αυτοκι- ρέθηκε μη ανταποκρινόμενος σε νόμιμη πρόσκληση.
νήτων», σε εκτός σχεδίου περιοχή Δήμου.
Για τον σκοπό αυτό υπογράφηκε ιδιωτικό συμ- ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
φωνητικό μεταξύ των δύο πλευρών, ανάθεσης Τα μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου αποφατης έκδοσης οικοδομικής αδείας κατασκευής σίζουν ομόφωνα την επιβολή της ποινής της
ισογείου μεταλλικού κτιρίου εμβαδού 2400,00 στέρησης της άδειας άσκησης επαγγέλματος
για τρεις μήνες στον εγκαλούμενο επιβλέποντα
τ.μ., έναντι του ποσού των 18.000,00 €.
Το ανωτέρω συμφωνηθέν ποσό περιελάμβανε Αρχιτέκτονα Μηχανικό.
και τα πάσης φύσεως έξοδα της οικοδομικής
άδειας, ήτοι: αμοιβές μηχανικού μελέτης και
ΑΠΟΦΑΣΗ 381
επίβλεψης, φορολογικά πάσης φύσεως, ΦΠΑ
Πειθαρχική δίωξη αρχιτέκτονα
αμοιβών μηχανικού και τα έξοδα της τελικής
ζήτησε Υπηρεσία Δόμησης Δήμου
θεώρησης για την ηλεκτροδότηση της οικοδομής.
Το συνολικό ποσό που κατατέθηκε, εισπρά- Η Υπηρεσία Δόμησης Δήμου είχε καταθέσει
χθηκε και πληρώθηκε από τον εγκαλούντα για καταγγελία προς το ΤΕΕ/ΤΚΜ κατά Αρχιτέκτονα
λογαριασμό του εγκαλούμενου ανέρχεται στις Μηχανικού. Στην αίτησή της ζητά την πειθαρχική δίωξή του, διότι η συμπεριφορά του δε συ19677,75 €
Επίσης μέχρι σήμερα, ο εγκαλούμενος δεν έχει νάδει με την ιδιότητα του μηχανικού κατά την
μεριμνήσει να του παραδώσει την οικοδομική άσκηση των καθηκόντων του. Σύμφωνα με την
άδεια με την τελική θεώρηση, για την ηλεκτρο- εγκαλούσα υπηρεσία, ο εγκαλούμενος μελετητής και επιβλέπων μηχανικός σε οικοδομή, καδότηση του κτιρίου.
O εγκαλούμενος δεν αμφισβήτησε τα γεγονότα, τέθεσε μεταξύ των άλλων δικαιολογητικών για
αναφέρθηκε στην ανάγκη ολοκλήρωσης εργα- την ηλεκτροδότηση του ακινήτου Υπεύθυνη Δήσιών στο εσωτερικό του κτιρίου, το οποίο όμως λωση, σύμφωνα με την οποία «…στην οικοδομή
έχουν αποπερατωθεί οι απαιτούμενες εργασίες
γενικά είναι αποπερατωμένο.
Ζητήθηκε από τον εγκαλούντα να προσκομίσει σύμφωνα με τις Γενικές και Ειδικές πολεοδοόλα τα σχέδια και έγγραφα που είναι απαραίτη- μικές διατάξεις όσον αφορά την αρχιτεκτονική
τα για το κλείσιμο της υπόθεσης με την περαί- μελέτη» (η οικοδομή ηλεκτροδοτήθηκε χωρίς
ωση στην πολεοδομία και τον πίνακα ελάχιστου αυτοψία).
κόστους απαραίτητο για την ηλεκτροδότηση Σε αυτοψία που διενεργήθηκε εκ των υστέρων
του ακινήτου. Επιπλέον να προσκομίσει τεχνι- διαπιστώθηκαν αυθαίρετες κατασκευές καθ’
κή έκθεση στην οποία να καταγράφει όλες τις υπέρβαση της ΟΑ οι οποίες κατόπιν στο σύνολό
παρατυπίες (διαφοροποιήσεις στην εφαρμογή τους, έχουν υπαχθεί στον Ν. 4014/2011 (νομιμοσε σχέση με τα προβλεπόμενα από την άδεια) ποίηση αυθαιρέτων). Κατά τον έλεγχο των στοιστην περίπτωση που δεν θα μπορούσε να δώσει χείων υπαγωγής, διαπιστώθηκαν παραβάσεις οι
υπεύθυνη δήλωση ,λόγω αυτών. Επίσης να τα- οποίες φαίνεται να προϋπήρχαν της παραλαβής
κτοποιήσει τα σημειώματα και τις εκκρεμότη- του έργου από τον επιβλέποντα. Αναφέρεται ότι
τες με την ασφαλιστική του ενημερότητα, ώστε η μία διάσταση του φέροντα οργανισμού του κτινα μπορέσει να ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις ρίου είναι μεγαλύτερη κατά 15εκ. από τα μέτρα
του. Ο εγκαλούμενος ζήτησε χρονική προθε- που προέβλεπε η μελέτη με αποτέλεσμα τμήμα
σμία, του δόθηκε, αλλά τελικά δεν ανταποκρί- του κτίσματος να βρίσκεται εντός του προκηπίθηκε. Δεν συνεργάστηκε με τον εργοδότη του, ου. Η οικοδομή δεν κατασκευάστηκε με λιθοούτε παρέσχε τα απαραίτητα στοιχεία σε νέο δομή πάχους 0,50μ με αποτέλεσμα να υπάρχει
υπέρβαση στη δόμηση, γιατί η επιφάνεια της
μηχανικό του έργου.
Η οικονομική δυσχέρεια, που επικαλείται ο λιθοδομής δεν προσμετρούταν στο συντελεστή
εγκαλούμενος, δεν αποτελεί ελαφρυντικό στην δόμησης. Επίσης δημιουργήθηκε χώρος υποσυγκεκριμένη περίπτωση, για την μη εκπλήρω- γείου, που δεν προβλέπονταν στην άδεια. Κατά
ση των υποχρεώσεων του προς τον εγκαλούντα, συνέπεια αποδεικνύεται ότι αυτές οι αυθαιρεπόσον μάλλον που τα ποσά των 19677,75€ κα- σίες αποκρύφτηκαν από τον επιβλέποντα και
ταβλήθηκαν τον Σεπτέμβριο του 2009, περίοδο η υποβληθείσα Υπεύθυνη Δήλωση του για την
κατά την οποία η οικονομική κρίση δεν ήταν ηλεκτροδότηση της οικοδομής ήταν ψευδής.
Τα μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου λαμβάακόμη έντονα αισθητή.
Τα μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου λαμβά- νοντας υπόψη την ακροαματική διαδικασία, τα
νοντας υπόψη τα στοιχεία του φακέλου, την στοιχεία του φακέλου, την εισήγηση του εισηακροαματική διαδικασία και την εισήγηση του γητή, διαπιστώνουν ότι η υπεύθυνη δήλωση που
εισηγητή διαπιστώνουν ότι ο εγκαλούμενος κατέθεσε ο εγκαλούμενος για την ηλεκτροδόΑΠΟΦΑΣΗ 379
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τηση του ακινήτου ήταν ανακριβής και υπήρξαν
κατά την άσκηση της επίβλεψης αυθαίρετες
κατασκευές σε υπέρβαση της άδειας.
Οι όλες ενέργειες του επιβλέποντα μηχανικού
έγιναν σε ένα ισχύον σήμερα πλαίσιο νομοθετικής τακτοποίησης όλων των αυθαιρεσιών και
αναστολής των διώξεων των υποθέσεων, αλλά
αυτό δεν αναστέλλει την επιπόλαια πράξη του
μηχανικού. Δεν υπήρχε δόλος από την πλευρά
του , γιατί οι παρατυπίες ήταν μικρές και αναστρέψιμες, υπήρχε περίσσευμα κάλυψης, οπότε ήταν δυνατόν με αναθεώρηση της άδειας, οι
αυθαιρεσίες να τακτοποιηθούν και να νομιμοποιηθούν.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Τα μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου αποφασίζουν την ποινή της επίπληξης στον Αρχιτέκτονα
Μηχανικό, και του επιβάλλουν τα έξοδα πειθαρχικής διαδικασίας 176€.
** Επισημαίνεται ότι η υπηρεσία δόμησης που
έκανε την έγγραφη καταγγελία, δεν έστειλε εκπρόσωπό της να στηρίξει τα όσα αναφέρονται.
Τα μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου διαμαρτύρονται έντονα για τη μη παρουσία της στη διαδικασία.

Καλώς ο εγκαλούμενος παρίσταται στις συνεδριάσεις του Σ.Α., καλυπτόμενος με πρότερη
απόφαση του Συμβουλίου. Στην συγκεκριμένη
συνεδρίαση όπου κρίθηκε ομόφωνα από το ΣΑ
αρνητικά το θέμα του εγκαλούντα-ως ιδιώτη
μηχανικού-, δεν συμμετείχε ο εγκαλούμενος
στην απόφαση, ούτε στην προηγηθείσα αυτοψία και φυσικά δεν ψήφισε. Ο εγκαλούμενος
είναι ενεργός ιδιώτης αρχιτέκτων μηχανικός,
κληρώθηκε ως αναπληρωματικό μέλος από
κοινό κατάλογο ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ και ΤΕΕ, διαθέτοντας πλείστα των δύο κριτηρίων, που ορίζει
ο νόμος (εμπειρία, βραβεία σε διαγωνισμούς,
αρχιτ. εκθέσεις και πτυχίο Β κατηγ. 07 μελετών
δημοσίου). Η καταγγελία για δόλο απορρίπτεται
τόσο από τις καταθέσεις των μαρτύρων, όσο και
από την άστοχη και αδόκιμη αιτιολογία («περί
ζήλειας»), που διατείνεται ο εγκαλών.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Τα μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου αποφασίζουν την απαλλαγή του Αρχιτέκτονα Μηχανικού
***Ο πρόεδρος του Σ.Α. είναι Δημόσιος Υπάλληλος και δεν εμπίπτει στη δικαιοδοσία του
Πειθαρχικού Συμβουλίου. Αποφασίζεται η αποστολή της απόφασης σαν συνοδευτικό έγγραφο,
μαζί με την εισήγηση του εισηγητή, στην διαβίβαση της υπόθεσης στην αρμόδια Υπηρεσία.

ΑΠΟΦΑΣΗ 383
Καταγγελία σε βάρος συναδέλφου
για παράβαση του κώδικα δεοντολογίας
Αρχιτέκτων μηχανικός καταγγέλλει και ζητά την πειθαρχική δίωξη επίσης αρχιτέκτονα
μηχανικό, για παράβαση του κώδικα δεοντολογίας, επειδή χρησιμοποίησε εκφράσεις απαξιωτικές για την ηθική και επαγγελματική του
υπόσταση, σε έγγραφη καταγγελία προς φορείς
και σε γενική συνέλευση του επαγγελματικού
συλλόγου.
Από την εξέταση των στοιχείων της υπόθεσης
δεν τεκμηριώνεται το θέμα της ενδεχόμενης
επαγγελματικής ζημιάς του εγκαλούντα, Δεν
είναι δυνατόν να κριθούν εκφράσεις που ειπώθηκαν σε συνδικαλιστική διαδικασία
Η συμπεριφορά όμως του εγκαλούμενου, δηλαδή:
-η έκφραση δημόσια της άποψής του για τον
εγκαλούντα με τρόπο όχι δεοντολογικά σωστό,
βασιζόμενος είτε σε συμπεράσματα προσωπικά ή σε αόριστες πληροφορίες από τρίτους τις
οποίες δεν μπόρεσε να αποδείξει
Συνέχεια στη σελίδα 21

ΑΠΟΦΑΣΗ 382
Καταγγελία σε βάρος του προέδρου
Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής και ενός
αρχιτέκτονα για αδιαφάνεια και δόλο
Αρχιτέκτονας μηχανικός ζητά την πειθαρχική
δίωξη του προέδρου Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής και του αρχιτέκτονα, αναπληρωματικού
μέλους του Συμβουλίου, για λειτουργία με αδιαφανείς διαδικασίες, που δεν πληρούν έναν
συμβουλευτικό αρχιτεκτονικό έλεγχο αλλά εισαγγελικό, για τήρηση μυστικότητας και ότι όλα
αυτά προδίδουν δόλο.
Υπέβαλε μελέτη εσωτερικών διαρρυθμίσεων σε
διατηρητέο κτίριο πελάτη του, στο οποίο διαπιστώθηκαν αδήλωτες αυθαίρετες κατασκευές
και η μελέτη του απορρίφθηκε ομόφωνα από
τα μέλη του Σ.Α. σε συνεδρίαση του οργάνου.
Η υπόθεση θεωρήθηκε σοβαρότατη, διότι η
καταγγελία αναφέρονταν σε συμπεριφορά των
εγκαλουμένων μελών ΤΕΕ, σε σχέση με λειτουργία τους σε θεσμούς.
Κατά την διάρκεια της διαδικασίας ο εγκαλών
ζήτησε την εξαίρεση προέδρου και εισηγητή
από την διαδικασία της υπόθεσής του, η οποία
αίτησή του απερρίφθη ομόφωνα, σύμφωνα με
το ΝΔ 783/1970. Ζήτησε επίσης δύο φορές
αναβολή συνεδρίασης και του χορηγήθηκε.
Τα μέλη του πειθαρχικού λαμβάνοντας υπόψη
την εμπεριστατωμένη εισήγηση του εισηγητή,
τις μαρτυρικές καταθέσεις πέντε συναδέλφων,
το έγγραφο του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Θεσσαλονίκης, την ομόφωνη επιστολή των μελών του
Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής και τις τοποθετήσεις εγκαλούντα και εγκαλούμενου, διαπιστώνουν ότι
Οι καταγγελίες του εγκαλούντα είναι γενικού
χαρακτήρα – στρέφεται απέναντι σε θεσμούς
και λειτουργία οργάνων – με εκφράσεις στα
όρια της δεοντολογίας, χωρίς ειρμό, και αόριστες, όσον αφορά την λειτουργία του εγκαλούμενου συνάδελφου σαν μέλος Σ.Α.

ΣΤΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΚΜ Η ΕΝΑΡΞΗ
ΤΟΥ 5ΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΦΟΡΟΥΜ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Με απόλυτη επιτυχία στέφθηκε το 5ο Διεθνές Φόρουμ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νέων Ελλάδο, το οποίο
έγινε στη Θεσσαλονίκη. Το
συνέδριο πραγματοποιήθηκε
την περίοδο 10-18 Αυγούστου
και συγκέντρωσε 240 νέους
και νέες από την Ελλάδα και 25 χώρες του εξωτερικού. Ως μέλους του εννιαήμερου προγράμματος, η Τελετή Έναρξης του Φόρουμ διεξήχθη στις
εγκαταστάσεις του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος στις 13 Αυγούστου. Η διοργάνωση έγινε με
την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας
Νεολαίας-Θεσσαλονίκη 2014 και ήταν ενταγμένη
στο πρόγραμμα των εκδηλώσεων της.
Η Διοργανωτική Επιτροπή, την οποία αποτελούσαν οι: Ηλίας-Μάριος Οικονόμου, Αχιλλέας
Πλατανίτης, Δέσποινα Δημητρακοπούλου και Δέσποινα Παπαδοπούλου απέστειλε ευχαριστήριο
έγγραφο στον πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ/ΤΚΜ, Πάρι Μπίλλια. “Θα θέλαμε να
ευχαριστήσουμε εσάς εκ μέρους του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου Νέων Ελλάδος, όλων των διοργανωτών και συμμετεχόντων στο Διεθνές Φόρουμ
Θεσσαλoνίκης για την απόφασή σας να σταθείτε
αρωγοί στην προσπάθειά μας και να στηρίξετε ηθικά και υλικά τη διοργάνωση. Η συμβολή

σας στο Διεθνές Φόρουμ Θεσσαλονίκης υπήρξε
καθοριστικής σημασίας για την επιτυχή πραγματοποίησή του. Τα λογότυπα των υποστηρικτών
μας προβλήθηκαν στην επίσημη ιστοσελίδα του
συνεδρίου, σε δύο διαφημιστικά banners που
αναρτήθηκαν στους χώρους πραγματοποίησης
των εκδηλώσεων της συνδιάσκεψης και στο έντυπο υλικό μας (εφημερίδες, βιβλία ψηφισμάτων).
Επιπλέον, δημοσίευση σχετικά με το συνέδριο
και τους υποστηρικτές μας αναρτήθηκαν σε ποικίλες ιστοσελίδες. Θα θέλαμε για άλλη μία φορά
να τονίσουμε τη σημασία της στήριξής σας για
την πραγματοποίηση του εγχειρήματός μας. Ευελπιστούμε στη συνέχιση της εποικοδομητικής
συνεργασίας μαζί σας με αφορμή κάποια μελλοντική δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νέων
Ελλάδος”, αναφέρει η επιστολή. n
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ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ
ΕΚΘΕΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ με τίτλο «Γράμματα από το “Υπόγειο”», με ευρήματα
από την αρχαία
Μεθώνη. Έως τέλος
2014, Αρχαιολογικό
Μουσείο Θεσσαλονίκης.
Πληρ.: 2310 830538
και www.amth.gr.

ΕΚΘΕΣΗ
ΣΥΛΛΟΓΗΣ
ΜΙΝΩΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ με διάσημα έργα
τέχνης. Το μουσείο επαναλειτουργεί μετά από
6 χρόνια. Αρχαιολογικό
Μουσείο
Ηρακλείου,
Ηράκλειο Κρήτης.

ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ-ΚΟΛΑΖ-ΚΟΜΙΚ
με τίτλο «Αναζητώντας το μίτο» στις
Βιτρίνες Τέχνης του
Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος
οι οποίες φιλοξενούν την εγκατάσταση της Κυριακής.
Έως 12 Οκτωβρίου
2014, στις Βιτρίνες
Τέχνης Οργανισμός
Τηλεπικοινωνιών
Ελλάδος, Καρόλου
Ντηλ 33, Θεσσαλονίκη.

ΣΥΝΑΥΛΙΑ JAZZ-SWING του Parov Stelar
& της μπάντας του. Στις 4 Οκτωβρίου
2014 στη Helexpo – Θεσσαλονίκη. Πληρ.:
http://www.parovstelar.com/.

49α ΔΗΜΗΤΡΙΑ Θεσσαλονίκη, έως 24 Οκτωβρίου 2014, με εκδηλώσεις από Έλληνες
και ξένους καλλιτέχνες,
από τους χώρους των
εικαστικών, της μουσικής, του θεάτρου και
του χορού. Πληρ.: http://
w w w. t h e s s a lo n i k i .
gr/portal/page/portal/
To u r i s t i k o s O d i g o s /
Actions.
ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ζωγραφικής έργων του
Pedro Cano με τίτλο
«Εννέα Θάλασσες της
Μεσογείου»,
διοργανώνει το Αρχαιολογικό
Μουσείο Θεσσαλονίκης
σε συνεργασία με το
Fundacion Pedro Cano
στην Ισπανία. Έως 19
Οκτωβρίου 2014. Αρχαιολογικό
Μουσείο
Θεσσαλονίκης.

ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ με τίτλο
«1+…3» του Βλάση
Κανιάρη, και τριών
σύγχρονων Ελλήνων
καλλιτεχνών, των
Δημήτρη Λάμπρου,
Ελευθερίας Στόικου
και Στρατή Ταυλαρίδη. Έως 9 Οκτωβρίου 2014, Γκαλερί
ΛΟΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ,
Τσιμισκή 52, Θεσσαλονίκη. Πληρ.: 2310
240416.
ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ και σύγχρονης
περιβαλλοντικής
αφύπνισης, με τίτλο:
«Feel Free to Feel
Green», με αφορμή
τα 10 χρόνια του
Φεστιβάλ Ψηφιακών
Τεχνών και Νέων
Μέσων (Athens
Video Art Festival).
Έως 31 Δεκεμβρίου
2014, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών,
εκθεσιακός χώρος

«Περιβάλλον & Πολιτισμός».
ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΗ
«Παίζω-ΜαθαίνωΔημιουργώ» ξεκινούν (Οκτώβριος
2014–Ιανουάριος
2015), από το Τμήμα
Μουσειοπαιδαγωγικών Προγραμμάτων
του Μακεδονικού
Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης.
Εγγραφές για τον Α’
κύκλο 2014-2015
(παιδιά και εφήβους
από 3-13 ετών)
πληρ. 2310 834567.

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΞΕΝΑΓΗΣΕΙΣ 2014, με
τίτλο «Ένα έκθεμα
διηγείται» διοργανώνει το Μουσείο
Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκης,
Λ. Στρατού 2. Πληρ.:
2313 306400.
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ-Rock Opera
του Κώστα Αθερίδη,
με τίτλο «Alexander
the Great».
Από 23 έως 26
Οκτωβρίου 2014,
Βασιλικό Θέατρο
– Θεσσαλονίκη.

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ με τίτλο «Ρόδος: ένα
ελληνικό νησί πύλη από και προς την Ανατολή. Από την Ύστερη Εποχή του Χαλκού
έως τους αρχαϊκούς χρόνους». Από 15
Οκτωβρίου 2014 έως 10 Μαρτίου 2015,
Μουσείο Λούβρου, Παρίσι.

ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ με τίτλο «Prix
Pictet – Κατανάλωση» των :
Adam Bartos (US)/ Motoyuki Daifu (JP) /
Rineke Dijkstra (NL) / Hong Hao (CN)
/ Mishka Henner (UK)/ Juan Fernando
Herran (CO) / Boris Mikhailov (UA) /
Abraham Oghobase (NG) / Michael
Schmidt (DE) / Allan Sekula (US) / Laurie
Simmons (US) διοργανώνει το Μουσείο
Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης με το ΝΟΗΣΙΣ. Η έκθεση του διεθνούς Βραβείου
Pictet με θέμα την Κατανάλωση γίνεται
στο πλαίσιο του Παράλληλου Προγράμματος της PhotoBiennale. Πληρ.: www.
photobiennale.gr.
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ

8ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ διοργανώνει η Εταιρεία
Ερευνών Μεταλλικών Έργων και το
ΤΕΕ-Τμήμα Πελοπονήσου. Από 2 έως 4
Οκτωβρίου 2014, στην Τρίπολη. Πληρ.:
210 7722554, και http://eeme.ntua.gr.

ΣΥΝΕΔΡΙΟ με τίτλο «Άνθρωπος
- Κέλυφος - Μέλλον», διοργανώνουν η ELVAL COLOUR και η
ΕΤΕΜ, με τη συμμετοχή του Ελληνικού Ινστιτούτου Αρχιτεκτονικής,
ΕΙΑ, και του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών - Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων, ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ, Τμήμα Αττικής. Στις 16 Οκτωβρίου 2014,
Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Πληρ.: www.facade-confrence.com.
7ο ΠΟΛΥΣΥΝΕΔΡΙΟ
με τίτλο: «Καινοτομία
& Ανάπτυξη» διοργανώνει η ηλεκτρονική
εφημερίδα www.kabusiness.gr, υπό την
αιγίδα του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού
Επιμελητηρίου. Στις
10 και 11 Οκτωβρίου
2014, ξενοδοχείο
Πόρτο Παλλάς, Θεσσαλονίκη.
2ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ με
τίτλο «THALATTA»
διοργανώνει η «Ηλιότοπος Συνέδρια»
υπό την αιγίδα των
υπουργείων Τουρισμού, Ναυτιλίας
και Αιγαίου, της
Περιφέρειας Νοτίου
Αιγαίου και του Δήμου Θήρας. Στις 4 και
5 Οκτωβρίου 2014,
Σαντορίνη, Συνεδριακό Κέντρο Πέτρος
Μ. Νομικός. Πληρ.:
http://thalatta2014.
conferences.gr.
18o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
LOGISTICS με θέμα:

“Sustainable Supply
Chain Networks”.
διοργανώνει η Ελληνική Εταιρεία
Logistics (EEL) Βορείου Ελλάδος. Στις
18 και 19 Νοεμβρίου
2014, The Met Hotel,
Θεσσαλονίκη. Πληρ.:
2310-257814 και
www.gascm.org.
2ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΦΥΡΩΝ με
τίτλο: “Innovations
on Bridges and SoilBridge Interaction”
(IBSBI 2014), διοργανώνει η Ελληνική
Εταιρεία Μελέτης των
Γεφυρών (Ε.Ε.ΜΕ.
Γ.) με την υποστήριξη
του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου
και του Ιδρύματος
Ευγενίδου. Από 16
έως 18 Οκτωβρίου
2014, Αθήνα. Πληρ.
210 7721603, http://
ibsbi2014.ntua.gr.
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ από την
XAΝΘ για την προμελέτη της εσωτερικής

διαμόρφωσης της
κεντρικής εισόδου,
των χώρων γύρω από
αυτήν και του εξωτερικού χώρου εισόδου
του ιστορικού κεντρικού κτηρίου της
που βρίσκεται στην
ομώνυμη πλατεία της
Θεσσαλονίκης. Τελική
ημερομηνία παράδοσης των προτάσεων
31 Οκτωβρίου 2014..
Πληρ.: κ. Δ. Κατσάρα
6944 673503.
IRLA2014 - 1ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟ
για τις επιδράσεις
της άρδευσης και
της στράγγισης στο
αγροτικό και αστικό
τοπίο, διοργανώνει το
ΤΕΙ Ηπείρου, με την
υποστήριξη οργανισμών: UNISCAPE,
CIGR, CIOSTA, ESSC,
ΕΓΥ, ΓΕΩΤΕΕ, ΕΓΜΕ,
Ελληνική Εδαφολογική Εταιρεία,
HAICTA, ΠΑΣΕΓΕΣ,
Ελληνική Επιτροπή
της UNESCO και
Δίκτυο Μεσόγειος
SOS, στο πλαίσιο του
IRMA, για τις επιδρά-

σεις της άρδευσης
και της στράγγισης.
Από 26 έως 28
Νοεμβρίου 2014,
Πάτρα. Πληρ. : http://
irla2014.irrigationmanagement.eu.
ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ «Oil
and Gas South East
Europe 2014» θα
πραγματοποιηθεί
από τις 25 ως τις
27 Νοεμβρίου 2014
στο εκθεσιακό και
συνεδριακό κέντρο
Metropolitan Expo,
στην Αθήνα.
8ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ της
Ελληνικής Εταιρείας
Μη Καταστροφικών
Ελέγχων (ΕΛΕΜΚΕ),
με τίτλο: “Η συμβολή
των ΜΚΕ στην ασφάλεια των μικρών και
μεγάλων έργων και
κατασκευών και του
κοινωνικού συνόλου”.
Στις 8 και 9 Μαΐου
2015, Συνεδριακό
κέντρο του Εθνικού
Ιδρύματος Ερευνών,
Λεωφ. Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα.
Πληρ.: www.hsnt.gr.
10ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ, διοργανώνεται
από την Ελληνική
Επιτροπή Υδρογεωλογίας και τον
Σύνδεσμο Γεωλόγων
και Μεταλλειολόγων
Κύπρου. Στις 8 και
10 Οκτωβρίου 2014,
Θεσσαλονίκη. Πληρ.:
www.hydrogeology
congress.gr.
13ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΣ της Χαρτογραφικής Επιστημονικής
Εταιρίας Ελλάδας με
τίτλο “Η Χαρτογραφία στο Διαδίκτυο
- Σύγχρονες τάσεις
και Προοπτικές”. Στο
πλαίσιο του συνεδρί-

ου και σε συνεργασία
με την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Πατρέων, θα οργανωθεί
έκθεση Χαρτών και
Ρυμοτομικών Διαγραμμάτων του Σχεδίου Πόλεως Πατρών
για την περίοδο 1826
–1940. Από 22 έως
24 Οκτωβρίου 2014,
Πάτρα. Πληρ.: 2310
996138 και http://
xeee.web.auth.gr/ .
7ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
διοργανώνει η Ελληνική Επιστημονική
Εταιρεία Εδαφομηχανικής και Γεωτεχνικής Μηχανικής, υπό
την αιγίδα του Δήμου
Αθηναίων και του Τεχνικού Επιμελητηρίου
Ελλάδας. Από 7 έως
9 Νοεμβρίου 2014,
Αίγλη Ζαππείου,
Αθήνα. Πληρ.: http://
www.7hcge2014.gr/.
10ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΠΙΕΣ
ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, διοργανώνει το
Ινστιτούτο Ηλιακής
Τεχνικής και θα είναι αφιερωμένο στη
μνήμη του ΝΙΚΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ. Στις 26 και
27 Νοεμβρίου 2014,
Πανεπιστιμιούπολη,
Θεσσαλονίκη. Πληρ.:
http://www.eng.auth.
gr/IHT/.
14η BIENNALE
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
ΤΗΣ ΒΕΝΕΤΙΑΣ
2014, με θέμα:
«FundamentalsAbsorbing modernity
1914-2014». Έως
23 Νοεμβρίου
2014. Το θέμα της
παρουσιάζεται από
τον Διευθυντή της
14ης BIENNALE
Αρχιτεκτονικής της
Βενετίας 2014, Rem
Koolhaas στο site:

www.labiennale.
org/en/architecture/
index.html.
8ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ διοργανώνει η Ελληνική Εταιρεία Γεωγραφικών
Συστημάτων Πληροφοριών (HellasGIs)
στο Εθνικό Μετσόβιο
Πολυτεχνείο (Αίθουσα
Τελετών του Κτηρίου
Διοίκησης, στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου) στις 11 και
12 Δεκεμβρίου 2014.
Πληρ.: http://www.
hellasgi.gr.
8ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ της
Ελληνικής Εταιρείας
Μη Καταστροφικών
Ελέγχων (ΕΛΕΜΚΕ),
με τίτλο: “Η συμβολή
των ΜΚΕ στην ασφάλεια των μικρών και
μεγάλων έργων και
κατασκευών και του
κοινωνικού συνόλου”.
Στις 8 και 9 Μαΐου
2015, Συνεδριακό
κέντρο του Εθνικού
Ιδρύματος Ερευνών,
Λεωφ. Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα.
Πληρ.: www.hsnt.gr.
ΕΚΔΗΛΩΣΗ με
θέμα «ΕΠΙ-μένοντας Διεθνώς»
ΕΞΩΣΤΡEΦΕΙΑ ΚΑΙ
ΓΥΝΑΙΚΕIΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚOΤΗΤΑ,
διοργανώνει το ΤΟΓΜΕ της ΕΕΔΕ-Τμήμα
Μακεδονίας και το
Κέντρο ΕΡΓΑΝΗ, στα
πλαίσια του Φεστιβάλ
Νεανικής Επιχειρηματικότητας της
Πρωτεύουσας Νεολαίας Θεσσαλονίκη
2014. Την Πέμπτη 2
Οκτωβρίου 2014, με
την υποστήριξη του
ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Νέο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης/
Αίθουσα πολλαπλών
χρήσεων.
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79Η ΔΕΘ: “ΠΑΣΑΡΕΛΑ” ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΑΓΓΕΛΙΩΝ
n των: Αλεξάνδρα Γούτα - Άγγελου Αγγελίδη
Χωρίς να επιφυλάσσουν ευχάριστες εκπλήξεις
για τη Θεσσαλονίκη και την Κεντρική Μακεδονία, παρά τη σωρεία εξαγγελιών και σχολίων,
ολοκλήρωσαν και φέτος την επίσκεψή του
στην 79η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ)
οι πολιτικοί αρχηγοί.
Όπως ήταν λίγο - πολύ αναμενόμενο, η αντιπαράθεση (κυρίως σε επίπεδο εξαγγελιών) ήταν
έντονη ανάμεσα στον πρωθυπουργό Αντώνη
Σαμαρά και τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Αλέξη Τσίπρα. Επιδόθηκαν σε
“άτυπο” αγώνα παροχολογίας και αποδόμησης
των εξαγγελιών του άλλου.
Οι υπόλοιποι αρχηγοί δεν προχώρησαν σε
εξαγγελίες και ακολούθησαν το μοτίβο του
σχολιασμού της πάντα ενδιαφέρουσας πολιτικής επικαιρότητας.
Το “Τεχνογράφημα” παρουσιάζει τα βασικά
στοιχεία από τη παρουσία των πολιτικών αρχηγών στην 79η ΔΕΘ, ώστε να δώσει στα μέλη του
ΤΕΕ/ΤΚΜ τη δυνατότητα να έχουν στα χέρια
τους έναν “χάρτη” εξαγγελιών και σχολίων.

δόσεις για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές προς
την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία, αλλά
και για την ανάγκη αισθητής μείωσης της εισφοράς αλληλεγγύης, οι τελικές αποφάσεις
θα παρουσιαστούν μαζί με τις τεχνικές τους
λεπτομέρειες στην επικείμενη κατάθεση του
προσχεδίου Προϋπολογισμού.

γι αυτό ζητάμε εκλογές, να προσφύγουμε το
συντομότερο στη λαϊκή ετυμηγορία».

Μέτρα σε τέσσερα πεδία
Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, μιλώντας στο Βελλίδειο παρουσίασε δέσμες μέτρων και παρεμβάσεων σε τέσσερα πεδία και ειδικότερα:
-Την αποκατάσταση της ανθρωπιστικής κρίΓια τον ΕΝΦΙΑ
σης,
Για τον Ενιαίο Φόρο Ακινήτων, παραδέχθηκε -Τη στοιχειώδη επανεκκίνηση της οικονομίας,
ότι «έγιναν λάθη με τον ΕΝΦΙΑ» και πρόσθε- -Την ανάκτηση της εργασίας και
σε: «Το σοβαρότερο λάθος: με τις αξίες γης σε -Τον θεσμικό μετασχηματισμό του κράτους
περιοχές εκτός αντικειμενικού προσδιορισμού
είναι αυτό που προκάλεσε και τον δικαιολογη- Εθνική και κοινωνική συμφωνία
μένο θόρυβο πριν ένα μήνα. Το εντοπίσαμε και Μίλησε επίσης για την επιδίωξη μιας εθνικής
το αντιμετωπίσαμε μέσα σε λίγες μέρες. Και και κοινωνικής «συμφωνίας μακράς πνοής
τώρα το διορθώνουμε. Αλλά μιλάμε για ένα στη μεγάλη, συλλογική προσπάθεια για την
σφάλμα που τελικά ο κόσμος δεν το πλήρωσε. ανασυγκρότηση της πατρίδας μας».
Κι ούτε υπήρχε περίπτωση να το πληρώσει.
Και η επιβάρυνση από τον ΕΝΦΙΑ θα μειωθεί Διαγραφή μεγάλου μέρους του χρέους και ρήσταδιακά».
τρα ανάπτυξης για το υπόλοιπο
Περιέγραψε το περιεχόμενο και τους στόχους
Για μείωση της φορολογίας
της διαπραγμάτευσης ως εξής:
Ο κ. Σαμαράς είπε ότι τους επόμενους μήνες - Τη διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους της
θα ανακοινωθεί ο «οδικός χάρτης» για τη μεί- ονομαστικής αξίας του χρέους, ώστε να γίνει
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ
ωση της φορολογίας, ο οποίος θα προβλέπει βιώσιμο. Έγινε για τη Γερμανία το 1953. Να γίτη σταδιακή μείωση στο φόρο εισοδήματος νει και για την Ελλάδα το 2014.
φυσικών προσώπων με μέγιστο το 32% από - «Ρήτρα ανάπτυξης» στην αποπληρωμή του
Για τη Θεσσαλονίκη
42% σήμερα, τη μείωση του φόρου επιχειρη- υπόλοιπου, έτσι ώστε να εξυπηρετείται από
Σε δύο εξαγγελίες που αφορούν αποκλειστι- ματικών κερδών στο 15% από 25% σήμερα και την ανάπτυξη και όχι από το πλεόνασμα του
κά τη Θεσσαλονίκη προχώρησε από το βήμα τη μείωση του ΦΠΑ και σε άλλους κλάδους.
προϋπολογισμού.
της ΔΕΘ ο πρωθυπουργός. Η πρώτη αφορά «Η απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας για - Περίοδο χάριτος στην εξυπηρέτησή του, για
την παραχώρηση δημόσιας γης, έκτασης 60 αποκατάσταση των μισθολογικών τους απω- την άμεση εξοικονόμηση πόρων για την ανάστρεμμάτων στην Θέρμη, για τη δημιουργία λειών θα εφαρμοστεί. Τουλάχιστον όσο μας πτυξη.
του πρώτου “θύλακα” καινοτομίας στην περιο- επιτρέπουν οι ανάγκες του Προϋπολογισμού. - Εξαίρεση του προγράμματος δημόσιων επενχή, ο οποίος θα είναι αφιερωμένος στον αγρο- Και χωρίς, φυσικά να ανατρέψει το δημοσιο- δύσεων από τους περιορισμούς του Συμφώνου
διατροφικό τομέα. Δεδομένου βέβαια ότι αυτή νομικό προγραμματισμό της χώρας και την πο- Σταθερότητας και Ανάπτυξης.
η εξαγγελία ήρθε δέκα χρόνια μετά τη πρώτη ρεία εξόδου από την κρίση» δεσμεύτηκε.
-Συμφωνία για «Ευρωπαϊκό New Deal», με
ανακοίνωση για τη δημιουργία της Ζώνης και Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση δεν δημόσιες επενδύσεις και χρηματοδότηση από
επτά μετά την ίδρυση της εταιρείας ΑΖΚ ΑΕ, μπορεί μονομιάς να αποκαταστήσει πλήρως την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.
καίτοι ευπρόσδεκτη, μοιάζει αδύναμη...
τις αποδοχές του 2012, ούτε για τους στρατι- -Ποσοτική χαλάρωση από την Ευρωπαϊκή ΚεΗ δεύτερη εξαγγελία αφορά τη δημιουργία ωτικούς, ούτε για τους αστυνομικούς, ούτε για ντρική Τράπεζα, με απευθείας αγορά κρατικών
Ειδικών Οικονομικών Ζωνών (ΕΟΖ), οι επιχει- κανέναν άλλο κλάδο.
ομολόγων.
ρήσεις των οποίων θα απολαμβάνουν χαμηλής
φορολόγησης και ευνοϊκού μισθολογικού καΓια το ΤΣΜΕΔΕ και την Τράπεζα Αττικής
θεστώτος, εξετάζει η κυβέρνηση. Η πρώτη από
Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου έκααυτές προβλέπεται να δημιουργηθεί στη ΘεσΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ
νε και ειδική αναφορά στο ΤΣΜΕΔΕ και τη
σαλονίκη. Συγκεκριμένα, ο κ.Σαμαράς δήλωσχέση του με την τράπεζα Αττικής. “Πιστεύσε: «Διερευνούμε με την Ευρωπαϊκή Ένωση τη
ουμε ότι μπορεί να αξιοποιηθεί, κατ’ αρχάς
δυνατότητα δημιουργίας ειδικών οικονομικών Αύξηση του αφορολόγητου στα 12000 ευρώ να αναβαθμιστεί ο ρόλος των συνεταιριστικών
ζωνών, με πρώτη εδώ στη Θεσσαλονίκη, ώστε και κατάργηση του ΕΝΦΙΑ
τραπεζών σήμερα. Να μετατραπεί, μια ιδέα είνα έχουμε ακόμα ένα όπλο κατά της επιχειρη- Μια σειρά προγραμματικών δεσμεύσεων, πα- ναι το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων σε
ματικής μετανάστευσης».
ρουσίασε από το βήμα της 79ης ΔΕΘ ο πρόε- αναπτυξιακή τράπεζα. Μια άλλη ιδέα είναι να
δρος του ΣΥΡΙΖΑ, ΑΛέξης Τσίπρας.
αξιοποιηθεί ο ρόλος της Τράπεζας Αττικής που
Περί φορολογικών ελαφρύνσεων
Μεταξύ των άλλων, δεσμεύτηκε για αύξηση ένα σημαντικό μέρος του κεφαλαίου της είναι
Ο πρωθυπουργός προχώρησε ακόμη στην ανα- του αφορολόγητου στις 12.000 ευρώ, κατάρ- το Ταμείο Συντάξεων Μηχανικών, που αφορά
κοίνωση φορολογικών ελαφρύνσεων εγκαινιά- γηση του ΕΝΦΙΑ και θέσπιση φόρου μεγάλης και εμένα γιατί είμαι μηχανικός. Και βεβαίζοντας την 79η ΔΕΘ. Στην ομιλία του υπογράμ- ακίνητης περιουσίας, επιστροφή του δώρου ως μετά από διάλογο με το ταμείο μπορεί να
μισε ότι η “υπερφορολόγηση πρέπει επιτέλους Χριστουγέννων στους συνταξιούχους κάτω βρεθεί η δυνατότητα να παίξει ένα ουσιαστικό
να τελειώσει” και αναφερόμενος στο πετρέ- των 700 ευρώ μικτών αποδοχών, αύξηση του ρόλο η Τράπεζα Αττικής, έξω από τις συστηλαιο θέρμανσης, είπε ότι η εξίσωση του φόρου κατώτατου μισθού στα 751 ευρώ, αύξηση του μικές τράπεζες, ως δημόσια τράπεζα που θα
με το πετρέλαιο κίνησης δεν απέδωσε τα ανα- επιδόματος ανεργίας, κατά περίπτωση εξέτα- χρηματοδοτεί τη ρευστότητα στην πραγματική
μενόμενα και επομένως θα μειωθεί 30%, ενώ ση και διαγραφή κόκκινων δανείων κ.ά.
οικονομία.
θα διατηρηθούν τα επιδόματα θέρμανσης.
Παράλληλα ζήτησε “εκλογές χθες”, επισημαί- Μαθαίνουμε περιέργως ότι ασκούνται πιέσεις
νοντας: «Η διαπραγμάτευση είναι κομβικής ώστε στην ανακεφαλαιοποίηση της Τράπεζας
Για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές προς εφορία σημασίας, η χώρα πρέπει να διαπραγματευθεί Αττικής να μην μπει το ΤΣΜΕΔΕ και να μη βρίκαι ταμεία
και να μην αποφασίσουν οι άλλοι για εμάς χω- σκεται υπό τον δημόσιο έλεγχο και αυτή η τράΓια τα δύο θέματα που έντονα απασχολούν την ρίς εμάς. Με κυβέρνηση Σαμαρά θα αποφασί- πεζα. Να μπούνε άλλοι ξένοι επενδυτές. ΜαΚυβέρνηση και τον κόσμο, τις περισσότερες σουν οι εταίροι, χωρίς η χώρα να διεκδικήσει, θαίνουμε τέτοια πράγματα και αναρωτιόμαστε
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για ποιο λόγο”, ανέφερε χαρακτηριστικά.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
Πέντε άξονες εθνικής στρατηγικής με απαλλαγή από τα μνημόνια
Πέντε άξονες για την εθνική στρατηγική παρουσίασε ο Ευάγγελος Βενιζέλος κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου στο πλαίσιο
της ΔΕΘ, τονίζοντας την ανάγκη να μην πάνε
χαμένες οι θυσίες του ελληνικού λαού.
Οι άξονες είναι η απαλλαγή από τα Μνημόνια, η θεσμική και πολιτική σταθερότητα, η
συσπείρωση των δημιουργικών δυνάμεων, η
στήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων και
η επάνοδος της Ελλάδας σε ουσιαστική αυτοδυναμία για να μην είναι παρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Για ΕΝΦΙΑ, έκτακτη εισφορά και Πρόεδρο της
Δημοκρατίας
Υπογράμμισε ότι θα γίνει αισθητή η μείωση
της έκτακτης εισφοράς και η μείωση του ΕΝΦΙΑ για τα μη ηλεκτροδοτούμενα, ανοίκιαστα
διαμερίσματα
Ερωτηθείς για την εκλογή του Προέδρου της
Δημοκρατίας και για τα πρόσωπα που ακούγονται ο κ. Βενιζέλος απάντησε: «Υπάρχουν
πολλοί άνθρωποι, άνδρες και γυναίκες, που
μπορούν να είναι υποψήφιοι για τη θέση του
Προέδρου της Δημοκρατίας, καθώς αυτό που
χρειάζεται είναι να είναι κάποιος δημοκράτης
και αξιοπρεπής». Επίσης πρόσθεσε ότι όλοι
οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ θα ψηφίσουν, αλλά
συμπλήρωσε: «δεν είμαστε αφελείς και προετοιμαζόμαστε για όλα τα ενδεχόμενα». Τόνισε
ότι ο ίδιος δεν έχει κανένα πρόβλημα από ποιον πολιτικό χώρο θα προέρχεται ο υποψήφιος
Πρόεδρος της Δημοκρατίας και είπε ότι είναι
ανοιχτή η πρόσκληση προς τον ΣΥΡΙΖΑ να συμπράξει στην εκλογή Προέδρου.
Για ΕΥΑΘ, ΟΛΘ και ΝΕΡΙΤ
Όσον αφορά την ΕΥΑΘ, ο κ.Βενιζέλος διαβεβαίωσε ότι έχουν ληφθεί νέες αποφάσεις και
δεν πρόκειται να γίνει ιδιωτικοποίηση. Όπως
είπε, υπάρχουν άλλες μορφές αξιοποίησης και μέσα από τη συνεργασία των δύο εταιρειών
που προσδίδει μια δυναμική.
“Στο λιμάνι, πρέπει να κάνουμε ένα σαφή διαχωρισμό ανάμεσα στο λιμάνι καθαυτό ως
χώρο ως λειτουργία και ως Αρχή Λιμένος, η
οποία ανήκει πάντα στο δημόσιο και ως προς
τις εμπορικές δραστηριότητες οι οποίες είναι
υπό ιδιωτικοποίηση για να αναπτυχθούν προς
όφελος της πόλης”, σημείωσε για τον ΟΛΘ και
πρόσθεσε ότι υπάρχει ένας διεθνής διαγωνισμός ο οποίος τώρα μόλις μπαίνει στη δεύτερη
φάση. “Το κριτήριο για μας είναι να υπάρχει
ένα σαφές επενδυτικό πρόγραμμα το οποίο θα
αναπτύξει την πόλη και θα αναπτύξει φυσικά
τις δυνατότητες του λιμανιού, που είναι το μεγαλύτερο συγκριτικό πλεονέκτημα που έχει η
Θεσσαλονίκη”, κατέληξε.
Ως προς το θέμα της ΝΕΡΙΤ, το οποίο χαρακτήρισε ώς πολύ σοβαρό και για τη Θεσσαλονίκη,

είπε: “Το θεωρώ παράγοντα ανάπτυξης για τη
Θεσσαλονίκη και τη Βόρειο Ελλάδα και την
περιφερειακή Ελλάδα γενικότερα. Πρέπει να
σας θυμίσω κατ’ αρχάς ότι συνδέομαι ιστορικά ως υπουργός Τύπου με την ύπαρξη και τη
θεσμοθέτηση της ΕΤ-3, την οποία τη θεωρώ
λίγο πολύ ένα δικό μου παιδί. Πρέπει να υπάρχει οπωσδήποτε εδώ ολοκληρωμένη έκφραση
της δημόσιας τηλεόρασης στη Θεσσαλονίκη η
οποία να εκφράζει όλη την περιφερειακή Ελλάδα”.

Καθοριστική η αναδιάρθρωση του χρέους
Τόνισε ότι είναι καθοριστική η αναδιάρθρωση
του χρέους. «Δεν βοηθά να λέμε ότι το χρέος
έχει καταστεί βιώσιμο. Είναι στο 180% σήμερα. Είναι σενάρια εκτός πραγματικότητας τα
πρωτογενής πλεονάσματα. Χρειάζεται τολμηρή αναδιάρθρωση του χρέους. Νέα συμφωνία
με τους εταίρους. Χρειάζεται και συναινετική διαγραφή (όπως μεταβίβαση ποσού ανακεφαλαιοποίησης τραπεζων στο μηχανισμό
σταθερότητας, αμοιβαιοποίηση μέρους του
χρέους)», είπε. «Success story» δεν υπάρχει,
σημείωσε.

ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ
Σε καθαρά πολιτικό πλαίσιο κινήθηκε ο πρόεδρος των ΑΝ.ΕΛ. Πάνος Καμμένος, ο οποίος
τόνισε οτι “ο κ. Σαμαράς είναι πρωθυπουργός
κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ. Πρέπει να φύγει γρήγορα. Δε θα υπάρχει ασυλία για κανέναν. Αν ο
ΣΥΡΙΖΑ π.χ. θελήσει μελλοντικά να καλύψει
τον Γιώργο Παπανδρέου δε θα μας βρει συμμέτοχους”.
Περί Προέδρου της Δημοκρατίας και συνεργασίας με ΣΥΡΙΖΑ
Ξεκαθάρισε ότι το κόμμα του δεν πρόκειται να
ψηφίσει για Πρόεδρο της Δημοκρατίας, προκειμένου να οδηγηθεί η χώρα σε εκλογές και
σημείωσε: “Δεν θα κάνουμε αυτό που έκανε ο
κ. Σαμαράς με την Πολιτική Άνοιξη, που πρόσφερε δώρο στο ΠΑΣΟΚ. Δεν θα δώσουμε τεχνητή αναπνοή στην κυβέρνηση. Έχουμε πρόταση για Πρόεδρο της Δημοκρατίας και θα την
καταθέσουμε μετά τις εκλογές”.
Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο συνεργασίας
με τον ΣΥΡΙΖΑ, απάντησε ότι “οι Ανεξάρτητοι
Έλληνες δεν είναι πατερίτσα κανενός” και η
όποια συνεργασία τους θα γίνει με βάση τις
αρχές που έχουν ανακοινώσει.
Για τον ΕΝΦΙΑ
Ο κ. Καμμένος είπε ότι το κόμμα του παρουσίασε πρόταση για το πώς μπορούν οι πολίτες
να προσφύγουν εναντίον του ΕΝΦΙΑ και να
μην τον πληρώσουν και το επόμενο διάστημα
θα καταθέσει πρόταση νόμου για τη ρύθμιση
των “κόκκινων” δανείων πολιτών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο αυτό θα
συναντηθεί, όπως είπε, με τους πολιτικούς
αρχηγούς του δημοκρατικού τόξου για τη συγκρότηση κοινού μετώπου.

Κατάργηση του ΕΝΦΙΑ “εδώ και τώρα”
“Προκλητικές” για τα λαϊκά στρώματα και “ψίχουλα” χαρακτήρισε ο γγ του ΚΚΕ Δημήτρης
Κουτσούμπας τις ελαφρύνσεις που ανακοίνωσε ο Αντώνης Σαμαράς. Όπως εκτίμησε, θα
εξανεμιστούν με τη φορολόγηση και ζήτησε
κατάργηση «εδώ και τώρα» του ΕΝΦΙΑ και
«όλων των ληστρικών νόμων και χαρατσιών»,
δημεύσεων και πλειστηριασμών.
«Η συγκυβέρνηση Ν.Δ.-ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ
εξαπατούν τον λαό. Επιχειρούν να εγκλωβίσουν και να καθηλώσουν τη λαϊκή αγωνία για
την επόμενη μέρα στο ποια κυβέρνηση θα
εξασφαλίσει την επιστροφή στην καπιταλιστική ανάπτυξη και θα κάνει καλύτερη διαπραγμάτευση με την Τρόικα» τόνισε σε συνέντευξη
τύπου στο πλαίσιο της επίσκεψης του στην 79η
ΔΕΘ. Σύμφωνα με τον ίδιο, η έξοδος από την
ύφεση μπορεί να καθυστερήσει από τις προβλέψεις για τους πρώτους μήνες του 2015. “Η
όποια διαπραγμάτευση για το χρέος στοχεύει
στην αλλαγή της κατανομής των πόρων μεταξύ
μονοπωλίων. Είτε κούρεμα, είτε επιμήκυνση,
είτε πρόταση ΝΔ, είτε πρόταση ΣΥΡΙΖΑ, με ή
χωρίς τρόικα η Ελλάδα θα βρίσκεται σε καθεστώς ενισχυμένου ελέγχου”, συμπλήρωσε.

“Αλισβερίσια” για τον Πρόεδρο
Κατήγγειλε «αλισβερίσια» της κυβέρνησης
και κομμάτων στο θέμα της εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας, είπε ότι δεν μπορεί να
χρησιμοποιείται για «κάλπικα παιγνίδια» και
σημείωσε πως το ΚΚΕ θα ψηφίσει «παρών»
όποια και να είναι η πρόταση.
Επιτέθηκε στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη
Τσίπρα, όταν ρωτήθηκε για τη μη παρουσία
του στις διαδηλώσεις κάνοντας λόγο για “διαπιστευτήρια Τσίπρα σε τμήματα της αστικής
ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ
τάξης σε Ελλάδα και Ευρώπη”. Με αφορμή την
παρουσία του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης στο Κόμο της Ιταλίας, ο κ. ΚουΤεχνητή η αισιοδοξία για έξοδο από το μνη- τσούμπας είπε: “Δεν ντρεπόμαστε; Έχει σημαμόνιο
σία πότε επέλεξε ο κ. Τσίπρας να απουσιάσει
Ο πρόεδρος της ΔΗΜΑΡ είπε ότι το πρόγραμμα από τα συλλαλητήρια...”.
προσαρμογής δεν μπορεί να οδηγήσει τη χώρα Για τη Χρυσή Αυγή, την οποία χαρακτήρισε
στην έξοδο από την κρίση και έκανε λόγο για “εγκληματική οργάνωση”, “μόρφωμα” και
καλλιέργεια κλίματος αισιοδοξίας και εξόδου “απόβρασμα”, τόνισε ότι “είναι το μοναδικό
από το μνημόνιο, αλλά τεχνητή. “Αν δεν αλ- κόμμα που έχει κάνει τόσες ερωτήσεις υπέρ
λάξει η πολιτική λιτότητας δεν μπορούμε να εφοπλιστών, εργολάβων, μεγάλων συμφερόβγούμε από την κρίση”, εκτίμησε.
ντων. Είναι κομμάτι του συστήματος”. n
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ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ
ΤτΕ: ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ
€2,3 ΔΙΣ. ΤΟ 8ΜΗΝΟ 2014
Με έλλειμμα 2,61 δισ. ευρώ έκλεισε το ταμειακό
αποτέλεσμα της κεντρικής διοίκησης την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2014, σε σχέση με
έλλειμμα 9,04 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο
του 2013, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας
της Ελλάδας. Αντίστοιχα το ταμειακό πρωτογενές αποτέλεσμα του κρατικού προϋπολογισμού
(πλεόνασμα 2.317 εκατ. ευρώ) παραμένει πλεονασματικό εάν συμπεριληφθούν τα έσοδα από τη
μεταφορά των αποδόσεων ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου από τις κεντρικές τράπεζες του
Ευρωσυστήματος και αφαιρεθούν έσοδα από
την αποπληρωμή προνομιούχων μετοχών, καθώς και δαπάνες που αφορούν την αποπληρωμή
ληξιπρόθεσμων οφειλών και τη συμμετοχή της
Ελλάδας στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης,
όπως αναφέρει η ΤτΕ. Την ίδια περίοδο τα έσοδα
του τακτικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκε
στα 30,22 δισ. ευρώ (28,76 δισ ευρώ το 2013),
συμπεριλαμβανομένων το 1,31 δισ. ευρώ από
την αποπληρωμή των προνομιούχων μετοχών.
Αντίθετα στα έσοδα δεν έχουν περιληφθεί τα
62 εκατ. ευρώ από τη μεταφορά των αποδόσεων ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου από τις
κεντρικές τράπεζες του Ευρωσυστήματος. Μειωμένες εμφανίζονται οι δαπάνες σε σχέση με
την αντίστοιχη περίοδο του 2013, καθώς διαμορφώθηκαν στα 32,89 δισ. ευρώ από 38,899 δισ.
ευρώ. Σε αυτές περιλαμβάνονται και δαπάνες
ύψους περίπου 311 εκατ. ευρώ που αφορούν την
αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών, καθώς
και δαπάνες ύψους 451 εκατ. ευρώ που αφορούν
τη συμμετοχή της Ελλάδας στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης.
(www.capital.gr 15/9/2014)
ΟΙ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΚΑΝΟΥΝ ΟΥΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ ΛΕΕΙ Ο
ΓΚ.ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗΣ
«Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για τα λιμάνια, τα
αεροδρόμια και άλλες επιχειρήσεις. Βλέπουμε
επενδυτές να κάνουν ουρά. Αυτό δεν το είχαμε
δει πριν, αλλά το βλέπουμε τώρα». To αισιόδοξο
αυτό σενάριο περιγράφει ο υπουργός Οικονομικών, Γκίκας Χαρδούβελης σε συνέντευξή του
στον τηλεοπτικό σταθμό CNBC αναφέροντας
επίσηςι η οικονομία ανακάμπτει και σταθεροποιείται μετά από έξι χρόνια ύφεσης. «Οι επενδυτές πιστεύουν ότι θα πετύχουμε». Όπως είπε ο
κ. Χαρδούβελης η χώρα δεν πουλά μόνο μετοχές,
αλλά εκτάσεις και εταιρείες. «Υπάρχει το ενδιαφέρον των Κινέζων, και περιμένουμε ακόμα μεγαλύτερο». Ο τουρισμός πηγαίνει καλά, σημείωσε και εκτίμησε ότι φέτος θα υπάρξει ανάπτυξη.
Συνεχίζοντας είπε πως «η Ελλάδα χρειάζεται
χρήματα από το εξωτερικό και ένας τρόπος να
το πετύχεις είναι οι ιδιωτικοποιήσεις. Στην ερώτηση για το αν πιστεύει πως η Ελλάδα θα χρειαστεί και άλλο πρόγραμμα ο υπουργός απάντησε
πως το «πρόγραμμα είχε κάποια πλεονεκτήματα, οι δανειστές υποχρέωσαν τη χώρα να κάνει
κάποιες δομικές μεταρρυθμίσεις, για δύο-τρία
χρόνια είμαστε πρώτοι στη λίστα του ΟΑΣΕ για
τις μεταρρυθμίσεις». “Για εμένα οι μεταρρυθμίσεις πρέπει να είναι προσεκτικές και ο πληθυσμός να έχει την ιδιοκτησία τους. Για να συμβεί
αυτό πρέπει ο κόσμος να δει λεφτά στην τσέπη
του. Πρέπει να συνδέσει τις μεταρρυθμίσεις με
τα πλεονεκτήματα της επικείμενης οικονομικής
επέκτασης». Κληθείς να αξιολογήσει τον βαθμό
που οι Έλληνες αποδέχονται τις μεταρρυθμίσεις
ο κ. Χαρδούβελης, είπε: «Ειλικρινά οι Έλληνες
ωρίμασαν ως άτομα. Συνέδεσαν τις δημόσιες

δαπάνες για συντάξεις και άλλες παροχές με τη
φορολογία τους. Πλέον ξέρουν πως αυτοί πρέπει
να πληρώνουν για τις κρατικές δαπάνες. Αυτό
είναι ένα δείγμα μεγάλης ωριμότητας για έναν
πληθυσμό που υποφέρει»
(Hμερησία 15/9/2014)
ΑΔΥΝΑΜΗ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΖΩΝΗ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΟΣΑ
Η ανάπτυξη στην Ευρωζώνη παραμένει αδύναμη
και αυτό ενέχει τον κίνδυνο μίας παρατεταμένης στασιμότητας, εάν δεν ληφθούν περαιτέρω
μέτρα για την ενίσχυση της ζήτησης, τονίζει ο
Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης στην ενδιάμεση έκθεσή του (Interim
Economic Assessment), ενώ προβλέπει συγκρατημένη άνοδο για τις περισσότερες μεγάλες
- αναπτυγμένες και αναδυόμενες – οικονομίες.
Για την Ευρωζώνη, ο ΟΟΣΑ προβλέπει ότι θα
αναπτυχθεί με ρυθμό 0,8% το 2014 και 1,1%
το 2015. «Οι προοπτικές όσον αφορά την ανάπτυξη είναι πολύ διαφορετικές μεταξύ των μεγάλων οικονομιών της Ευρωζώνης. Η Γερμανία
αναμένεται να αναπτυχθεί με ρυθμό 1,5% φέτος
και το 2015, η Γαλλία με ρυθμό 0,4% φέτος και
1% το 2015, ενώ η ιταλική οικονομία αναμένεται
να συρρικνωθεί 0,4% φέτος και να έχει ρυθμό
ανάπτυξης μόλις 0,1% το 2015», αναφέρει η
έκθεση, προσθέτοντας: «Με δεδομένη την προοπτική υποτονικής ανάπτυξης και τον κίνδυνο να
εξασθενήσει περαιτέρω η ζήτηση, εάν ο πληθωρισμός παραμείνει κοντά στο μηδέν ή γίνει αρνητικός, ο ΟΟΣΑ συνιστά περισσότερη νομισματική
στήριξη για την Ευρωζώνη. Τα πρόσφατα μέτρα
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) είναι καλοδεχούμενα, αλλά περισσότερα μέτρα
είναι δικαιολογημένα, μεταξύ των οποίων και η
ποσοτική χαλάρωση. Με δεδομένη την αδυναμία
της ζήτησης, οι ευρωπαϊκές χώρες πρέπει επίσης να χρησιμοποιήσουν στον πλήρη βαθμό την
ελαστικότητα που προβλέπεται από τους δημοσιονομικούς κανόνες της ΕΕ».
(Έθνος 15/9/2014)
ΝΕΟ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΟ ΧΑΡΑΤΣΙ Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΤΗΡΙΟΥ ΙΣΧΥΡΙΖΕΤΑΙ Η ΠΟΜΙΔΑ
Ως νέο μόνιμο «χαράτσι» που θα ανταγωνίζεται
τον ΕΝΦΙΑ σε κοινωνική απαξία και δυσφορία
χαρακτηρίζει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ) την νέα «ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου» και τη συχνή έκδοση
πιστοποιητικού πληρότητας. Σε επιστολή που
απηύθυνε σήμερα προς τον υπουργό ΠΕΚΑ Γιάννη Μανιάτη και τον αναπληρωτή υπουργό ΠΕΚΑ
Νίκο Ταγαρά η ΠΟΜΙΔΑ εστιάζει στη σκοπιμότητα και στο κόστος εφαρμογής της «ταυτότητας
κτιρίου» θέμα για το οποίο όπως τονίζει ουδέποτε έγινε διαβούλευση και ενημέρωση των ιδιοκτητών ακινήτων. Η Ομοσπονδία υπογραμμίζει
ότι από το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος του
Ιουνίου 2013 συνάγεται ευθέως ότι υπεύθυνοι
τήρησης των στοιχείων της ταυτότητας κτιρίου
θα είναι οι ιδιοκτήτες κτιρίων οι οποίοι τα τελευταία χρόνια έχουν επιβαρυνθεί από ένα πλήθος
φορολογικών και άλλων υποχρεώσεων με αβάσταχτο πλέον οικονομικό βάρος, την ίδια στιγμή
που η περιουσία τους έχει απαξιωθεί στον έσχατο βαθμό. [...] “Σας καλούμε να μην προχωρήσετε, και να μην συνδέσετε τα ονόματά σας με ένα
τέτοιο ανοσιούργημα σε βάρος του Ελληνικού
Λαού [...]” καταλήγει η επιστολή της ΠΟΜΙΔΑ.
(Το Βήμα 15/9/2014)
ΔΙΚΑΣΤΕΣ: ΓΙΑΤΙ Ο ΕΝΦΙΑ ΜΠΟΡΕΙ Ν’ ΑΝΟΙΞΕΙ
ΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΚΑΤΑΠΑΤΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Αντισυνταγματική έκρινε δικαστήριο της Θεσ-

σαλονίκης τη διάταξη για την υποχρεωτική προσκόμιση πιστοποιητικού καταβολής ΕΝΦΙΑ στα
δικαστήρια προκειμένου να διεξαχθεί η δίκη.
Ισχυρές δονήσεις και τριγμούς δέχεται από την
Ελληνική Δικαιοσύνη ο περιβόητος ΕΝΦΙΑ,
ανεξάρτητα από τους πολιτικούς κλυδωνισμούς
και τις έντονες αντιπαραθέσεις που έχει προκαλέσει, τόσο εντός όσο και εκτός της Βουλής. Ήδη, δικαστήριο της Θεσσαλονίκης έκρινε
αντισυνταγματική και αντίθετη στην Ευρωπαϊκή
Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) τη
νομοθετική διάταξη που προβλέπει ότι, για να
ξεκινήσει οποιαδήποτε δίκη που αφορά ακίνητο,
πρέπει να προσκομιστεί πιστοποιητικό ότι έχει
καταβληθεί ο ΕΝΦΙΑ (Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων) της τελευταίας πενταετίας ή ότι
έχει απαλλαγή ο διάδικος από τον ΕΝΦΙΑ. Δηλαδή, σύμφωνα με τη διάταξη αυτή, τα δικαστήρια
δεν μπαίνουν καν στην ουσία της υπόθεσης και
απορρίπτουν την αγωγή, εάν δεν έχει προσκομισθεί η επίμαχη βεβαίωση για την πληρωμή του
ΕΝΦΙΑ. Έτσι, σύμφωνα με τους δικαστές, ανοίγει
ο δρόμος για τις καταπατήσεις και τη λεηλασία
ακινήτων, χωρίς ο ιδιοκτήτης να μπορεί, λόγω
ΕΝΦΙΑ, να προστατεύσει την περιουσία του. Η
επιβολή του ΕΝΦΙΑ ξεκίνησε πέρυσι με την ψήφιση του νόμου 4223/2013 και λίγο αργότερα με
άλλο νομοθέτημα (ν. 4174/2013) προστέθηκε διάταξη η οποία προβλέπει ότι «είναι απαράδεκτη
η συζήτηση ενώπιον δικαστηρίου εμπράγματης
αγωγής επί ακινήτου, πλην της μονομερούς εγγραφής υποθήκης ή προσημείωσης υποθήκης
ή της άρσης κατάσχεσης, αν δεν προσκομισθεί
από τον υπόχρεο σε ΕΝΦΙΑ» πιστοποιητικό της
Δ.Ο.Υ. που να βεβαιώνει την πληρωμή ή τη ρύθμιση ή την απαλλαγή του προσφεύγοντα στην
Δικαιοσύνη από τον ΕΝΦΙΑ για τα προηγούμενα 5 χρόνια. Τώρα οι δικαστές του Πολυμελούς
Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, πριν εισέλθουν
στα αντισυνταγματικά προβλήματα του ΕΝΦΙΑ,
υπογραμμίζουν ότι «ο δικονομικός φραγμός»
που τίθεται με την επίμαχη διάταξη (προσκόμιση
βεβαίωσης ΕΝΦΙΑ) «σε πρώιμο στάδιο της διαδικασίας υπό το φως των σημερινών δυσχερών
οικονομικών συνθηκών, που βιώνουν οι πολίτες
που φέρουν το βάρος αυτών, ουσιαστικά στερεί
αυτούς της απλής δυνατότητας προσφυγής στο
δικαστήριο».
(Πρώτο Θέμα 14/9/2014)
ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ
2015 “ΒΛΕΠΕΙ” Η ALPHA BANK
Η πτωτική πορεία των μέσων τιμών των κατοικιών στην Ελλάδα θα συνεχισθεί στον βαθμό που
κάποιοι ιδιοκτήτες θα αναγκαστούν να πουλήσουν ένα μέρος από τις οικιστικές μονάδες που
διαθέτουν σε τιμές που θα είναι αδικαιολόγητα χαμηλές με βάση την πραγματική αξία του
ακινήτων», αναφέρεται σε ανάλυση της Alpha
Bank. Στην ανάλυση επισημαίνεται μεταξύ άλλων ότι «από τις 6,37 εκατ. κανονικές κατοικίες
που υπήρχαν στην Ελλάδα το 2011, οι 4,58 εκατ.
είχαν χτιστεί πριν από το 1991 και οι 3,53 εκατ.
είχαν χτιστεί πριν από το 1981. Δηλαδή, οι τελευταίες είναι σήμερα άνω των 33 ετών. Μόνο 1,79
εκατ. κατοικίες έχουν χτιστεί από το 1991 και
μετά». «Η προσφορά παλαιών κατοικιών προς
πώληση σε σχετικά χαμηλές τιμές θα συμβάλλει
στην αύξηση των συναλλαγών στην αγορά κατοικιών και στη συνέχεια στην αύξηση των επενδύσεων σε κατοικίες διότι οι περισσότερες από
τις αγορασθείσες κατοικίες θα απαιτούν σημαντική ανακαίνιση ή/και ανακατασκευή. Επιπλέον, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι
ένα σημαντικό μέρος της προσφοράς κατοικιών
προέρχεται, ή θα προέλθει στα επόμενα έτη,
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από νοικοκυριά που κατέχουν πολλές οικιστικές
μονάδες και προγραμματίζουν τη ρευστοποίηση
κάποιων από αυτές στα πλαίσια της διαχείρισης
της περιουσίας τους υπό το φώς των νέων δεδομένων», αναφέρεται στην ανάλυση. «Ωστόσο,
αν ένα νοικοκυριό αποφασίσει ότι διαθέτει προς
πώληση στην αγορά 5 διαμερίσματα, αυτό δεν
σημαίνει ότι η προσφερόμενη ποσότητα στην
αγορά στην τρέχουσα περίοδο αυξάνει άμεσα
κατά 5 διαμερίσματα. Το πιθανότερο είναι ότι η
τρέχουσα προσφορά θα αυξηθεί κατά 1 διαμέρισμα, ή, σε κάθε περίπτωση, όσο χρειάζεται το
νοικοκυριό για να αποκαταστήσει το ύψος των
ρευστών του διαθεσίμων σε ικανοποιητικά επίπεδα. Επομένως, η πτωτική πορεία των μέσων
τιμών των κατοικιών στην Ελλάδα θα συνεχισθεί
στον βαθμό που κάποιοι ιδιοκτήτες θα αναγκαστούν να πουλήσουν ένα μέρος από τις οικιστικές μονάδες που διαθέτουν σε τιμές που θα είναι
αδικαιολόγητα χαμηλές με βάση την πραγματική
αξία του ακινήτων», εκτιμούν οι αναλυτές της
τράπεζας. «Στην τρέχουσα περίοδο συναλλαγές
πραγματοποιούνται μόνο σε περιπτώσεις που
επιβάλλεται από έλλειψη ρευστότητας. Από το
2015, με την ικανοποιητική ανάκαμψη της οικονομίας, οι περιπτώσεις αυτές ακραίας έλλειψης
ρευστότητας θα εκλείψουν με αποτέλεσμα την
πραγματοποίηση συναλλαγών μόνο σε κανονικές
τιμές. Η εξέλιξη αυτή θα οδηγήσει σε σταθεροποίηση και στη συνέχεια σε αύξηση των τιμών
των ακινήτων» επισημαίνουν επίσης
(Καθημερινή 12/9/2014)

γραψε ετήσια αύξηση κατά 6,5% το φετινό πρώτο
εξάμηνο. Ειδικότερα, η λειτουργική κερδοφορία
στο The Mall Athens ενισχύθηκε κατά 12% και
ανήλθε σε 6,3 εκατ. ευρώ. Αντίστοιχα, λειτουργικά κέρδη 6,4 εκατ. ευρώ κατέγραψε το Golden
Hall (αύξηση 3%), ενώ τα αντίστοιχα λειτουργικά
κέρδη του Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη ενισχύθηκαν κατά 2% σε 5,9 εκατ. ευρώ.
Αντίστοιχα, ο κύκλος εργασιών στο Golden Hall
αυξήθηκε κατά 11,5%, ενώ ο αριθμός των επισκεπτών ενισχύθηκε κατά 14%. Ανοδικά κινήθηκαν και τα οικονομικά αποτελέσματα της REDS,
θυγατρικής του ομίλου Ελλάκτωρ, γεγονός που
οφείλεται σχεδόν αποκλειστικά στις επιδόσεις
του εμπορικού πάρκου Smart Park, απ’ όπου
άλλωστε προέρχεται το σύνολο του κύκλου εργασιών. Σύμφωνα με την εισηγμένη, κατά το πρώτο
εξάμηνο, ο κύκλος εργασιών ενισχύθηκε κατά
18% σε 2,7 εκατ. ευρώ, έναντι 2,3 εκατ. ευρώ
κατά το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Οπως ανέφερε η διοίκηση της REDS, ο κύκλος εργασιών
των καταστημάτων του Πάρκου ενισχύθηκε κατά
9%, ενώ η επισκεψιμότητα στο κέντρο αυξήθηκε
κατά 20,7%, συγκριτικά με το αντίστοιχο εξάμηνο
του προηγούμενου έτους. Σημειωτέον ότι το ποσοστό κάλυψης των εκμισθώσιμων επιφανειών
του Smart Park διαμορφώνεται πλέον σε 98%.
Αντίστοιχα, τα λειτουργικά αποτελέσματα της
REDS κατά το συγκεκριμένο διάστημα αυξήθηκαν κατά 69% σε 1,2 εκατ. ευρώ, έναντι 700.000
ευρώ.
(Καθημερινή 6/9/2014)

ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΘΕΤΙΚΑ ΣΗΜΑΔΙΑ ΣΤΗΝ
ΑΓΟΡΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Συνεχίζονται τα θετικά μηνύματα από την αγορά
επενδυτικών ακινήτων (κτίρια γραφείων, εμπορικά κέντρα κ.ο.κ.), όπως προκύπτει από την
εικόνα των οικονομικών αποτελεσμάτων των
εταιρειών του κλάδου, με το πέρας του πρώτου
εξαμήνου. Η σταδιακή αύξηση της καταναλωτικής δαπάνης ευνοεί ιδιαίτερα τον κλάδο των
εμπορικών κέντρων, με τα θετικά αποτελέσματα
να καταγράφονται ήδη στους ισολογισμούς των
εταιρειών εκμετάλλευσης ακινήτων. Αντίστοιχα,
η αναχαίτιση της πτωτικής πορείας των αξιών
των ακινήτων εισοδήματος έχει αρχίσει πλέον
να εδραιώνεται, με αποτέλεσμα οι εταιρείες του
κλάδου να καταγράφουν πλέον όλο και λιγότερες
λογιστικές ζημίες (και σε ορισμένες περιπτώσεις
ακόμα και κέρδη) από την αποτίμηση των ακινήτων του χαρτοφυλακίου τους στην εύλογη αξία.
Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της Lamda
Development, καθώς η εισηγμένη περιόρισε τις
ζημίες του πρώτου εξαμήνου σε 6,8 εκατ. ευρώ,
έναντι ζημιών 25,7 εκατ. ευρώ κατά το αντίστοιχο
περσινό εξάμηνο, όταν και είχε προκύψει εφάπαξ λογιστική χρέωση 11,8 εκατ. ευρώ από την
αναπροσαρμογή της αναβαλλόμενης φορολογίας
από το 20% στο 26%. Σημαντικό ρόλο στη βελτίωση των αποτελεσμάτων της εταιρείας είχε και η
μείωση των ζημιών κατά 11,6 εκατ. ευρώ από την
αποτίμηση των ακινήτων του ομίλου στην εύλογη
αξία τους. Σύμφωνα με τη διοίκηση του ομίλου,
κατά το πρώτο εξάμηνο, εδραιώθηκε η θετική
εικόνα των τριών εμπορικών κέντρων (The Mall
Athens, Mediterranean Cosmos και Golden
Hall), των οποίων η λειτουργική κερδοφορία
(EBITDA) διαμορφώθηκε σε 18,6 εκατ. ευρώ,
αυξημένη κατά 5% σε ετήσια βάση. Η εν λόγω
εξέλιξη οφείλεται στην άνοδο των πωλήσεων
των καταστημάτων κατά 9% κατά το πρώτο εξάμηνο, ενώ αύξηση της τάξεως του 6% είχε καταγραφεί και κατά τη διάρκεια του περσινού δευτέρου εξαμήνου. Αντίστοιχα, ανοδικά κινήθηκε και
η επισκεψιμότητα στα τρία κέντρα, καθώς κατέ-

ΠΤΩΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΝ
ΙΟΥΝΙΟ
Μείωση 10,7% σημειώθηκε στην οικοδομική
δραστηριότητα της χώρας τον Ιούνιο, σύμφωνα
με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής
(ΕΛΣΤΑΤ). Ειδικότερα, το μέγεθος της συνολικής οικοδομικής δραστηριότητας (ιδιωτικήςδημόσιας) στο σύνολο της χώρας, μετρούμενο
με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες,
ανήλθε σε 1.203 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 289,8 χιλιάδες m2 επιφάνειας και
1.427,9 χιλιάδες m3 όγκου. Παρουσίασε, δηλαδή, μείωση κατά 10,7% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 17,9% στην επιφάνεια και κατά 39,9% στον όγκο, σε σχέση με
τον αντίστοιχο μήνα του 2013. Το μέγεθος ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας, στο σύνολο
της χώρας, ανήλθε σε 1.195 οικοδομικές άδειες,
που αντιστοιχούν σε 287,8 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 1.420,5 χιλιάδες m3 όγκου. Παρουσίασε, δηλαδή, μείωση κατά 10,2% στον αριθμό των
οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 25,4% στην
επιφάνεια και κατά 52,7% στον όγκο, σε σχέση
με τον αντίστοιχο μήνα του 2013. Αντίστοιχα το
μέγεθος της δημόσιας οικοδομικής δραστηριότητας διαμορφώθηκε σε 8 οικοδομικές άδειες,
που αντιστοιχούν σε 2,0 χιλιάδες m2 επιφάνειας
και 7,4 χιλιάδες m3 όγκου. Το εξάμηνο Ιανουαρίου - Ιουνίου 2014, η συνολική οικοδομική δραστηριότητα εμφανίζει μείωση κατά 20,6% στον
αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 10,8%
στην επιφάνεια και κατά 1,5% στον όγκο, σε
σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του έτους 2013.
Αντίστοιχα, η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα εμφανίζει στο σύνολο της χώρας μείωση κατά
20,6% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών,
κατά 8,8% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 1,4%
στον όγκο, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο
Ιανουαρίου - Ιουνίου 2013.
(voria.gr 12/9/2014)
ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ANDROID ΚΑΤΩ
ΤΩΝ 100 $ ΣΤΗΝ ΙΝΔΙΑ

Πιστή στο χρονοδιάγραμμά της, η Google άρχισε
να διαθέτει τα πρώτα smartphone Android One,
ξεκινώντας την προέλαση των smartphone κάτω
των 100 δολαρίων από την πολυπληθή Ινδία. Το
πιο οικονομικό Android One στην Ινδία πωλείται στις 6399 ρούπιες ($105) και φυσικά φοράει
Android κατευθείαν από το Μάουντεν Βιου, χωρίς κοστούμι από τους κατασκευαστές. Η Google
έχει παρουσιάσει ένα «μενού» επιλογών με...
τσιπς, χωρητικότητες, μπαταρίες και κάμερες
στους συνεργαζόμενους κατασκευαστές. Έχει
ακόμα συνάψει συμφωνία με ένα δίκτυο κινητής τηλεφωνίας στην χώρα. Το λανσάρισμα των
Android One γίνεται με τρία μοντέλα. Σκοπός
της, να κατορθώσει να ρίξει την τιμή ενός «υψηλής ποιότητας smartphone» με χαμηλό κόστος
πρόσβασης στο Ίντερνετ, εξασφαλίζοντας με
την συμμετοχή της οικονομίες κλίμακας. Σήμερα στην Ινδία μόνο ένας στους 10 μπορεί να
αποκτήσει smartphone, είπε η Google κατά την
παρουσίαση των Android One στην ινδική πρωτεύουσα. Οι βασικές προδιαγραφές του Android
One: Android 4.4 KitKat, θόνη 4,5 ιντσών, Μνήμη RAM 1GB, Κάμερα 5Mpixel πίσω και 2Mpixel
μπροστά, Τετραπύρηνος επεξεργαστή κατασκευής Mediatek, Αυτονομία «για μια ολόκληρη ημέρα» και Android 4.4 KitKat. Ειδικά για την αγορά της Ινδίας η συσκευή απαιτείται να διαθέτει
δύο υποδοχές καρτών κινητής τηλεφωνίας (dual
SIM), να έχει υποδοχή καρτών μνήμης (microSD
slot), αποσπώμενη μπαταρία και ραδιόφωνο
FM.
(tech.in.gr 15/9/2014)
ΚΑΡΤΑ ΜΝΗΜΗΣ 512 GB! ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
...ΕΠΙ 1000 ΣΕ ΜΙΑ 10ΕΤΙΑ
Την μεγαλύτερη κάρτα μνήμης που κατασκευάστηκε ποτέ, με αποθηκευτικό χώρο-μαμούθ
της τάξης των 512 GB, παρουσίασε η εταιρεία
«SanDisk». Σύμφωνα με την εταιρεία, η SanDisk
Extreme PRO SDXC UHS-Ι memory card είναι
η υψηλότερης χωρητικότητας κάρτα SD στην
αγορά, και είναι σχεδιασμένη για να καλύψει τις
ανάγκες επαγγελματιών που χρειάζονται εξελιγμένο εξοπλισμό προκειμένου να ανταπεξέλθουν
στις απαιτήσεις της καταγραφής 4K Ultra High
Definition (3840x2160p) video, Full HD video
(1920x1080) και high speed burst mode φωτογραφία. Όπως δήλωσε ο Ντινές Μπαχάλ, αντιπρόεδρος μάρκετινγκ προϊόντων της SanDisk,
το 4Κ Ultra HD αποτελεί παράδειγμα μιας τεχνολογίας που «μας ωθεί στην ανάπτυξη νέων
αποθηκευτικών λύσεων ικανών να διαχειρίζονται αρχεία τεραστίου μεγέθους. Η κάρτα 512GB
SanDisk Extreme PRO SDXC UHS-I αποτελεί
εντυπωσιακή πρόοδο, που επιτρέπει στους
επαγγελματίες να αποθηκεύουν αξιόπιστα περισσότερο υλικό σε μία μεμονωμένη κάρτα από
ό,τι ποτέ άλλοτε». Όπως αναφέρεται στη σχετική
ανακοίνωση της εταιρείας, από το 2003, που η
SanDisk αποκάλυψε την πρώτη της SD κάρτα
των 512 ΜΒ, οι απαιτήσεις χωρητικότητας έχουν
αυξηθεί σημαντικά και η κάρτα των 512 GB αντιπροσωπεύει 1.000πλασιασμό της χωρητικότητας
μέσα σε μόλις πάνω από μια δεκαετία, ωστόσο
διατηρεί το ίδιο μέγεθος.[...]Για να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των επαγγελματιών, η κάρτα
είναι ειδικά σχεδιασμένη για να αντέχει και να
ανταποκρίνεται σε ακραίες συνθήκες περιβάλλοντος (θερμοκρασία, νερό, κραδασμοί, ακτινοβολία), ενώ συνοδεύεται από ειδική προσφορά
download λογισμικού για ανάκτηση φωτογραφιών που έχουν σβηστεί κατά λάθος. Το κόστος της
ανέρχεται (προτεινόμενη τιμή λιανικής από τον
κατασκευαστή) στα 799,99 δολάρια.
(www.koolnews.gr 15/9/2014)
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ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΜΕ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
Κοινή υπουργική απόφαση για τον συμψηφισμό
του 50% των προστίμων για τα αυθαίρετα με εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης και στατικής
επάρκειας υπέγραψαν ο Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας και ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής, Νίκος Ταγαράς. Παράλληλα, ο Αναπληρωτής Υπουργός ΠΕΚΑ υπέγραψε
την υπουργική απόφαση για τις λεπτομέρειες
εφαρμογής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά
για το συμψηφισμό του 50% των προστίμων για
τα αυθαίρετα με εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης και στατικής επάρκειας.
Πρόκειται για δύο υπουργικές αποφάσεις, οι
οποίες καθορίζουν συνολικά το πλαίσιο που θα
διενεργείται ο συμψηφισμός των προστίμων των
ποσών που καταβάλλονται για την ενεργειακή
αναβάθμιση και τη στατική επάρκεια κτιρίων
που κατασκευάστηκαν προ του έτους 2003 με τα
ποσά του ειδικού προστίμου που προβλέπεται
στο νόμο 4178/2013 «Αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης, περιβαλλοντικό ισοζύγιο και
άλλες διατάξεις».
Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 20 του

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΜΕΣΩ ΙΝΤΕΡΝΕΤ

Από την ερχόμενη χρονιά ξεκινά η διαδικασία
για την ηλεκτρονική καταγραφή όλων των κτισμάτων της χώρας, δημόσιων και ιδιωτικών, σε
ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα που θα τηρείται
στο υπουργείο ΠΕΚΑ. Η καταγραφή θα πραγματοποιηθεί μέσω του νέου θεσμού της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου και θα είναι υποχρεωτική. Ακίνητα χωρίς Ηλεκτρονική Ταυτότητα
δεν θα μπορούν να μεταβιβάζονται και μετά την
ολοκλήρωση των προβλεπόμενων προθεσμιών
θα θεωρούνται παντελώς αυθαίρετα. Η Ηλεκτρονική Ταυτότητα θεσπίστηκε το 2010, στον
νόμο περί ημιυπαίθριων και έκτοτε εκκρεμεί.
Όπως έγινε γνωστό, υπογράφτηκε από τον αναπληρωτή υπουργό ΠΕΚΑ Νίκο Ταγαρά το σχέδιο
Προεδρικού Διατάγματος και προωθήθηκε στο
ΣτΕ. Για την κατάρτισή του υπήρξε στενή συνεργασία με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Στο
ΥΠΕΚΑ προγραμματίζεται το νέο ΠΔ να τεθεί σε
εφαρμογή τους πρώτους μήνες του 2015. Οπότε
θα αρχίσουν να τρέχουν οι προθεσμίες. Οι πολίτες
υποχρεούνται εντός της δεκαετίας (ή πενταετίας
για τους ιδιοκτήτες δηλωμένων αυθαιρέτων) να
συμπληρώσουν την Ηλεκτρονική Ταυτότητα. Σε

νόμου 4178 2013:
- Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών
και Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής δύναται να καθορίζεται συμψηφισμός των
ποσών που καταβάλλονται από την έναρξη εφαρμογής του παρόντος για αμοιβές υπηρεσιών, εργασίες και υλικά για την ενεργειακή αναβάθμιση
των κτιρίων καθώς και για την στατική επάρκεια
αυτών, επί κατασκευών προ του έτους 2003 με τα
ποσά του ειδικού προστίμου που προβλέπονται
στον παρόντα νόμο και έως το ποσοστό 50% του
προβλεπόμενου του ειδικού προστίμου.
- Με Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για
την εφαρμογή του παρόντος καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που υποβάλλονται στο
πληροφοριακό σύστημα για την απόδειξη των
ποσών που καταβλήθηκαν.
Σύμφωνα με τις αποφάσεις, οι εργασίες και
δαπάνες που καλύπτονται, αφορούν για τη μεν
ενεργειακή αναβάθμιση την κάλυψη των ελάχιστων απαιτήσεων του Κανονισμού Ενεργειακής
Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ), για τη δε στατική
περίπτωση οποιασδήποτε οικοδομικής εργασίας
σε κτίριο, για την οποία απαιτείται άδεια δόμησης
ή έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας, πρέπει να
συμπληρωθεί η ταυτότητα για το σύνολο του κτιρίου. Σε περίπτωση μεταβίβασης κτίσματος, πρέπει
να συμπληρωθεί ταυτότητα κτιρίου, η οποία θα
αντικαταστήσει την βεβαίωση του μηχανικού που
συνοδεύει σήμερα τα συμβόλαια. Τα απαραίτητα
στοιχεία συμπλήρωσης της ταυτότητας κτιρίου θα
υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή με αίτηση
προς την αρμόδια Διεύθυνση Οικοδομικών και
Κτιριοδομικών Κανονισμών του ΥΠΕΚΑ.
Οικοδομικές άδειες μέσω διαδικτύου
Επίσης από το 2015 θα αρχίζει να εφαρμόζεται η
υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή και έκδοση
των αδειών δόμησης. Ο σχεδιασμός του ΥΠΕΚΑ
προβλέπει πως σύντομα θα αρχίσει να λειτουργεί
πιλοτικά ο νέος τρόπος έκδοσης αδειών σε έξι
πολεοδομικά γραφεία, μεταξύ των οποίων της
Αθήνας, της Θεσσαλονίκης, της Κορίνθου κ.ά.,
ώστε στη συνέχεια να επεκταθεί σε όλες τις υπηρεσίες δόμησης της χώρας. Δικαιολογητικά και
μελέτες για την έκδοση της οικοδομικής άδειας
θα υποβάλλονται και θα διεκπεραιώνονται ηλεκτρονικά, μέσα στα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία στάδια, χωρίς να χρειάζονται τα πηγαινέλα
των μηχανικών στις πολεοδομίες. Οι ιδιοκτήτες
θα μπορούν να παρακολουθούν τη διαδικασία
έκδοσης της οικοδομικής τους άδειας μέσω του
υπολογιστή τους με ειδικό κωδικό πρόσβασης.
Πρόσβαση θα έχει φυσικά και ο μηχανικός, καθώς και οι υπάλληλοι του ΥΠΕΚΑ. Το νέο σύστημα
ηλεκτρονικής έκδοσης αδειών υλοποιείται από
το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας σε συνεργασία
με το ΥΠΕΚΑ και συνδέεται με τον νέο θεσμό της
ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου ως μέρος ενός
συνολικού πληροφοριακού συστήματος που θα
διαχειρίζεται ηλεκτρονικά όλα τα στοιχεία που
αφορούν το κτιριακό απόθεμα της χώρας. Με
στόχο στη συνέχεια, μέχρι την ολοκλήρωση του
Εθνικού Κτηματολογίου το 2020, να υπαχθούν σε
αυτό και όλα τα χωρικά και πολεοδομικά στοιχεία
της επικράτειας. n

επάρκεια τις εργασίες και δαπάνες για την κάλυψη των ελάχιστων απαιτήσεων φέρουσας ικανότητας σύμφωνα με τον Κανονισμό Επεμβάσεων
(ΚΑΝΕΠΕ).
Με το νόμο 4178 το ΥΠΕΚΑ θεσμοθέτησε μεγάλες εκπτώσεις για πολλές κατηγορίες πολιτών
που έχουν ανάγκη. Ήδη σχεδόν 500.000 ακίνητα
έχουν ενταχθεί στις διατάξεις του νόμου. Αυτή
η ρύθμιση του νόμου 4178 που η εφαρμογή της
θα ξεκινήσει στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΤΕΕ,
μπορεί να αποδειχθεί πολύτιμη για τους πολίτες,
καθώς θα βελτιώσουν την ποιότητα της ζωής
τους, θα μειώσουν το ενεργειακό κόστος που
πληρώνουν και θα αυξήσουν την ασφάλεια στα
ακίνητά τους. Σύμφωνα με τον Υπουργό Αναπληρωτή ΠΕΚΑ Νίκο Ταγαρά η ρύθμιση αυτή λειτουργεί θετικά για την οικονομία και οδηγεί στη
δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στον κλάδο
της οικοδομής, ενώ παράλληλα είναι ωφέλιμη
για τη χώρα και το περιβάλλον, διότι προάγει την
εξοικονόμηση ενέργειας και την ασφάλεια των
οικοδομών, ενώ παράλληλα προωθείται με έναν
ακόμη τρόπο το περιβαλλοντικό ισοζύγιο. n

ΝΕΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΟ
«ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ
ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ»
Κατάργηση περιορισμών που υπήρχαν στα
επιλέξιμα κτίρια, αλλαγές στα εισοδηματικά
κριτήρια, αύξηση του ποσοστού επιχορήγησης και αύξηση του ποσοστού προκαταβολής
των δαπανών προβλέπονται μεταξύ άλλων στο
αναθεωρημένο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση
κατ’ οίκον». Σύμφωνα με το ΥΠΕΚΑ ο προϋπολογισμός του νέου «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον»
θα είναι 700 εκατ. ευρώ, ενώ άλλα 200 εκατ.
θα διατεθούν για εξοικονόμηση ενέργειας σε
επαγγελματικά κτίρια και 250 εκατ. σε δημόσια
κτίρια. Ταυτόχρονα, στο νέο ΕΣΠΑ θα υπάρχουν
επίσης ενισχύσεις για τις Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών (50 εκατ.), για τις Ανανεώσιμες Πηγές (250 εκατ.), για ευφυείς διατάξεις
μέτρησης της ενεργειακής κατανάλωσης (500
εκατ.) και για την ηλεκτρική διασύνδεση των
Κυκλάδων και της Κρήτης (720 εκατ.)
Στις αρχές Αυγούστου ο υφυπουργός Ανάπτυξης Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος υπέγραψε
τη χρηματοδότηση του προγράμματος «Εξοικονομώ κατ’ οίκον» με 8 εκατ. ευρώ. Το Πρόγραμμα παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον για
όσους επιθυμούν να θωρακίσουν ενεργειακά
τις κατοικίες τους, καθώς και να αναβαθμίσουν
τα συστήματα θέρμανσης και παροχής ζεστού
νερού χρήσης. Το πρόγραμμα αυτό επιδοτεί
παρεμβάσεις για ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων, και από τον Μάρτιο του 2012 έχει τροποποιηθεί και ισχύει με ευνοϊκούς όρους. n
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ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Το Οριστικό Κτηματολογικό Γραφείο Θεσσαλονίκης εγκαινίασε ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Γιάννης Μανιάτης,
τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου, συνοδευόμενος, από
τον Γ.Γ Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος,
Σωκράτη Αλεξιάδη, και τον Πρόεδρο της «Εθνικό
Κτηματολόγιο & Χαρτογράφηση ΑΕ» (ΕΚΧΑ ΑΕ),
Ηλία Λιακόπουλο. Το Κτηματολογικό Γραφείο
Θεσσαλονίκης (Τσιμισκή 136), μαζί με αυτό του
Πειραιά, έχουν επιλεγεί για την πιλοτική εφαρμογή του Οριστικού Κτηματολογικού Γραφείου, ενώ
την υποστήριξη τους ως έμμισθα υποθηκοφυλακεία, σύμφωνα με το ν.2664/98, έχει αναλάβει η
ΕΚΧΑ, που καταβάλει την δαπάνη για την στέγαση,
τα λειτουργικά έξοδα, την εκπαίδευση προσωπικού και παρέχει και την υλικοτεχνική υποδομή.
Το Κτηματολογικό γραφείο Πειραιά περιλαμβάνει
τις περιοχές της Πυλαίας, των Αμπελοκήπων, του
Ελευθερίου Κορδελιού, του πρώην Δημοτικού
Διαμερίσματος Ιωνίας (νυν Δ.Δ. Νέας Μαγνησίας
και Διαβατών) και της Μενεμένης.
Κατά την επίσκεψή του, ο Γιάννης Μανιάτης ενημερώθηκε για τον τρόπο λειτουργίας του Κτηματολογικού Γραφείου, καθώς και για τη μετάβασή

του σε Οριστικό Κτηματολογικό Γραφείο μέχρι το
τέλος του 2014.
Επισημαίνεται ότι το έργο του Κτηματολογίου έχει
μπει ήδη στην τελική ευθεία, με την προκήρυξη
και υλοποίηση, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα,
της κτηματογράφησης του υπόλοιπου της χώρας
και στο πλαίσιο αυτό η παρακολούθηση και υποστήριξη του σημαντικότατου έργου που επιτελείται
για τη μετάβαση στη νέα εποχή του Κτηματολογίου
αποτελεί προτεραιότητα του ΥΠΕΚΑ. Υπενθυμίζεται ότι, με την ολοκλήρωση της κτηματογράφησης
μίας περιοχής παύει να ισχύει το σύστημα “Μεταγραφών και Υποθηκών” και αντικαθίσταται με
το σύστημα του “Λειτουργούντος Κτηματολογίου”.
Στο πλαίσιο αυτό, το τοπικό αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο λειτουργεί ως μεταβατικό Κτηματολογικό
Γραφείο και αναλαμβάνει τη λειτουργία του Κτηματολογίου για την κτηματογραφημένη περιοχή
αρμοδιότητάς του. Σε επόμενη φάση, τα μεταβατικά Κτηματολογικά Γραφεία θα μετατραπούν σε
Οριστικά Κτηματολογικά Γραφεία.
“Αρχίζουμε να υλοποιούμε τη μεγαλύτερη διοικητική μεταρρύθμιση της χώρας, αφότου σχηματίστηκε σύγχρονο ελληνικό κράτος. Ο μετασχηματι-

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Τη δημιουργία ενός νέου φορέα που θα έχει
αντικείμενο τις τεχνικές προδιαγραφές και
την τιμολόγηση των τεχνικών έργων προβλέπει -μεταξύ άλλων- πολυνομοσχέδιο
του υπουργείου Υποδομών.

ενημέρωση των σύγχρονων εθνικών, τεχνικών προδιαγραφών για τα τεχνικά έργα, το
εθνικό μητρώο παραγωγών και προμηθευτών δομικών υλικών, την στατιστική επεξεργασία του τελικού κόστους κατασκευής
των έργων, η ανάπτυξη βάσεων δεδομένων
Συστήνεται φορέας με την επωνυμία «Εται- κτλ. Το συγκεκριμένο εθνικό σύστημα καρεία Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Τεχνι- λύπτει υποχρεωτικά τις συμβάσεις μελέκών Έργων», ένα νομικό πρόσωπο ιδιωτι- της και κατασκευής έργων και η έναρξη
κού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα λειτουργίας του πιστοποιείται με απόφαση
που θα λειτουργεί σε ανταποδοτική βάση, των υπουργών Ανάπτυξης και Υποδομών. Με
υπό την εποπτεία του υπουργού Υποδομών άλλη απόφαση μπορούν να ενταχθούν στο
και θα χρηματοδοτηθεί από ευρωπαϊκούς σύστημα και ιδιωτικά έργα.
πόρους. Τα θέματα του νέου φορέα είναι
η στατιστική αποτύπωση των βασικών τι- Παράλληλα, αναστέλλεται η έκδοση Πραμών των συντελεστών παραγωγής έργων κτικών Διαπίστωσης βασικών τιμών υλικών,
και η παρακολούθηση σε εθνικό επίπεδο εργατικών και μισθωμάτων μηχανημάτων
της γεωγραφικής διαφοροποίησής τους, η από τη γενική γραμματεία Υποδομών μέκατάρτιση και ενημέρωση σύγχρονων τυ- χρι τη σύσταση και λειτουργία του Εθνικού
ποποιημένων περιγραφικών άρθρων τιμο- Συστήματος Τεχνικών Προδιαγραφών και
λογίων και αναλύσεων τιμών για την τιμο- Τιμολόγησης Τεχνικών Έργων. Επίσης, ως
λόγηση των έργων και η διαμόρφωση ενός τότε κατ’ εξαίρεση για την περίοδο μετά
αντικειμενικού συστήματος αναθεώρησης την 1η Ιανουαρίου 2013 και εφεξής για την
των συμβατικών τιμών των έργων και των οποία δεν έχουν συνταχθεί και εγκριθεί τα
μελετών.
σχετικά Πρακτικά Διαπίστωσης Τιμών αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού της αναθεώρηΕπίσης, θα ασχολείται με την κατάρτιση και σης των έργων. n

σμός του προσωρινού Κτηματολογικού Γραφείου
Θεσσαλονίκης σε Οριστικό, αποτελεί τη μεγαλύτερη πρόκληση, τη λυδία λίθο επί της οποίας θα
αξιολογηθούμε όλοι μας τους επόμενους μήνες.
Η ΕΚΧΑ, το ΥΠΕΚΑ, οι μελετητές, οι εργαζόμενοι,
όλοι, θα περάσουμε από το καμίνι της δοκιμασίας.
Κι αν τα καταφέρουμε, τότε μπορούμε να πούμε
στον υποψήφιο επενδυτή, τον απλό ιδιοκτήτη, το
Δημόσιο που δεν ξέρει ακόμη τι έχει, πού τα έχει
και πώς να τα αξιοποιήσει, ότι εμείς γυρίζουμε τη
σελίδα μιας σύγχρονης ευρωπαϊκής χώρας, μιας
χώρας που αξιοποιεί με διαφάνεια, ορθολογισμό,
βιωσιμότητα, ισορροπία με το περιβάλλον, τον
φυσικό της πλούτο, την ακίνητη περιουσία της”,
είπε ο κ. Μανιάτης. n

“ΝΑΙ” ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΑΑ
ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΕΦΑΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ATTICA
BANK
Την απόφαση να συμμετέχει στην ανακεφαλοποίηση της Attica Bank έλαβε το ΕΤΑΑ, το
οποίο θα διατηρήσει τον ενεργό ρόλο μετόχου
πλειοψηφίας. Ο πρόεδρος του ΤΕΕ Χρήστος
Σπίρτζης για το θέμα της τράπεζας Αττικής
έκανε την ακόλουθη δήλωση:
«Η πορεία της τράπεζας Αττικής είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το μέλλον του ασφαλιστικού μας Φορέα, την ύπαρξη και τη βιωσιμότητά του, τις συντάξεις και τις παροχές των
μηχανικών, ιδιαίτερα των μετά την 1/1/1993
ασφαλισμένων μηχανικών, μιας και από την
1/1/2015 το ΕΤΑΑ είναι ο μόνος ασφαλιστικός
Φορέας χωρίς εγγυημένες εθνικές συντάξεις.
Είναι η μόνη τράπεζα, εκτός ΤΣΧ, που μπορεί
να αποτελέσει ένα εθνικό εργαλείο για την
ανάπτυξη, την εγγυοδοσία και τη χρηματοδότηση τεχνικών εταιρειών και παραγωγικών
κλάδων, μικρού και μεσαίου μεγέθους.
Με αίσθημα υψηλής ευθύνης, εθνικής και
κλαδικής, το ΤΕΕ, οι μηχανικοί και ο τεχνικός
κόσμος της χώρας θα πετύχουν την ανακεφαλοποίηση της τράπεζας Αττικής με τη συμμετοχή τους.
Σε αυτό το πλαίσιο η Διοικούσα επιτροπή του
ΤΕΕ αποφάσισε, προς το παρόν, οι Εκπρόσωποί μας να στηρίξουν την ανακεφαλοποίηση
Συνέχεια στη σελίδα 20
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ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ
ΠΑΡΑΤΑΞΙΑΚΑ
n ΔΚΜ ΚΜ : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ασφαλιστικό μηχανικών: «Απαιτούνται οργανωμένες πρωτοβουλίες
αντί λεονταρισμών» (6.8.2014)
Ενώ βρισκόμαστε στον 6ο χρόνο της μεγαλύτερης
μεταπολεμικής οικονομικής κρίσης για τη Χώρα
μας, ο κλάδος των μηχανικών βρίσκεται μεταξύ
«σφύρας και άκμονος» εξαντλημένος οικονομικά
και χωρίς να διαφαίνεται προοπτική βελτίωσης
των δεδομένων για την άσκηση του επαγγέλματος, το αντίθετο μάλιστα.
Από τη μια πλευρά η κυβέρνηση, αδιαφορώντας
για τη σημασία του κλάδου στην όποια μελλοντική
οικονομική ανάκαμψη, αλλά και για την ίδια την
επιβίωση των Ελληνίδων και Ελλήνων μηχανικών
και των οικογενειών τους, έχει προσθέσει στο
ασφυκτικό για αυτούς οικονομικό πλαίσιο που
έχει διαμορφωθεί από την έλλειψη επαγγελματικής ύλης, την υπερφορολόγηση από το πρώτο
ευρώ, τις αποσπασματικές και πρόχειρες αλλαγές στους κανόνες άσκησης του επαγγέλματος
που προκαλούν σύγχυση (βλ. όρια πτυχίων και
πολυνομοσχέδια) και τις υπέρογκες αυξήσεις
στις ασφαλιστικές εισφορές που συνοδεύονται
από αδικίες σε ότι αφορά το κόστος των υπηρεσιών που λαμβάνουν οι μηχανικοί από τον ΕΟΠΥΥ,
σε σχέση με ασφαλισμένους σε άλλα ταμεία. Μάλιστα οι ελεύθεροι επαγγελματίες μηχανικοί δεν
μπορούν να έχουν φοροαπαλλαγές ούτε καν για
τυχόν ιατρικά έξοδα που έκαναν για τα παιδιά
τους.
Και ενώ υπάρχει ρητή δημόσια δέσμευση από
τον προηγούμενο Νοέμβριο, του υπουργού εργασίας κοινωνικής ασφάλισης και πρόνοιας κ.
Βρούτση για νομοθετική ρύθμιση σχετικά με την
ελεύθερη επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας, όχι
μόνο δεν έχουμε δει την υλοποίησή της αλλά ήδη
έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ταμείου,
τα ειδοποιητήρια του Α΄ εξαμήνου του 2014, με
την υποχρεωτική κατάταξη στη 2η ασφαλιστική
κατηγορία, που συνεπάγεται σημαντική άμεση
αύξηση στις εισφορές και εξωπραγματικές μελλοντικές αυξήσεις ανά τριετία!!!
Μέσα σε αυτό το δυσμενές σκηνικό, από διαρροές στον τύπο πληροφορούμαστε ότι η κυβέρνηση
δρομολογεί περαιτέρω συγχώνευση ταμείων με
ότι κινδύνους αυτό συνεπάγεται για το ύψος των
συντάξεων του κλάδου, τις εγγυοδοσίες και τα
αποθεματικά του ταμείου μας.
Από την άλλη πλευρά ως κλάδος αντιμετωπίζουμε σημαντικό πρόβλημα εκπροσώπησης. Τα προβλήματα του θεσμικού πλαισίου που ορίζει την
εκλογή και την λειτουργία των κεντρικών οργάνων
διοίκησης του Επιμελητηρίου , το έχουν οδηγήσει
σε πλήρη αδυναμία να ανταποκριθεί στοιχειωδώς
στις ανάγκες και τις επιδιώξεις του κλάδου, σε
αυτή την πολύ δύσκολη συγκυρία.
Η αναποτελεσματικότητα του κεντρικού ΤΕΕ επιδεινώνεται από την αδυναμία των παρατάξεων να
συνεννοηθούν για τα στοιχειώδη και τις προσωπικές πολιτικές επιδιώξεις ορισμένων κορυφαίων
εκπροσώπων του κλάδου.
Την κρίσιμη αυτή στιγμή καλούμε τον πρόεδρο
του τεχνικού επιμελητηρίου να εγκαταλείψει
τους ανέξοδους ακτιβισμούς και τις αποσπα-

σματικές ατομικές πρωτοβουλίες, και σε ουσιαστική -και όχι τυπική συνεργασία- με τους
προέδρους των περιφερειακών τμημάτων, να
οργανώσουν στις αρχές του Φθινοπώρου έναν
παραγωγικό διάλογο σε όλα τα όργανα διοίκησης
του επιμελητηρίου-κεντρικά και περιφερειακάγια να χαραχθεί τόσο η βραχυπρόθεσμη όσο και
η μακροπρόθεσμη στρατηγική αντιμετώπισης
των προβλημάτων του κλάδου, δίνοντας προτεραιότητα σε αυτά του ασφαλιστικού μας φορέα,
για να μην βρεθούμε και πάλι θεατές δυσμενών
εξελίξεων.
Για τα ασφαλιστικά ζητήματα του κλάδου, για
ακόμη μια φορά προτείνουμε τα αυτονόητα, τόσο
για το διεκδικητικό πλαίσιο που θα πρέπει να
έχει το ΤΕΕ όσο και για τις ενέργειες που θα πρέπει να γίνουν για να διασφαλιστεί η διαφάνεια
και η αποτελεσματικότητα. Μάλιστα πολλές από
τις προτάσεις μας είχαν ενσωματωθεί σε πρόσφατο ψήφισμα της Αντι[ροσωπείας του περιφερειακού τμήματος της Κεντρικής Μακεδονίας.
Το ΤΕΕ πρέπει να προχωρήσει άμεσα στα ακόλουθα:
• Το πρόβλημα της στέρησης της ιατροφαρμακευτικής κάλυψης όσους δεν έχουν ασφαλιστική
ενημερότητα, είναι το σημαντικότερο από όλα. Θα
πρέπει το ΤΕΕ να διεκδικήσει να δοθεί μια περίοδος χάριτος 3 – 5 έτη όπου οι ασφαλισμένοι να
έχουν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ανεξάρτητα με το αν έχουν ενημερότητα, εναλλακτικά να
μπορούν να πληρώνουν εισφορές μόνο του ΚΥΤ.
• Να απαιτήσει την άμεση υλοποίηση της κυβερνητικής δέσμευσης για την ελεύθερη επιλογή
ασφαλιστικής κατηγορίας από τους συναδέλφους.
• Να προχωρήσει στη διερεύνηση των δυνατοτήτων για την ίδρυση ταμείου επαγγελματικής
ασφάλισης που θα λειτουργήσει σαν όχημα με το
οποίο θα περισώσει ο κλάδος τις συντάξεις και τα
αποθεματικά του σε περίπτωση περαιτέρω συγχωνεύσεων των ταμείων.
• Θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι τα μέλη του ΔΣ
της τράπεζας ΑΤΤΙΚΗΣ που ορίζονται από το
ΤΣΜΕΔΕ θα ορισθούν άμεσα μετά από ανοιχτή
πρόσκληση ενδιαφέροντος και θα έχουν τα απαραίτητα προσόντα.
• Τα αποθεματικά του ταμείου μας έχουν επενδυθεί -βάσει Νόμου- σε ομόλογα, μετοχές και
ακίνητα. Τα ομόλογα όπως είναι γνωστό έχουν
υποστεί σημαντικό κούρεμα το ύψος του οποίου
κυμαίνεται από 1-1,5 δις ευρώ. Οφείλουμε να
διεκδικήσουμε από την πολιτεία την επιστροφή
των αποθεματικών του ΤΣΜΕΔΕ μέσα από τη
μεταφορά δημόσιας περιουσίας ή δικαιωμάτων
εκμετάλλευσής της, στο ταμείο. Η δημόσια περιουσία που θα αποδοθεί στο ΤΣΜΕΔΕ πρέπει να
αξιοποιηθεί με βάση τη διεθνή πρακτική. Η αξιοποίησή της θα συμβάλει τόσο στην αύξηση του
κύκλου εργασιών των συναδέλφων όσο και στην
αύξηση του ΑΕΠ.
• Για όλα τα παραπάνω θα πρέπει να διερευνήσει
άμεσα μέσω διεθνούς διαγωνισμού τη συνεργασία με κάποιο σύμβουλο αναγνωρισμένου κύρους, που θα μας προσφέρει υπηρεσίες νομικού
και χρηματοοικονομικού συμβούλου, επιστημονικά και υπεύθυνα. Η συνδρομή του ειδικά στη
λήψη αποφάσεων για τα αποθεματικά του ταμείου και την τράπεζα Αττικής θα είναι σημαντική.
Οι εξελίξεις στα ασφαλιστικά θέματα το επόμενο
διάστημα θα είναι ραγδαίες και απαιτούνται από
το ΤΕΕ οργανωμένες πρωτοβουλίες, με αποτελέσματα για τον κλάδο και όχι ανέξοδοι λεονταρισμοί που «χτίζουν» προσωπικά πολιτικά
προφίλ…
n ΠΕΔΜΕΔΕ : ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ (15.9.2014)
Θέμα : Σχέδια καταστροφής του κατασκευαστικού κλάδου από το ΥΠΥΜΕΔΙ
Πραγματοποιήθηκε σήμερα 15/9/2014 συνάντηση εργασίας του Προεδρείου της ΠΕΔΜΕΔΕ με
Ομάδα Εργασίας του ΥΠΥΜΕΔΙ, με αντικείμενο το
Π.Δ. που προβλέπει ο ν.4278/2014 που αφορούσε

στα όρια (ανώτατα & κατώτατα) συμμετοχής σε διαγωνισμούς δημοσίων έργων.
Ο Υπουργός είχε δεσμευθεί ότι 15/9 θα παρέδιδε
έστω διάγραμμα Προεδρικού Διατάγματος στις
Εργοληπτικές Οργανώσεις για να τοποθετηθούν
και να συνδιαμορφώσουν το κείμενο.
Αντί κατάθεσης διαγράμματος, ζητήθηκε από την
ΠΕΔΜΕΔΕ να τοποθετηθεί γενικά για το ζήτημα
των ορίων και του ΜΕΕΠ.
Ο Πρόεδρος εξήγησε ότι όπως έχουν ήδη κατατεθεί οι γραπτές θέσεις της ΠΕΔΜΕΔΕ, ζητούμε να
παραμείνουν τα Μητρώα (ΜΕΕΠ) και οι κατηγορίες έργων, όπως υφίστανται, και δεν προκύπτει
μνημονιακή υποχρέωση αλλαγής του υφιστάμενου πλαισίου παραγωγής των δημοσίων έργων, το
οποίο είναι λειτουργικό και πλήρως ρυθμισμένο.
Πρόσθεσε ότι εάν η πολιτική βούληση του Υπουργείου είναι να συζητηθούν τα κριτήρια (οικονομικής/τεχνικής επάρκειας) κατάταξης στο ΜΕΕΠ, η
ΠΕΔΜΕΔΕ είναι πρόθυμη να ακούσει τις αρχικές
θέσεις και απόψεις του Υπουργείου.
Κατέληξε λέγοντας ότι η ΠΕΔΜΕΔΕ με αρωγό την
FIEC, θα προσκομίσει τεκμηριωμένη γνωμοδότηση που θα θεμελιώνει το ορθό του αιτήματος
της για νομοθετική ρύθμιση και διατήρηση του
συστήματος των τάξεων του ΜΕΕΠ, για συμμετοχή σε δημοπρασίες, με προϋπολογισμό κάτω των
ορίων της κοινοτικής οδηγίας (5.186.000 €) - κοινοτικού κατωφλίου (seuil).
Ο Νομικός Σύμβουλος του Υπουργού, κ. Σκουρής
αναγνώρισε το εύλογο και δίκαιο του αιτήματος
της ΠΕΔΜΕΔΕ για τη δυνατότητα κατ’ εξαίρεση
νομοθέτησης συστήματος τάξεων, για τις μικρές
και μεσαίες εργοληπτικές επιχειρήσεις Α1, Α2, 1η
& 2η τάξη, που θα οδηγούν σε έργα προϋπολογισμού κάτω του ορίου της κοινοτικής οδηγίας.
Προς το τέλος της συνάντησης, αιφνιδιαστικά η
κα Τρέζου, Σύμβουλος του Υπουργού, μας ενημέρωσε για σκέψεις περί δημιουργίας 46 (!) κατηγοριών δημοσίων έργων (δηλαδή πέραν των
υφιστάμενων 6 γενικών και των 8 εξειδικευμένων
κατηγοριών) ως λύση του προβλήματος των ορίων
προϋπολογισμού έργων, ως κριτήριο συμμετοχής
σε διαγωνισμούς.
Άμεση και οργισμένη ήταν η αντίδραση του Προεδρείου, που εξήγησε στους παρισταμένους ότι
μία τέτοια πολιτική επιλογή είναι καταστροφική
για τον κλάδο, περιορίζει αφάνταστα τον ανταγωνισμό, εξαφανίζει την έννοια του γενικού εργολάβου και οδηγεί σε «φωτογραφικές» επιλογές
αναδόχων, αφού ως γνωστό την τελευταία πενταετία λίγες σχετικά εργοληπτικές επιχειρήσεις είχαν την «ευκαιρία» να εκτελέσουν δημόσια έργα.
Η Ένωση καταγγέλλει τις προθέσεις – σκέψεις
του Υπουργείου για τη διάλυση του κατασκευαστικού ιστού της χώρας, ιδιαιτέρως των ατομικών, μικρών και μεσαίων εργοληπτικών επιχειρήσεων, με μεθοδεύσεις που υποκρύπτουν
άγνωστα συμφέροντα.
Ο εργοληπτικός κόσμος πρέπει να βρίσκεται σε
επιφυλακή ώστε να αποτρέψει τα ως άνω σχέδια, που με μαθηματική ακρίβεια οδηγούν στην
διάλυση και ισοπέδωση του κατασκευαστικού
κλάδου.
Από πλευράς Υπουργείου παρέστησαν οι κ.κ. Κοτσώνης, Δ/ντής του Υπουργείου, Τρέζου & Σκουρής (Σύμβουλοι του Υπουργού), Κορκολή Δ/ντρια
Δ15, Γιαννακούρης Δ/ντής Δ17 και άλλα Στελέχη
& Σύμβουλοι του Υπουργείου.
Από πλευράς ΠΕΔΜΕΔΕ παρέστησαν οι Γεώργιος
Ρωμοσιός Πρόεδρος, Μιχαήλ Δακτυλίδης Αντιπρόεδρος, Ευάγγελος Κασσελάς Γενικός Γραμματέας, Μαρίνος Λαζάρου Μέλος Δ.Ε. και Ευθύμιος
Αναγνωστόπουλος Νομικός Σύμβουλος.
n Σ.Δ.Α.Τ.Μ.Β.Ε. : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ GIS
Ο Σύλλογος Διπλωματούχων Τοπογράφων Μηχανικών διοργανώνει Σεμινάριο Βασικών γνώσεων
GIS με πιστοποίηση. Από 6 έως 24 Οκτωβρίου
2014, διάρκεια 36 ώρες. Πληρ.: 2310 889336, και
e-mail : stauroskampan@gmail.com
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n ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ : ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ (12.9.2014)
Βραβείο Mies van der Rohe 2015
Βραβείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Σύγχρονη Αρχιτεκτονική
Το Βραβείο Mies van der Rohe απονέμεται ανά
διετία από το 1988, σε υλοποιημένο αρχιτεκτονικό
έργο Ευρωπαίου Αρχιτέκτονα ή ομάδας.
Η διαδικασία διοργανώνεται από το Ίδρυμα Mies
van der Rohe στην Βαρκελώνη και υποστηρίζεται
από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ενημερώνουμε τους συναδέλφους ότι και αυτήν
την φορά η επιλογή των Ελληνικών συμμετοχών
θα πραγματοποιηθεί από τον ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων, ως επίσημο φορέα εκπροσώπησης των αρχιτεκτόνων στην Ελλάδα και
ως μέλος του ACE (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αρχιτεκτόνων). Η επιλογή των έργων θα γίνει από
Ειδική Επιστημονική Επιτροπή, που θα ορίσει ο
ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ.
Σημειώνεται ότι πέραν της ως άνω διαδικασίας,
υποψήφιοι για το ως άνω Βραβείο μπορεί να
προταθούν και από ανεξάρτητους ειδικούς συμβούλους (Independent Experts), οι οποίοι έχουν
οριστεί από το Ίδρυμα Mies Van Der Rohe για τον
σκοπό αυτό, οι οποίοι όμως σε καμία περίπτωση
δεν εκπροσωπούν τον ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους
όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής, τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά καθώς και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους, θα ανακοινωθούν σύντομα μετά την επίσημη προκήρυξη
του Βραβείου Mies van der Rohe 2015.
n Π.Ο. ΕΜΔΥΔΑΣ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ
ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΏΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (11.9.2014)
Αυθαίρετη κατάργηση της υπερβάλλουσας του
25% μείωσης των αποδοχών των υπαλλήλων του
Δημοσίου που μετακινούνται.
Κύριοι Υπουργοί,
Σας ενημερώνουμε ότι έχει δημιουργηθεί ένα
σοβαρό ζήτημα που απασχολεί σημαντικό αριθμό
μελών μας (και όχι μόνο) ως συνέπεια αυθαίρετης ερμηνείας του άρθρου 3 παράγραφος 22 του ν.
3899/2010, με την εφαρμογή του οποίου, σε κάθε
υπάλληλο που μετακινείται στο Δημόσιο καταργείται το ποσόν της προσωπικής διαφοράς που
ελάμβανε στο Φορέα από τον οποίο προερχόταν.
Στα πλαίσια του παραπάνω νόμου και ερμηνεύοντας κακώς και αυθαίρετα και την υπερβάλλουσα
του 25% μείωση των αποδοχών που προέκυψε από
την εφαρμογή του νέου μισθολογίου ν. 4024/2011,
όπως αυτή προσδιορίστηκε στην παράγραφο 2
του άρθρου 29 του ν. 4024/2011, ως προσωπική
διαφορά την καταργούν σε κάθε μετακινούμενο.
Ισχυρή απόδειξη της παραπάνω εκτίμησής μας,
περί αυθαίρετης ερμηνείας της υφιστάμενης νομοθεσίας, αποτελεί και η απόφαση του Ι Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου το οποίο στα πλαίσια ερωτήματος σχετικού με το θέμα αποφάσισε
με την πράξη 211/2013 ότι, η υπερβάλλουσα του
25% μείωση των αποδοχών υπαλλήλων που προέκυψε από την εφαρμογή του νέου μισθολογίου ν.
4024/2011, δεν σχετίζεται με προσωπική διαφορά ώστε να καταργηθεί σε περίπτωση μετακίνησης, αλλά απαιτείται η συνέχιση της καταβολής
της και στο νέο Φορέα.
Κύριοι Υπουργοί,
Με βάση τα παραπάνω ζητούμε την άμεση παρέμβασή σας για αποκατάσταση της νομιμότητας
καθώς και των οικονομικών απωλειών που έχουν
υποστεί, όσοι συνάδελφοί υπήρξαν θύματα αυτής
της αυθαίρετης εφαρμογής του ν. 3899/2010 (κυρίως μέσα από έγγραφες απαντήσεις του Γενικού
Λογιστηρίου του Κράτους, Δ/νση μισθολογίου).
Επισημαίνουμε παράλληλα ότι, η αποκατάσταση
της νομιμότητας στο συγκεκριμένο θέμα, θα βοηθήσει να αρθούν κάποιες από τις εύλογες επιφυλάξεις που έχουν διατυπώσει οι εργαζόμενοι
σε σχέση με την συμμετοχή τους στις διαδικασίες
κινητικότητας στο Δημόσιο.

Με την πεποίθηση της άμεσης παρέμβασής σας,
είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση απαιτηθεί σχετικά με το θέμα.

σκοπός αυτός εξυπηρετείται με την έκδοση των
πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης στον τομέα των κτιρίων. Η εφαρμογή αυτής της πολιτικής
οδηγεί σε βελτίωση των μονώσεων των κατοικιών όμως παράλληλα αυξάνεται το ενδεχόμενο
της επιβάρυνσης του αέρα στον εσωτερικό χώρο
n ΠΣΧΜ Τ.Κ.Δ.Μ. : ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Το Δ.Σ. στη συνεδρίαση του στις 05/02/2014 απο- από χημικά και ραδιολογικούς κινδύνους. Η οικοφάσισε και ενέκρινε ομόφωνα την συμμετοχή του νομική κρίση στην Ελλάδα αλλά και η δυσμενής
ΠΣΧΜ Τ.Κ.Δ.Μ. στο πρόγραμμα INTERREG IV και οικονομική κατάσταση στη Βουλγαρία αποτελούν
στην υλοποίηση του έργου «Κίνδυνοι από Χημι- συνθήκες κάτω από τις οποίες το φαινόμενο της
κά και Ακτινοβολία στο Εσωτερικό Περιβάλλον» μη ελεγχόμενης ανακύκλωσης υλικών και της με(Chemical and Radiological Risk in the Indoor τέπειτα χρήσης τους σε δομικές κατασκευές είναι
Environment - CheRRIE), στο πλαίσιο του Προ- όλο και πιο συχνό, με τον κίνδυνο της έκθεσης σε
γράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας βλαβερές ουσίες να αυξάνεται όλο και περισσόΕλλάδας - Βουλγαρίας 2007 – 2013, στον Άξονα τερο.
1 και μέτρο 1.3 , διάρκειας 16 μηνών του οποίου
Το συγκεκριμένο έργο θα προβεί σε ενδελεχή αξικύριοι στόχοι είναι:
ολόγηση των επιπτώσεων στην υγεία που προέρ• Η καταγραφή της εκπομπής ακτινοβολίας και χονται από την έκθεση σε οικοδομικά υλικά. Στα
χημικών ουσιών από δομικά υλικά, τόσο παραδο- πλαίσια αυτά θα δημιουργηθεί μια ολοκληρωμένη
σιακά (σκυρόδεμα, τούβλα, ξύλινα δάπεδα, έπιπλα βάση δεδομένων με τις χημικές και ραδιολογικές
κ.λπ.), όσο και σύγχρονα (γυψοσανίδες, γρανίτης, ιδιότητες των ουσιών αυτών που επιδρούν αρδάπεδα βινυλίου, κλπ.) που χρησιμοποιούνται σε νητικά στην ανθρώπινη υγεία, με αποτέλεσμα η
τυπικές ελληνικές και βουλγάρικες κατασκευές. έκθεση σε αυτά να χαρακτηρίζεται επικίνδυνη.
• Ο υπολογισμός του ρυθμού δόσης και η χρονική Επιπλέον, θα δημιουργηθεί μια δικτυακή υποεξέλιξη της λόγω της έκθεσης σε ακτινοβολίες λογιστική υποδομή για την αποτελεσματικότερη
και χημικά που εκπέμπονται από αυτές τις κατα- επιστημονική συνεργασία και την καλύτερη δικτύωση με τους ενδιαφερόμενους φορείς. Απώσκευές.
• Η συγκριτική αξιολόγηση των κινδύνων από χη- τερος σκοπός της έρευνας είναι η προώθηση, η
μικά και ακτινοβολία για τη δημόσια υγεία, από προστασία και η βελτίωση της δημόσιας υγείας
διάφορα υλικά κατασκευής και τη συγκεκριμένη και στις δύο χώρες. Το έργο Cherrie θα παρέχει
χρήση οικοδομικών υλικών που παρουσιάζουν την απαραίτητη γνώση για την έξυπνη επιλογή
αυξημένη φυσική ραδιενέργειας (π.χ. τέφρα των υλικών αλλά και θα βοηθήσει στον εντοπισμό
σταθμού παραγωγής ενέργειας στο τσιμέντο, φυ- νέων ευκαιριών στην αγορά με παράλληλη προσικό γρανίτη, πλακάκια, κλπ.) και εκπομπές χημι- στασία της δημόσιας υγείας.
κών ουσιών (π.χ. βενζόλιο από χρώματα, φορμαλ- Τα κύρια αναμενόμενα αποτελέσματα είναι η
βελτίωση της ποιότητας των υλικών που χρησιδεΰδη από ξύλινα έπιπλα κλπ.).
• Ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης βάσης δεδομέ- μοποιούνται στην κατασκευή ή / και ανακαίνιση
νων των φυσικών, χημικών και ιδιοτήτων ακτινο- κτιρίων στις διασυνοριακές περιοχές. Κάτι τέτοιο
βολίας των δομικών υλικών που χρησιμοποιού- θα προκύψει από μια πιο συστηματική και ολοκληρωμένη ενημέρωση προς τους επαγγελματίες
νται στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία.
• Η δημιουργία ενός συστήματος πληροφοριών του κατασκευαστικού χώρου, οι οποίοι, πλέον,
στη βάση ενός υπολογιστικού πλέγματος που θα θα είναι σε θέση να προγραμματίσουν τις αγοδιευκολύνει την ανταλλαγή γνώσεων/πληροφορί- ρές πρώτων υλών, βασιζόμενοι στο πόρισμα της
συγκεκριμένης μελέτης, αποφεύγοντας τα υλικά
ας μεταξύ Ελλήνων και Βουλγάρων εταίρων.
εκείνα που έχουν χαρακτηριστεί επικίνδυνα για
Αναλυτικότερα το Cherrie είναι ένα έργο διάρ- τον άνθρωπο.
κειας 16 μηνών που χρηματοδοτείται στα πλαίσια
του διασυνοριακού προγράμματος Ευρωπαϊκής Η ποσοτική εκτίμηση των επιπτώσεων στην υγεία,
Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα- Βουλγαρία όπως αυτές προκύπτουν από τη χρήση των οικο2007-2013» INTERREG IV. Ο συνολικός προϋπο- δομικών υλικών, θα πραγματοποιηθεί μέσω της
λογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 1,226 μέτρησης ραδιολογικής και τοξικής επιβάρυνK€, εκ των οποίων τα 1,042 K€ προέρχονται από σης από την έκθεση πληθυσμού σε ιοντίζουσες
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ακτινοβολίες των ραδιονουκλιδίων και τοξικών
(ΕΤΠΑ). Το έργο ξεκίνησε επίσημα την 1η Μαρτίου ουσιών σε περιοχές τόσο στην Ελλάδα όσο και
2014 ενώ συμμετέχουν τέσσερις Έλληνες και δύο στη Βουλγαρία. Τα τελικά αποτελέσματα, εκφραΒούλγαροι εταίροι: ο κύριος δικαιούχος είναι η ζόμενα ως ετήσιο ποσοστό της δόσης (εξωτερική
Βουλγαρική Ακαδημία Επιστημών (the Bulgarian ακτινοβολία γάμμα, ραδόνιο, πτητικές οργανικές
Academy of Sciences) ενώ το Εργαστήριο Περι- ενώσεις, φορμαλδεΰδη και άλλες καρκινογόνες
βαλλοντικής Μηχανικής του Τμήματος Χημικών ή/και αλλεργιογόνες ουσίες σε εσωτερικούς χώΜηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου ρους), θα απεικονίσουν τη συνολική επιβάρυνση
Θεσσαλονίκης (ENVE-Lab) θα αναλάβει τον επι- του εκτιθέμενου πληθυσμού σε σύγκριση με α) το
στημονικό συντονισμό και τον συντονισμό της Ελ- διεθνές πρότυπο ραδιολογικής προστασίας (στην
περίπτωση των ραδιολογικών κινδύνων) και β) τις
ληνικής πλευράς.
δόσεις αναφοράς ή τα ισοδύναμα βιοπαρακολούΤα τελευταία δεκαπέντε χρόνια στην περιοχή της θησης τους (στην περίπτωση των κινδύνων που
Νότιο-ανατολικής Ευρώπης, συμπεριλαμβανο- προκύπτουν από την έκθεση σε χημικές ουσίες).
μένης της Νότιο-κεντρικής Βουλγαρίας και της Το σύστημα με το οποίο θα γίνει ο συσχετισμός
Βορείου Ελλάδος, έχει παρατηρηθεί αύξηση των της ανθρώπινης έκθεσης (σε φυσικές και χημιαναπνευστικών προβλημάτων, των αλλεργιών κές ουσίες σε εσωτερικούς χώρους) με τις αντίόπως επίσης και των περιστατικών του καρκίνου στοιχες επιπτώσεις στην υγεία, θα βασιστεί σε
του πνεύμονα / θυροειδούς. Η αύξηση αυτή, κατά μεγάλο βαθμό σε ήδη υπάρχουσες υπολογιστικές
το μεγαλύτερο ποσοστό, έχει αποδοθεί σε περι- πλατφόρμες διαχείρισης (INTERA), που έχουν
βαλλοντικούς κινδύνους. Το γεγονός ότι οι άν- αναπτυχθεί από το Εργαστήριο Περιβαλλοντικής
θρωποι περνούν το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου Μηχανικής (ENVE-Lab) στο πλαίσιο του προτους (80%) σε εσωτερικούς χώρους είναι πιθανό- γράμματος INTERA που χρηματοδοτήθηκε από το
τατα ένας παράγοντας που επιδεινώνει το υπάρχον Πρόγραμμα Μακρόπνοης Ερευνας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Χημικών Βιομηχανιών (CEFICπρόβλημα.
Παράλληλα, είναι σαφής η ανάγκη όλα τα κράτη LRI).
μέλη της ΕΕ να πετύχουν τους στόχους όσον αφο- Ο ΠΣΧΜ-ΤΚΔΜ σε συνεργασία με το Τμήμα Χημιρά στην κλιματική αλλαγή. Στην περίπτωση της κών Μηχανικών του ΑΠΘ θα έχει την ευθύνη για
Ελλάδας και της Βουλγαρίας, αυτό δρομολογεί- εκπαίδευση νέων μηχανικών στις τεχνολογικές
ται με την αύξηση της εξοικονόμησης ενέργειας εφαρμογές του προγράμματος για την επιλογή
σε κτίρια και ιδιωτικές κατοικίες. Στην Ελλάδα ο νέων υλικών στον τομέα των κατασκευών. n
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
Περικλής Μήτκας
πρύτανης του Α.Π.Θ.

“Θα κάνουμε ό,τι απαιτείται για να παραμείνει
ισχυρό το δίπλωμα του Μηχανικού”
n Άγγελος Aγγελίδης
Τις προτεραιότητές του ως νέα πρυτανική αρχή
του ΑΠΘ αποκαλύπτει με συνέντευξή του στο Τεχνογράφημα ο νέος πρύτανης του ιδρύματος, καθηγητής του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
και Μηχανικών Υπολογιστών, Περικλής Μήτκας.
Θεωρεί “πρόκληση” και “ύψιστο καθήκον” τη
διοίκηση ενός τέτοιου ιδρύματος σε μία δύσκολη εποχή, αναφέρεται στη δραματική μείωση της
κρατικής χρηματοδότησης, είπε ότι περιμένει την
επιστροφή των 82 υπαλλήλων που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα, ξεκαθάρισε ότι σκοπεύει στην ενίσχυση της συνεργασίας με ξένα πανεπιστήμιο και
ότι θέλει να αναδείξει ακαδημαϊκά και ερευνητικά θέματα. Ο κ. Μήτκας υπογράμμισε ότι ξεκίνησε ήδη τη συνεργασία με το Συμβούλιο Διοίκησης
του ΑΠΘ, τόνισε ότι θα κάνει όσα βήματα απαιτούνται για να παραμείνει το πενταετές δίπλωμα
του Μηχανικού ισχυρό, αναγνωρίσιμο και ισότιμο
με ένα μάστερ, θεωρεί δύσκολη -λόγω της οικονομικής συγκυρίας- τη συναίνεση της Πολιτείας
για ανεξαρτητοποίηση της Πολυτεχνικής Σχολής,
τάσσεται υπέρ της ενίσχυσης των δεσμών μεταξύ
πανεπιστημίου και επιχειρήσεων και δηλώνει ότι
το ΑΠΘ και το γραφείο του θα είναι πάντα ανοιχτό
για τους μηχανικούς.
Ποιες είναι οι τρεις πρώτες προτεραιότητές σας
ως νέα πρυτανική αρχή του ΑΠΘ;
Η εισαγωγή των νέων τεχνολογιών της πληροφορικής και των υπολογιστών στη διοίκηση του ΑΠΘ
αποτελεί προτεραιότητα μας, ως νέα Πρυτανική
Αρχή. Η προσπάθεια να μεταβούμε σε ηλεκτρονική διακυβέρνηση στην κεντρική διοίκηση του
ΑΠΘ έχει ήδη ξεκινήσει με επιτυχία. Ενδεικτική
είναι η λειτουργία του νέου συστήματος ηλεκτρονικών εγγραφών των πρωτοετών φοιτητών στο
ΑΠΘ που ξεκίνησε πριν λίγες μέρες και συμβάλει
καθοριστικά στην εξοικονόμηση κονδυλίων και
ανθρώπινων πόρων.
Προς αυτή την κατεύθυνση σκοπεύουμε να προχωρήσουμε σε όλες τις διοικητικές υπηρεσίες
του ΑΠΘ.
Θεωρώ ότι οι νέες διοικητικές πρακτικές που
εισάγουν οι νέες τεχνολογίες θα βοηθήσουν το
Ίδρυμα να παρέχει ολοένα και πιο ποιοτικές υπηρεσίες προς τους φοιτητές του.
Ταυτόχρονα, θα αποτελέσουν ένα σημαντικό εργαλείο για τον εξορθολογισμό των διοικητικών υπηρεσιών και γενικότερα της ευρύτερης δομής του
πανεπιστημίου κάτι που αποτελεί, επίσης, βασική
προτεραιότητα μας, ως νέα Πρυτανική Αρχή.
Η ολοκλήρωση του Οργανισμού του Ιδρύματος
το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα και η επιστροφή των υπαλλήλων που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα είναι πρωταρχικό μέλημά μας. Δε θα μπορούσα όμως να παραλείψω το γεγονός ότι έχουμε
ήδη κάνει σημαντικές ενέργειες για τη φύλαξη
και την καθαριότητα μέσα στο ΑΠΘ και η εικόνα
του Ιδρύματος βελτιώνεται καθημερινά, ολοένα
και περισσότερο.

Επομένως η διοίκηση ενός μεγάλου πανεπιστήμιου, όπως είναι το ΑΠΘ, δεν είναι εύκολη υπόθεση

Η εκλογή σας σε μια δύσκολη εποχή είναι πρόκληση;
Όντως, η εποχή που διανύουμε είναι πολύ δύσκολη. Τόσο η συνεχής μείωση της χρηματοδότησης
του Πανεπιστημίου από την Πολιτεία, όσο και οι
αλλεπάλληλες αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του Ιδρύματος, δημιουργούν ένα ασφυκτικό περιβάλλον με περιορισμένα περιθώρια
δράσης. Επομένως η διοίκηση ενός μεγάλου πανεπιστήμιου, όπως είναι το ΑΠΘ, δεν είναι εύκολη
υπόθεση. Την εκλαμβάνω ως πρόκληση και ως
ύψιστο καθήκον.

Βουλή, το ΑΠΘ έπρεπε να έχει 968 υπαλλήλους
αντί των 450 που διαθέτει αυτή τη στιγμή. Περιμένουμε να επιστρέψουν 82 υπάλληλοι από όσους
τέθηκαν σε διαθεσιμότητα. Ελπίζουμε η διαδικασία να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου ώστε να καλυφθεί ένα μέρος από τις μεγάλες ανάγκες και τα κενά που έχουν προκληθεί σε
όλη τη διοίκηση.

Επομένως, η συνεργασία του ΑΠΘ με ξένα πανεπιστήμια θα ενισχυθεί, μέσω ανταλλαγών
φοιτητών και καθηγητών αλλά και προς την κατεύθυνση δημιουργίας κοινών, μεταπτυχιακών
Σε τι βαθμό έχει επηρεάσει η πολύχρονη οικο- προγραμμάτων
νομική κρίση το ΑΠΘ; Πόσο έχει μειωθεί η κρατική χρηματοδότηση; Πώς θα αντιμετωπίσετε το Είναι στα σχέδιά σας η συνεργασία με ξένα πανεπιστήμια;
θέμα;
Η κρατική χρηματοδότηση έχει μειωθεί δραματι- Όπως έχω υποσχεθεί στην πανεπιστημιακή μας
κά τα τελευταία χρόνια. Το 2010 ο τακτικός προϋ- κοινότητα, σε υψηλή προτεραιότητα για το Ίδρυμα
πολογισμός του ΑΠΘ ήταν στα 45 εκ. και το 2015 είναι η προώθηση εκπαιδευτικών δράσεων, σε
θα είναι μόνο 13,5 εκ. Η Πολιτεία φαίνεται να δη- συνεργασία με ξένα πανεπιστήμια, με στόχευση
λώνει πως δε μπορεί να υποστηρίξει το πανεπι- τη φοίτηση αλλοδαπών φοιτητών στο ΑΠΘ. Εποστήμιο με τον ίδιο τρόπο και στα προ κρίσεως επί- μένως, η συνεργασία του ΑΠΘ με ξένα πανεπιστήπεδα. Προφανώς, θα πρέπει να εξορθολογίσουμε μια θα ενισχυθεί, μέσω ανταλλαγών φοιτητών και
τις δαπάνες μας. Όμως ορισμένα πράγματα, όπως καθηγητών αλλά και προς την κατεύθυνση δημιη συντήρηση των υποδομών και των κτιρίων, δε ουργίας κοινών, μεταπτυχιακών προγραμμάτων.
μπορούν να μετατίθενται επ’ αόριστον, γιατί, όπως
καλά γνωρίζουμε οι μηχανικοί, το μελλοντικό κό- Κατά το πρόσφατο παρελθόν το ΑΠΘ βρέθηκε
στος αποκατάστασης των φθορών θα είναι πολ- πολλάκις στο μικροσκόπιο της δικαιοσύνης και
των ελεγκτικών μηχανισμών, με αποτέλεσμα να
λαπλάσιο.
Οφείλουμε να εξετάσουμε εναλλακτικές πηγές πληγεί η δημόσια εικόνα του. Πώς σκοπεύετε να
χρηματοδότησης, όπως π.χ. χορηγίες και απο- επουλώσετε τις πληγές;
τελεσματικότερη εκμετάλλευση των κληροδοτη- Νιώθουμε πολλές φορές ότι το ΑΠΘ έχει μπει στο
μάτων. Όμως το σχετικό θεσμικό πλαίσιο είναι στόχαστρο της Πολιτείας. Είναι σα να έχουμε μπει
σε μια μαύρη λίστα, με αποτέλεσμα πολλές από
απαρχαιωμένο και άρα δυσλειτουργικό.
Συνεπώς, θα στραφούμε προς αυτό που ξέρουμε τις προτάσεις του ΑΠΘ προς τα Υπουργεία να μην
να κάνουμε καλά: α) στην ενίσχυση της ερευνη- προχωρούν. Υφιστάμεθα πρώτοι, από όλα τα πανετικής μας δραστηριότητας που θα οδηγήσει σε πιστήμια, ελέγχους και κυρώσεις ενώ διαθέτουμε
αύξηση των εσόδων από ερευνητικά προγράμ- υψηλά επίπεδα αποτελεσματικής διαχείρισης και
ματα και β) στην ανάπτυξη νέων εκπαιδευτικών διαφάνειας, με τα συστήματα μηχανογράφησης
δράσεων για έλληνες και ξένους φοιτητές, όπως που διαθέτουμε.
μεταπτυχιακά προγράμματα με δίδακτρα, θερινά Ένας από τους πρώτους στόχους μου είναι να
σχολεία ή σεμινάρια στο πλαίσιο της Δια Βίου επουλώσω αυτές τις πληγές, αναδεικνύοντας
ακαδημαϊκά και ερευνητικά θέματα, προβάλλοΜάθησης κ.α.
Επιπλέον, το ΑΠΘ πρέπει να αξιοποιήσει τη δυ- ντας το πολύ σημαντικό έργο που παράγεται στο
νατότητα που έχει να προσφέρει τεχνογνωσία σε πανεπιστήμιο.
μία σειρά εξειδικευμένων θεμάτων όπως εκπαιδευτικών, ιατρικών, οικονομικών, νομικών και Ως Μηχανικός έθεσα πολύ συγκεκριμένους στόχους, με κατάλληλες μετρικές και μετρήσιμα
πολλών άλλων.
αποτελέσματα
Σε τι στάδιο βρίσκεται το θέμα της αξιολόγησης
και διαθεσιμότητας του διοικητικού προσωπικού Πώς θεωρείτε πως θα επιδράσει η ιδιότητα του
μηχανικού στον προγραμματισμό της θητείας
του Ιδρύματος;
Η αξιολόγηση του διοικητικού προσωπικού, για σας;
το έτος 2013, προχωρά κανονικά και αναμένεται Αν και μου έχουν προσάψει ότι με διακατέχει
να ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου, όπως τεχνοκρατική αντίληψη, λόγω του επαγγέλματός
μου, θεωρώ ότι αυτό είναι μεγάλο προσόν για τη
προβλέπεται από το νόμο.
Το μέτρο της διαθεσιμότητας έχει πλήξει ιδιαίτε- διοίκηση ενός ιδρύματος, όπως το ΑΠΘ. Ως Μηρα το ΑΠΘ. Στην απομάκρυνση του προσωπικού, χανικός έθεσα πολύ συγκεκριμένους στόχους,
μέσω της διαθεσιμότητας, προσετέθη ένα μεγάλο με κατάλληλες μετρικές και μετρήσιμα αποτελέκύμα αποχωρήσεων και συνταξιοδοτήσεων του σματα. Με τον ίδιο τρόπο σκοπεύω να διοικήσω
διοικητικού προσωπικού. Αυτή η δραματική μεί- το Πανεπιστήμιο, δημιουργώντας μικρά projects
ωση επηρεάζει αρνητικά την εύρυθμη λειτουργία για τον κάθε στόχο, αναθέτοντας σε συγκεκριμέτου Ιδρύματος. Σύμφωνα με μια πρόσφατη μελέ- νη ομάδα το κάθε έργο, με χρονοδιάγραμμα, με
τη ανεξάρτητου αξιολογητή που κατατέθηκε στη ορόσημα και με ένα διαρκή έλεγχο. Ελπίζω ότι
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με αυτόν τον τρόπο θα καταφέρουμε να έχουμε
γρήγορα αποτελέσματα και να κάνουμε πιο σωστό
προγραμματισμό και συχνό απολογισμό προς το
σύνολο της πανεπιστημιακής κοινότητας.
Πλέον υπάρχει και το Συμβούλιο Διοίκησης. Θα
συνεργαστείτε στενά μαζί του;
Η εμπειρία μου από τα χρόνια που εργάστηκα σε
πανεπιστήμια της Αμερικής μου έμαθε ότι ένα
Συμβούλιο Ιδρύματος, με εποπτικό και ελεγκτικό
ρόλο, το οποίο στέκεται δίπλα στη Διοίκηση και
βοηθά το στρατηγικό προγραμματισμό του Ιδρύματος, είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Επομένως, ποτέ
δεν είχα αντίρρηση για το θεσμό του Συμβουλίου.
Ήδη έχει ξεκινήσει η συνεργασία μας με το Συμβούλιο του ΑΠΘ.
Θεωρώ πως οι τρεις πόλοι στη διοίκηση του Πανεπιστημίου - η Πρυτανεία, η Σύγκλητος και το
Συμβούλιο - θα εργαστούν, αρμονικά, για το καλό
του Ιδρύματος.
Πώς σκοπεύετε να κινηθείτε ως Πρύτανης του
μεγαλύτερου πανεπιστημίου της χώρας αναφορικά με το ζήτημα που έχει προκύψει με τα μάστερ και την πενταετή φοίτηση στο Πολυτεχνείο;
Η άποψη που έχει υιοθετήσει το ΑΠΘ είναι πως οι
πενταετείς σπουδές στο Πολυτεχνείο οδηγούν σε
συνδυασμένο τίτλο πρώτου και δευτέρου κύκλου
και ως τέτοιο τον απονέμουν. Θα συνεχίσουμε σε
αυτήν την κατεύθυνση και σε συνεργασία με την
Κοσμητεία της Πολυτεχνικής Σχολής θα κάνουμε
όσα βήματα απαιτούνται για να παραμείνει το πενταετές δίπλωμα του Μηχανικού ισχυρό, αναγνωρίσιμο και ισότιμο με ένα μάστερ.

Δε μπορώ να φανταστώ πως τα ΚΕΚ και τα ιδιωτικά κολέγια θα διαθέτουν τις εργαστηριακές
υποδομές που απαιτεί η εκπαίδευση των νέων
Μηχανικών

Ποια θεωρείτε ότι είναι η σωστή αντίδραση στις
απαιτήσεις των ΚΕΚ και ιδιωτικών κολεγίων
σχετικά με το επάγγελμα του μηχανικού;
Γνωρίζω ότι το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας
έχει προτείνει να αναλάβει την αξιολόγηση και την
πιστοποίηση όλων των τίτλων που έχουν σχέση
με την τεχνική εκπαίδευση. Θεωρώ ότι αυτή είναι μια κίνηση προς τη σωστή κατεύθυνση για να
μπει μια τάξη. Είμαι βέβαιος πως τα διπλώματα
που χορηγούνται από την Πολυτεχνική Σχολή του
ΑΠΘ, καθώς κι από όλα τα πανεπιστήμια της χώρας, θα συνεχίζουν να ξεχωρίζουν γιατί το βάθος,
η ποιότητα των σπουδών αλλά και των φοιτητών
είναι σε εξαιρετικά υψηλό επίπεδο. Δε μπορώ να
φανταστώ πως τα ΚΕΚ και τα ιδιωτικά κολέγια θα
διαθέτουν τις εργαστηριακές υποδομές που απαιτεί η εκπαίδευση των νέων Μηχανικών.
Η πρόταση του ΤΕΕ/ΤΚΜ για τη δημιουργία δικτύου ελεύθερων χώρων και χώρων πρασίνου
περιλαμβάνει την αποσυμφόρηση του Campus
του ΑΠΘ. Ποιος είναι ο σχεδιασμός σας σε αυτό
το επίπεδο;
Είναι γεγονός ότι η κατάσταση που δημιουργείται
κατά τις εργάσιμες ώρες στην πανεπιστημιούπολη
είναι προβληματική. Επιπλέον, πρόβλημα αποτελεί το παρκάρισμα των αυτοκινήτων γύρω από την
πανεπιστημιούπολη γιατί επιβαρύνεται η κυκλοφορία σε κεντρικές αρτηρίες, όπως η Εγνατία.
Αν και η οικονομική κρίση έχει μειώσει τις μετακινήσεις με αυτοκίνητο και έχει αυξηθεί ο αριθμός των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας
που χρησιμοποιούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, εμείς ξεκινήσαμε μία μεγάλη προσπάθεια
για να ελεγχθεί η πρόσβαση των αυτοκινήτων
εντός του ΑΠΘ.
Διερευνούμε επίσης τη δυνατότητα αξιοποίησης
του παρκινγκ που βρίσκεται στη γωνία Αγ. Δημητρίου και 3ης Σεπτεμβρίου, απέναντι από το
πανεπιστημιακό γυμναστήριο. Αυτό θα φέρει μια

ανακούφιση στο πρόβλημα μέχρι να ολοκληρωθεί
το σχέδιο αποσυμφόρησης στην κεντρική πανεπιστημιούπολη.

το ΑΠΘ πρέπει, ενωμένο, να αξιοποιήσει αυτό το
προτέρημα που έχει σε σχέση με άλλα πανεπιστήμια και να αναπτύξει προγράμματα σπουδών
και κατάλληλο οργανωτικό πλαίσιο προς αυτή
την κατεύθυνση
Κατά το παρελθόν έχουν ακουστεί φωνές που
ζητούν τη μετατροπή της Πολυτεχνικής Σχολής
σε ανεξάρτητο πανεπιστήμιο. Ποια είναι η θέση
σας;
Ως Πρόεδρος της Επιτροπής του ΑΠΘ για το σχέδιο
Αθηνά, το 2013, είχα προτείνει ένα μοντέλο Ομοσπονδιακού Πανεπιστημίου, ένα ίδρυμα-ομπρέλα
το οποίο θα είχε επιμέρους αυτοδιαχειριζόμενα
πανεπιστήμια. Σε αυτό το πλαίσιο θα εντάσσονταν
και η Πολυτεχνική Σχολή ως ανεξάρτητο, αυτόδιαχειριζόμενο πανεπιστήμιο.
Όμως σε αυτή τη δύσκολη οικονομική συγκυρία,
δε μπορώ να φανταστώ ότι η Πολιτεία θα συναινέσει σε μία πρόταση ανεξαρτητοποίησης της
Πολυτεχνικής Σχολής και της δημιουργίας ενός
ακόμα πανεπιστημίου, ενώ προσπαθεί να συγχωνεύσει κάποια μικρότερα.
Αυτό που κάνει ιδιαίτερο το ΑΠΘ είναι ότι είναι
ένα παν-επιστήμιο καθώς στεγάζει όλο το φάσμα
των επιστημών. Η διεπιστημονική προσέγγιση
στην έρευνα και στην εκπαίδευση που καταγράφεται τα τελευταία χρόνια, καθιστά ολοένα και
πιο επιτακτική την ανάγκη συνεργασίας μεταξύ
των επιστημών. Θεωρώ λοιπόν ότι το ΑΠΘ πρέπει, ενωμένο, να αξιοποιήσει αυτό το προτέρημα
που έχει σε σχέση με άλλα πανεπιστήμια και να
αναπτύξει προγράμματα σπουδών και κατάλληλο
οργανωτικό πλαίσιο προς αυτή την κατεύθυνση.

σκοπεύουμε να ενισχύσουμε τους δεσμούς μεταξύ πανεπιστημίου και επιχειρήσεων καθώς τα
οφέλη θα είναι σημαντικά και για τα δύο μέρη,
τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό και ευρωπαϊκό
επίπεδο
Πριν από λίγα χρόνια το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
είχε υιοθετήσει την άποψη ότι η συνεργασία πανεπιστημίων-επιχειρήσεων πρέπει να γίνει στενότερη, αν θέλουμε μια ανταγωνιστική ευρωπαϊκή οικονομία. Τι σχεδιάζετε σε αυτό το επίπεδο;
Θεωρώ πως το πανεπιστήμιο δεν είναι μία αυτόνομη νησίδα μέσα στην ελληνική κοινωνία με χαρακτήρα μόνο εκπαιδευτικό. Το πανεπιστήμιο είναι ένας βασικός μοχλός ανάπτυξης και προόδου
για την κοινωνία και την οικονομία. Το ελληνικό
πανεπιστήμιο πρέπει να επιδιώκει την εξωστρέφεια και να συνεργάζεται με όλους τους αναπτυξιακούς φορείς στην Ελλάδα. Πρέπει να προάγει
την καινοτομία και να υποστηρίζει την επιχειρηματικότητα. Να παρέχει την τεχνογνωσία, τις υπηρεσίες του και ανθρώπινο δυναμικό με υψηλού
επιπέδου εξειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις
για να βοηθά και να στηρίζει την ελληνική και
Συνέχεια στη σελίδα 21
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ΑΠΟΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΟΨΗ
ΤΟΥ ΕΜΒΛΗΜΑΤΙΚΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ
ΤΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ!
λεση των εργασιών, ώστε την άνοιξη ή το αργότερο το καλοκαίρι να έχει αποκατασταθεί η όψη
του κτιρίου. Σε δεύτερο χρόνο θα προχωρήσει
και ο εξωτερικός φωτισμός ανάδειξης του κτιρίου. Το κτίριο του παλιού τελωνείου είναι το
μοναδικό εντός του λιμένος που δεν ανήκε στον
Οργανισμό, αλλά στο υπουργείο Οικονομικών
και σήμερα στο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής
Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ).

Αλλάζει πρόσωπο -επιτέλους- το εμβληματικό
κτήριο του παλιού τελωνείου και νυν επιβατικού σταθμού του λιμανιού της Θεσσαλονίκης,
το οποίο είχε παραδοθεί στη φθορά επί χρόνια,
λόγω του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του. Το
κτήριο ανήκει στο ΤΑΙΠΕΔ και όχι στον Οργανισμό Λιμένος (ούτε κατά κυριότητα, ούτε κατά
χρήση), γεγονός που κρατούσε τα “χέρια” της
διοίκησης δεμένα, καθώς δεν είχε το δικαίωμα
οποιασδήποτε παρέμβασης πάνω σε αυτό!
Παρά δε τις επανειλημμένες κρούσεις του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της ΟΛΘ
ΑΕ, Στυλιανού Αγγελούδη, προς το υπουργείο
Οικονομικών, να επιτραπούν έστω ήπιες παρεμβάσεις αποκατάστασης, αυτό δεν είχε μέχρι
πρόσφατα επιτραπεί. Ως αποτέλεσμα, οι επι-

σκέπτες της Θεσσαλονίκης, που εισέρχονται
στην πόλη από τη Δυτική Είσοδο, βλέπουν -ως
πρώτο “δείγμα” των αξιοθέατων- ένα πανέμορφο κτήριο, που όμως δίνει την εικόνα της εγκατάλειψης.
Πλέον όμως τα δεδομένα αλλάζουν και η εξωτερική όψη του κτηρίου αποκαθίσταται με δαπάνη της ΟΛΘ ΑΕ, στο πλαίσιο των δράσεων
εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της εταιρείας.
Συνολικά έχει προϋπολογιστεί να διατεθούν
450.000 ευρώ, αλλά το τελικό ποσό θα προκύψει από δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό. Ήδη η
ΟΛΘ ΑΕ έχει κάνει τη μελέτη για τη βαφή και τα
επιχρίσματα του κτιρίου.
Υπολογίζεται ότι θα χρειαστούν τέσσερις μήνες
για τα διαδικαστικά και άλλοι τρεις για την εκτέ-

Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ
Το κτήριο ξεχωρίζει για τη μορφή και το μέγεθός του, με μήκος 200 μέτρων, πλάτος 25 και
εμβαδόν 12.000 τ.μ. Είχε ανεγερθεί με παραγγελία του οθωμανού υπουργού Οικονομικών
Μεχμέτ Τζαβίντ μπέη, γνωστού ντονμέ από τη
Θεσσαλονίκη.
Σχεδιάστηκε το 1908 από τον λεβαντίνο αρχιτέκτονα Alexandre Vallaury και αποτελεί αντίγραφο του τελωνείου του Σιρκετζί στην Κωνσταντινούπολη, το οποίο κατεδαφίστηκε στη
δεκαετία του 1960 για τη διάνοιξη παραλιακής
λεωφόρου.
Η στατική μελέτη του κτηρίου έγινε από τη διάσημη παρισινή φίρμα «Bureau Hennebique»,
κάτοχο της ευρεσιτεχνίας του μπετόν αρμέ. Η
εργολαβία ανατέθηκε στον μηχανικό Ελί Μοδιάνο, ενώ ο θεμέλιος λίθος τοποθετήθηκε τον
Αύγουστο του 1910 και το έργο ολοκληρώθηκε
το 1912. Το κτήριο είχε υποστεί σημαντικές
φθορές κατά τους βομβαρδισμούς του λιμανιού
το 1944 και επισκευάστηκε μετά το 1945. Κηρύχθηκε διατηρητέο το 1977, άντεξε το χτύπημα
του μεγάλου σεισμού του 1978 και στέγασε κατά
καιρούς διάφορες λιμενικές υπηρεσίες.
Παρά τη διαβρωτική επίδραση της θάλασσας
και την καταστροφική επίδραση βομβαρδισμών
και σεισμών, εξακολουθεί να στέκεται όρθιο,
κερδίζοντας -παρά τις εμφανείς φθορές- τα
βλέμματα των περαστικών. n

“ΝΑΙ” ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΑΑ
ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΕΦΑΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ATTICA
BANK

1Ο ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΜΕ ΘΕΜΑ “TOURISM
IN LOCAL PLANNING
AND DEVELOPMENT”
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Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής εγκαινίασε
το πρόγραμμα της εξαετούς συνεργασίας της
επιστημονικής συμφωνίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με το Chiba
University της Ιαπωνίας, που υπογράφηκε στις
28 Φεβρουαρίου 2014 με την διοργάνωση του
Εντατικού Προγράμματος του 1ου Διεθνούς
Θερινού Σχολείου.
Το πρόγραμμα με θέμα «Tourism in Local
Planning and Development” υλοποιήθηκε
με την επιστημονική υποστήριξη των καθη-

γητών των δύο πανεπιστημίων, στους χώρους
του ΑΠΘ στη Θεσσαλονίκη και την Καλάνδρα,
από την Τρίτη 26 Αυγούστου 2014 έως και την
Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου 2014 και θα το παρακολούθησαν 27 φοιτητές των δύο πανεπιστημίων. Η καινοτομική προσέγγιση διαλέξεων και εργασιών πεδίου, σε συνδυασμό με την
επίλυση θεωρητικών προβλημάτων στο πλαίσιο εργαστηρίων, από μικτές ομάδες εργασίας
ελλήνων ιαπώνων φοιτητών με πολυεπιστημονικό υπόβαθρο, αποτελεί την εκπαιδευτική
πρόκληση της δράσης. n

της τράπεζας Αττικής διατηρώντας το ποσοστό (51%) συμμετοχής του ασφαλιστικού μας
Φορέα σε αυτή. Οφείλω να προειδοποιήσω
όλους όσους εργάζονται δόλια για την εξυπηρέτηση ανταγωνιστικών προς την τράπεζα
Αττικής, συμφερόντων και όσων εποφθαλμιούν τον ιδρώτα, την αγωνία και τα χρέη μας
προς τον ασφαλιστικό μας Φορέα, ότι δεν θα
επιτρέψουμε την απώλεια της περιουσίας του
Ταμείου μας και της περαιτέρω ληστείας και
κακής διαχείρισης των αποθεματικών μας».
n
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ΑΛΛΕΣ ΕΞΙ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕ
ΤΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΚΜ
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-οι μομφές για τα μέλη του πειθαρχικού συμβουλίου ότι και αυτά παρασύρονται από τους
ισχυρισμούς του εγκαλούντα, πάλι με τρόπο που
φθάνει στα όρια της απαξίωσης του οργάνου,
πράγμα για το οποίο του έγιναν συστάσεις,
αποδίδεται στην μεγάλη συναισθηματική του
φόρτιση λόγω μη ικανοποίησης του αιτήματός
του (απόρριψη μελέτης του από το Συμβούλιο
Αρχιτεκτονικής) και με το ελαφρυντικό του μη
απόλυτου ελέγχου της ψυχικής του κατάστασης,
λόγω ακριβώς αυτής της φόρτισης από την αδικία που θεώρησε ότι έγινε εις βάρος του.
Τα μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου λαμβάνοντας υπόψη την ακροαματική διαδικασία, την
εμπεριστατωμένη εισήγηση του εισηγητή και
τις τοποθετήσεις εγκαλούντα και εγκαλούμενου, διαπιστώνουν ότι ο εγκαλούμενος έδρασε
εν βρασμώ ψυχής στα όρια αντισυναδελφικής
συμπεριφοράς και με το ελαφρυντικό ότι είχε
ταλαιπωρηθεί από υπηρεσίες και διατελώντας
σε σύγχυση όσον αφορά στις πράξεις και στους
χαρακτηρισμούς του σχετικά με τη λειτουργία
του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής και του ρόλου
του κάθε μέλους, νόμιζε ότι μ’ αυτόν τον τρόπο υποστήριζε τα συμφέροντά του και δεν είχε
πρόθεση – κατά δήλωσή του – να θίξει προσωπικά έναν συνάδελφο. Καταφέρονταν κατά του
οργάνου και του τρόπου λειτουργίας του, με
αόριστα όμως σκεπτικά και εκφράσεις στα όρια
της δεοντολογίας, χωρίς αυτό να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Τα μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου αποφασίζουν την απαλλαγή του εγκαλούμενου.

Επικαλείται ότι τα ποσοστά συνιδιοκτησίας
που φέρονται στη δήλωση υπαγωγής είναι παντελώς εσφαλμένα σύμφωνα με τους τίτλους
ιδιοκτησίας.
Υποστηρίζει ότι η παραπάνω κρινόμενη συμπεριφορά του Πολιτικού Μηχανικού, είναι επαναλαμβανόμενη για τους εξής παρακάτω λόγους:

οφέλους είτε νόμιμου είτε παράνομου, καθώς
επίσης, δεν αποσκοπούσε ούτε στην επίτευξη
παρανόμου οφέλους για λογαριασμό τρίτου.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Τα μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου αποφασίζουν ομόφωνα την απαλλαγή Πολιτικού Μηχανικού. n

• Προκειμένου να εκδοθεί άδεια κατεδάφισης
της οικοδομής κατέθεσε ψευδές τοπογραφικό
διάγραμμα . Συγκεκριμένα δεν αποτύπωσε την
αυθαίρετη εξωτερική σκάλα ανόδου στο τοπογραφικό διάγραμμα, που κτίστηκε καθ’ υπέρβαση των οικοδομικών αδειών με τις οποίες
ανεγέρθησαν στο κοινό οικόπεδο οι δυο οικοδομές.
• Προκειμένου να εκδοθεί νέα οικοδομική
άδεια στη θέση της κατεδάφισης κατέθεσε
επίσης το ίδιο ψευδές τοπογραφικό διάγραμμα, όπως διαπιστώθηκε κατόπιν αυτοψίας του
ελεγκτή δόμησης.

ΣYNENTEYΞH

• Για την εκτέλεση της κατεδάφισης της παραπάνω οικοδομής δεν έλαβε τα αναγκαία μέτρα
για τη στήριξη της κοινόχρηστης των δύο οικοδομών εξωτερικής κλίμακας ανόδου για να μην
προσμετρηθούν στην εναπομείνασα δόμηση του
οικοπέδου οι καθ’ υπέρβαση της οικοδομής
άδειας κατασκευές και
• Για την ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ (της
παρ. 17 του άρθρου 24 του ν. 4014/11, όπως
τροποποιήθηκε με το Ν. 4178/13) κατέθεσε
δήλωση υπαγωγής του χώρου στη ρύθμιση του
Ν. 4178/2013 με εσφαλμένα ποσοστά και χωρίς
τη σύμπραξή του.

ΑΠΟΦΑΣΗ 408
Καταγγελία ιδιοκτήτη τμήματος οικοδομής
σε βάρος πολιτικού μηχανικού

Τα μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου λαμβάνοντας υπόψη την ακροαματική διαδικασία, τα
στοιχεία του φακέλου, την εισήγηση του εισηγητή διαπιστώνουν ότι

Ιδιοκτήτης τμήματος οικοδομής ζητά την πειθαρχική δίωξη Πολιτικού Μηχανικού, διότι η
συμπεριφορά του δε συνάδει με την ιδιότητα
του μηχανικού κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Σύμφωνα με τον εγκαλούντα, ο Πολιτικός Μηχανικός υπέβαλε στο ηλεκτρονικό
σύστημα διαχείρισης δηλώσεων αυθαιρέτων
του ΤΕΕ, δήλωση υπαγωγής του ν.4178/2013
σχετικά με την νομιμοποίηση εξωτερικής κλίμακας ανόδου, η οποία κτίστηκε σε επαφή με
την οικοδομή όπου βρίσκεται το διαμέρισμα του
που είναι κοινόχρηστη για τους συνιδιοκτήτες
της δεύτερης καθέτου ιδιοκτησίας, καθώς και
τμήμα αυτής, που αποτελεί το πλατύσκαλο της
κλίμακας ανόδου στο ύψος του πρώτου ορόφου,
και δεν αποτελεί ημιυπαίθριο χώρο-μπαλκόνι
του πρώτου ορόφου, όπως ο πολιτικός μηχανικός εμφανίζει στην δήλωση υπαγωγής.
Αναφέρει ότι ως συμπράξας συνιδιοκτήτης, δεν
έχει υπογράψει ούτε συναινέσει εγγράφως στην
παραπάνω υπαγωγή των παραπάνω κοινόχρηστων αυθαίρετων κατασκευών (κλίμακα ανόδου
και πλατύσκαλο πρώτου ορόφου), γεγονός που
θεωρεί ότι αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση
υπαγωγής στη ρύθμιση του σχετικού νόμου, για
τη νομιμοποίηση της ως κοινόχρηστης κατασκευής.

• η όντως παράλειψη της αποτύπωσης της αυθαίρετης κοινόχρηστης κλίμακας ανόδου στο
τοπογραφικό διάγραμμα της οικ. άδειας κατεδάφισης καθώς επίσης και του φακέλου για έκδοση οικοδομικής άδειας, έχει ήδη αποκατασταθεί στην εξέλιξη από τον Πολιτικό Μηχανικό
και δεν καταλείπονται άλλες συνέπειες πλέον,
• η ενέργεια του εγκαλούμενου, που αφορά την
ένταξη της αυθαίρετης κοινόχρηστης κλίμακας
ανόδου στις διατάξεις του Ν.4178/2013, καθώς
επίσης και των ποσοστών συνιδιοκτησίας που
υπέβαλε στο πληροφοριακό σύστημα του ΤΕΕ
βάση συμβολαίων, δεν υπήρξε αντίθετη με τους
κανόνες δεοντολογίας και την ισχύουσα νομοθεσία και δεν προκάλεσε κάποια συγκεκριμένη
βλάβη στον καταγγέλλοντα,
(Σημειώνεται δε, ότι σύμφωνα με τις διατάξεις
του Ν.4178/2013 σε κοινόχρηστους και κοινόκτητους χώρους, σε οικόπεδο εντός σχεδίου,
απαιτείται συναίνεση συνιδιοκτητών ποσοστού
51% και σε κάθε περίπτωση οι συμπράττοντες
στην υπαγωγή εκ των συνιδιοκτητών διαθέτουν
παραπάνω ποσοστό),
• τέλος, δεν αποσκοπούσε στην επίτευξη ιδίου
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ευρωπαϊκή οικονομία ώστε να γίνεται ολοένα και
πιο ανταγωνιστική. Μια εύρωστη οικονομία γύρω
από το πανεπιστήμιο είναι καλή και για το ίδιο το
Ίδρυμα καθώς θα το στηρίζει και θα απορροφά
τους αποφοίτους του. Επομένως, σκοπεύουμε να
ενισχύσουμε τους δεσμούς μεταξύ πανεπιστημίου
και επιχειρήσεων καθώς τα οφέλη θα είναι σημαντικά και για τα δύο μέρη, τόσο σε τοπικό όσο και
σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
Πώς σκοπεύετε να ενισχύσετε περαιτέρω την
ήδη στενή συνεργασία ανάμεσα στο ΑΠΘ και το
ΤΕΕ/ΤΚΜ;
Ως Καθηγητής της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ
προσέφερα τις υπηρεσίες μου στο ΤΕΕ/ΤΚΜ, είτε
ως Πρόεδρος είτε ως μέλος μόνιμων επιτροπών,
για πολλά χρόνια. Το ίδιο έπραξαν και πράττουν
πολλοί συνάδελφοί μου. Οι σχέσεις μας είναι άριστες, ιδιαίτερα με την Πολυτεχνική Σχολή και τα
μέλη της. Ως Πρύτανης θα συνεχίσω να στηρίζω
τη συνδιοργάνωση ημερίδων, συνεδρίων, εκπαιδευτικών και πολλών άλλων δράσεων. Άλλωστε,
ένα μεγάλο μέρος των μελών του ΤΕΕ/ΤΚΜ είναι
απόφοιτοι της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ. Θα
θέλαμε να τους φέρουμε πιο κοντά στο Ίδρυμα,
μέσω του Συλλόγου Αποφοίτων. Το ΑΠΘ και το
γραφείο μου θα είναι πάντα ανοιχτό για τους μηχανικούς. n
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ

Α. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

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

Αρχιτέκτων ζητείται από τεχνική - κατασκευαστική εταιρεία. Άριστη γνώσηχειρισμός autocad, εμπειρία σε αποτυπώσεις και επιμετρήσεις καταστημάτων
γνώση Αγγλικών. Επιθυμητή η εμπειρία
σε κατασκευή. Βιογραφικό στο email:
info@statria.gr
Αρχιτέκτων με γνώση τρισδιάστατου φωτορεαλισμού και animation
(sketch-up και lumion θα προτιμηθούν) ζητείται από το τεχνικό γραφείο
Theodor&Tsief. Βιογραφικό στο email:
cvs.engineers57@gmail.com με θέμα
‘Architect’.
Αρχιτέκτων ή Πολιτικός με εμπειρία
στη σύνταξη μελετών και την έκδοση
οικοδομικών αδειών ζητείται για μόνιμη
εργασία σε μελετητική εταιρία. Απαραίτητη η άριστη γνώση ΓΟΚ 85, ΝΟΚ και
τακτοποίησης αυθαιρέτων. Εμπειρία
άνω των δέκα ετών επιθυμητή. Θα εκτιμηθεί η εμπειρία σε κατασκευή, e-mail:
secretariat@karfopoulou.gr
Αρχιτέκτων ή Πολιτικός με εμπειρία
στη σύνταξη μελετών εφαρμογής και
τευχών δημοπράτησης ιδιωτικών έργων
και την έκδοση οικοδομικών αδειών ζητείται για μόνιμη εργασία σε μελετητική
εταιρία. Απαραίτητη η άριστη γνώση ΓΟΚ
85, ΝΟΚ και τακτοποίησης αυθαιρέτων.
Εμπειρία άνω των δέκα ετών επιθυμητή.
Θα εκτιμηθεί η εμπειρία σε κατασκευή,
e-mail: secretariat@karfopoulou.gr
Ηλεκτρολόγος ή Μηχανολόγος και Πολιτικός Μηχανικός με τουλάχιστον 7ετή
εμπειρία ζητείται από τεχνική εταιρεία
με έδρα τη Θεσσαλονίκη για τη στελέχωση του τεχνικού τμήματος με καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Βιογραφικό
στο email: info@diastasicon.gr.
Ηλεκτρολόγος ΑΕΙ με ειδικότητα στους
υπολογιστές ζητείται από τεχνική εταιρεία με έδρα το Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. Βιογραφικό στο email: info@
easyenergy.gr.
Ηλεκτρολόγος ή Μηχανολόγος και Ηλεκτρονικός ζητείται από εταιρεία υαλοπινάκων στη Σίνδο. Τηλ.: 2310-799490,
694-8072888
Ηλεκτρολόγος ΑΕΙ ή ΤΕΙ (ηλικίας από
25 έως 30 ετών) τηλεπικοινωνιακής
κατεύθυνσης, με εκπληρωμένες τις
στρατιωτικές υποχρεώσεις ζητείται από
τεχνική εταιρία της Θεσσαλονίκης, για
εργασία πεδίου. Τηλ/φαξ: 2310441690
e-mail: info@mihaniki.gr
Ηλεκτρολόγοι και Μηχανολόγοι ζητούνται από εργοστάσιο παραγωγής
πλαστικής σακούλας καταστημάτων
στην ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδου, με προοπτική την
μόνιμη απασχόλησή τους ως τεχνίτες
στον χώρο της Παραγωγής. Αποστολή
Βιογραφικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση : cv@extrapack.gr ή στο Fax:
2310-502068.
Ηλεκτρολόγος για μόνιμη απασχόληση
σε συντήρηση Φωτοβολταϊκών Σταθμών
στην περιοχή της Θεσσαλονίκης.
Καθήκοντα περιλαμβάνουν προγραμματισμένους και έκτακτους ελέγχους καλής λειτουργίας, σύνταξη αναφορών και
έκτακτους βλαβοληπτικούς ελέγχους.
Εμπειρία επιθυμητή. Τηλ. 694 0433184.
Βιογραφικό email: info@gaindpm.com.
Ηλεκτρολόγος ή Μηχανολόγος από
τεχνικό γραφείο για εσωτερικός συνεργάτης. Τηλ. 2310 254437, email: tech.
grafeio@gmail.com.
Μεταλλειολόγος
από
βιομηχανία
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 Θεσσαλονίκη.
Μηχανικός εργοταξίου, πολιτικός μηχανικός ΑΕΙ ή ΤΕΙ ζητείται από τεχνική
- κατασκευαστική εταιρεία. Απαραίτητη
η εμπειρία σε ανακαινίσεις κτιρίων καταστημάτων. Xειρισμός Η/Υ (autocad,
word, excel). Δίπλωμα οδήγησης Γνώση
Αγγλικών. Βιογραφικό στο email: info@
statria.gr
Μηχανολόγος ΑΕΙ (ενεργειακής κατεύθυνσης), ζητείται από τεχνική εταιρία με
έδρα την Θεσσαλονίκη. Απαιτείται άριστο
επίπεδο Αγγλικών, πιθανή γνώση Γερμανικών θα συνεκτιμηθεί. Βιογραφικό στο
email: proslipsienergy@gmail.com
Μηχανολόγος παραγωγής έως 40 ετών
με 5-8 χρόνια προϋπηρεσίας ζητείται από βιομηχανία τροφίμων με έδρα
τη Σίνδο. Άριστη γνώση, εμπειρία σε
υδραυλικά, ηλεκτρολογικά συστήματα.
Βιογραφικό και 2 συστατικές στο email:
accounts@flavour-factory.gr
Μηχανολόγος ΑΕΙ (ενεργειακής κατεύθυνσης) ζητείται από τεχνική εταιρεία
με έδρα την Θεσσαλονίκη. Απαιτείται
άριστο επίπεδο Αγγλικών. Πιθανή γνώση
Γερμανικών θα συνεκτιμηθεί. Βιογραφικό στο email: proslipsienergy@gmail.
com
Μηχανολόγος ΑΕΙ με τουλάχιστον 3
χρόνια μέλος του TEE με δυνατότητα
τεχνικού ασφαλείας ζητείται για 4ωρη
καθημερινή απασχόληση. Εταιρεία Σκίρων Κλιματισμός ΑΒΕΕ info@skiron.gr,
τηλ. 2310-463844.
Μηχανολόγος με εκπληρωμένη τη
στρατιωτική του θητεία ζητείται από
εταιρεία επεξεργασίας μετάλλων στη
ΒΙΠΕ ΣΙΝΔΟΥ. Βιογραφικά στο email:
deligiannis@delmetal.gr
Μηχανολόγος – Ηλεκτρολόγος από
την ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΕ Βιομηχανικά Ορυκτά
(www.olympus-minerals.com). Ηλικίας
μέχρι 35 ετών, εμπειρία στις πωλήσεις. Γνώση Αγγλικών. Κάτοικος Ν.
Θεσσαλονίκης. Βιογραφικό Τ.Θ. 50647
Κεντρικό Ταχυδρομείο Θεσσαλονίκης.
Μηχανολόγος ζητείται από εταιρεία
ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων για
το τμήμα ενημέρωσης πελατών σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας. Εμπειρία σε τμήμα marketing και πωλήσεων
θα ληφθεί ιδιαίτερα υπόψη. email :
marketing@aico.gr, fax : 2310 465690.
Μηχανολόγος ενεργειακής κατεύθυνσης από τεχνική εταιρεία με έδρα
τη Θεσσαλονίκη. Γνώση Γερμανικών
επιθυμητή.
Βιογραφικό
email:
proslipsienergy@gmail.com.
Μηχανολόγος
από
εταιρεία
ΜΕΛΕΤΙΑΔΗΣ ΑΕΒΕ παραγωγής τροφίμων στη Θεσσαλονίκη, για τη παραγωγή, Fax: 2310 683343, email: info@
meletiadis.gr.
Μηχανολόγος από Semac κατασκευαστική Α.Ε., για εργασία στο εξωτερικό.
Προϋπηρεσία σε κτιριακές εγκαταστάσεις. Γνώση απταίστων Αγγλικών, Η/Υ.
Βιογραφικό Fax 2310 569822, email:
info-tc@semac.gr.
Μηχανολόγος από εταιρεία μηχανολογικών - μεταλλικών κατασκευών στην
Ιωνία Θεσσαλονίκης. Προϋπηρεσία σε
μεταλλικές και μηχανολογικές κατασκευές. Γνώση autocad και σχεδιαστικών προγραμμάτων. Βιογραφικό email:
mechanikal. constructions@yahoo.gr.
Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος ζητείται

από Βιομηχανία επεξεργασίας ξύλου
ΑΚRITAS με σκοπό την πλήρη απασχόλησή τους στις εγκαταστάσεις του
εργοστασίου της στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης. Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας. Η γνώση της γερμανικής
γλώσσας θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν.
Προϋπηρεσία σε Bιομηχανία θα ληφθεί
σοβαρά υπόψη. H εταιρεία προσφέρει
προοπτικές εξέλιξης σε ένα δημιουργικό περιβάλλον εργασίας. Περισσότερες
πληροφορίες: http://www.kariera.gr.
Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος με τουλάχιστον 5ετή εμπειρία ζητείται από τεχνική εταιρεία με έδρα τη Θεσσαλονίκη
για στελέχωση τεχνικού τμήματος με
καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Βιογραφικά info@diastasicon.gr.
Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος ζητείται από τεχνική εταιρεία με εμπειρία
σε εκπόνηση ηλεκτρομηχανολογικών
μελετών και στην αδειοδότηση εγκαταστάσεων. Αποστολή βιογραφικών: info@
karanasios.com, Φαξ: 2310 522682
Πολιτικός με μεγάλη κατασκευαστική
εμπειρία σε έργα ύδρευσης–αποχέτευσης μεγάλου προϋπολογισμού ζητείται
από τεχνική εταιρεία που δραστηριοποιείται στο χώρο κατασκευής δημοσίων
έργων με έδρα στη Θεσσαλονίκη. Πρόσθετα προσόντα: Οργανωτική ικανότητα,
Άριστη γνώση νομοθεσίας. Παρέχονται:
Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών, Σύγχρονο και δημιουργικό περιβάλλον εργασίας. Βιογραφικό στο email : info@
anakem.gr έως 30/09/2014.
Πολιτικός με μικρή ή χωρίς καθόλου
εμπειρία ζητείται από το τεχνικό γραφείο
Theodor&Tsief. Βιογραφικό στο email:
cvs.engineers57@gmail.com με θέμα
‘Michanikos’.
Πολιτικός με μικρή ή χωρίς καθόλου
εμπειρία, αρχιτέκτονας με γνώση τρισδιάστατου φωτορεαλισμού και animation
(sketch-up και lumion θα προτιμηθούν) ζητούνται από το Τεχνικό Γραφείο
Theodor&Tsief στη Θεσσαλονίκη. Βιογραφικά στο email: cvs.engineers57@
gmail.com με θέμα «Michanikos» για
την πρώτη θέση και «Architect» για τη
δεύτερη.
Πολιτικός για πλήρη απασχόληση σε
μελέτες στατικών. Επιθυμητά προσόντα:
Μεταπτυχιακές σπουδές σε δομοστατική
κατεύθυνση. Γνώση πακέτου στατικών
(π.χ.SOFiSTiK, LUSAS, RIB, ANSYS).
Επαγγελματική εμπειρία σε μελέτες Δημοσίου. Άριστα Αγγλικά, επιθυμητή γνώση Γερμανικών. Καλή γνώση μεταλλικών
κατασκευών. Άριστη χρήση AutoCAD
2014. Αποστολή βιογραφικών: info@
mavrakis-sa.gr
Πολιτικός ζητείται με δικό του όχημα
για τεχνικό γραφείο. email : il-house@
otenet.gr. τηλ. 2310 465690.
Προγραμματιστής εφαρμογών ηλεκτρονικών υπολογιστών από εταιρεία πληροφορικής Epsilon Net ΑΕ. Άριστη γνώση
ανάπτυξης database εφαρμογών με τη
χρήση Microsoft. NET Framework, C#
και Microsoft SQL Server, τριετή προϋπηρεσία, πολύ καλή γνώση της αγγλικής
γλώσσας, ευχάριστη, δυναμική προσωπικότητα, πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας. Τηλ. 2310 981700.
Τοπογράφος για
εργασία
πεδίου σε Σέρρες. Βιογραφικό email:
geotoposerres@mail.com.
Χημικός Μηχανικός, από εταιρεία με
έδρα τη Θεσσαλονίκη, απόφοιτος/η της
Πολυτεχνικής σχολής του ΑΠΘ, με άδεια
άσκησης επαγγέλματος. Απαραίτητη η
γνώση σε βάθος του σχεδιαστικού πακέτου ASPEN ΗΥSYS. Τηλ. 6980539581.

Αποστολή Βιογραφικών στο email:
ximikoi.mixanikoi@gmail.com.

B. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Αρχιτέκτων με άριστες γνώσεις προγραμμάτων ζητείται από Α.Ε. Τεχνική εταιρεία για συνεργασία. Τηλ.
2310329200 Φαξ. 2310327385
Αρχιτέκτων με ΜΕΚ Δ’ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ
& Β’ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ζητείται για στελέχωση
εταιρείας. Τηλ. 6946467808
Αρχιτέκτων με μελετητικό πτυχίο Γ’ τάξης στην κατηγορία 6 και Β’ τάξης στην
κατηγορία 7, για στελέχωση μελετητικής
εταιρείας με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Τηλ
697 7466374, email: mmadim@otenet.
gr.
Ηλεκτρολόγος ή Μηχανολόγος ζητείται
από το τεχνικό γραφείο «ΣΥΝΘΕΣΗ
ΕΡΓΩΝ» με έδρα την Θεσσαλονίκη για
άμεση συνεργασία. Απαραίτητα προσόντα: Μελέτες Η/Μ εγκαταστάσεων,
θερμομονωτικής επάρκειας, πυροπροστασίας. Επιθυμητές γνώσεις πάνω
στην τεχνολογία των ΑΠΕ. Βιογραφικά
στο email: sinthesiergon@tee.gr.
Ηλεκτρολόγος ή Μηχανολόγος ζητείται από Τεχνικό Γραφείο για εσωτερικός συνεργάτης. Τηλ. : 2310 254437,
Βιογραφικό στο email: tech.grafeio@
gmail.com
Μηχανολόγος με μελετητικό πτυχίο Α1’
τάξης στην κατηγορία 9 Η-Μ μελέτες
και 27 περιβαλλοντικές μελέτες, για
συνεργασία ή στελέχωση εταιρείας. Τηλ:
693 6393229, e-mail: koptsis@gmail.
com.
Πολιτικός ή Αγρονόμος Τοπογράφος, για
συνεργασία σε μελετητικό γραφείο. 5ετή
εμπειρία σε Υδραυλικές Μελέτες έργων
Οδοποιίας. Γνώση ΟΣΜΕΟ και ΟΜΟΕ
- ΑΣΥΕΟ. Αποστολή βιογραφικών info@
analogia.gr. (Χ5)
Πολιτικός ή αρχιτέκτων για συνεργασία.
Τηλ. 6940 062961
Πολιτικός έμπειρος σε μεταλλικές κατασκευές ζητείται από Α.Ε. Τεχνική εταιρεία για συνεργασία. Τηλ. 2310329200
Φαξ. 2310327385
Πολιτικός ζητείται από Tεχνικό Γραφείο
για εσωτερικός συνεργάτης. Τηλ.: 2310
254437, Βιογραφικό στο email: tech.
grafeio@gmail.com
Πολιτικός με εμπειρία στην έκδοση
οικοδομικών αδειών. Γνώση ΓΟΚ 85,
ΝΟΚ, τακτοποίηση αυθαίρετων, για
μόνιμη εργασία σε μελετητική εταιρεία . Βιογραφικό email: Tikellis@
karfopoulou.gr.
Τοπογράφος με μελετητικό πτυχίο Κατηγορία 10 ( τάξη Β΄) και κατηγορία 16 (
τάξη Γ΄) για στελέχωση μελετητικής εταιρείας. Τηλ.2310501511& 697731181,
email : karatosios@gmail.com
Χημικός αποφ. 1990 ΚΑΖΑΝ Ρωσσίας.
Μεταπτυχ/κό με αναγνώριση ΔΕΚΑΤΣΑ
1996. Μέλος ΤΕΕ 1997. Εργασία και
εμπειρία, 5 χρόνια σε επιστημονικές
έρευνες, 15 χρόνια σε ελληνικές βιομηχανίες και υπεύθυνη σε παραγωγή
χρωμάτων της. Άπταιστη γνώση Ρώσσικης γλώσσας -Μέτρια γνώση Αγγλικών-Γνώση Η/Υ-Καινοτόμα σκεύη.
Τηλ. 6978944990,
email:mura.manelidou1@gmail.com

Για προσλήψεις Μηχανικών στο εξωτερικό απευθυνθείτε στο site του ΤΕΕ
www.tee.gr

23/492
ΤΕΥΧΟΣ

1 OKTΩBPIOY 2014

24/492
ΤΕΥΧΟΣ

1 OKTΩBPIOY 2014

06

492

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΤΕΥΧΟΣ

03

n Γιατί ΔΕΘέλουμε
άλλες εξαγγελίες...

04

n Παγκόσμια Hμέρα
Aρχιτεκτονικής
«Healthy Cities,
Happy Cities»
n Tα προβλήματα της
Θεσσαλονίκης και των
μηχανικών στο επίκεντρο
συνάντησης με τον
K. Γκιουλέκα

05

n Άλλες έξι υποθέσεις
εξέτασε το πειθαρχικό
συμβούλιο του ΤΕΕ/ΤΚΜ

07

n Στο αμφιθέατρο του
ΤΕΕ/ΤΚΜ η έναρξη του
5ου Διεθνούς Φόρουμ
του Ευρωπαϊκού 		
Κοινοβουλίου Νέων
Ελλάδος

08-09

n Eνδιαφέρουν

10-11

n 79η ΔΕΘ:
“Πασαρέλα” πολιτικών
εξαγγελιών

12-13

n Mε μια ματιά

14

n Συναντήσεις του ΤΕΕ/ΤΚΜ n Ενεργειακές και στατικές
εργασίες με συμψηφισμό
με τον πρωθυπουργό και
προστίμου
αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ
n Νομαρχιακή Επιτροπή
Σερρών: Όχι στο κλείσιμο
του εργοστασίου της ΕΒΖ

n Ηλεκτρονική ταυτότητα
κτιρίου και οικοδομικές
άδειες μέσω ίντερνετ

n Την 1η Οκτωβρίου
η 2η τακτική συνεδρίαση
της “Α”

n Νέοι όροι για το
«Εξοικονόμηση
κατ’ οίκον»

15

n Οριστικό Κτηματολογικό
Γραφείο Θεσσαλονίκης
n Εθνικό Σύστημα
Τεχνικών Προδιαγραφών
καιΤιμολόγησης
Τεχνικών Έργων
n “Ναι” από το ΕΤΑΑ
στην ανακεφαλοποίηση
της Attica Bank

16-17

n Συλλογικά_παραταξιακά

18-19

n Περικλής Μήτκας
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n Zητείται

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

