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Δεν περιλαµβάνονται η ένθεση στο τεύχος 
και τα εξτρά ταχυδροµικά έξοδα

* Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ 23%

Tιμοκατάλογος Eνοικίασης Aιθουσών TEE/TKM*

Aίθουσες
Kαθημερινή 

πρωί ή απόγευμα
Kαθημερινή 

όλη μέρα
Σάββατο-Kυριακή 
πρωί ή απόγευμα

Σάββατο-Kυριακή 
όλη μέρα

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

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

Δεν περιλαµβάνονται η ένθεση στο τεύχος 
και τα εξτρά ταχυδροµικά έξοδα

Ηλεκτρονικό “Τεχνογράφημα”: Πείτε τη γνώμη σας

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

Μπορείτε να αποστέλλετε τις προτάσεις σας μέχρι την 31η Δεκεμβρίου στις παρακάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις:
• alexandragouta@gmail.com (Αλεξάνδρα Γούτα) και 
• kiriakid@central.tee.gr (Κυριακή Διαβολίτση)
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Τα καμπανάκια που δεν “πιάνουν” καν Φλεβάρη

 

Ιδιοκτήτης:

TEXNIKO ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ NΠΔΔ

Μ. Αλεξάνδρου 49, 546 43, Θεσσαλονίκη

www.tkm.tee.gr

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

Εκδότης - Διευθυντής

Πάρις Mπίλλιας, Πρόεδρος ΤΕΕ/ΤΚΜ

Υπεύθυνος τυπογραφείου

Μαρία Σπυροπούλου

Συνεργάτες

Αλεξάνδρα Γούτα, δημοσιογράφος

Άγγελος Αγγελίδης, δημοσιογράφος

Χρύσα Λασκαρίδου, χημικός μηχανικός

Κυριακή Διαβολίτση, αγρ. - τοπογράφος μηχανικός

Εξώφυλλο: Mπέτυ Bακάλη

e-mail Γραφείου Τύπου

laskarid@central.tee.gr

Σελιδοποίηση - Εκτύπωση

Thessprint Α.Ε., 

ΒΙ.ΠΑ. Λακκώματος, Χαλκιδική, 

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

sales@thessprint.gr

Διαφημίσεις

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

e-mail: domnatop@central.tee.gr

To Τεχνογράφημα δημοσιεύει ενυπόγραφες επιστολές αναγνωστών, 

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

το δικαίωμα να συντομεύει τα κείμενα.

Γραφείο Προέδρου: 2310 883170

Γραφείο Διεύθυνσης: 2310 883125

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

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

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

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

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Τα τηλέφωνα του ΤΕΕ/ΤΚΜ

Συμβαίνει σε αυτή η παιδική ταινία κινουμένων σχεδίων, το “Πολικό Εξπρές”, που 
έχει γίνει συνήθεια να προβάλλεται στην τηλεόραση τις ημέρες των Χριστουγέν-
νων: εκεί, ο κεντρικός ήρωας, ένας αμφισβητίας πιτσιρικάς, που δεν πιστεύει στον 
Άγιο Βασίλη, δεν μπορεί ν΄ ακούσει τα καμπανάκια στο έλκηθρο του βροντόφωνου 
“Santa” ακριβώς  επειδή δεν αναγνωρίζει την ύπαρξή του.

Από το ίδιο “πρόβλημα” πάσχουμε κατά κάποιον τρόπο και πολλοί από εμάς. Με 
μια διαφορά: ακούμε τα “καμπανάκια” μόνο τις μέρες των Χριστουγέννων και τον 
υπόλοιπο χρόνο κωφεύουμε. ‘Οχι βέβαια τα καμπανάκια στο Santa Express αλλά 
εκείνα που μας καλούν να σκεφτούμε και να στηρίξουμε όσους βρίσκονται σε δύ-
σκολη θέση.

Η φιλανθρωπία ουδέποτε λείπει τις “άγιες μέρες”. Είναι αυτός ο περίεργος μη-
χανισμός των γιορτών, που της δίνει ώθηση κάθε χρόνο, αυτός ο μηχανισμός που 
-επειδή “είναι γιορτές”- κάνει πιο ορατά τα μεγάλα προβλήματα -τη φτώχεια, την 
ανεργία, την απόγνωση- και μας δημιουργεί το σύνδρομο της ντροπής για τις σα-
κούλες με τα ψώνια. Ένας μηχανισμός που δυστυχώς απενεργοποιείται μαγικά όταν 
τα φωτάκια “πάνε πατάρι”.

Η φιλανθρωπία των ημερών αυτών ενίοτε γίνεται ακόμη και επιθετική -και για αυτό 
πιθανώς προσβλητική και ψυχοφθόρα- για τους ωφελούμενους. Ορδές ανθρώπων 
εισβάλουν σε ιδρύματα και προσφέρουν απλόχερα. Για μια μέρα; Για δύο; Τι να 
σκέφτεται ο άνθρωπος -το παιδί, η κακοποιημένη γυναίκα, ο τοξικομανής νέος, ο 
παρατημένος γέροντας- που ξαφνικά βρίσκεται στο επίκεντρο της φιλανθρωπικής 
φρενίτιδας της εποχής,  γνωρίζοντας εκ των προτέρων ότι σε μία εβδομάδα ουδείς 
θα τον στηρίζει ή έστω θα τον θυμάται;

Η εποχιακή φιλανθρωπία ασφαλώς και είναι ευπρόσδεκτη αλλά δεν αρκεί. Το πυ-
ροτέχνημα είναι ωραίο αλλά σβήνει. Η αλληλεγγύη είναι τρόπος ζωής με 12μηνη 
διάρκεια. Απαιτεί σταθερή προσφορά, αφοσίωση, μια νέα νοοτροπία, το να μπούμε 
για λίγο στη δύσκολη θέση αυτών που θα μπορούσε να είμαστε και εμείς, που κά-
ποτε ήταν ίσως εμείς. Αλλιώς, αν τα “καμπανάκια” πιάνουν το πολύ μέχρι τα Φώτα, 
απλώς βοηθούν να εκτονώνεται ο “ατμός” στη χύτρα των ανεκπλήρωτων καλών μας 
προθέσεων και δεν μετουσιώνονται σε κάτι σταθερό, με πραγματική αξία. 
Η φιλανθρωπία δεν υποκαθιστά σε καμια περίπτωση την ανάγκη για οργανωμένη 
κοινωνική πολιτική, ούτε βέβαια οφείλει -ή μπορεί- να αναπληρώσει τα τεράστια 
κενά στην εφαρμογή της πολιτικής αυτής. Ταυτόχρονα όμως, τα κενά αυτά δεν πρέ-
πει να αποτελούν άλλοθι για τη δική μας αποχή από δράσεις αλληλεγγύης και συ-
μπαράστασης.

Στις εσωτερικές σελίδες του τεύχους που κρατάτε στα χέρια σας θα βρείτε μια λί-
στα με 85 ιδρύματα, που χρειάζονται τη στήριξή μας. Οχι όμως μια στήριξη εποχι-
ακή και ¨γιορτινή¨, αλλά μια στήριξη που διαπνέεται από αφοσίωση και προσφορά 
του ¨είναι¨ μας, όχι μόνο του ¨δούναι¨ μας.

Ας βάλουμε στη ζωή μας εκείνα τα άλλα καμπανάκια. Που ο ήχος τους φτάνει πιο 
μακριά από τις 6 Ιανουαρίου κάθε χρόνου. Ας είμαστε παρόντες στις ζωές αυτών 
που μας έχουν ανάγκη. Για να προσφέρουμε και το 2015, έχουμε 12 ολόκληρους 
μήνες μπροστά μας. 



04/ 497
15 ΔEKEMBPIOY 2014

ΤΕΥΧΟΣ

ΠΡΟΣ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΕ/ΤΚΜ 
ΚΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΤΥΧΟΝ ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ 
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Νέες καθυστερήσεις χρόνων στο έργο του 
Μετρό Θεσσαλονίκης, αύξηση προϋπολογι-
σμού και ενδεχόμενο αίτημα επιστροφής κον-
δυλίων από την ΕΕ,  θα προκαλέσουν πιθανό-
τατα οι νέες δυσμενείς εξελίξεις γύρω από 
το πολύπαθο έργο, μετά και την απόφαση της 
Διαιτησίας υπέρ της κατασκευάστριας κοινο-
πραξίας. 

Τα παραπάνω επισημαίνει με δηλώσεις του 
στο “Τεχνογράφημα” ο πρόεδρος του ΤΕΕ/
ΤΚΜ, Πάρις Μπίλλιας, με αφορμή το γεγονός 
ότι η κοινοπραξία απέκτησε το δικαίωμα να 
αποχωρήσει από το έργο χωρίς επιπτώσεις 
και πλέον εκκρεμεί η απόφαση για το αν δι-

καιούται τα 215 εκατ. ευρώ που ζήτησε ως 
αποζημίωση. 

“Από τη στιγμή που η κοινοπραξία θα απο-
χωρήσει, το έργο πρόκειται -με βάση τα όσα 
γνωρίζουμε μέχρι σήμερα- να επαναδημο-
πρατηθεί. Αυτό θα σημάνει, πρώτον, νέες 
καθυστερήσεις, τουλάχιστον δύο-τριών χρό-
νων. Με άλλα λόγια, ενώ η τελευταία ημε-
ρομηνία που δηλώθηκε για την ολοκλήρωση 
του Μετρό είναι το 2017-2018, πάμε για το 
2020-2021 στην καλύτερη περίπτωση. Δεύ-
τερον, επαναδημοπράτηση σημαίνει αύξηση 
προϋπολογισμού και τρίτον, υπάρχει μεγάλη 
πιθανότητα να μας ζητήσουν η ΕΕ και η Ευ-
ρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να επιστρέ-
ψουμε τα χρήματα που πήραμε. Εννοείται ότι 
αυτομάτως ακυρώνεται και η επέκταση προς 
Καλαμαριά γιατί ουδείς εχέφρων χρηματοπι-
στωτικός οργανισμός θα δεχτεί να βάλει πλά-
τη σε ένα έργο, του οποίου ο βασικός κορμός 
παραπαίει” σημείωσε στο “΄Τ” ο Πάρις Μπίλ-
λιας.

Παράλληλα, ο πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ εξέ-
φρασε την ελπίδα η ατυχής, πλήρης αστοχιών, 
πορεία του έργου, να γίνει αφορμή για προσε-
κτικότερη μελέτη και ωρίμανση των δημόσιων 
έργων στο μέλλον, ώστε να μη σπαταλώνται 
άλλος χρόνος και χρήμα σε μια περίοδο που η 
χώρα χρειάζεται και το τελευταίο ευρώ. 

Μετά την κοινοποίηση της απόφασης, ο πρό-
εδρος της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ, Χρήστος Τσίτου-
ρας, σημείωσε ότι οι επιλογές που υπάρχουν 
πλέον είναι δύο: είτε η κοινοπραξία να κατα-
θέσει αίτημα διάλυσης της σύμβασης είτε να 
συνεχίσει. 
«Η άποψή μου είναι ότι ο εργολάβος πρέπει 
να συνεχίσει να εργάζεται, ειδικά στα θέματα 
κατασκευής της σήραγγας και των αρχαιολο-
γικών ανασκαφών και να αναμείνει τις απο-
φάσεις των διαιτητών επί των οικονομικών 
του αιτημάτων, ώστε να μη χαθεί χρόνος. 
Εάν όμως εξασκήσει το δικαίωμά του να κα-
ταθέσει αίτημα διάλυσης της σύμβασης, δεν 
υπάρχει περιθώριο διαπραγμάτευσης. Θα 
προχωρήσουμε στη δημοπράτηση του υπο-
λοίπου του έργου».
Η κοινοπραξία έχει καταθέσει συνολικά 59 
οικονομικά αιτήματα σε βάρος της ΑΤΤΙΚΟ 
ΜΕΤΡΟ, τα οποία παραπέμφθηκαν με ειδική 
ρύθμιση σε διαιτησία. Πιο συγκεκριμένα, ο 
εργολάβος ζήτησε να ακυρωθεί η απόφαση 
της Αττικό Μετρό, με την οποία παρατάθηκε 
έως τις 25 Νοεμβρίου 2016 η προθεσμία ολο-
κλήρωσης του έργου.  

Η κοινοπραξία (ΑΕΓΕΚ, Impregilo, Ansaldo, 
Seli, Ansaldobreda) έχει κατασκευάσει το 
38-39% του έργου και έχει εισπράξει 385 
εκατ. ευρώ από τα 969 εκατ. ευρώ του συνο-
λικού προϋπολογισμού του. n

Ενώνουν τις δυνάμεις τους το ΤΕΕ/ΤΚΜ και 
η Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας (ΑΖΚ ΑΕ), 
ενισχύοντας περαιτέρω τη συνεργασία τους, 
που ξεκίνησε με τη συμμετοχή του πρώτου στη 
συμβουλευτική επιτροπή, που συγκροτήθηκε 
για τη δεύτερη.

Η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ ΤΕΕ/ΤΚΜ 
και ΑΖΚ ΑΕ θα επισφραγιστεί με την υπογραφή 
σχετικού μνημονίου, ενδεχομένως εντός του 
Ιανουαρίου, όπως αποφασίστηκε στη διάρκεια 
συνάντησης μεταξύ των προέδρων των δύο 
φορέων, Πάρη Μπίλλια και Δημήτρη Λακασά, 
που πραγματοποιήθηκε στις 27 Νοεμβρίου, 
στις εγκαταστάσεις του ΤΕΕ/ΤΚΜ.
Το ΤΕΕ/ΤΚΜ θα παράσχει στην ΑΖΚ την τεχνο-
γνωσία του για τη διοργάνωση αρχιτεκτονικών 
διαγωνισμών ιδεών με θέμα τη διαμόρφω-
ση των υφιστάμενων κτηρίων του ΕΘΙΑΓΕ, τα 
οποία βρίσκονται στα 60 στρέμματα, που πα-
ραχωρήθηκαν για τη δημιουργία της Ζώνης.
Η δε ΑΖΚ ΑΕ θα βοηθήσει το ΤΕΕ/ΤΚΜ να 
αναβαθμίσει το τριήμερο επιχειρηματικότη-

τας που διοργανώνει το Τμήμα, αξιοποιώντας 
το know-how που έχει αναπτύξει μέσω και 
του προγράμματος “Grow 2 Market”, που εκ-
παίδευσε τους ιδρυτές 12 start ups και τους 
έφερε σε επαφή με επτά δυνητικούς επενδυ-
τές-χρηματοδότες.
Περαιτέρω, ο κ.Λακασάς ενημέρωσε τον πρόε-
δρο του ΤΕΕ/ΤΚΜ για τα όσα έχουν μέχρι στιγ-
μής γίνει για τη δημιουργία της Ζώνης, ενώ 
παρουσίασε και τους επόμενους στόχους. 

Κάνοντας απολογισμό όσων έχουν δρομο-
λογηθεί από την ανάληψη των καθηκόντων 
της νέας διοίκησης τον περσινό Νοέμβριο, ο 
κ.Λακασάς ανέφερε μεταξύ άλλων -εκτός από 
τη δημιουργία του innovation hub και την πα-
ραχώρηση της έκτασης- την ολοκλήρωση του 
στρατηγικού σχεδίου της εταιρείας και την 
τροποποίηση του ιδρυτικού της νόμου. 
Σημειώνεται ότι ο προϋπολογισμός της ΑΖΚ 
δεν ξεπέρασε τα 105.000 ευρώ πέρυσι και τα 
205.000 φέτος, ενώ το 2015 αναμένεται να δι-
αμορφωθεί στα 275.000 ευρώ. n

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ 
ΤΟΥ ΚΚΕ

Για την πορεία των έργων του Μετρό Θεσσαλο-
νίκης, το Ρυθμιστικό Σχέδιο και την κατάργη-
ση του ΟΡΘΕ συζήτησαν μέλη της διοικούσας 
επιτροπής του ΤΕΕ/ΤΚΜ και εκπρόσωποι του 
ΚΚΕ, στη διάρκεια συνάντησης, που πραγμα-
τοποιήθηκε τον Νοέμβριο στις εγκαταστάσεις 
του Επιμελητηρίου.
Από πλευράς του ΚΚΕ, στη συνάντηση συμμε-
τείχαν ο βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης, Θεοδό-
σης Κωνσταντινίδης, τοπογράφος μηχανικός, 
και ο Νίκος Ζιώκας, ηλεκτρολόγος μηχανικός, 
με τη διπλή ιδιότητα του στελέχους του κόμμα-
τος και του μέλους της διοικούσας επιτροπής 
του ΤΕΕ/ΤΚΜ. n



Η ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟ 2014-2016

Στην υιοθέτηση των αρχών της βιώσιμης ανάπτυ-
ξης, με έμφαση στα ζητήματα της ενέργειας και 
του περιβάλλοντος, εστιάζει τον προγραμματισμό 
της για την τριετία 2014-2016 η 17μελής Μόνιμη 
Επιτροπή Ενέργειας και Περιβάλλοντος (ΜΕΠ) 
του ΤΕΕ/ΤΚΜ, με πρόεδρο τον μηχανολόγο μη-
χανικό Γιώργο Μπανιά. Παράλληλα, η ΜΕΠ έχει 
ως στρατηγικό στόχο την ανάδειξη του ρόλου των 
μηχανικών στα θέματα ενέργειας και περιβάλλο-
ντος, αλλά και τη συγγραφή μόνιμων στηλών στο 
‘Τεχνογράφημα”, π.χ., για θέματα όπως η ελλη-
νική νομοθεσία. Η σύνοψη του προγραμματισμού 
δραστηριοτήτων της ΜΕΠ για τα έτη 2014-2016 
(που παρουσιάζεται αναλυτικά στην ιστοσελίδα 
του ΤΕΕ/ΤΚΜ) ακολουθεί:

ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕΕ/ΤΚΜ, 2014-2016
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Η πρόσβαση στην ενέργεια λειτουργούσε παρα-
δοσιακά ως παράγοντας κοινωνικοοικονομικής 
ανάπτυξης και βελτίωσης της ποιότητας ζωής. 
Τις τελευταίες δύο δεκαετίες ωστόσο, ο Δυτικός 
κόσμος την εκλαμβάνει εκτός από κοινωνικό 
αγαθό και ως σημαντική πηγή ρύπανσης (ταυ-
τόχρονα δε και ως πεδίο τεχνολογικής καινοτο-
μίας). Από την άλλη πλευρά, το χάσμα ανάμεσα 
στις περιβαλλοντικές προτεραιότητες της Δύσης 
και τις (κλασσικές) ενεργειακές ανάγκες του 
αναπτυσσόμενου κόσμου παραμένει ευρύτατο. 
Για το λόγο αυτό κυρίως η σχέση ενέργειας-περι-
βαλλοντικής προστασίας-κοινωνικοοικονομικής 
ανάπτυξης αναδείχθηκε ως ένα από τα σημαντι-
κότερα ζητήματα προς αντιμετώπιση και ρύθμιση 
κατά τη διάρκεια των σημαντικότερων διεθνών 
συνδιασκέψεων του ΟΗΕ, τα τελευταία είκοσι 
περίπου χρόνια.

1. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
Σύμφωνα με τον προγραμματισμό της ΔΕ του 
ΤΕΕ/ΤΚΜ βασικό αντικείμενο των δράσεων που 
καλείται να υποστηρίξει, επιστημονικά και ορ-
γανωτικά, η ΜΕ Ενέργειας και Περιβάλλοντος 
εστιάζουν προς την κατεύθυνση υιοθέτησης των 
αρχών της Βιώσιμης Ανάπτυξης. Αναντίρρητα, 
βασικοί πυλώνες της ΒΑ αποτελούν και τα ζητή-
ματα που άπτονται στη διαχείριση της ενέργειας 
και του περιβάλλοντος. Υπό το ως άνω πρίσμα και 
στο πλαίσιο της λειτουργίας της τα επόμενα τρία 
έτη (2014 -2016), η ΜΕ Ενέργειας και Περιβάλ-
λοντος (ΜΕΠ) του ΤΕΕ/ΤΚΜ έχει ως στρατηγικό 
στόχο να αναδείξει το ρόλο του Μηχανικού στα 
θέματα της ενέργειας και του περιβάλλοντος. 

2. ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ AΞΟΝΕΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ
Οι προτεινόμενοι άξονες που θα καλύψουν οι 
ενέργειες και δράσει της ΜΕΕΠ την περίοδο 
2014-2016 είναι:

1. Θεσμικό πλαίσιο περιβάλλοντος
2. Νομοθεσία – Παρακολούθηση, Σχολιασμός, 
Νεες Ρυθμίσεις
3. Φυσικό περιβάλλον. Θεσμικό πλαίσιο υγροτό-
πων και προστατευόμενων περιοχών
4. Περιβαλλοντικός σχεδιασμός και αδειοδότη-
ση έργων υποδομής/επιπτώσεις 

5. Διαχείριση στερεών αποβλήτων
6. Διαχείριση ειδικών αποβλήτων
7. Απορρίμματα – ΧΑΔΑ – Διαχείριση 
Υγρών Αποβλήτων
8. Οικιστικό αστικό περιβάλλον
9. Κλιματική Αλλαγή: Προσαρμογή 
και Ανάσχεση
10. Διαθεσιμότητα και αξιοποίηση 
εθνικών ενεργειακών πόρων 
11. Ενέργεια και Περιβάλλον στην Μακεδονία
12. Καινοτόμες τεχνολογίες εφαρμογών ΑΠΕ 
και Εξοικονόμησης Ενέργειας
13. Αιολική Ενέργεια
14. Ενεργειακή και Περιβαλλοντική 
Πιστοποίηση
15. Ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΗΕ
16. Ιδιωτικοποίηση της ‘Μικρής ΔΕΗ’
17. Γενικά θέματα

3. ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΟΕ 1: Αρθρογραφίας στο Τεχνογράφημα σχετικής 
με τους σκοπούς και στόχους της ΜΕ.
ΟΕ 2: Αξιοποίησης χρηματοδοτικών – επενδυτι-
κών εργαλείων/στρατηγικών για έργα Ενέργειας 
και Περιβάλλοντος.
ΟΕ 3: Σύνταξη εγχειριδίου για τη σωστή συντή-
ρηση και διαχείριση των Φ/Β πάρκων ισχύος έως 
500 ΚW στο τέλος της ωφέλιμης του ζωής.
ΟΕ 4: Επιπτώσεις στη ανθρώπινη υγεία από την 
καύση της Βιομάζας.
ΟΕ 5: Σύνταξη καταλόγου τεχνικών προδιαγρα-
φών ΜΠΕ.
ΟΕ 6: Διαχείριση Επικίνδυνων Αποβλήτων.
ΟΕ 7: Περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη δημι-
ουργία αιολικών πάρκων.
OE 8: Διαχείριση Αποβλήτων Εκσκαφών Κατα-
σκευών και Κατεδαφίσεων.
OE 9: Αποτίμηση αποτελεσμάτων εφαρμογής των 
Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης και η 
μετάβαση από το ΠΕΑ στην Ηλεκτρονική Ταυτό-
τητα κτιρίων. 
OE 10: Αξιολόγηση και παρακολούθηση της 
εφαρμογής του Σχεδίου Διαχείρισης Υδατικού 
Διαμερίσματος Κεντρικής Μακεδονίας σε εφαρ-
μογή της οδηγίας πλαίσιο για τα νερά.
OE 11: Παρακολούθηση και Προσαρμογή της 
ΠΚΜ στον Νέο ΠΕΣΔΑ.
OE 12: Παρακολούθηση και αξιολόγηση των έρ-
γων και των μέτρων αποκατάστασης της λίμνης 
Κορώνειας.
OE 13: LNG terminals έγχυση στο δίκτυο πο-
σοτήτων αερίου LNG vessels και διεύρυνση της 
αγοράς σε απομακρυσμένους καταναλωτές.
OE 14: Ανάδειξη του scarcity rent και προσδιορι-
σμός των αποθεμάτων του λιγνίτη σε συνεργασία 
με την ΔΕΗ και το πρώην ΙΤΕΣΚ.
OE 15: Εθνικός ενεργειακός στρατηγικός σχεδι-
ασμός.

Προηγούμενης προγραμματικής περιόδου
• «Μεταλλευτική δραστηριότητα στο Ν. Κιλκίς» 
(σε εξέλιξη) 
• «Αξιοποίηση Αργούσας Περιουσίας» (σε εξέ-
λιξη) 
• «Αποτίμηση της επιβάρυνσης της ατμόσφαιρας 
σε αιωρούμενα σωματίδια από τις διεργασίες με-
ταφόρτωσης στερεών στον Ο.Λ.Θ.» (σε εξέλιξη) 
• «Νέος Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης 
Στερεών Αποβλήτων» (σε εξέλιξη)

4. ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
− Θεσμοθέτηση εκδηλώσεων και δράσεων στο 
πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος
− Αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων για 
έργα Ενέργειας και Περιβάλλοντος
− Αστική Βιώσιμη Ανάπτυξη (σε συνεργασία με τη 
ΜΕ Χωροταξίας)

5. ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ
Στο πλαίσιο της λειτουργίας της ΜΕΕΠ προτεί-
νεται η οργάνωση των εξής σεμιναρίων μικρής 
διάρκειας:
Σεμινάριο 1: Σύνταξη Μελετών Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων
Σεμινάριο 3: Σύνταξης Εκθέσεων βιωσιμότητας 
και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
Σεμινάριο 4: Το πρότυπο διαχείρισης ενέργειας 
ISO 50001

6. ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

I. Διασύνδεση ΜΕ με σχετικούς φορείς
Σε πρώτο επίπεδο θα πραγματοποιηθεί χαρτο-
γράφηση του` συνόλου των σχετικών φορέων 
ενώ σε δεύτερο επίπεδο θα «χρεωθούν» τα μέλη 
της επιτροπή την παρακολούθηση των δράσεων 
των συγκεκριμένων φορέων. Ενδεικτικά παρατί-
θενται οι κάτωθι:

Περιβάλλοντος
Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟ.
Δ.Σ.Α.)
Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας
Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδια-
σμού ΠΚΜ
Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος & Αειφόρου Ανά-
πτυξης (www.ekpaa.gr)
Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος (http://
www.i-bec.org/)
Ενέργειας
Δημόσια Επιχείρηση Αερίου Α.Ε. - ΔΕΠΑ
Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας – ΡΑΕ

ΜΕΛΗ: Όλα τα μέλη της Επιτροπής
Συντονιστής: Μ. Λαμπρίδη / Α. Μιχαηλίδου

II. Ανάπτυξη συστήματος διαδικτυακής επικοι-
νωνίας/εξωστρέφειας
- Δημιουργία εσωτερικού forum επικοινωνίας 
(linkedin page)
ΜΕΛΗ: Ν. Ζαφειρίου, Μ. Λαμπρίδη, Γ. Μπανιάς, 
Γ. Κοσμίδης, Χ. Παπαδόπουλος
Συντονιστής: Ν. Ζαφειρίου
III. Ανάπτυξη ενημερωτικών φυλλαδίων σε θέ-
ματα Ενέργειας και Περιβάλλοντος
- Δημιουργία φυλλαδίου για περιβαλλοντική εκ-
παίδευση
- Δημιουργία φυλλαδίου για βέλτιστες πρακτικές 
διαχείρισης ενέργειας
- Δημιουργία φυλλαδίου για τις επιπτώσεις στην 
υγεία από την καύση αμφιβόλου ποιότητος βιο-
μάζας για οικιακή θέρμανση

7. ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
− 1 τακτική συνεδρίαση ανά μήνα
− Δυνατότητα απουσίας από τις συνεδριάσεις τις 
επιτροπής: 3 φορές
− Διαγραφή του μέλους και αντικατάστασή του 
από τη βάση δεδομένων των επιλαχόντων. n
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SPECIAL
SPATIAL PLANNING ANd 
ENErGY FOr COMMuNITIES 
IN ALL LANdSCAPES 
n  Κυριακή Πετρίδου, Αρχιτέκτων μηχ., Msc

Το πρόγραμμα SPECIAL είναι μια Ευρωπαϊκή Σύ-
μπραξη με βασικό στόχο την ενίσχυση της ικανότη-
τας των Φορέων Χωρικού Σχεδιασμού στη μετάδοση 
γνώσης, με σκοπό τη βελτίωση των ικανοτήτων των 
τοπικών αρχών και των σχεδιαστών του χώρου, 
στην εφαρμογή αποτελεσματικών και βιώσιμων 
ενεργειακών πολιτικών και μέτρων σε περιφε-
ρειακά και τοπικά σχέδια. Χρηματοδοτείται από το 
πρόγραμμα «Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη» 
(Intelligent Energy Europe) και συμμετέχουν οκτώ 
(8) Σύλλογοι Χωρικού Σχεδιασμού από Αυστρία, 
Βρετανία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ιταλία, Ουγ-
γαρία και Σουηδία, με επικεφαλής εταίρο τον Σύλ-
λογο Πολεοδόμων και Χωροτακτών της Βρετανίας 
(TCPA). Εταίρος από την Ελλάδα είναι ο ΟΡΘ, ενώ 
το ΤΕΕ/ΤΚΜ συμμετέχει στο πρόγραμμα ως Πολλα-
πλασιαστής. 
Στο πλαίσιο του προγράμματος πραγματοποιήθη-
κε τον Σεπτέμβριο του 2014, στην πόλη Μπρέσια 
(Brescia) της Ιταλίας, Εκπαιδευτικό Εργαστήριο για 
τους Πολλαπλασιαστές, με συμμετοχή Εταίρων και 
Πολλαπλασιαστών από τις οκτώ χώρες. Το ΤΕΕ/ΤΚΜ 
συμμετείχε με εκπρόσωπο την Κυριακή Πετρίδου 
(Αρχιτέκτονα μηχανικό, MSc στον Περιβαλλοντικό 
Σχεδιασμό, υπάλληλο του Τμήματος). Διαμορφώ-
θηκαν οκτώ γκρουπ, με έναν εκπρόσωπο από κάθε 
χώρα, για να συζητήσουν τα κύρια θέματα του ερ-
γαστηρίου, να μοιραστούν εμπειρίες, να ταυτοποι-
ήσουν τα εμπόδια και τις ευκαιρίες που παρουσι-
άζονται και να βρουν εφαρμόσιμες λύσεις, ικανές 
να μεταφερθούν στην κάθε χώρα. Το κάθε γκρουπ 
κλήθηκε να απαντήσει σε κοινές ερωτήσεις, ενώ τα 
συμπεράσματα τροφοδότησαν τη γενική συζήτηση, 
που ακολούθησε. 
Μία από τις πιο ενδιαφέρουσες Μελέτες Περί-
πτωσης (Case Studies) που παρουσιάστηκαν, ήταν 
η περίπτωση της Γενεύης και τα καινοτόμα έργα 

της, για την ενεργειακή μετάβαση από τον άνθρακα 
στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (Lake Geneva’s 
long-distance heαting project).

Πλαίσιο και Ιστορικό του Έργου
Κατά την διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών, η οι-
κονομική ελκυστικότητα της Γενεύης είχε σαν επα-
κόλουθο την δημογραφική μεγέθυνση και την ισχυ-
ρή αστική ανάπτυξη στα προάστια της, η οποία προ-
βλέπεται να συνεχιστεί με την κατασκευή συνολικά 
50.000 νέων κατοικιών μέχρι το 2030. Αναγνωρίζο-
ντας ότι λόγω της κλιματικής αλλαγής απαιτείται η 
μετάβαση από τα ορυκτά καύσιμα στις ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας, το Καντόνι της Γενεύης υιοθέτησε 
μια φιλοσοφία, που συνδυάζει το σχεδιασμό για την 
παραγωγή και την κατανάλωση ενέργειας, με τον 
χωρικό σχεδιασμό. Η προσέγγιση αυτή υποστηρί-
χθηκε και νομοθετικά, με σκοπό τον συνδυασμό του 
χωρικού και του ενεργειακού σχεδιασμού με τέτοιο 
τρόπο, ώστε τα ζητήματα της ενέργειας να είναι 
πλήρως ενσωματωμένα στον χωρικό σχεδιασμό. 
Από το τέλος του 2013, τα ζητήματα της στέγασης, 
της ενέργειας και της πολεοδομίας έχουν συγκε-
ντρωθεί σε ένα ενιαίο Τμήμα Πολεοδομίας, Κατοι-
κίας και Ενέργειας (Town Planning, Housing and 
Energy Department - DALE). Προκειμένου να συν-
δυάσει την ενέργεια και τον πολεοδομικό σχεδια-
σμό, το Καντόνι της Γενεύης ανέπτυξε μια σειρά από 
εργαλεία χωρικού ενεργειακού σχεδιασμού. Η δια-
χείριση των πηγών ενέργειας περιλαμβάνεται τώρα 
στον νέο Πολεοδομικό και Χωροταξικό Σχεδιασμό 
2030 (Town and Country Planning 2030 Plan). To 
σχέδιο αυτό περιλαμβάνει επίσης τις κατευθύνσεις 
- κλειδιά για την ενεργειακή πολιτική, ενώ ένα πιο 
λεπτομερές masterplan για «καθαρή ενέργεια» 
βρίσκεται σε εξέλιξη. 

Ένα Γενικό Πλαίσιο Ενέργειας Εδαφικής Περιοχής 
(Territorial Energy Concept - TEC), υπάρχει τώρα 
για κάθε μια διαδικασία χωρικού σχεδιασμού, από 
τα τοπικά σχέδια έως τα σχέδια για πολύ ευρύτερες 
περιοχές. Ο σκοπός αυτών των Γενικών Πλαισίων 
είναι:
- Να προσδιορίσουν τους βασικούς συμμετέχοντες 
και τους αντίστοιχους ρόλους τους.
- Να τους συντονίσουν, λαμβάνοντας υπόψη τα συμ-
φέροντα και τους περιορισμούς τους.
- Να προσφέρουν στρατηγικές ενεργειακού εφοδι-
ασμού, που εκμεταλλεύονται καλύτερα τους τοπι-
κούς πόρους.

Οδηγώντας όλη την Επικράτεια στο δρόμο της Βι-
ωσιμότητας
Ενσωματωμένο σε μια πρωτοπόρα Δράση για την 
Ενέργεια, το Γενικό Πλαίσιο Ενέργειας Εδαφικής 
Περιοχής (TEC), είναι τώρα μέρος κάθε νέου σχε-
δίου χωρικού σχεδιασμού. Αυτή η προσέγγιση είναι 
πρωτοποριακή εξαιτίας των τριών της διαστάσεων:
- Χωρική Διάσταση: επέκταση των περιοχών του 
έργου, έτσι ώστε να επιτευχθούν συνολικά βέλτιστα 
αποτελέσματα από την άποψη της ενέργειας, αλλά 
και από οικονομική και κοινωνική άποψη.
- Χρονική Διάσταση: Θεώρηση σχετικά με την ικα-
νότητα ενός έργου να εξελίσσεται στο χρόνο, βασι-
ζόμενο στις διαθέσιμες πηγές ανανεώσιμης ενέρ-
γειας και στις απαιτήσεις για ενέργεια.
- Αλληλεπιδραστική Διάσταση: Ανάπτυξη μιας 
συντονισμένης στρατηγικής μεταξύ των διαφόρων 
εμπλεκομένων στην περιοχή του έργου, συμπερι-

λαμβανομένων των σχεδιαστών του χώρου και των 
ειδικών της ενέργειας.

Από το Κτίριο στην Οικο-περιοχή

Καινοτόμα Έργα ως Πεδίο Δοκιμών
Τα έργα που ξεκίνησαν στο Καντόνι της Γενεύης, 
έδωσαν τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να 
αντλήσουν πολύτιμα διδάγματα για μελλοντικά έργα, 
ενώ παράλληλα απέδειξαν γρήγορα την προστιθέ-
μενη αξία του συντονισμού και της συνεργασίας.
Το GeniLac Project (2) έχει στόχο να αναπτύξει ένα 
θερμικό δίκτυο (ζεστό και κρύο) σε μία ευρεία περι-
οχή, χρησιμοποιώντας νερό από τη Λίμνη της Γενεύ-
ης. Το GeniLac εμπνεύστηκε από το Έργο Geneva-
Lake-Nations (GLN) (1), το οποίο είναι παρόμοιο, 
αλλά μικρότερης κλίμακας δίκτυο πιλοτικού έργου, 
που υποστηρίχθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και 
το οποίο απέδειξε το θερμικό δυναμικό της Λίμνης. 
Το GLN τέθηκε σε λειτουργία το 2009 και καλύπτει 
τα κτίρια στην «περιοχή των Εθνών».  Το νέο έργο 
Genilac θα επεκταθεί στο κέντρο της πόλης, και 
αργότερα, στη ζώνη γύρω από το αεροδρόμιο. Η 
αρχή είναι απλή, τίθεται σε εφαρμογή ένα υδροθερ-
μικό δίκτυο, που χρησιμοποιεί και τροφοδοτείται 
από το νερό της λίμνης, για την ψύξη των κτιρίων 
σε ορισμένες περιοχές. Το νερό αντλείται από βά-
θος άνω των 40 μέτρων και παρέχεται στα κτίρια με 
ένα δίκτυο αγωγών, που συνδέουν τα αντλιοστάσια 
στην όχθη της λίμνης, με τα νεόδμητα κτίρια. Το 
καλοκαίρι, τα κτίρια ψύχονται μέσω ενός εναλλάκτη 
θερμότητας και με την ανάλογη προσαρμογή στους 
σταθμούς ελέγχου. Το χειμώνα, ιδιαίτερα αποδοτι-
κές αντλίες θερμότητας θερμαίνουν τα κτίρια. Αυτά 
τα θερμικά συστήματα μπορούν να κάνουν χρήση 
και του υπάρχοντος εξοπλισμού υφιστάμενων κτιρί-
ων, έτσι οποιαδήποτε κτίρια που συνδέονται με τα 
συστήματα αυτά βλέπουν την κατανάλωση ηλεκτρι-
κού ρεύματος να μειώνεται έως και  80%. Το σύστη-
μα καταργεί επίσης την ανάγκη για ψυκτικά αέρια 
(που χρησιμοποιούνται για τον κλιματισμό), τα οποία 
συμβάλλουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου. Μετά 
τη χρήση του, το νερό της λίμνης επιστρέφει στην 
φυσική του κατάσταση, ως επιφανειακό νερό. Κα-
θώς η θερμοκρασία του βρίσκεται κοντά σε εκείνη 
του φυσικού περιβάλλοντος, δεν διαταράσσεται  η 
υδατική ισορροπία της λίμνης.

Στη γειτονιά που βρίσκεται στην περιοχή Jonction 
(3), θα αναπτυχθεί ένα θερμικό δίκτυο μεγάλων 
αποστάσεων, που θα χρησιμοποιεί το νερό του 
ποταμού Ροδανού (rhone). Η επιλογή αυτή έχει 

Ενέργεια από Ορυκτά 
Καύσιμα
Ατομική και Ιδιωτική 
Λογική
Θεώρηση μεμονωμένου 
κτιρίου (ως προς την θέρ-
μανση κ.λπ.)

Μετάβαση σε Ανανεώσι-
μες Πηγές Ενέργειας
Θεώρηση σε διάφορα 
χωρικά επίπεδα
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Τα καινοτόμα έργα της Γενεύης για την ενεργειακή μετάβαση 
από τον άνθρακα στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας: 
(1) Geneva-Lake-Nations (GLN), (2) GeniLac, (3) Jonction, 
(4) Βιομηχανική Ζώνη Plan-les-Quates & Οικιστική Περιο-
χή Les Cherpines, (5) Praille-Acacias-Vernets (PAV)

Η κλιμάκωση της εφαρμογής του δικτύου θέρμανσης που 
χρησιμοποιεί το νερό του ποταμού Ροδανού (rhone) στην 
περιοχή Jonction (3) και η σύνδεση της με το GeniLac 
Project (2).

Στο GeniLac Project (2), το νερό της λίμνης της Γενεύης 
χρησιμοποιείται για θέρμανση ή ψύξη, μέσω ενός αντλιο-
στασίου και μιας θερμικής εγκατάστασης στο υπόγειο του 
κτιρίου.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ 
ΔΟΜΗΣΗΣ (Ν.4269)  
ΖΗΤΑ ΤΟ ΤΕΕ/ΤΚΜ

Την έκδοση διευκρινιστικών οδηγιών, σε σχέ-
ση με την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του 
Νόμου 4269/14, που αφορούν τον συντελεστή 
δόμησης (ΣΔ), ζητά το ΤΕΕ/ΤΚΜ, με επιστολή 
του προς τον γενικό γραμματέα Χωρικού Σχε-
διασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, Σωκράτη 
Αλεξιάδη.
Η επιστολή εστάλη με αφορμή τα προβλήματα 
που αντιμετωπίζουν πολλοί μηχανικοί-μέλη 
του ΤΕΕ/ΤΚΜ κατά τις συναλλαγές τους με τις 
Υπηρεσίες Δόμησης (ΥΔΟΜ) ορισμένων Δή-
μων, οι οποίες αφορούν την ορθή εφαρμογή 
των συγκεκριμένων διατάξεων.
¨Επειδή ο Σ.Δ. αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημα-
ντικό μέγεθος κατά την έκδοση των αδειών δό-
μησης και επηρεάζει ουσιαστικά την αξία ενός 
οικοπέδου αλλά και το δομημένο περιβάλλον, 
εν γένει, της περιοχής όπου εντάσσεται το οι-
κόπεδο, θεωρούμε ότι για την προστασία του 
δημοσίου συμφέροντος και για την διευκόλυν-
ση των συναδέλφων μηχανικών στο έργο τους 
είναι απαραίτητη η έκδοση διευκρινιστικών 
οδηγιών” υπογραμμίζεται στην επιστολή, το 
πλήρες κείμενο της οποίας ακολουθεί: 
“Έχουμε πληροφορηθεί από μέλη του τμήμα-
τος μας, σχετικά με τα προβλήματα που αντι-
μετωπίζουν στις συναλλαγές τους με ΥΔΟΜ 
ορισμένων Δήμων, οι οποίες αφορούν την 
ορθή εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4269/14 
«Χωροταξική και πολεοδομική μεταρρύθμιση 
− Βιώσιμη ανάπτυξη». Συγκεκριμένα:
  Μετά την ψήφιση του Ν.4269/14 «Χωροταξι-
κή και πολεοδομική μεταρρύθμιση − Βιώσιμη 
ανάπτυξη» ο οποίος καταργεί, σύμφωνα με 
την  παρ. 1β άρθ. 13α, τα «άρθρα 1 έως και 7, 
καθώς και 18, 25, 26 του Ν. 2508/1997, όπως 
ισχύουν» και επομένως καταργεί και την πρό-
βλεψη της παρ. 8, άρθ. 4 του Ν. 2508/97, σύμ-
φωνα με την οποία: 
«Μετά την έγκριση του Γ.Π.Σ. και μέχρι την 
αναθεώρηση του Σχεδίου Πόλεως της περιο-

χής και την προσαρμογή του προς το Γ.Π.Σ. , 
δεν επιτρέπεται η έκδοση οικοδομικών αδει-
ών με βάση συντελεστή δόμησης ανώτερο από 
το μέσο συντελεστή που ορίζεται στο Γ.Π.Σ. Αν 
ο συντελεστής δόμησης που προβλέπεται από 
το σχέδιο πόλεως της περιοχής είναι κατώτε-
ρος από τον οριζόμενο στο Γ.Π.Σ. μέσο συντε-
λεστή, οι οικοδομικές άδειες εκδίδονται με 
βάση τον κατώτερο αυτό συντελεστή» 
ορισμένες υπηρεσίες δόμησης εξακολουθούν 
να εφαρμόζουν τις προβλέψεις της καταργού-
μενης διάταξης σχετικά με τον επιτρεπόμενο 
συντελεστή δόμησης.
Επειδή ο Σ.Δ. αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντι-
κό μέγεθος κατά την έκδοση των αδειών δό-
μησης και επηρεάζει ουσιαστικά την αξία ενός 
οικοπέδου αλλά και το δομημένο περιβάλλον, 
εν γένει, της περιοχής όπου εντάσσεται το οι-
κόπεδο, θεωρούμε ότι για την προστασία του 
δημοσίου συμφέροντος και για την διευκόλυν-
ση των συναδέλφων μηχανικών στο έργο τους 
είναι απαραίτητη η έκδοση διευκρινιστικών 
οδηγιών σχετικά με την ορθή εφαρμογή των 
διατάξεων του Ν-4269/14  που αφορούν τον 
επιτρεπόμενο συντελεστή δόμησης.
Παρακαλούμε να προβείτε σε όλες της απα-
ραίτητες ενέργειες για την έκδοση και την 
αποστολή των σχετικών οδηγιών προς τις 
αρμόδιες υπηρεσίες και την ενημέρωση μας 
σχετικά”. n

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣIΑ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡAΦΟΥΣ

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας/Τμή-
μα Κεντρικής Μακεδονίας (ΤΕΕ/ΤΚΜ)  
θα συνάψει συμβάσεις μίσθωσης έργου 
με δύο (2)  Δημοσιογράφους, μέλη της 
ΕΣΗΕΜΘ, με αντικείμενο (αντιστοί-
χως):

Α) την ευθύνη της έκδοσης του περιο-
δικού «Τεχνογράφημα», την υποστήρι-
ξη της εκδοτικής δραστηριότητας του 
Τμήματος και της επικοινωνίας του 
Επιμελητηρίου με τα μέλη του.

Β) την ευθύνη του Γραφείου Τύπου

Αναλυτικά η πρόσκληση με πληροφορί-
ες, στο site του ΤΕΕ/ΤΚΜ: 
www.tkm.tee.gr

επεκταθεί και σε υφιστάμενα κτίρια, αν και στην 
περίπτωση αυτή το 10% της ενέργειας προέρχεται 
από ορυκτά καύσιμα ως συμπληρωματική πηγή. 
Σταδιακά το δίκτυο αυτό θα συνδεθεί με το δίκτυο 
του GeniLac και θα αντικαταστήσει  το νερό από το 
Ροδανό ποταμό με το νερό της Λίμνης, περαιτέρω 
δε θα ενισχύσει την αποτελεσματικότητα της θερμι-
κής αντλίας, παρέχοντας μεγαλύτερη σταθερότητα 
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ΕΚΘΕΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟ-
ΓΙΚΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ 
με τίτλο «Γράμματα 
από το “Υπόγειο”», 
με ευρήματα από 
την αρχαία Μεθώνη. 
Έως τέλος 2014, 
Αρχαιολογικό Μου-
σείο Θεσσαλονίκης. 
Πληρ.: 2310 830538 
και www.amth.gr
 

ΕΚΘΕΣΗ με θέμα 
«Αγορά & Δώρον-φα-
ντάσματα της φιλοξε-
νίας» με συμμετοχή 
25 καλλιτεχνών από 
Αυστρία, Γερμανία και 
Ελλάδα. Ένα είδος 
καλλιτεχνικού πειρα-
ματισμού πάνω στην 
πράξη του «δίνω και 
λαμβάνω» καθώς και 
της «ανταλλαγής». 
Έως  25 Ιανουαρίου  
2015. Mορφωτικό 
Ίδρυμα Εθνικής 
Τράπεζας, Βίλα Κα-
παντζή, Βασιλίσσης 
Όλγας 108, Θεσσα-
λονίκη. Πληρ.: 2310 
295 170.
 
 ΕΚΘΕΣΗ του έργου 
του Στέφανου Τσι-
βόπουλου Ιστορία 
Μηδέν, (φιλμ) που 
διακρίθηκε στην 
55η Μπιενάλε της 
Βενετίας. Έως 10 
Ιανουαρίου 2015, 
Κέντρο Σύγχρονης 
Τέχνης Θεσσαλονίκης 
του ΚΜΣΤ (Αποθήκη 
Β1-λιμάνι). Η έκθεση 
πραγματοποιείται με 
την ευγενική χορη-
γία του Οργανισμού 
Πολιτισμού και Ανά-
πτυξης ΝΕΟΝ και της 
OuTSET.
 

ΕΚΘΕΣΗ  με τίτλο 
«Αναμνήσεως χάριν... 
Εικόνες και πρόσωπα 
της  Οθωμανικής 
Θεσσαλονίκης», από 
την ιδιωτική συλλογή 
του Γιώργου Κωνστα-
ντινίδη που περιλαμ-
βάνει φωτογραφίες, 
εικόνες, αρχειακό 
υλικό της περιόδου 

1860-1912. Έως 31 
Δεκεμβρίου 2014, 
Κέντρο Ιστορίας Θεσ-
σαλονίκης (Μέγαρο 
Μπίλλη),  Πλατεία 
Ιπποδρομίου, www.
thessaloniki.gr
 

ΕΚΘΕΣΗ με τίτλο 
«Η ΕΥΡΩΠΗ ΤΗΣ 
ΕΛΛΑΔΟΣ. ΑΠΟΙΚΙΕΣ 
ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ 
ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ 
ΤΗΣ ALPHABANK» 
διοργανώνει το Αρ-
χαιολογικό Μουσείο 
Θεσσαλονίκης και η 
Νομισματική Συλλογή 
της AlphaBank, σχε-
τικά με  τον ελληνικό 

αποικισμό, τη διάδο-
ση και τη χρήση του 
νομίσματος, του βα-
σικού συναλλακτικού 
μέσου, στην Ευρώπη.  
Έως 19 Απριλίου 
2015, Αίθουσα Πε-
ριοδικών Εκθέσεων, 
Αρχαιολογικό Μου-
σείο Θεσσαλονίκης,  
Μ. Ανδρόνικου 6. 
Πληρ.: 2310 830538.
 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΞΕΝΑ-
ΓΗΣΕΙΣ από το Κρατι-
κό Μουσείο Σύγχρο-
νης Τέχνης με τους 
επιμελητές και τους 
μουσειοπαιδαγωγούς 
του μουσείου. Κάθε 

Πέμπτη και Σάββατο 
στο ΚΜΣΤ στη Μονή 
Λαζαριστών και κάθε 
Σάββατο στο ΚΣΤΘ 
στην Αποθήκη Β1. 
Πληρ.: 2310 589141.
 

ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΑΙΝΙΩΝ 
ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ με 
τίτλο «Η πιο πικρή 
μέρα», για τα παιδιά, 
σε συνεργασία με το 
Διεθνές Φεστιβάλ 
Ταινιών Μικρού Μή-
κους Δράμας. Στις 
17 Δεκεμβρίου 2014, 
Γαλλικό Ινστιτούτο 
Θεσσαλονίκης. Λ. 
Στρατού 2Α.

ΕΚΘΕΣΗ  με τίτλο «Ο Δομήνικος 
Θεοτοκόπουλος πριν από τον El 
Greco», παρουσιάζει το πολιτι-
σμικό περιβάλλον, μέσα στο οποίο 
διαμορφώθηκε η προσωπικότητα 
του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου, 
πριν αναχωρήσει από τον Χάνδακα 
της Κρήτης (το σημερινό Ηράκλειο) 
για τη Βενετία, το 1567.  Έως 15 
Μαρτίου 2015, Βυζαντινό και Χρι-
στιανικό Μουσείο, Λ. Βασ. Σοφίας 
22, Αθήνα. Πληρ. :  213 213 9572

ΣΥΝΑΥΛΙΑ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα 
«Χριστουγεννιάτικη Νύχτα» διοργανώνει το 
Ελληνικό Τμήμα της Διεθνούς Αμνηστίας 
σε συνεργασία με τον Δήμο Καλαμαριάς. 
Στις 20 Δεκεμβρίου 2014, ώρα 20.00 Δη-
μοτικό Θέατρο Καλαμαριάς «Μελίνα Μερ-
κούρη», Μεταμορφώσεως 7-9 & Αργυρου-
πόλεως γωνία.

Τα έσοδα θα διατεθούν για το έργο και τη 
δράση του Ελληνικού Τμήματος της Διε-
θνούς Αμνηστίας.

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΠΑΖΑΡΙ 
διοργανώνει Σύλλογος Φίλων-
Εθελοντών της Εταιρίας Προ-
στασίας Ανηλίκων Θεσσαλονί-
κης. Στις 17 και 18 Δεκεμβρίου 
2014, Ξενοδοχείο Mediterranean 
Palace,  αίθουσα «Ποσειδώνας»,  
Σαλαμίνος 3, Θεσσαλονίκη.

«PhotoBiennale-Λόγος»,  μεγάλη ομαδική έκθεση με επιλεγμένα 
έργα από συμμετέχοντες στη PhotoBiennale δημιουργούς και από 
τη συλλογή του Μουσείου.  Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης , 
Αποθήκη Α΄ Λιμάνι, Ναυάρχου Βότση 3.Έως τον Ιανουάριο 2015. 

ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ από την 
Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης, σε δι-
εύθυνση ορχήστρας Γ. Βράνου. Στις 1 Ια-
νουαρίου 2015, στις 19.00, Αίθουσα Φίλοι 
της Μουσικής, Μέγαρο Μουσικής Θεσσα-
λονίκης
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ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΤΡΙΗΜΕ-
ΡΟ, διοργανώνει το Αρχαιολογι-
κό Μουσείο Θεσσαλονίκης. Στις 
20/12 Χριστουγεννιάτικη Συναυλία 
Νέων, στις 22/12 Χριστουγεννιάτι-
κη Συναυλία του ΑΜΘ, στις 23/12 
Συναυλία Μουσικής Δωματίου. 

4ο THESSALONIKI FOOD FESTIVAL, συ-
νεχίζονται οι δράσεις στις 20 και 21 Δε-
κεμβρίου 2014. Πληρ.:  http://foodfestival.
thessaloniki.gr/



ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ με τίτλο 
«Θεσσαλονίκη: Το 
χθες. Θεσσαλονίκη: 
Το σήμερα και το 
αύριο» διοργανώνει 
η Πολιτιστική Εται-
ρεία Επιχειρηματιών 
Βορείου Ελλάδος. 
Θα προβληθεί για 1η 
φορά το ντοκιμαντέρ 
«Οι Θησαυροί της 
uNESCO». Στις 15 
Δεκεμβρίου 2014, 
7.00 μ.μ., Βασιλικό 
Θέατρο, Θεσσαλο-
νίκη.
 

4ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ 
ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΝΑΣΤΗ-
ΛΩΣΕΩΝ  διοργανώνει 
στη Θεσαλονίκη η 
Εταιρεία Έρευνας και 
Προώθησης της Επι-
στημονικής Αναστή-
λωσης των Μνημείων 
– ΕΤΕΠΑΜ, το Νοέμ-
βριο του 2015. Ημε-
ρομηνία αποστολής 

τίτλων ανακοινώσεων 
των ενδιαφερόμενων 
από τις 20 Δεκεμβρί-
ου 2014.  Πληρ.: Τηλ. 
2310 423079 ( Καλ-
λιόπη Θεοχαρίδου), 
email: 4etepam.
conference@gmail.
com, ιστοσελίδα : 
www.etepam.gr
 

21ο ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ 
ΣΥΝΕΔΡΙΟ με τίτλο: 
“Επισκευές και Ενι-
σχύσεις Κατασκευών 
2015” διοργανώνει 
το Πανεπιστήμιο 
Πατρών και ΤΕΕ 
- Τμήμα Δυτικής 
Ελλάδος στο πλαίσιο 
της εκπαιδευτικής 
δραστηριότητας του 
μαθήματος “Επισκευ-
ές και Ενισχύσεις 
Κατασκευών από 
Οπλισμένο Σκυρόδε-
μα”, που διδάσκεται 
στο Ε’ Έτος Σπουδών 

του Τμήματος Πολιτι-
κών Μηχανικών του 
Πανεπιστημίου Πα-
τρών., Στις 17 και 18 
Φεβρουαρίου 2015, 
Πάτρα.
Πληρ.:  2610 996539, 
Ε-mail: nkarela@
upatras.gr και ιστο-
σελίδα http://www.
episkeves.civil.
upatras.gr
 

4ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ 
ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟ-
ΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 
ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, διορ-
γανώνει το Τμήμα 
Μηχανικών Χωροτα-
ξίας, Πολεοδομίας 
και Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, της Πο-
λυτεχνικής Σχολής 
του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας. Από 24 
έως 27 Σεπτεμβρίου 
2015, Βόλος. Πληρ.:  

ΕΚΔΗΛΩΣΗ με θέμα «Εκπαίδευση των Μη-
χανικών ως βασικός συντελεστής Καινοτομί-
ας, Επιχειρηματικότητας και Δημιουργικότη-
τας - university Engineering Education and 
Skills for Innovation, Entrepreneurship and 
Creativity» συνδιοργανώνεται από τη Δομή 
Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του 
Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ), την 
Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής 
Αθηνών (ΕΑΤΑ) του Δήμου Αθηναίων, το Τεχνι-
κό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ), την Ελληνική 

Πλατφόρμα Έρευνας και Τεχνολογίας για την Κατασκευή (ΕΠΕΤΚ), την 
Ευρωπαϊκή Ένωση για την Εκπαίδευση των Μηχανικών - European 
Society for Engineering Society (SEFI) και τη Διεύθυνση Επιχειρηματι-
κότητας και Τοπικής Ανάπτυξης του Οργανισμού Ευρωπαϊκής Οικονο-
μικής Συνεργασίας (ΟΟΣΑ). Στις 16 Δεκεμβρίου 2014, στο Δημαρχιακό 
Μέγαρο του Δήμου Αθηναίων. Πληρ.: 210 7722128 και dasta@central.
ntua.gr

24210 74494 και 
24210-74436, email: 
epsatha@prd.uth.gr, 
και thpapath@prd.
uth.gr
 

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ του 
Ελληνικού Ανοι-
κτού Πανεπιστημί-
ου (International 
Conference on 
Business & 
Economics of the 
Hellenic Open 
university 2015 
(ICBE - HOu)). Στις 
6 και 7 Φεβρουαρίου 
2015, Αθήνα. Πληρ.: 
http://icbe-hou.eap.
gr
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΒΡΑ-
ΒΕΙΩΝ από το Ίδρυ-
μα Ανάπτυξης του 
Μετσόβιου Κέντρου 
Διεπιστημονικής 
Έρευνας (ΜΕ.Κ.Δ.Ε.) 
του Ε.Μ.Π. για την 
Προστασία και Ανά-
πτυξη του Ορεινού 
Περιβάλλοντος και 
των Τοπικών Ευρω-
παϊκών Πολιτισμών. 
Προθεσμία υποβολής 
μέχρι 30 Οκτωβρίου 
2015. Πληρ.: 210 
7723944, 7723448 
και  www.ntua.
gr/MIrC/foundation.
htm , http://environ.
survey.ntua.gr/en
 

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ από το 
Σπουδαστήριο Ιστο-
ρίας της Αρχιτεκτονι-
κής του Ε.Μ.Π. Κάθε 
Πέμπτη στις 18.30, 

Κτήριο Αβέρωφ, Αμ-
φιθέατρο 8, Αθήνα. 
Πληρ.: http://www.
ntua.gr/open-space/
dialexis.htm
 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ διορ-
γανώνει η Εταιρεία 
Μελέτης Αρχαίας 
Ελληνικής Τεχνολογί-
ας (ΕΜΑΕΤ) : 
Πληρ.-πρόγραμμα : 
emaet.tee@gmail.
com, www.emaet.
tee.gr, τηλ. 6949 
829158.
 

8ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ της 
Ελληνικής Εταιρείας 
Μη Καταστροφικών 
Ελέγχων (ΕΛΕΜΚΕ), 
με τίτλο: “Η συμβολή 
των ΜΚΕ στην ασφά-
λεια 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. Κων-
σταντίνου 48, Αθήνα. 
Πληρ.: www.hsnt.gr
 

ΕΚΠΟΜΠΗ του Μα-
κεδονικού Μουσείου 
Σύγχρονης Τέχνης 
στο εθελοντικό ρα-
διόφωνο FM 100,6. 
Κάθε Δευτέρα στις 
5 το απόγευμα. Την 
εκπομπή παρουσιά-
ζει το μέλος του ΔΣ 
του Μακεδονικού 
Κέντρου Σύγχρονης 
Τέχνης Aρχιτεκτο-
νικής και Βιομηχα-
νικού Σχεδιασμού, 

δημοσιογράφος Κώ-
στας Μαρίνος και θα 
ενημερώνει το κοινό 
για τις πολλές δρα-
στηριότητες του Μα-
κεδονικού Μουσείου 
Σύγχρονης Τέχνης.
 

7ο WORKSHOP με 
θέμα “Creating the 
Organic & Printed 
Electronics Industry 
in Greece”, στα 
πλαίσια του Ευ-
ρωπαϊκού Έργου 
rOleMak «reinforce 
Organic Electronics 
research Potential 
in Makedonia», για 
την προβολή της 
Ελληνικής Τεχνολο-
γικής Αριστείας και 
την παρουσίαση της 
στρατηγικής για την 
Eμπορική Aξιοποί-
ηση των Οργανικών 
και Εκτυπωμένων 
Ηλεκτρονικών (ΟΗ) 
και την ανάπτυξη 
νέων επιχειρηματι-
κών δραστηριοτήτων 
στο πεδίο. Στις 18 και 
19 Δεκεμβρίου 2014, 
Porto Palace Hotel, 
Θεσσαλονίκη.
Στην διάρκεια της δι-
ημερίδας θα λάβουν 
χώρα και τα εγκαίνια 
του νέου Κέντρου του 
Εργαστηρίου Νανοτε-
χνολογίας LTFN και 
του Κέντρου Οργανι-
κών και Εκτυπωμέ-
νων Ηλεκτρονικών. 
Πληρ.: 2310 998174

10ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗ-
ΧΑΝΙΚΩΝ διοργανώνει το Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπι-
στημίου Πατρών, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Επιστημών Χημι-
κής Μηχανικής (ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ). Από 4 έως 6 Ιουνίου 2015, Πάτρα. 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ: 
20.12.2014 Υποβολή περίληψης / 02.02.2015 Απάντηση αποδοχής 
/ 15.03.2015 Διαδικτυακή υποβολή εργασιών / 15.03.2015. Πληρ.: 
www.pesxm10.gr
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3ο  ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ “INSPIRE” με θέμα τους 
Ενεργούς Χώρους και με προσκεκλημένους τους  Pierre Labat (Fr),  
Νίκο Ναυρίδη (Gr) και  Hermann Pitz (dE). Στη διάρκεια του φεστιβάλ 
θα πραγματοποιηθούν καλλιτεχνικά εργαστήρια, παρουσιάσεις των τρι-
ών καλλιτεχνών, στρογγυλή τράπεζα/ημερίδα, έκθεση έργων των προ-
σκεκλημένων καλλιτεχνών και έκθεση των προϊόντων των εργαστηρίων. 
Από 8 Ιανουαρίου έως 26 Φεβρουαρίου 2015.  Πληρ.: 2310 240002 και 
www.mmca.org.gr  
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ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ/ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: 
ΚΑΡΠΟΙ ΜΟΝΟ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ Ή ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ; 
n  Αλεξάνδρα Γούτα - Άγγελος Αγγελίδης

Ποιος είναι ο πραγματικός αντίκτυπος των προ-
γραμμάτων επιμόρφωσης και ενίσχυσης της 
επιχειρηματικότητας, που έχουν “τρέξει” στην 
Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, για τη δημιουργία 
θέσεων εργασίας; Γίνεται σε βάθος διερεύνηση 
των πραγματικών αναγκών της κοινωνίας και των 
ανέργων, πριν σχεδιαστούν αυτά τα προγράμματα; 
Τι πρέπει να γίνει ώστε στη νέα προγραμματική 
περίοδο να μη χαθεί ούτε ένα ευρώ των κοινοτι-
κών κονδυλίων, που διατίθενται για προγράμματα 
επιμόρφωσης και ενίσχυσης της επιχειρηματικό-
τητας; Ποιος είναι ο ρόλος των πανεπιστημίων;
Απαντήσεις σε αυτά και πολλά ακόμη ερωτήματα 
δόθηκαν στη διάρκεια της διπλής εκδήλωσης με 
τίτλο «Επιχειρηματικότητα και Απασχόληση», που 
διοργάνωσε χτες το ΤΕΕ/ΤΚΜ, ώς εταίρος της Ανα-
πτυξιακής Σύμπραξης «ΕΠΙ.ΘΕΣΗ» στο πλαίσιο 
της υλοποίησης της Πράξης «Νέοι Επιστήμονες: 
Απασχόληση και Τοπική Ανάπτυξη». Η εκδήλωση 
διοργανώθηκε στο πλαίσιο των Δράσεων 4 («Φυσι-
κή Δικτύωση») και 5 («Διακρατικότητα με Δράσεις 
Δικτύωσης»).

δών άριστου ακαδημαϊκού επιπέδου με υψηλή 
και πολυδιάστατη παρεχόμενη γνώση εστιασμένη 
πρώτιστα στη Βιομηχανία, στο Περιβάλλον και στην 
Ενέργεια», είπε. Ο κ. Μουσιόπουλος υιοθέτησε και 
παρουσίασε την άποψη του πρύτανη του Φιλανδι-
κού πανεπιστημίου Aalto, Έρικ Ορμάλα, σύμφωνα 
με την οποία ο ρόλος ενός σύγχρονου
πανεπιστημίου βασίζεται στη συνεργασία και στο 
τετράπτυχο: Πολιτεία-επιχειρήσεις-
ακαδημαϊκός κόσμος-κοινωνία των πολιτών. Σύμ-
φωνα με τον κ. Μουσιόπουλο η κρίση
οδηγεί τις περισσότερες επιχειρήσεις πρόσωπο με 
πρόσωπο με τις χρόνιες αδυναμίες τους,που πρέ-
πει τώρα να αντιμετωπίσουν, όπως και να βρουν 
και λύσεις ωφέλιμες για την επιβίωσή τους. «Οι 
πιο διορατικές εξ αυτών ανακαλύπτουν ευκαιρίες 
στο ευρύτερο περιβάλλον των ανακατατάξεων που 
δημιουργεί η κρίση. Την ίδια στιγμή, οι οικονομι-
κοί παράγοντες και το χρηματοπιστωτικό σύστημα 
αντιλαμβάνονται αντίστοιχα την Περιβαλλοντική 
– Πράσινη Επιχειρηματικότητα ως νέο πεδίο για 
επενδύσεις και οικονομικά οφέλη», κατέληξε. 

Γιατί ένας Ιάπωνας μαθητής θεωρείται “εξυπνό-
τερος” από τον μέσο Ιταλό κάτοχο διδακτορικού
«Προγράμματα μαθητείας και τύπου Voucher θα 
υπάρξουν πολλά ακόμη, αλλά το θέμα είναι να 
έχουν αποτέλεσμα», τόνισε από τη πλευρά του ο 
βοηθός έρευνας του Τομέα Έρευνας και Ανάλυσης 
Πολιτικών του Cedefop, Βλάσης Κοροβήλος. Αφού 
παρουσίασε σε γενικές γραμμές την κατάσταση 
που έχει διαμορφωθεί στην ΕΕ σε ότι αφορά την 
Επαγγελματική Εκπαίδευση-Κατάρτιση (ΕΕΚ), 
έκανε λόγο για την ανάγκη να υπάρξει ένας συ-
ντονισμένος συνδυασμός των δράσεων, πρότεινε 
ενίσχυση της συνεργασίας δευτεροβάθμιας ΕΕΚ 
και επιχειρήσεων, εκπαίδευση εκπαιδευτών, προ-
σομοιώσεις. «Πρέπει να υπάρχει λόγος και ευθύνη 
σε εταίρους σε όλα τα στάδια: ανάγκες σε δεξιό-
τητες, περιγράμματα και πλαίσια προσόντων, κα-
τάρτιση, αξιολόγηση και αναγνώριση προσόντων, 
παρακολούθηση αποτελεσματικότητας», ανέφερε. 
Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε η αναφορά του ότι 
η Ευρώπη υστερεί στις βασικές δεξιότητες και 
την πιστοποίηση αυτών, ακόμη και στη δευτερο-
βάθμια εκπαίδευση με αποτέλεσμα ένας Ιάπωνας 
μέσης εκπαίδευσης να θεωρείται πιο «έξυπνος» 
από έναν μέσο απόφοιτο με διδακτορικό από την 
Ιταλία! «Σε επίπεδο ΕΕΚ και εκπαίδευσης η επι-
χειρηματικότητα στην ΕΕ χωλαίνει σημαντικά. Η 
κατάσταση στην Ελλάδα στον συγκεκριμένο τομέα 
είναι αποκαρδιωτική. Οι καθηγητές δεν είναι σε 
θέση να διδάξουν τα παιδιά επιχειρηματικότητα. 
Οι κοινωνικοί εταίροι και οι επιχειρήσεις πρέπει 
να ‘κατέβουν’ στα επαγγελματικά λύκεια. Είναι 
μία πρακτική που εφαρμόζεται στην ΕΕ», είπε. Ο 
κ. Κοροβήλος αναφέρθηκε στις δράσεις: «Work-
based learning», «Βασικές δεξιότητες (key 
competences)» και «Συμμετοχή στη συνεχιζόμε-
νη ΕΕΚ» και κατέληξε λέγοντας ότι «υπάρχει θέμα 
ασυνέχειας και απουσίας πολιτικής στην Ελλάδα, 
όπου ακόμη σχεδιάζουμε ενώ άλλες χώρες προ-
χωρούν μπροστά στην ΕΕΚ».

Μηχανικοί και κρίση
Στο πόσο έχει επηρεάσει η κρίση τον κλάδο των 
μηχανικών αναφέρθηκε ο αν.προϊστάμενος του 
Τμήματος Επαγγελματικών Θεμάτων του ΤΕΕ/
ΤΚΜ, Βασίλης Εβρένογλου. Τόνισε τη δραματική 

• Οι Έλληνες 
επιστήμονες 

προσφέρουν τις 
υπηρεσίες τους 

στο εξωτερικό και 
όχι στην Ελλάδα 

που επένδυσε στη 
μόρφωσή τους

• Για έναν νέο μη-
χανικό, που μπλέ-

κει στα γρανάζια 
της ελληνικής γρα-
φειοκρατίας, είναι 

πολύ πιο εύκολο 
αντί να κάνει κάτι 

δικό του, να φύγει  
στο εξωτερικό, με 

το αρκετά καλό 
επίπεδο σπουδών 

που τού έχει πα-
ράσχει το ελληνικό 
πανεπιστήμιο, και 

να δουλέψει σε 
οργανωμένο περι-
βάλλον με μικρό-

τερες και λιγότερες 
αβεβαιότητες”

• Το θεσμικό 
πλαίσιο της επι-

χειρηματικότητας 
δημιουργεί φόβο 

στον επίδοξο 
επιχειρηματία. 
Επομένως κά-
ποιος που έχει 

διέξοδο προτιμά 
να δουλέψει ώς 

μισθωτός παρά να 
επιχειρήσει κάτι 

δικό του

• Το θεσμικό πλαί-
σιο δεν μας βοή-
θησε. [...] Σε ό,τι 

αφορά την ίδρυση 
Κοινωνικών Συνε-

ταιριστικών Επι-
χειρήσεων, ακόμη 

και σήμερα, τέσσε-
ρα χρόνια μετά, δεν 
έχουμε ουσιαστικά 
το μοντέλο χρημα-

τοδότησης

Κατά τον χαιρετισμό του, ο πρόεδρος του ΤΕΕ/
ΤΚΜ, Πάρις Μπίλλιας, υπενθύμισε ότι το ΤΕΕ/
ΤΚΜ ασκεί οργανωμένη επιμορφωτική δραστηρι-
ότητα από το 1991, αναφέρθηκε στις πρόσφατες 
δράσεις του Τμήματος στο συγκεκριμένο θέμα και 
πρόσθεσε: «έχουμε μπροστά μας νέα προγραμ-
ματική περίοδο, καθόλου χρόνο για χάσιμο και 
κανένα περιθώριο αποτυχίας». «Το υψηλών προ-
διαγραφών στελεχιακό μας δυναμικό, τα καλά μας 
μυαλά, οι νέοι με τσαγανό, όσοι έχουν τα προσόντα 
να αναμετρηθούν σε διεθνείς στίβους και δεν φο-
βούνται να το κάνουν, φεύγουν ή είναι πολύ πιθανό 
να φύγουν. Για να τους κρατήσουμε με την προο-
πτική του επιχειρείν, η χρήση του κατάλληλου μίγ-
ματος πολιτικών και μέσων είναι αναγκαία αλλά όχι 
ικανή συνθήκη», πρόσθεσε. Κάλεσε όλους τους 
αρμόδιους φορείς να αφυπνιστούν κι όλοι μαζί 
να αφυπνίσουν την κοινωνία ξεκινώντας από το 
στενό περιβάλλον των νέων ως και τις ευρύτερες 
τοπικές κοινωνίες, ότι αξίζει να ενισχύσουν μία 
επιχειρηματική προσπάθεια των δικών τους νέων 
ανθρώπων. Πρόσθεσε ότι στην Ελλάδα ακόμη και 
σε καλές εποχές, η επιχειρηματικότητα ανάγκης 
ήταν σαφώς υψηλότερη από εκείνη της ευκαιρίας, 
ενώ το πλαίσιο που δημιουργήθηκε για να υπο-
στηρίξει τα νέα προγράμματα (δομές δημόσιες και 
ιδιωτικές, διαδικασίες, σύμβουλοι και εκτιμητές) 
συμμορφώθηκε με ό,τι βρήκε, αντί να δημιουρ-
γήσει νέο περιβάλλον. Το δε χρηματοπιστωτικό 
σύστημα, που από ένα σημείο και μετά ανέλαβε 
τη διαχείριση των κονδυλίων, φύσει συντηρητικό 
προτιμούσε ούτως ή άλλως την πεπατημένη. Έτσι 
γεννήθηκε μια γενιά επιχειρήσεων, όπου ακόμη 

και όταν “έμπαινε μέσα’, ο επιχειρηματίας όλο και 
κάτι κρατούσε στο ταμείο από την επιδότηση χάριν 
των υπερτιμολογήσεων. Αυτό δεν πρέπει πλέον να 
συμβαίνει.

Πολύ μικρός ο αριθμός των start-ups 
στην Ελλάδα
Να πρωτοστατήσουν στη μετάβαση της χώρας στη 
νέα εποχή, αυτή της «σοφής διαχείρισης γνώσης», 
κάλεσε τους νέους ο πρόεδρος της Αλεξάνδρειας 
Ζώνης Καινοτομίας, Δημήτρης Λακασάς, ο οποίος 
εκτίμησε ότι ο αριθμός των starts up επιχειρήσε-
ων στη χώρα είναι πολύ μικρός. Ο κ. Λακασάς τόνι-
σε ότι «υπάρχουν πραγματικά δυνατοί μηχανικοί» 
στην Ελλάδα και έφερε ως παράδειγμα αυτούς που 
δουλεύουν στην επιχείρησή του. «Σε αυτή τη χώρα 
δεν παράγουμε μόνο παραδοσιακά προϊόντα αλλά 
και τεχνολογία αιχμής, την οποία μάλιστα εξάγου-
με», πρόσθεσε και έκανε αναφορά στον «τριπλό 
έλικα» που μπορεί να συμβάλει στη δημιουργία 
νέων θέσεων εργασίας και αποτελείται από τη 
σύζευξη: ακαδημαϊκού τομέα - επιχειρηματικού 
τομέα – ερευνητικών ινστιτούτων. Ο κ. Λακασάς 
εξέφρασε τη πίστη του στον κλάδο των οικοδομι-
κών υλικών, όπως αυτός έχει διαμορφωθεί τόσα 
χρόνια στην Ελλάδα και είπε ότι θα πρέπει να απο-
κτήσει εξαγωγικό χαρακτήρα, όχι με την έννοια της 
μετανάστευσης μηχανικών στο εξωτερικών, αλλά 
με την εξωστρέφεια του κλάδου.

Δεν μπορούμε να περιμένουμε θαύματα από 
τις start ups, δεν μπορούμε να περιμένουμε 
τεράστια πράγματα, χωρίς να αποκτήσουμε 
πρώτα βελτιωμένα οικοσυστήματα. Σε ένα 
ανώριμο οικοσύστημα όπως το ελληνικό δεν 
μπορούμε να περιμένουμε πολλά [...] Σε έξι 
μήνες δεν μαθαίνεις να διαχειρίζεσαι στο ρί-
σκο ή να συνεργάζεσαι. Χρειάζεται δέσμευση 
χρόνου στη στήριξη μιας επιχείρησης

«Τα πανεπιστήμια δεν κατάφεραν να παίξουν το 
ρόλο της καινοτομίας και προώθησης της επι-
χειρηματικότητας», υπογράμμισε στην ομιλία του 
ο αντιπρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του 
Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος Νικόλαος Μου-
σιόπουλος. Τόνισε ότι το επίπεδο γνώσεων των 
Ελλήνων μηχανικών και γιατρών είναι πάρα πολύ 
υψηλό αλλά αυτή τη στιγμή παρέχουν τις υπηρεσί-
ες τους σε ξένα κράτη κι όχι στην Ελλάδα, η οποία 
επένδυσε χρήμα στην μόρφωσή τους. «Λύση στην 
υπερδίνηση της ελληνικής οικονομίας αποτελεί η 
προώθηση της καινοτομίας, η ανταγωνιστικότητα 
και η εν γένει αύξηση της παραγωγικότητας.
Ο νέος Μηχανικός απαιτείται να κατευθύνει το 
βλέμμα του στην αναζήτηση εξειδικευμένης γνώ-
σης με επαγγελματική και επιστημονική εμβάθυν-
ση π.χ. μέσω προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπου-
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μείωση εγγραφών και παράλληλη αύξηση διαγρα-
φών στο ΤΕΕ. Πιο συγκεκριμένα το 2010 εγγράφη-
καν 4.293 μηχανικοί, το 2011 3.478, το 2012 2.113 
και το 2013 μόλις 2.031. Παρουσίασε τις δράσεις 
που έχει αναλάβει το ΤΕΕ/ΤΚΜ, όπου την περίο-
δο 2010-2013 πραγματοποιήθηκαν 45 σεμινάρια 
μικρής διάρκειας, σε όλη την Κεντρική Μακεδο-
νία, τα οποία παρακολούθησαν συνολικά 5.579 
μηχανικοί. Ο κ. Εβρένογλου υπογράμμισε ότι για 
να βελτιωθεί η εικόνα της επιχειρηματικότητας 
στα μάτια των νέων ανθρώπων είναι απαραίτητη η 
συνεργασία με φορείς των εργοδοτών – εργαζομέ-
νων, τα επιμελητήρια, τα πανεπιστήμια, την τοπική 
αυτοδιοίκηση και τους επιχειρηματίες.

Στρογγυλή τράπεζα
Την εκτίμηση ότι η ανάπτυξη επιχειρηματικότητας 
από προγράμματα του είδους είναι μια αργή δια-
δικασία, που χρειάζεται χρόνο για να αναπτυχθεί 
και να τελεσφορήσει, εξέφρασαν οι συμμετέχο-
ντες στη στρογγυλή τράπεζα, που ακολούθησε 
την εκδήλωση. Επισήμαναν παράλληλα ότι αρκετά 
προγράμματα του ίδιου τύπου “έτρεχαν” ταυτόχρο-
να, με αποτέλεσμα να λειτουργούν ανταγωνιστικά 
μεταξύ τους (πχ, ΤΟΠΣΑ και προγράμματα διάθε-
σης voucher), ενώ σε αρκετές περιπτώσεις δεν 
σχεδιάστηκαν με βάση την έρευνα και εξέταση 
των πραγματικών αναγκών της κοινωνίας και των 
ανέργων.

Πρέπει επιτέλους να γκρεμίσουμε τείχη γύρω 
μας είτε επιχειρηματικοί φορείς είτε επιχει-
ρήσεις είτε ερευνητικά ιδρύματα και φορείς. 
Πρέπει να βλέπουμε ο ένας τον άλλο και τι 
μπορούμε να κάνουμε μαζί.

Στη συζήτηση, την οποία συντόνισε η δημοσιογρά-
φος Αλεξάνδρα Γούτα, συμμετείχαν ο πρόεδρος 
της Αναπτυξιακής Σύμπραξης ΕΠΙΘΕΣΗ, Χαράλα-
μπος Τσαϊρέλης, η εκπρόσωπος της Αναπτυξιακής 
Σύμπραξης ΠΡΩΤΑ (ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ), Ελένη Πατί-
λα, ο εκπρόσωπος τής Αναπτυξιακής Σύμπραξης 
του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος 
(ΣΒΒΕ), Κωνσταντίνος Στυλιαράς, ο βοηθός έρευ-
νας του Τομέα Έρευνας και Ανάλυσης Πολιτικών 
του Cedefop, Βλάσης Κοροβήλος και ο πρόεδρος 
του ΤΕΕ/ΤΚΜ, Πάρις Μπίλλιας.

Αναλυτικότερα, κληθείς να σχολιάσει το πώς μπο-
ρούμε να περάσουμε από την επιχειρηματικότητα 
ανάγκης -λόγω της κρίσης- στην επιχειρηματι-
κότητα αξιοποίησης των ευκαιριών, ο κ.Μπίλλιας 
επισήμανε: “Το πρώτο που πρέπει να γίνει είναι να 
αλλάξουμε τα ίδια τα στερεότυπά μας. Δυστυχώς 
όσοι πήγαμε στα πολυτεχνεία, μπήκαμε στη λογική 
[...] να κάνουμε ένα μικρό τεχνικό γραφείο, και να 
προσπαθούμε μέσα από γνωριμίες και φιλίες να 
δραστηριοποιηθούμε στην ιδιωτική κατασκευή. 
Όταν αυτό κατέρρευσε κατέρρευσαν και όσα είχα-
με στο μυαλό μας. Τα ίδια τα πανεπιστήμια πρέπει 
να φέρουν μέσα από τα προγράμματα σπουδών 
τους την αλλαγή φιλοσοφίας που απαιτείται. Μέχρι 
σήμερα οι επιλογές ήταν δύο: ή το δημόσιο και ό,τι 
έχει σχέση με αυτό (δημόσιοι υπάλληλοι, δημόσια 
έργα, μελέτες δημοσίου) ή ιδιωτική κατασκευή 
προσανατολισμένη στο πλαίσιο αντιπαροχής. Όλα 
τα άλλα τα ξεχάσαμε. Αν δεν απενεχοποιηθεί επι-
χειρηματικότητα από τα ίδια τα πανεπιστήμια και 
δεν τους δοθεί η δυνατότητα να έρθουν σε επαφή 

με επιχειρήσεις και να συνεργαστούν, δεν πρό-
κειται οι απόφοιτοι να το αποφασίσουν από μόνοι 
τους. Η γραφειοκρατία λειτουργεί αποτρεπτικά. Για 
έναν νέο μηχανικό, που μπλέκει στα γρανάζια της 
ελληνικής γραφειοκρατίας, είναι πολύ πιο εύκολο 
αντί να κάνει κάτι δικό του, να φύγει  στο εξωτερι-
κό, με το αρκετά καλό επίπεδο σπουδών που τού 
έχει παράσχει το ελληνικό πανεπιστήμιο, και να 
δουλέψει σε οργανωμένο περιβάλλον με μικρότε-

τους φορείς να δημιουργήσουν συνέργειες και 
συνεργασίες στο να προσεγγίσουν τα θέματα τής 
απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας. Οπωσ-
δήποτε, όμως, υπήρξαν προβλήματα στον σχεδια-
σμό τους και αυτό αφορά τον χρόνο σχεδιασμού 
τους. Πρωτοσχεδιάστηκαν πέντε- έξι χρόνια πριν 
προκηρυχθούν. Το τοπίο έχει δραματικά διαφορο-
ποιηθεί από τότε, με ό,τι προβλήματα μπορεί να 
δημιουργεί αυτό το γεγονός στην προσέγγιση των 
κεντρικών ομάδων- στόχων, που δεν είναι μόνοι οι 
άνεργοι αλλά και οι επιχειρήσεις και οι επιχειρη-
ματικές κοινότητες και οι τοπικές αυτοδιοικήσεις 
[...]Ολοι αυτοί οι φορείς βρέθηκαν να διαχειρίζο-
νται θέμα πολύ μεγαλύτερα από ό,τι μπορούσαν σε 
ένα σύντομο χρονικό διάστημα, με συνέπειες στα 
προγράμματα”.

Κατά την ίδια, πάντως, ένα πολύ σημαντικό θετικό 
στοιχείο των προγραμμάτων αυτών ήταν ότι έμαθαν 
οι επιστήμονες ν΄αντιμετωπίζουν το πρόβλημα εύ-
ρεσης εργασίας όχι μόνο ώς μια διαδικασία απο-
στολής βιογραφικών και συστατικών επιστολών 
σε 10 εταιρείες, αλλά και ώς μια δυνατότητα να 
κάνουν κάτι δικό τους, που πρέπει να ξεκινά κα-
ταρχήν από αυτούς.

Ο πρόεδρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης ΕΠΙ-
ΘΕΣΗ, Χαράλαμπος Τσαϊρέλης, επισήμανε ότι τα  
προγράμματα σίγουρα σχεδιάστηκαν κάτω από 
άλλες συνθήκες από αυτές που ισχύουν σήμερα 
και ουδείς περίμενε τόσο μεγάλες αλλαγές σε 
τόσο μικρό χρονικό διάστημα. “[...] Ήρθαμε αντι-
μέτωποι με την απροθυμία επιχειρήσεων και από 
την άλλη με μια αντίληψη της επιχειρηματικότητας 
ως ενός πεδίου όπου ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. 
Πιστεύω όμως ότι η προσπάθεια δεν ήταν αποτυ-
χημένη παρόλες τις δυσκολίες, υπό την έννοια ότι 
αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα στη βάση του και 
προσπαθούμε να δώσουμε λύσεις στα προβλήματα 
των νέων. Υπήρξαν πάντως και μεγάλα προβλήμα-
τα και δυσκολίες στη λειτουργία των συμπράξεων, 
π.χ., μέσα από το θεσμικό πλαίσιο των ΟΤΑ. Το θε-
σμικό πλαίσιο δεν μας βοήθησε. [...] Σε ό,τι αφορά 
την ίδρυση Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρή-
σεων, ακόμη και σήμερα, τέσσερα χρόνια μετά, δεν 
έχουμε ουσιαστικά το μοντέλο χρηματοδότησης” 
υποστήριξε.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΤΕΕ/ΤΚΜ, Πάρι 
Μπίλλια, θεωρητικά, οι λιγότεροι εκπαιδευμένοι 
ή η μερικώς εξειδικευμένοι θα έπρεπε να συμ-
μετέχουν περισσότερο σε τέτοιες δράσεις,υπό 
την έννοια ότι έχουν περισσότερα να μάθουν. Στην 
πράξη όμως, αυτοί που συμμετέχουν είναι εκείνοι 
με υψηλότερο μορφωτικό επίπεδο. Το πρόβλημα 
είναι ότι πολλοί βλέπουν τις δράσεις αυτές περισ-
σότερο ώς τρόπο για να πάρουν κάποια χρήματα 
από την εκπαίδευση και όχι ώς ευκαιρία για να 
εκπαιδευτούν. 
“Πρέπει να δούμε ξανά τη λογική αυτή με την οποία 
δίνονται οι ενισχύσεις, για να μειωθεί η ανεργία και 
ειδικά να δοθεί στις εταιρείες κίνητρο να προσλαμ-
βάνουν κόσμο. Εκατοντάδες εκατομμύρια έχουν 
δαπανηθεί μέχρι σήμερα για δράσεις για μηδαμινό 
αποτέλεσμα. Αν μπορούσαμε να έχουμε επίσημες 
πληροφορίες για το πόσοι αξιοποίησαν τα χρήματα 
των προγραμμάτων για να κάνουν κάτι δικό τους ή 

• Τα ΤΟΠΣΑ και 
ΤΟΠΕΚΟ πρωτο-
σχεδιάστηκαν πέ-
ντε- έξι χρόνια πριν 
προκηρυχθούν. Το 
τοπίο έχει δραματικά 
διαφοροποιηθεί από 
τότε, με ό,τι προβλή-
ματα μπορεί να δημι-
ουργεί αυτό. Πάντως, 
ένα πολύ σημαντικό 
θετικό στοιχείο 
των προγραμμάτων 
αυτών ήταν ότι έμα-
θαν οι επιστήμονες 
ν΄αντιμετωπίζουν το 
πρόβλημα εύρεσης 
εργασίας όχι μόνο 
ώς μια διαδικασία 
αποστολής βιογρα-
φικών, αλλά και ώς 
μια δυνατότητα να 
κάνουν κάτι δικό 
τους, που πρέπει να 
ξεκινά καταρχήν από 
αυτούς.

• Πολλοί βλέπουν 
τις δράσεις αυ-
τές περισσότερο 
ώς τρόπο για να 
πάρουν κάποια 
χρήματα από την 
εκπαίδευση και όχι 
ώς ευκαιρία για 
να εκπαιδευτούν. 
Ετσι, εκατοντάδες 
εκατομμύρια ευρώ 
δαπανήθηκαν με 
μηδαμινό αποτέ-
λεσμα

• Η “βροχή” ταυ-
τόχρονων δράσεων 
αποπροσανατόλισε 
τους ωφελούμενους, 
με αποτέλεσμα τα 
ΤΟΠΣΑ να χτυπη-
θούν στην υλοποί-
ησή τους.  Πρέπει 
να υπάρχει συμπλη-
ρωματικότητα πολι-
τικών σε ένα ενιαίο 
πλαίσιο και μέσα 
σε αυτό να ασκού-
με συγκεκριμένη 
κλαδική πολιτική. 
Δεν χρειαζόμαστε 
άλλα προγράμματα 
που βγαίνουν για να 
βγούνε

ρες και λιγότερες αβεβαιότητες”.

Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος της βιομηχα-
νίας, Κωσταντίνος Στυλιαράς, αναφέρθηκε στον 
“δαίμονα” του θεσμικού πλαισίου, που λειτουργεί 
σαν φόβητρο για κάθε καινούργια επιχειρηματι-
κή αρχή.  “Στην κρίση οι άνθρωποι αναπτύσσουν 
επιχειρηματικότητα λόγω έλλειψης απασχόλησης 
και ετεροαπασχόλησης [...] Το θεσμικό πλαίσιο της 
επιχειρηματικότητας δημιουργεί φόβο στον επί-
δοξο επιχειρηματία. Επομένως κάποιος που έχει 
διέξοδο προτιμά να δουλέψει ώς μισθωτός παρά 
να επιχειρήσει κάτι δικό του [...] Το πλαίσιο φοβί-
ζει τους επίδοξους επιχειρηματίες, πόσο μάλλον 
τους μηχανικoύς, που έχουν πολύ δύσκολο πλαί-
σιο αδειοδότησης. Προβλήματα δημιουργεί και το 
δυσμενές φορολογικό πλαίσιο για σύσταση επιχει-
ρήσεων. Πρέπει να συμβάλουν όλοι ώστε να δια-
μορφώσουμε πιο ευνοϊκό πλαίσιο και σιγά- σιγά 
αναπτύσσονται εργαλεία”, είπε.

Δράσεις επιμόρφωσης: Δημιουργούν ευκαιρίες 
στην πράξη ή μόνο στη θεωρία;
Ερωτηθείσα αν οι δράσεις επιμόρφωσης/δημι-

ουργίας απασχόλησης είναι όντως αποδοτικές και 
ποια είναι τα τρωτά  σημεία των σχετικών προγραμ-
μάτων,  η εκπρόσωπος της Αναπτυξιακής Σύμπρα-
ξης ΠΡΩΤΑ (ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ), Ελένη Πατίλα, απάντη-
σε: “Οι συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, τα ΤΟΠΣΑ 
και τα ΤΟΠΕΚΟ, που ξεκίνησαν να υλοποιούνται 
παράλληλα, είχαν πολλά θετικά αποτελέσματα σε 
επίπεδο θεωρητικό, δηλαδή διαχειρίστηκαν την 
τοπικότητα και τις τοπικές ανάγκες κι ‘ανάγκασαν’ Συνέχεια στη σελίδα  22



ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

12/ 497
ΤΕΥΧΟΣ

15 ΔEKEMBPIOY 2014

ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ 1 ΔΙΣ. 
ΕΥΡΩ ΣΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
Επτά μέτρα για την αντιμετώπιση του παρεμπο-
ρίου των δομικών υλικών, φαινόμενο που μετα-
φράζεται σε απώλεια φόρων και ασφαλιστικών 
εισφορών άνω του ενός δισεκατομμυρίου ευρώ 
ετησίως, αποφασίστηκαν χθες σε σύσκεψη που 
πραγματοποιήθηκε υπό τον γενικό γραμματέα 
Εμπορίου Στ. Κομνηνό με τη συμμετοχή εκπρο-
σώπων από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων 
Εσόδων και τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας. 
Στη σύσκεψη έλαβαν μέρος και εκπρόσωποι 
των κλαδικών συνδέσμων που εκπροσωπούν 
τις επιχειρήσεις, οι οποίες δραστηριοποιούνται 
στις διάφορες κατηγορίες των δομικών υλικών. 
Τα μέτρα που αποφασίστηκαν είναι τα ακόλου-
θα: • Εγκατάσταση σταθερών σημείων ελέγχου 
στα σύνορα που θα είναι εφοδιασμένα με σύγ-
χρονα μέσα σύγχρονης τεχνολογίας όπως κάμε-
ρες καταγραφικές, κάμερες ακτίνων Χ, γεφυρο-
πλάστιγγες και ράμπες ελέγχου, για τον έλεγχο 
των υπόπτων οχημάτων και φορτίων. Σύμφωνα 
με το υπουργείο Οικονομικών, έχουν εξασφα-
λισθεί οι αναγκαίες πιστώσεις και τα έργα είναι 
σε στάδιο ανάθεσης. • Ενεργοποίηση πανελλα-
δικά 10 μεικτών μονάδων ελέγχου και δίωξης 
που θα αποτελούνται από 20-25 άτομα και θα 
διενεργούν δειγματοληπτικούς ελέγχους καθό-
λη τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου στα σημεία 
εισόδου της χώρας αλλά και ενδότερα. • Αξι-
οποίηση της δομής του Συντονιστικού Κέντρου 
Αντιμετώπισης Παρεμπορίου (ΣΥΚΑΠ) ώστε με 
ενίσχυση της στελέχωσης και της εκπαίδευσης 
μέσω της γραμμής καταγγελιών 1520 να αντιμε-
τωπίζονται τέτοιου είδους θέματα. • Κατάσχεση 
και καταστροφή των παρανόμως διακινουμένων 
φορτίων και κατάσχεση των οχημάτων. • Διε-
νέργεια έκτακτων φορολογικών ελέγχων στα 
σημεία παράδοσης και τοποθέτησης των προ-
ϊόντων και επιβολή των προβλεπόμενων νομι-
κών κυρώσεων σε επαγγελματίες και ιδιώτες. 
• Αξιοποίηση της τεχνογνωσίας της Γενικής 
Γραμματείας Βιομηχανίας για να υπάρχει ένας 
κατάλογος απαιτήσεων που θα πρέπει να πλη-
ροί ένα δομικό υλικό ή σύστημα (προβλεπόμενη 
σήμανση CE, πιστοποιητικά κ.λπ.). • Εξέταση 
της δυνατότητας περιορισμού του μεικτού βά-
ρους των οχημάτων που διέρχονται από τα σύ-
νορα σε 1.500 κιλά κατά μέγιστο στις εισόδους 
όπου δεν υπάρχουν τελωνεία. Αξίζει να σημει-
ωθεί ότι, εκτός από τις απώλειες σε δημόσια 
έσοδα, το παρεμπόριο δομικών υλικών αφαιρεί 
ουσιαστικά τη δυνατότητα από τις επιχειρήσεις, 
οι οποίες έχουν πληγεί δραματικά λόγω της 
ελεύθερης πτώσης της οικοδομικής δραστη-
ριότητας, να ανακάμψουν. Δραματικές είναι οι 
επιπτώσεις και στην απασχόληση, καθώς στον 
κλάδο της εξόρυξης και παραγωγής δομικών 
υλικών απασχολούνταν το 2012 109.300 άτομα 
έναντι 160.600 το 2008.
(Καθημερινή 4/12/2014)

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΕ 
KAI O SOUTH STREAM
Η ανακοίνωση του Προέδρου Vladimir Putin 
την 1η Δεκεμβρίου ότι η Ρωσία εγκαταλείπει 
τα σχέδια για την κατασκευή ενός αγωγού φυ-
σικού αερίου αξίας 50 δισεκατομμυρίων δολα-
ρίων, ρίχνει το γάντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
και στα 28 κράτη μέλη της. Αν ο Putin επιμείνει 
με την πολιτική του να εγκαταλείψει το έργο 
του South Stream, που θα προμήθευε τη Νο-
τιοανατολική Ευρώπη με φυσικό αέριο από τη 
Ρωσία, η κίνηση αυτή θα μπορούσε να αποβεί 
καθοριστική για την ενεργειακή στρατηγική της 

ΕΕ, εάν η ΕΕ αξιοποιήσει αυτή την ευκαιρία. 
Για αρχή, η εγκατάλειψη του South Stream θα 
μπορούσε να επιταχύνει τη διαφοροποίηση των 
πηγών ενέργειας της Ευρώπης. Θα μπορούσε 
επίσης να ενθαρρύνει τη διαφάνεια στον τομέα 
της ενέργειας. Και θα μπορούσε να μεταπείσει 
εκείνες τις χώρες της ΕΕ που δεν έχουν ακόμη 
επικυρώσει το τρίτο ενεργειακό πακέτο της ΕΕ, 
το οποίο έχει σχεδιαστεί την εισαγωγή του αντα-
γωνισμού στην ενεργειακή αγορά της Ευρώπης. 
Αυτά ήταν τα ζητήματα που ο South Stream 
είχε ως στόχο να παρεμποδίσει. Από την αρχή, 
ο South Stream ήταν ένα σχέδιο που βασιζόταν 
στην πολιτική και όχι στην οικονομική λογική. 
Έχοντας δημιουργηθεί αρκετά χρόνια πριν από 
τον Ρωσικό ενεργειακό κολοσσό Gazprom, ο 
South Stream σχημάτισε μια κοινοπραξία που 
συμπεριλάμβανε μεγάλες ενεργειακές εται-
ρείες από την Αυστρία, την Ιταλία, την Ουγγα-
ρία και τη Βουλγαρία. Το πρόγραμμα είχε τρεις 
στόχους. Ο πρώτος ήταν να παρακάμψει την 
Ουκρανία ως μια κρίσιμη διαδρομή διέλευσης 
του Ρωσικού φυσικού αερίου που προορίζεται 
για τους Ευρωπαίους πελάτες. Η ΕΕ εξαρτάται 
από τη Ρωσία για το 30% των προμηθειών φυ-
σικού αερίου της. Πάνω από το ήμισυ αυτού του 
αερίου περνά από την Ουκρανία, με τη χώρα να 
κερδίζει μεγάλες αμοιβές από τη Ρωσία. Οι δι-
αμάχες περί φυσικού αερίου μεταξύ Ουκρανίας 
και Ρωσίας το 2005 και το 2009 ενίσχυσαν την 
άποψή του Κρεμλίνου ότι έπρεπε να μειώσει 
την εξάρτησή του από την εν λόγω διαδρομή δι-
έλευσης. Ο δεύτερος στόχος του South Stream 
ήταν να εδραιώσει τη λαβή της Ρωσίας επί της 
Νοτιοανατολικής και της Κεντρικής Ευρώπης 
με τη δημιουργία ενός αγωγού κάτω από τη 
Μαύρη Θάλασσα. Ο αγωγός στη συνέχεια θα 
διέσχιζε τη Βουλγαρία και τη Σερβία, κάνοντας 
μια διακλάδωση προς τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη 
και την Κροατία και άλλη μια που θα διέσχιζε 
την Ουγγαρία και θα κατέληγε στην Αυστρία. Ο 
τρίτος στόχος του South Stream ήταν να υπο-
νομεύσει τον αντίπαλο αγωγό φυσικού αερίου 
Ναμπούκο. Αυτό το κακοσχεδιασμένο έργο δεν 
έλαβε κάποια σοβαρή πολιτική υποστήριξη από 
όλα τα κράτη μέλη. Το 2013, ο Nabucco έριξε 
λευκή πετσέτα αφού ο Διαδριατικός αγωγός 
φυσικού αερίου κέρδισε μια δημοπρασία για να 
μεταφέρει φυσικό αέριο από το Αζερμπαϊτζάν 
στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Η εγκατάλειψη 
του South Stream δίνει τώρα στους Επιτρό-
πους Ενεργείας και Ανταγωνισμού της ΕΕ μια 
ευκαιρία να επιταχύνουν τη διαφοροποίηση των 
ενεργειακών πηγών της Ευρώπης και να αυξή-
σουν την ενεργειακή ασφάλεια της ένωσης.
(www.capital.gr 8/12/2014)

ΔΗΜΟΣΙΟ ΦΟΡΕΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΡΟ 
ΖΗΤΑ ΤΟ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ
«Όποια και να είναι η εξέλιξη σε σχέση με τον 
εργολάβο του έργου, είτε παραμείνει η ίδια 
κοινοπραξία είτε προχωρήσει η Αττικό Μετρό 
σε νέα δημοπράτηση, το αποτέλεσμα είναι ένα: 
νέες καθυστερήσεις στην κατασκευή, χειρό-
τεροι όροι δημοπράτησης, μεγάλη αύξηση του 
κόστους και η κοινοπραξία σε ισχυρότερη θέση 
για νέες μεγαλύτερες απειλές», εκτιμά το συν-
δικάτο Οικοδόμων σε ανακοίνωσή του. Το συν-
δικάτο υποστηρίζει τη θέση του ότι η κατασκευή 
του μετρό και κάθε μεγάλου έργου πρέπει να 
γίνεται από δημόσιο φορέα κατασκευών «που 
θα σχεδιάζει, θα επιβλέπει και θα υλοποιεί το 
κάθε έργο, με γνώμονα τις λαϊκές ανάγκες και 
θα διασφαλίζει το σύνολο των δικαιωμάτων των 
εργαζομένων σε αυτά. Είναι η μοναδική πρότα-
ση που αν είχε εφαρμοστεί, θα είχε μηδενίσει 
τις πιθανότητες να δημιουργηθούν τα σημερινά 
προβλήματα που καθυστερούν και αυξάνουν το 
κόστος του έργου. Είναι πρόταση επίκαιρη και 
αναγκαία».
(Μακεδονία 4/12/2014)

ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ Η ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ 1039 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ & ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Tην κατάργηση υποχρέωσης έκδοσης πιστο-
ποιητικού ενεργητικής πυροπροστασίας για 
454 κατηγορίες οικονομικών τομέων και συνο-
λικά 1.039 δραστηριότητες - επαγγέλματα ανα-
κοίνωσαν τα υπουργεία Ανάπτυξης, Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Προστασίας του Πολίτη, 
στο πλαίσιο των ενεργειών για τον περιορισμό 
της γραφειοκρατίας. Με κοινή υπουργική από-
φαση που υπέγραψαν την Παρασκευή οι αρμό-
διοι υπουργοί, μια σειρά από οικονομικές δρα-
στηριότητες και επαγγέλματα απαλλάσσονται 
από την υποχρέωση να εκδίδουν πιστοποιητικό 
ενεργητικής πυροπροστασίας, μια διαδικα-
σία που, όπως επισημαίνει το υπουργείο Ανά-
πτυξης, κόστιζε κυρίως σε χρόνο αλλά και σε 
χρήμα για τον επαγγελματία – επιχειρηματία. 
Η ΚΥΑ έρχεται σε συνέχεια της προηγούμενης 
απόφασης για την κατάργηση της υποχρέωσης 
έκδοσης άδειας λειτουργίας για 103 οικονομι-
κών τομέων και συνολικά 897 δραστηριότητες 
– επαγγέλματα. Πλέον, με τον επανακαθορι-
σμό των ρυθμίσεων που αφορούν στην πυρα-
σφάλεια, ο επαγγελματίας – επιχειρηματίας 
αναλαμβάνει την υποχρέωση να λαμβάνει όλα 
τα γενικά προληπτικά, αλλά και κατασταλτικά 
μέτρα πυροπροστασίας, που ορίζονται ανάλογα 
με την κατηγορία των δραστηριοτήτων, χωρίς να 
απαιτείται να εκδοθεί κάποιο πιστοποιητικό. 
(Αγγελιοφόρος 8/12/2014)

 
ΣΕ ΠΤΩΤΙΚΗ ΤΡΟΧΙΑ Ο ΚΛΑΔΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
ΚΑΙ LOGISTICS
Τον περιορισμό του μεταφορικού έργου και των 
υπηρεσιών logistics, είχε ως αποτέλεσμα η οι-
κονομική ύφεση και τα μέτρα δημοσιονομικής 
εξυγίανσης που μείωσαν σημαντικά την κατα-
νάλωση, την παραγωγή και το εξαγωγικό και ει-
σαγωγικό εμπόριο. Το παραπάνω συμπέρασμα 
προκύπτει από μελέτη της Infobank Hellastat 
(IBHS) για τον εγχώριο κλάδο των μεταφορών 
& logistics. Σύμφωνα με την IBHS, η υποχώρη-
ση είναι εμφανής και από την κάμψη του δεί-
κτη κύκλου εργασιών που καταρτίζει η ΕΛΣΤΑΤ 
για την αποθήκευση και τις υποστηρικτικές 
δραστηριότητες. Ο εν λόγω δείκτης, το 2013, 
μειώθηκε κατά 7%, σημειώνοντας επιτάχυνση 
του ρυθμού κάμψης σε σχέση με το προηγού-
μενο έτος. Αντιθέτως, το πρώτο εξάμηνο της 
φετινής χρονιάς έγιναν εμφανείς οι πρώτες 
ενδείξεις ανάκαμψης, καθώς παρατηρήθηκε 
αύξηση 3,7% σε σχέση με το αντίστοιχο περ-
σινό διάστημα. Η πτώση της αγοράς ξεκίνησε, 
σύμφωνα με την μελέτη, από το 2009, όταν και 
εκδηλώθηκε σημαντική μείωση στο εισαγωγικό 
εμπόριο λόγω της φθίνουσας κατανάλωσης. Η 
αξία των εισαγωγών τα τελευταία πέντε χρόνια 
εμφάνισε υποχώρηση 10%, γεγονός που μετα-
φράστηκε σε χαμηλότερη ζήτηση για υπηρεσίες 
διαχείρισης. Σύμφωνα με την IBHS, οι εταιρεί-
ες που βιώνουν μεγαλύτερα προβλήματα είναι 
αυτές που συνεργάζονται με πελάτες από τους 
κλάδους οικιακών συσκευών, ειδών ένδυσης / 
υπόδησης, αυτοκινήτων και οικοδομικών υλι-
κών. Αντιθέτως, οι εταιρείες που μεταφέρουν 
και διαχειρίζονται τρόφιμα, φάρμακα και προ-
ϊόντα που έχουν να κάνουν με την πράσινη τε-
χνολογία επηρεάστηκαν λιγότερο. «Η βελτίωση 
των μακροοικονομικών συνθηκών της χώρας 
και η αναμενόμενη –έστω και οριακή- άνοδος 
του ΑΕΠ το 2014, μετά από 6 χρόνια συνεχούς 
ύφεσης, δημιουργεί προσδοκίες για ομαλοποί-
ηση της αγοράς. Ο κλάδος θα ευνοηθεί από την 
οικονομική ανάπτυξη των ασιατικών χωρών ενώ 
θα αναζητούν πύλες εισόδου για τα προϊόντα 
τους στην ευρωπαϊκή αγορά, με την προϋπό-
θεση όμως ότι η Ελλάδα θα αυξήσει σημαντικά 
την ανασυναρμολόγηση ή μεταποίηση των διερ-
χόμενων φορτίων, ώστε να λαμβάνει μέρος της 
υπεραξίας τους» σύμφωνα με τον Χρυσόστομο 
Κάτση, διευθύνοντα σύμβουλο της Infobank 
Hellastat. Στη μελέτη της IBHS αναλύονται οι 
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οικονομικές καταστάσεις 246 επιχειρήσεων. 
Ο κύκλος εργασιών, τo 2013, εμφάνισε άνο-
δο 1,8%, στα 1,04 δισ. ευρώ, λόγω κυρίως της 
εισόδου στην αγορά ορισμένων νέων επιχει-
ρήσεων (εξαιρουμένων αυτών, προκύπτει ορι-
ακή κάμψη). Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και 
αποσβέσεων (ΚΠΤΦΑ) αυξήθηκαν κατά 12,8%, 
στα 68,81 εκατ. ευρώ. Τα προ φόρων κέρδη δι-
αμορφώθηκαν 2,53 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 
1,62 εκατ. ευρώ το 2012. Tο περιθώριο ΚΠΤΦΑ 
αυξήθηκε στο 7,3%, ενώ το περιθώριο ΚΠΦ 
ανέκαμψε στο 2,1%. Η κεφαλαιακή μόχλευση 
βελτιώθηκε οριακά σε 1,6 προς 1. Οι απαιτή-
σεις την τελευταία τριετία εισπράττονται κάθε 
4 μήνες ενώ η αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων 
(roE) αυξήθηκε στο 9%, έναντι 7% το προηγού-
μενο έτος.
(Ημερησία 5/12/2014)

ΠΑΝΩ ΑΠΟ 73000 ΟΙ ΥΠΑΓΟΜΕΝΟΙ ΣΤΗ ΡΥΘ-
ΜΙΣΗ ΤΩΝ 72 Ή 100 ΔΟΣΕΩΝ
Πάνω από 24 εκατ. ευρώ έχει βάλει στα ταμεία 
του το ελληνικό Δημόσιο από τη ρύθμιση των 
ληξιπρόθεσμων οφειλών σε 72 ή 100 δόσεις. 
Πιο συγκεκριμένα, και σύμφωνα με τη Διεύθυν-
ση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της ΓΓ Δημο-
σίων Εσόδων, οι οφειλέτες που έχουν ενταχθεί 
στη ρύθμιση ξεπέρασαν τις 73.000, ενώ συνο-
λικά έχουν ρυθμιστεί 830 εκατ. ευρώ. Οι επι-
κυρωμένες ρυθμίσεις είναι περισσότερες από 
50.000 και αντιστοιχούν συνολικά σε 625 εκατ. 
ευρώ. Στο μεταξύ, χιλιάδες φορολογούμενοι 
μένουν εκτός ρύθμισης εξ αιτίας λάθους του 
συστήματος.
(Mega.tv 8/12/2014)

ΑΥΞΗΣΗ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟ
Αυξητικά κινήθηκαν τον Οκτώβριο τόσο οι εξα-
γωγές, όσο και οι εισαγωγές, σύμφωνα με τις 
πρώτες εκτιμήσεις της ΕΛΣΤΑΤ για την πορεία 
των εμπορευματικών συναλλαγών της χώρας. 
Ειδικότερα, η συνολική αξία των εισαγωγών 
- αφίξεων ανήλθε στο ποσό των 4.272,3 εκατ. 
ευρώ έναντι 4.191,5 εκατ. ευρώ τον Οκτώβριο 
2013, παρουσιάζοντας αύξηση 1,9% (χωρίς 
τα πετρελαιοειδή, παρουσίασε αύξηση 3,1%). 
Η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών 
ανήλθε στο ποσό των 2.511,7 εκατ. ευρώ έναντι 
2.347,4 εκατ. ευρώ τον Οκτώβριο πέρυσι, πα-
ρουσιάζοντας αύξηση 7% (χωρίς τα πετρελαιο-
ειδή, παρουσίασε αύξηση 3,6%). 
(Τα Νέα on-line 8/12/2014)

ΜΙΚΡΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ “ΑΪΝΣΤΑΪΝ”
[...] Ποιος θα φανταζόταν ότι Έλληνες μαθητές 
θα ανακάλυπταν έναν τρόπο να γίνονται τρισδι-
άστατες εκτυπώσεις στον... Άρη ή πως κάποιοι 
άλλοι θα έφτιαχναν το διαστημικό παιχνίδι του 
θησαυρού; Μάλιστα, το ταλέντο και η σκληρή 
δουλειά τους ανταμείφθηκαν με βραβεία διε-
θνούς κύρους, στέλνοντας μήνυμα αισιοδοξίας 
σε μια δύσκολη εποχή για την Ελλάδα. Η πιο 
πρόσφατη διάκριση επιτεύχθηκε πριν από λίγες 
ημέρες από Έλληνες μαθητές που εκπροσώπη-
σαν τη χώρα μας στην 11η Ολυμπιάδα Εκπαι-
δευτικής Ρομποτικής, στο Σότσι της Ρωσίας: 
κατέκτησαν την έβδομη θέση, ξεχωρίζοντας 
μεταξύ 100 ομάδων από όλο τον κόσμο. Φέτος, 
ο παγκόσμιος διαγωνισμός ρομποτικής είχε 
ως θέμα το διάστημα. Μετά από ενάμιση χρόνο 
προετοιμασίας, η ελληνική αποστολή «Team 
Minders» -αποτελούμενη από τρεις μαθητές 
της Γ΄ τάξης από το Λύκειο της «Εκπαιδευτικής 
Αναγέννησης», δύο φοιτητές και τον «προπο-
νητή» τους, καθηγητή Πληροφορικής- έφτιαξε 
ένα ρομποτάκι που μπορεί να προσκολληθεί σε 
κομήτες και αστεροειδείς όπου υπάρχουν κοι-
τάσματα με σπάνια μέταλλα, όπως πλατίνα και 
χρυσός, τα οποία θα μπορούσαν να αξιοποιη-
θούν για την ανάπτυξη της βιομηχανίας του Δι-
αστήματος. Για παράδειγμα, τα μέταλλα αυτά θα 
μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως πρώτη ύλη 
για να γίνονται τρισδιάστατες εκτυπώσεις από 

τον Άρη, εξοικονομώντας έτσι την ενέργεια που 
απαιτεί η μεταφορά των υλικών από τη Γη στο 
Διάστημα. Κι αν αυτό φαντάζει ουτοπικό, ήδη 
αποτελεί αντικείμενο πειραματισμών από οργα-
νισμούς, όπως η αμερικανική NASA και ο Eυ-
ρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος (ESA). «Με 
σκληρή δουλειά και αφοσίωση στο να κάνουμε 
αυτό που μας αρέσει και με στόχο την καινο-
τομία, καταφέραμε να κερδίσουμε αυτή τη διά-
κριση», λέει στην «Η» ο μαθητής, Αλέξανδρος 
Λέσσης που ασχολήθηκε με την κατασκευή του 
ρομπότ, ως προς το μηχανολογικό του σκέλος, 
ενώ προσθέτει ότι ένα από τα επόμενα σχέδιά 
του είναι να συμμετάσχει ξανά στον διαγωνισμό 
ως φοιτητής, πια, Αεροναυπηγικής. «Για εμάς 
το ταξίδι ήταν δύσκολο μεν, αλλά μαγικό και 
γεμάτο εμπειρίες» σημειώνει, από την πλευρά 
του, ο μαθητής, Στέλιος Αγορόπουλος, που ανέ-
λαβε το προγραμματιστικό μέρος, επισημαίνο-
ντας ότι η κυριότερη δυσκολία που συνάντησε 
η ελληνική αποστολή ήταν η έλλειψη στήριξης 
από την πολιτεία. Είναι χαρακτηριστικό, άλλω-
στε, ότι όλα τα έξοδα για τη συμμετοχή στον δι-
αγωνισμό -περί τα 10.000 ευρώ- καλύφθηκαν 
από χορηγούς. Με το μάρκετινγκ ασχολήθηκε 
ο μαθητής, Δημήτρης Ελευθεριάδης ο οποίος, 
όπως μας λέει, θέτει ως επόμενους στόχους να 
εισαχθεί στο ΑΕΙ της επιλογής του, αλλά και να 
γίνει αρωγός στην επόμενη γενιά των «Team 
Minders». «Ως καθηγητής τους είμαι υπερήφα-
νος για την προσπάθεια των παιδιών και για τις 
αμέτρητες ώρες που αφιέρωσαν για την επίτευ-
ξη του στόχου τους, παρόλη την κούραση και το 
βάρος των υποχρεώσεων της Γ΄ Λυκείου», τονί-
ζει ο «προπονητής» των παιδιών κ. Δημήτρης 
Μωραΐτης. Ο κόκκινος πλανήτης «ενέπνευ-
σε», επίσης, τους Πάνο Οικονόμου και Γιώργο 
- Νικηφόρο Αυγουστίδη, μαθητές της Γ΄ τάξης 
Γυμνασίου από τα «Εκπαιδευτήρια Δούκα», οι 
οποίοι, υπό την καθοδήγηση του υπεύθυνου 
Συστημάτων Πληροφορικής του σχολείου κ. 
Βασίλη Οικονόμου, έφτιαξαν ένα παιχνίδι εικο-
νικής εξερεύνησης στον Άρη. Για την εφαρμογή 
που δημιούργησαν, οι δύο 14χρονοι κέρδισαν 
την πρώτη θέση, ανάμεσα σε οκτώ χώρες, στον 
πανευρωπαϊκό μαθητικό διαγωνισμό Kodu Kup 
Europe που συνδιοργανώνεται με τη Microsoft. 
Οι μαθητές αφιέρωσαν περίπου 270 ώρες σε 
σχεδίαση και προγραμματισμό, «έγραψαν» 224 
γραμμές βασικού κώδικα και εκπόνησαν ένα 
επιχειρηματικό σχέδιο για την προώθηση του 
τελικού «προϊόντος» τους που δίνει πληροφο-
ρίες για τον πλανήτη Άρη.
(Ημερησία 7/12/2014)

Πηγή φωτογραφίας: imerisia.gr

“ΕΓΕΡΤΗΡΙΟ” ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΟΠΛΟΙΟ ΤΗΣ 
NASΑ ΠΟΥ ΟΔΕΥΕΙ ΠΡΟΣ ΠΛΟΥΤΩΝΑ
Μετά από ένα ταξίδι περίπου εννιά ετών και 
τριών δισεκατομμυρίων μιλίων- τη μεγαλύτερη 
απόσταση που έχει διανύσει διαστημική απο-
στολή για να φτάσει στον βασικό προορισμό 
της- το New Horizons της NASA «ξύπνησε» 
από τη «νάρκη» του στις 6 Δεκεμβρίου, για την 
πολυαναμενόμενη συνάντησή του με το σύστημα 
του Πλούτωνα. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνω-
ση της NASA, οι χειριστές στο Johns Hopkins 
university Applied Physics Laboratory στο 
Laurel επιβεβαίωσαν ότι το σκάφος, ακολου-
θώντας προγραμματισμένες εντολές, μετέβη 
από κατάσταση «νάρκης» σε ενεργό mode. Τα-
ξιδεύοντας με την ταχύτητα του φωτός, τα ραδι-

οσήματα του New Horizons, που βρίσκεται πε-
ρίπου 4,6 δισεκατομμύρια χιλιόμετρα από τη Γη 
και «μόλις» πάνω από 260 εκατομμύρια χιλιό-
μετρα από τον Πλούτωνα, χρειάστηκαν τέσσερις 
ώρες  και 26 λεπτά για να φτάσουν στον σταθμό 
του deep Space Network της NASA στην Καν-
μπέρα της Αυστραλίας. Από την εκτόξευσή του 
στις 19 Ιανουαρίου  2006, το New Horizons έχει 
περάσει 1.875 ημέρες (περίπου τα 2/3 του συ-
νολικού χρόνου πτήσης του) σε «νάρκη». Οι 18 
περίοδοι «νάρκης» του, από τα μέσα του 2007 
ως τα τέλη του 2014, κυμαίνονταν από 36 έως 
202 ημέρες. Η «νάρκη» χρησιμοποιήθηκε για 
την αποφυγή φθοράς στα εξαρτήματα του δια-
στημοπλοίου και τη μείωση του κινδύνου εμ-
φάνισης προβλημάτων στα συστήματα. «Από 
τεχνικής πλευράς, αυτό ήταν ρουτίνα, από τη 
στιγμή που το “ξύπνημα” είναι μια διαδικασία 
που είχαμε κάνει πολλές φορές στο παρελθόν» 
εξηγεί ο Γκλεν Φάουντεν, υπεύθυνος προγράμ-
ματος του New Horizons στο APL. «Συμβολικά 
ωστόσο, είναι μεγάλη υπόθεση. Σημαίνει την 
έναρξη των επιχειρήσεών μας πριν τη “συνά-
ντηση”».
(Ναυτεμπορική 8/12/2014)

Πηγή εικόνας: naftemporiki.gr. Το New Horizons, έχο-
ντας διανύσει τη μεγαλύτερη απόσταση που έχει ποτέ 
διανύσει διαστημική αποστολή “ξύπνησε” από τη νάρκη 
στις 6 Δεκεμβρίου, προκειμένου να φτάσει στον βασικό 
προορισμό του, το σύστημα του Πλούτωνα.

ΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ ΤΩΝ 
100 ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΟΥ ΚΑΝΑΔΑ
Η Έλληνίδα μηχανικός από τον Καναδά, Κατερί-
να Καρακατσάνη, έχει συμπεριληφθεί στη λίστα 
με τις 100 πιο ισχυρές γυναίκες στον Καναδά 
για δεύτερη συνεχή χρονιά. Η κ. Καρακατσά-
νη, είναι Πρόεδρος των Μηχανικών, του Κανα-
δά, και μέλος του διοικητικού συμβουλίου των 
Μηχανικών χωρίς σύνορα. Της έχει απονεμη-
θεί το Μετάλλιο Μηχανικών Διαχείρισης , και 
εντάχθηκε στην Καναδική Ακαδημία Μηχανι-
κών. Έχει μια επιτυχημένη καριέρα 25 ετών, σε 
ανώτερους ρόλους στο Morrison Hershfield, 
μια Διεπιστημονική Τεχνική Εταιρεία που ιδρύ-
θηκε το 1946. Μέσα από τη δουλειά της, έχει 
αποκτήσει εμπειρία στον τομέα της μηχανικής 
και της διαχείρισης. Έχει διατελέσει μέχρι σή-
μερα ως Chief Operating Officer της εταιρείας, 
και είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. 
Το 2012, έγινε υπεύθυνη, για τις διεθνείς και 
εγχώριες δραστηριότητες της εταιρείας, ενώ 
εποπτεύει επίσης, τους εργαζόμενους, στα 
γραφεία της εταιρείας στην Βόρειας Αμερικής. 
Η κ. Καρακατσάνη σπούδασε για πτυχίο της και 
το μεταπτυχιακό της, στο Πανεπιστήμιο του Δυ-
τικού Οντάριο. Τα 100 βραβεία απονεμήθηκαν 
σε ισχυρές γυναίκες του Εκτελεστικού Δικτύου, 
του Καναδά, που συνέβαλαν στην αλλαγή και 
την αναμόρφωση των οργανώσεις της Καναδι-
κής Ακαδημίας Μηχανικών.
(http://canada.greekreporter.gr/ 7/12/2014)

Πηγή φωτογραφίας: canadagreekreporter.gr 
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ΠΡΑΣΙΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΓΙΑ ΟΙΚΟ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ 
ΠΑΡΚΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ
n  Δρ. Κώστας Κωνσταντίνου, Μηχανολόγος Μηχανικός, Ειρήνη Τσακιρίδου, Μηχανολόγος Μηχανικός
Περιφερειακό Ενεργειακό Κέντρο Κεντρικής Μακεδονίας / ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ, 

“Το Πράσινο Μάρκετινγκ σε Οικο-Βιομηχανικά 
Πάρκα” (OBΠ)- έχει ως στόχο να βοηθήσει τις Μι-
κρό-Μεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) να μετατρέψουν 
τις περιβαλλοντικές και ενεργειακές προκλήσεις 
σε ευκαιρίες, με τη στροφή τους σε «πράσινες», 
χρησιμοποιώντας ένα κοινό διαχειριστικό εργα-
λείο: το Σχέδιο Μάρκετινγκ. Η παρούσα εργασία 
υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έρ-
γου MEr – Managing and Governing Innovative 
Industrial Areas του διακρατικού προγράμματος 
MEd το οποίο συντονίζεται από την Περιφέρεια της 
Bologna (Ιταλία) με την συμμετοχή της ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ 
Α.Ε Αναπτυξιακή Ο.Τ.Α και άλλων εννέα εταίρων 
από επτά χώρες της Ε.Ε

Επιλεγμένες Στρατηγικές 
Πράσινου Μάρκετινγκ
Δεν υπάρχει μια ενιαία στρατηγική πράσινου μάρ-
κετινγκ που μπορεί να υιοθετηθεί από όλες τις 
επιχειρήσεις ενός ΟΒΠ και αυτό γιατί η κάθε στρα-
τηγική λειτουργεί καλύτερα υπό διαφορετικές συν-
θήκες αγοράς και ανταγωνισμού. Οι περισσότερες 
επιχειρήσεις έχουν την τάση να εφαρμόζουν ένα 
μίγμα στρατηγικών που αφορούν, είτε τη διαδικα-
σία που σχετίζεται με τις υποδομές τους, είτε την 
προώθηση επιλεγμένων κωδικών προϊόντων τους.

«Γίνεται Πράσινοι» 
μέσα από 4 Στρατηγικά Βήματα
Όταν μια επιχείρηση ενός ΟΒΠ πρέπει να επιλέξει 
το μίγμα των στρατηγικών που θα ακολουθήσει έτσι 
ώστε να γίνει «πράσινη», συνήθως προκαλείται 
σύγχυση, σχετικά με το σε ποιους τομείς θα πρέπει 
να παρέμβει.
Υπάρχουν δύο ομάδες ερωτημάτων που οι mar-
keters θα πρέπει να εξετάσουν πριν από την επι-
λογή της στρατηγικής πράσινου μάρκετινγκ που θα 
επιλέξουν. Η πρώτη, είναι να αναρωτηθούν πόσο 
ουσιαστικό είναι το τμήμα των πράσινων κατανα-
λωτών για την επιχείρηση. Η δεύτερη, είναι εάν η 
μάρκα ή η εταιρεία μπορεί να διαφοροποιηθεί σε 
σχέση με τον ανταγωνισμό βασιζόμενη στην οικο-
λογική διάσταση της. Με δεδομένη την παραπάνω 
άποψη, οι Ginsberg και Bloom (2004) προτείνουν  
τη μήτρα στρατηγικής πράσινου μάρκετινγκ, όπως 
φαίνεται στο Σχήμα 1.

ένα χαμηλότερου κόστους ανταγωνιστικό πλεονέ-
κτημα και όχι ένα πράσινο. Οι Ήπιες Πράσινες εται-
ρείες είναι συνήθως διστακτικές όσον αφορά στην 
προώθηση των πράσινων δραστηριοτήτων τους και 
των πράσινων χαρακτηριστικών του προϊόντος τους. 
Αυτές οι επιχειρήσεις φοβούνται στο να ρισκάρουν 
φοβούμενοι ότι δεν θα καταφέρουν να ανταποκρι-
θούν στις απαιτήσεις τους ή να διαφοροποιηθούν 
από τους ανταγωνιστές.
Ως παράδειγμα, μπορούμε να αναφέρουμε την πε-
ρίπτωση της «Coca - Cola Co». Η οποία μπορεί να 
χαρακτηριστεί ως μια ‘Ήπια Πράσινη εταιρία. Η 
εταιρεία έχει επενδύσει σε μεγάλο βαθμό σε διά-
φορες δραστηριότητες ανακύκλωσης και τροπο-
ποίησης της συσκευασίας των προϊόντων

Αμυντική Πράσινη (Defensive Green)
Όταν η Αμυντική Πράσινη Στρατηγική χρησιμοποι-
είται ως επιλεγμένη στρατηγική μάρκετινγκ, χρησι-
μοποιείται ως προληπτικό μέτρο, ή ως απάντηση 
σε μια κρίση ή στις ενέργειες των ανταγωνιστών. 
Ως εκ τούτου, οι Αμυντικές Πράσινες επιχειρήσεις 
χρησιμοποιούν την αμυντική πράσινη στρατηγική 
προκειμένου να ενισχυθεί η εικόνα της μάρκας και 
να αποτρέψουν ενδεχόμενη βλάβη. 
Παράδειγμα μιας επιχείρησης, που υλοποιεί ένα 
Αμυντικό Πράσινο μίγμα στρατηγικών μάρκετινγκ 
είναι η εταιρεία «Gap Inc.». Στον τομέα του περι-
βάλλοντος, η εταιρεία προωθεί εδώ και καιρό τη 
διατήρηση της ενέργειας και τη μείωση των απο-
βλήτων και η εταιρική έδρα της έχει χαρακτηριστεί 
ως ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αειφόρου δό-
μησης.

Αφανής /Εσωστρεφής  Πράσινη 
(Shaded Green)
Οι Αφανείς Πράσινες εταιρείες επικεντρώνονται 
στο να έχουν μακροπρόθεσμες, ευρέως φάσμα-
τος, φιλικές προς το περιβάλλον διαδικασίες που 
απαιτούν μέτρια οικονομική δέσμευση. Οι Αφανείς 
Πράσινες εταιρείες αντιμετωπίζουν τις πράσινες 
δραστηριότητες ως μια ευκαιρία για τη δημιουργία 
καινοτόμων προϊόντων και τεχνολογιών που στο-
χεύουν στην ικανοποίηση των αναγκών τους. Από 
αυτές, Οι Αφανείς Πράσινες εταιρείες ελπίζουν να 
εξασφαλίσουν ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Οι 
εταιρείες αυτές έχουν συνήθως τη δύναμη και την 
ικανότητα να διαφοροποιηθούν στο πόσο «πράσι-
νες» είναι, αλλά αντ’ αυτού επιλέγουν να επωφε-
ληθούν από την ανάδειξη άλλων χαρακτηριστικών 
τους. Ως παράδειγμα αναφέρουμε την περίπτωση 
της «Toyota». Το  μοντέλο της «Toyota Prius» δια-
φημίζεται σήμερα ως «ένα οικολογικό προηγμένο, 
περιορισμένης κατανάλωσης καυσίμων υβριδικό 
αυτοκίνητο. Η «Toyota» σε αυτό το παράδειγμα 
του «Prius» χρησιμοποίησε μια στρατηγική για την 
Ανάπτυξη των Πράσινων Δομών και ειδικότερα τη 
δημιουργία των κινήτρων για τη χρήση των ΑΠΕ, 
μέσω της χρήσης του προϊόντος και μια άλλη για 
την Ανάπτυξη των Πράσινων Προϊόντων και ιδιαί-
τερα την ανάπτυξη της πράσινης ταυτότητας των 
προϊόντων και την προώθησή τους.

Επιθετική/ Εξωστρεφής Πράσινη 
(Extreme Green)
Οι εταιρείες που χρησιμοποιούν Επιθετικές Πράσι-
νες Στρατηγικές μάρκετινγκ ενσωματώνουν ολιστι-
κές φιλοσοφίες και αξίες. Σε αυτές τις επιχειρή-
σεις, τα οικολογικά ζητήματα και η περιβαλλοντική 

ευθύνη ενσωματώνονται πλήρως στις κυκλικές δι-
εργασίες ζωής του προϊόντος και της επιχείρησης. 
Οι πρακτικές τους περιλαμβάνουν τιμολογιακές 
προσεγγίσεις κύκλου ζωής των τιμών των προϊό-
ντων τους και συνολική ποιότητα καθ’ όλη τη διάρ-
κεια της περιβαλλοντικής διαχείρισης. Επιπλέον, 
η περιβαλλοντική συνείδηση έχει αποτελέσει ση-
μαντική κινητήρια δύναμη εντός της εταιρείας από 
την πρώτη στιγμή. Εταιρείες που χρησιμοποιούν τις 
Επιθετικές Πράσινες ως στρατηγικές μάρκετινγκ 
εξυπηρετούν κυρίως εξειδικευμένες αγορές και 
πωλούν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους μέσω ει-
δικών καναλιών.
Παραδείγματα Επιθετικών Πράσινων στρατηγικών 
αποτελούν οι επιχειρήσεις «The Body Shop», 
«Patagonia», «Honest Tea» της Bethesda και 
«Μέρυλαντ».
Τα βασικά εργαλεία του marketing mix που χρησι-
μοποιούνται στις πράσινες στρατηγικές, φαίνονται 
στον Πίνακα 1. 

Προϊόν Τιμή Τοποθέ-
τηση

Προώθηση

Ήπια 
Πράσινη

√

Αμυντική 
Πράσινη

√ √

Αφανής 
/Εσω-
στρεφής  
Πράσινη

√ √ √

Επιθε-
τική / 
Εξω-
στρεφής 
Πράσινη

√ √ √ √

Πίνακας 1: Έμφαση στη χρήση των «4Ρ» του Μίγματος Μάρ-
κετινγκ στις Επιλεγμένες Στρατηγικές Μάρκετινγκ

Συμπεράσματα
Σήμερα, οι «φωτισμένες» επιχειρήσεις υπερβαί-
νουν τα υπαγορευμένα από τους κυβερνητικούς 
κανονισμούς ζητήματα. Αναπτύσσουν περιβαλλο-
ντικά βιώσιμες στρατηγικές και πρακτικές σε μια 
προσπάθεια να δημιουργήσουν μια παγκόσμια 
οικονομία που ο πλανήτης μπορεί να υποστηρίξει 
για πάντα. Το πράσινο μάρκετινγκ περιλαμβάνει ένα 
ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομέ-
νης της τροποποίησης των προϊόντων, αλλαγές στη 
διαδικασία παραγωγής, αλλαγές της συσκευασίας, 
καθώς και αλλαγές στο τρόπο επικοινωνίας και δι-
αφήμισης. Οι επιχειρήσεις που υιοθετούν στρατη-
γικές πράσινου μάρκετινγκ ως ένα δυναμικό βήμα, 
από την αρχή μέχρι το τελικό προϊόν και τις διαδι-
κασίες, αποκτούν πρόσβαση σε νέες αγορές, αυξά-
νουν σημαντικά το μερίδιο αγοράς και του κέρδους 
τους αλλά απολαμβάνουν επίσης ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα έναντι των άλλων μη-περιβαλλοντικά 
υπεύθυνων εναλλακτικών λύσεων.
«Η δημιουργία «πράσινης» προοπτική για μια επι-
χείρησή είναι μία διαδικασία που θα δώσει στρα-
τηγικά συγκριτικά πλεονεκτήματα και τώρα και στο 
μέλλον, γνωρίζοντας ότι η πράσινη διαδρομή είναι 
μονόδρομος». n

Για περισσότερες πληροφορίες:
Ειρήνη Τσακιρίδου, Μηχανολόγος Μηχανικός 
Περιφερειακό Ενεργειακό Κέντρο Κεντρικής Μακεδονίας / 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ, irene@anatoliki.gr, τηλ : 2310 463930

Σχήμα 1: Μήτρα στρατηγικής Πράσινου Μάρκετινγκ 

Αυτές οι Επιλεγμένες Στρατηγικές Πράσινου Μάρ-
κετινγκ είναι η εξής

Ήπια Πράσινη (Lean Green) 
Οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν την Ήπια Πρά-
σινη Στρατηγική προσπαθούν να είναι «καλοί εται-
ρικοί πολίτες», αλλά δεν επικεντρώνονται στη δη-
μοσιοποίηση ή το μάρκετινγκ των πράσινων πρωτο-
βουλιών τους. Αντ’ αυτού, οι επιχειρήσεις προσπα-
θούν να μειώσουν το κόστος και να βελτιώσουν την 
αποτελεσματικότητά τους μέσω φιλικών προς το 
περιβάλλον δραστηριοτήτων, δημιουργώντας έτσι 
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ΗΜΕΡΕΣ ΑΓΑΠΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Οι ημέρες που ακολουθούν είναι γεμάτες από αι-
σθήματα αγάπης, αλληλεγγύης και προσφοράς. 
Στις δύσκολες εποχές που διανύουμε η συντρο-
φικότητα και έκφραση της έμπρακτης συμπαρά-
στασης προς τον συνάνθρωπο είναι –ίσως- το μο-
ναδικό «θετικό» που έχει υιοθετήσει η ελληνική 
κοινωνία τα τελευταία χρόνια. Το «Τεχνογράφη-
μα» παρουσιάζει 85 φορείς, σωματεία και Μη 
Κυβερνητικές Οργανώσεις που δραστηριοποι-
ούνται στην περιοχή της κεντρικής Μακεδονίας, 
με μοναδικό σκοπό να απαλύνουν τον ανθρώπινο 
πόνο. Περισσότερες πληροφορίες για τους φο-
ρείς –καθώς και πως μπορείτε να βοηθήσετε 
έμπρακτα- βρίσκονται στο διαδίκτυο. Αυτές τις 
άγιες μέρες είναι μία ευκαιρία να απλώσουμε το 
χέρι μας στον συνάνθρωπο, να τον στηρίξουμε με 
όποιο τρόπο μπορούμε και να του αποδείξουμε 
ότι δεν στέκεται μόνος του…

1. ΑΓΑΠΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ http://www.
agapigiatopaidi.gr/
2. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΗΛΙΚΙΩΜΕ-
ΝΩΝ ΑΦΟΙ ΘΕΟΔΩΡΙΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ Φιλίππου 46 
Πυλαία, Τ.Κ. 55535 Δήμος Πυλαίας - Χορτιάτη, 
Νομός Θεσσαλονίκης Τηλ.: 2310324100
3. ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙ-
ΞΗΣ ΝΕΩΝ http://arsis.gr/
4. ΑΡΤΟΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ – ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΦΙΛΑΝ-
ΘΡΩΠΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ http://artosdrasi.rei.gr/
5. ΑΣΥΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΙΔΙΚΗ 
ΕΣΤΙΑ – ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ http://www.
asylopaidiou.gr/
6. ΓΕΤΕΚΔ- ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣ/
ΝΙΚΗΣ http://www.psychothes.gr/home.asp
7. ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ http://www.
mdmgreece.gr/
8. ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
– ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑ http://www.shedia.gr/
about-us/
9. ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΦΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ 
http://www.idrimakofon.gr/
10. ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓ-
ΓΥΗΣ ΕΚΚΑ – ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ 
ΓΥΝΑΙΚΩΝ http://www.ekka.org.gr/
11. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΥΤΙΣΤΙ-
ΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Ε.Ε.Π.Α.Α-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑ-
ΛΟΝΙΚΗΣ http://www.autismgreece.gr/
12. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ 
ΚΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ http://www.gmss.gr/
13. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΧΩΡΙΟ ΣΤΟ ΦΙΛΥΡΟ 
http://paidikoxorio.gr/site/
14. EΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥ-
ΓΕΣ http://www.gcr.gr/index.php/el/
15. ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ – ΤΜΗΜΑ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ http://www.redcross.gr/
16. ΕΝΩΣΗ ΤΥΦΛΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΛΟΥ-
ΔΟΒΙΚΟΣ ΜΠΡΑΙΓ http://www.etbe.gr/
17. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 
ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ” Ψ-ΣΥΝ-
ΘΕΣΗ” Μαρασλή 51 & Ζουμετίκου 9 Τ.Κ. 542 49 
Θεσ/νίκη 2310-334076
18. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ 
http://www.esbe.gr/
19. ΕΨΥΚΑ- Εταιρεία Ψυχικής και Κοινωνικής 
Αποκατάστασης http://www.epsyka.gr/
20. Η ΑΝΤΙΡΗΔΑ-ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΝΟΣΟΚΟ-
ΜΕΙΟΥ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ http://www.antirida.gr/
21. ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ 
ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑΣhttp://www.agios-
panteleimonas.gr/

22. ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΟΚΑΝΑ- ΝΟΣΟ-
ΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
(ΛΟΙΜΩΔΩΝ) http://www.okana.gr/
23. ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ “ΜΗΤΕΡΑ 
ΤΕΡΕΖΑ” (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ) 
http://www.cen.gr/
24. ΙΔΡΥΜΑ ΑΣΥΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ-ΠΑΙΔΙΚΗ 
ΕΣΤΙΑ/ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟhttp://www.
asylopaidiou.gr/
25. ΙΔΡΥΜΑ ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟ ΘΗΛΕΩΝ ΘΕΣ-
ΣΑΛΟΝΙΚΗΣ “Η ΜΕΛΙΣΣΑ”www.stegimelissa.gr
26. ΙΔΡΥΜΑ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΥ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ ΚΥ-
ΡΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ http://www.filoptoxosad
elfotiskirion.gr/
27. ΚΑΡΙΤΑΣ ΕΛΛΑΣ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟ-
ΝΙΚΗΣ http://caritas.gr/
28. ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ-ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡ-
ΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ http://www.kethea.gr/
29. ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ 
ΓΟΝΕΩΝ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ” ΟΙ ΑΓΙΟΙ 
ΠΑΝΤΕΣ” https://agioipantes.wordpress.com
30. ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΑΠΟΚΑΤΑ-
ΣΤΑΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 
Μ.Κ.Φ. “ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ” http://www.kepep.gr
31. ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙ-
ΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑ-
ΣΧΟΛΗΣΗΣ Α.ΜΕ.Α. “Ο ΣΩΤΗΡ” http://www.
kentroameasotir.gr/
32. ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ – ΕΙΔΙΚΑ ΑΝΑ-
ΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ 
http://www.keathe.gr/
33. ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ & ΟΙΚΟΓΕΝΕΙ-
ΑΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΩΡΙΩΝ SOS http://www.
sos-villages.gr/content/actions/kentro-
prolhpshs-gia-to-paidi-kai-thn-oikogeneia-toy
34. ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ http://www.kethea-ithaki.gr/
35. ΚΕΘΕΑ STrEET WOrK ΣΤΕΚΙ http://www.
kethea-diavasi.gr/
36. ΚΕΘΕΑ ΑΝΑΔΥΣΗ www.kethea-anadysi.gr
37. ΚΕΘΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ http://kethea.gr/
38. ΚΕΘΕΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΦΥΛΑΚΩΝ http://
kethea.gr/
39. ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 
http://www.sos-villages.gr/
40. ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ “Η ΑΜΥ-
ΜΩΝΗ” www.amymoni-thes.gr/
41. ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΩΣ ΠΑΙΔΩΝ ”ΑΓΙΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ” www.kepep.gr
42. ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ “ΦΑΡΟΣ 
ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ” www.farostoukosmou.gr
43. ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΓΑΠΗΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ “ΓΕΡΟ-
ΝΤΑΣ ΠΑΪΣΙΟΣ” gerontaspaisios.gr
44. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 
ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ koinwniko-iatreio.
blogspot.com
45. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ www.kalamaria.gr
46. ΛΑΜΨΗ – Σύλλογος Γονέων Παιδιών Πασχό-
ντων από Κακοήθη Νοσήματα Βόρειας Ελλάδας 
lampsi.org
47. MAZI ΜΕ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΖΟΥΜΕ ΙΣΟΤΙΜΑ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ www.mazi.net.g
48. ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΑΙΔΙΟΥ www.merimna.org
49. ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΟΝΤΙΩΝ ΚΥΡΙΩΝ- ΔΙΑΜΑΝΤΙ-
ΔΕΙΟΣ ΣΤΕΓΗ http://diamantideios.merponky.
gr/
50. ΜΕΡΙΜΝΑ ΖΩΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ, 
ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ, ΦΙΛΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑ-
ΠΗΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ http://www.merimnazois-

amea.gr/
51. ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΜΕΑ ΑΓ. 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ο ΠΕΡΣΗΣ http://www.aaop-
amea.gr/
52. ΜΟΝΑΔΑ ΑΥΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ‘ΕΛΠΙΔΑ’ 
http://www.elpida-autism.gr/
53. ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ “ΑΓ.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ” ΤΗΛ: 2310429636,
54. ΟKANA (ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩ-
ΤΙΚΩΝ)- 5η ΜΟΝΑΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΟΣΟ-
ΚΟΜΕΙΟΥ ΑΧΕΠΑ www.okana.gr
55. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙ http://www.
oikogeneiakaipaidi.gr/
56. OΙΚΟΚΟΙΝΩΝΙΑ  www.oikokoinonia.gr
57. “ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ” ΣΩΜΑΤΕΙΟ 
ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ www.
friendsofmerimna.gr 
58. Π.Α.Σ.Γ. ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑ-
ΤΕΙΟ www.kallipatira.gr
59. ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΩΡΙΑ SOS ΕΛΛΑΔΟΣ- Πλαγιαρίου 
www.sos-villages.gr
60. ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ “ΑΡΓΩ” & ΝΗΠΙΑ-
ΓΩΓΕΙΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ ΚΥΡΙΩΝ 2310 
437291
61. ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΑΝΤΙΡΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΒΟ-
ΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΠΑΑ) www.paa.gr
62. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙ-
ΚΩΝ – ΠΑΡ/ΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ www.
thesspaspa.gr
63. ΠΑΠΑΦΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 
ΑΡΡΕΝΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ “Ο ΜΕΛΙΤΕΥΣ” 
www.papafeio.gr/
64. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ & ΦΙΛΩΝ ΠΑΣΧΟ-
ΝΤΩΝ ΑΠΟ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΑ ΝΟ-
ΣΗΜΑΤΑ “ΚΡΙΚΟΣ ΖΩΗΣ” www.krikoszois.gr
65. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΣΤΙΚΗ ΙΝΩΣΗ www.
cfathess.gr
66. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΑΥΤΙΣΤΙ-
ΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Β.Ε. ” ΑΧΤΙΔΑ” www.ahtida.gr
67. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ & ΦΙΛΩΝ ΘΕΡΑ-
ΠΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ “ΙΘΑΚΗ” www.kethea-ithaki.gr
68. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ & ΦΙΛΩΝ ΑΤΟ-
ΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑ-
ΠΟΛΕΩΣ ΣΥΚΕΩΝ www.dimosneapolis-sykeon.
gr
69. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ dOWN ΕΛΛΑΔΟΣ 
www.down.gr
70. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ Ν. 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ “Η ΜΕΡΙΜΝΑ” www.aspe.gr
71. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗΣ & 
ΠΕΡΙΧΟΡΩΝ “ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ” 2310288052.
72. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ & ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΝΟΣΟ-
ΚΟΜΕΙΟΥ ΗΜΕΡΑΣ ΤΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΟ-
ΚΟΜΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ www.psychothes.gr
73. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΕΙΟΥ www.
psychothes.gr
74. ΣΤΡΑΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ www.salvationarmy.gr
75. ΣΥΣΣΙΤΙΟ ΤΟΥ ΕΝΟΡΙΑΚΟΥ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΥ 
ΤΑΜΕΙΟΥ Ι.Ν. ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΤΟΥΜΠΑΣ www.
inagvarvaras.gr
76. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙ-
ΑΣ ΑΤΟΜΩΝ “ΖΩΗ” somateiozoi.blogspot.com/
77. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 
ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ “Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ” 
www.agios-panteleimonas.gr
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n ΔΚΜ-ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙ-
ΑΣ: (14.11.2014) Επιστολή στον πρόεδρο, τα 
μέλη της ΔΕ και τα περιφερειακά τμήματα 
της ΔΚΜ, με συμπεράσματα και αποφάσεις 
της Γενικής Συνέλευσης της ΔΚΜ Κεντρικής 
Μακεδονίας, που πραγματοποιήθηκε στις 
7/11/2014 στη Θεσσαλονίκη. Έναρξη ενδο-
παραταξιακού διαλόγου εν όψει του συνεδρί-
ου της ΔΚΜ (24-25 Ιανουαρίου 2015).

Συνάδελφοι,
Είναι επιτακτικό αίτημα πλέον, όλων όσων 
ενδιαφέρονται για το μέλλον του κλάδου και 
των φορέων εκπροσώπησής του, να αναλά-
βουμε όλοι μαζί, ΑΜΕΣΕΣ πρωτοβουλίες για 
την ανάταξη του ΤΕΕ και της ΔΚΜ. 
Η παράταξη το αμέσως επόμενο διάστημα θα 
πρέπει να πράξει τα αυτονόητα:
• να ενεργοποιήσει άμεσα τις προβλεπόμενες 
διαδικασίες σύνθεσης απόψεων και λήψης 
αποφάσεων, μέσω των θεσμοθετημένων ορ-
γάνων της (Διοικούσα επιτροπή , εκτελεστική 
επιτροπή, προσυνεδριακές και συνεδριακές 
διαδικασίες κτλ) τα οποία θα πρέπει να λει-
τουργήσουν εντατικά και να καταλήξουν σε 
θέσεις και προτάσεις για ανάληψη πρωτοβου-
λιών τουλάχιστον  για τα θέματα που αναπτύσ-
σονται στη συνέχεια. 
• να συμμετέχει με οργανωμένη παρουσία 
και ομιλητές στην αντιπροσωπεία του ΤΕΕ  
και να επιδιώξει συναντήσεις προετοιμασίας 
με εκπροσώπους και άλλων παρατάξεων, για 
την επίτευξη συνεργασιών για την δημιουργία 
πλειοψηφικών συμμαχιών, όταν τεθούν προς 
ψήφιση τα παραπάνω θέματα στα όργανα διοί-
κησης του ΤΕΕ και των κλαδικών συλλόγων.
• Να προχωρήσει σε ενέργειες δικτύωσης και 
συνεργασιών των στελεχών της πανελλαδικά.
• Να ενεργοποιήσει άμεσα ενημερωτικό μη-
χανισμό που θα λειτουργεί σε δύο επίπεδα, 
αφενός θα ενημερώνει πανελλαδικά το στελε-
χιακό δυναμικό της παράταξης και αφετέρου 
θα δίνει στους συναδέλφους έγκυρη πληροφό-
ρηση τόσο για θέματα που αφορούν τον κλάδο 
όσο και για τις πρωτοβουλίες της ΔΚΜ.
Οι προτάσεις της ΔΚΜ Κεντρικής Μακε-
δονίας που αναπτύσσονται στην παρούσα 
επιστολή έχουν σαν σκοπό να συμβάλλουν 
στην απαιτούμενη ταχεία διαμόρφωση των  
θέσεων της παράταξης σε κεντρικό επίπεδο  
και προέκυψαν από ομόφωνες αποφάσεις της 
Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τις εισηγή-
σεις στελεχών της, για τα ακόλουθα  επείγοντα 
θέματα του κλάδου:
Α. Ασφαλιστικό μηχανικών - Τράπεζα Αττικής. 
Β. Π.Δ. για την εφαρμογή του Ν. 4254/2014 - 
Επαγγελματικές δραστηριότητες μηχανικών 
Γ. Εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4281/2014 
και του άρθρου 59 του Ν. 
4278/2014 για τις δημόσιες συμβάσεις

Α.  Ασφαλιστικό μηχανικών - 
      Τράπεζα Αττικής.
Εισήγηση για τις  ενέργειες που πρέπει να γί-
νουν ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΣ από το ΤΕΕ για τη διάσωση 
του ταμείου μας το επόμενο διάστημα: 
1. Άμεση προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού 
από το ΤΕΕ για την επιλογή ανεξάρτητου οί-
κου διεθνούς κύρους που θα συνδράμει το 
επιμελητήριο στη λήψη των αποφάσεων για 
το ΤΣΜΕΔΕ – Επαγγελματικό Ταμείο και την 
Τράπεζα Αττικής. Οποιαδήποτε άλλη διαδικα-
σία προσωπικών επιλογών και στρατηγικών θα 
αποβεί μοιραία για τους Μηχανικούς – πιστού-
χους του ΤΣΜΕΔΕ. 
2. Ενημέρωση του κλάδου για τις αποφάσεις 
που λαμβάνονται για το ταμείο και τη τράπεζα. 
Η δημόσια αναλυτική αιτιολόγηση των αποφά-
σεων είναι η μόνη που μπορεί να εξασφαλίσει 
τη διαφάνεια και την πολιτική νομιμοποίησή 
τους. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται θα πρέ-
πει να είναι αποτέλεσμα δημοκρατικού διαλό-
γου και διαβούλευσης στα όργανα διοίκησης 
του επιμελητηρίου. 
3. Έναρξη επίσημων διαπραγματεύσεων με 
την κυβέρνηση για την ίδρυση ταμείου επαγ-
γελματικής ασφάλισης και την αυτόνομη πο-
ρεία του ΤΣΜΕΔΕ. Εκτός από τη διάσωση των 
αποθεματικών που απέμειναν θα πρέπει να 
διεκδικήσουμε τη μεταφορά των δικαιωμάτων 
εκμετάλλευσης δημόσιας περιουσίας που θα 
καλύψει στην αρχή λογιστικά – αναλογιστικά 
το ποσό που έχασε το ταμείο με το “κούρεμα¨” 
και στη συνέχεια και ουσιαστικά. 
4. Λήψη αποφάσεων με ευρείες συναινέσεις 
στα όργανα διοίκησης του επιμελητηρίου, 
αφού ληφθούν υπόψιν οι εισηγήσεις του έγκυ-
ρου αναλογιστικού παρατηρητηρίου που έχει 
συστήσει το ΤΕΕ για το ΤΣΜΕΔΕ και του επι-
λεγέντος ανεξάρτητου συμβούλου, για θέματα 
όπως η ασφάλιση της ιδιότητας του μηχανικού, 
οι δείκτες ανταποδοτικότητας του νέου 
ταμείου και αφού εξηγηθούν επαρκώς τα υπέρ 
και τα κατά όλων των εναλλακτικών, στον κλά-
δο. Ο σχεδιασμός ενός επενδυτικού πλάνου 
για το ταμείο και η αντικειμενική αξιολόγηση 
των μέχρι τώρα επενδύσεων του στη τράπεζα 
Αττικής και τα ομόλογα είναι επίσης απαραίτη-
τη, για τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης.

Η εισήγηση κατόπιν συζήτησης εγκρίθηκε 
ομόφωνα από τη Γ.Σ. 

Β. Π.Δ. για την εφαρμογή του Ν. 4254/2014 - 
Επαγγελματικές δραστηριότητες μηχανικών
Εισήγηση για την ανασύσταση του μητρώου 
και τη διαδικασία απόδοσης άδειας ασκήσεως 
επαγγέλματος από το ΤΕΕ:
Η ΔΚΜ με πρωτοβουλία στελεχών της , που 
δραστηριοποιούνται στο ΤΕΕ/ΤΚΜ , πρότει-
νε έγκαιρα εντός των αρμοδίων οργάνων , τη 

σύσταση ομάδας εργασίας που θα επεξεργά-
ζονταν τα νέα δεδομένα που διαμορφώθηκαν 
τα τελευταία χρόνια  αλλά και προτάσεις από 
παλαιότερες ομάδες εργασίες, προκειμένου 
να ετοιμάσει πρόταση για την ανασύστασης του 
Μητρώου, σε συνάρτηση πλέον  με τα επαγγελ-
ματικά δικαιώματα κάθε κλάδου , καθώς και 
την αναμόρφωση της άδειας άσκησης επαγ-
γέλματος (την πρόταση της Ο.Ε. του ΤΕΕ/ΤΚΜ 
μπορείτε να τη δείτε στο site : www.tkm.tee.
gr).
Η απουσία πολιτικής πρωτοβουλίας και η 
έλλειψη συστηματικής μελέτης για τον κα-
θορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων 
των νέων ειδικοτήτων των Μηχανικών των 
ελληνικών Πολυτεχνικών σχολών, των Μηχα-
νικών τριετούς φοίτησης του εξωτερικού και 
των Μηχανικών τεχνολογικής εκπαίδευσης 
των ελληνικών τεχνολογικών ιδρυμάτων έχουν 
δημιουργήσει νεφελώδες τοπίο, με κυρίαρχα 
τις συντεχνιακές διχογνωμίες και την πολιτική 
εκμετάλλευση. 
Επιπλέον, τα επαγγελματικά δικαιώματα των 
διπλωματούχων Μηχανικών, βασίζονται σε, 
νομοθετήματα, διατάγματα, εγκυκλίους  και 
αποφάσεις, τα οποία, έχοντας ως αφετηρία 
τους νόμους 4663/1930 και 6422/1934, δεν 
ανταποκρίνονται πλέον στις σύγχρονες επι-
στημονικές κατευθύνσεις και επαγγελματικές 
εξειδικεύσεις των Μηχανικών. Συχνά, μέσω 
εγκυκλίων και έγγραφων Υπηρεσιών, , άλλοτε 
επεκτείνουν και άλλοτε περιορίζουν τα επαγ-
γελματικά δικαιώματα που προβλέπονται από 
τους ανωτέρω νόμους,  
Στο πλαίσιο αυτό συστήθηκαν δυο  ομάδες ερ-
γασίας που  επεξεργάστηκαν  τόσο το ζήτημα 
των επαγγελματικών δικαιωμάτων σε συνάρ-
τηση με το μητρώο  ,όσο και την απόκτηση 
άδειας ασκήσεως επαγγέλματος.  Οι προτά-
σεις είναι άρρηκτα συνδεδεμένες και δε μπο-
ρεί να έχουμε ολοκληρωμένη παρέμβαση εάν 
δεν υιοθετηθούν αμφότερες. 
Τα  δεδομένα που οδηγούν στην αναγκαιότητα 
αυτή 
1.  η ανάγκη εναρμόνιση με ευρωπαϊκές οδη-
γίες περί  άσκησης του επαγγέλματος του μη-
χανικού ,αλλά και ευρωπαϊκών κανόνων 
2.  Το διαφορετικό  θεσμικό πλαίσιο  μεταξύ 
δημοσίων και ιδιωτικών έργων ,στη μελέτη και  
κατασκευή  
3.  Η ανάγκη για εκχώρηση επαγγελματικών  
δικαιωμάτων νεοσύστατων σχολών με παρεμ-
φερή αντικείμενα 
4. Τα επαγγελματικά δικαιώματα αποφοίτων 
ΤΕΙ 
5. Τα επαγγελματικά δικαιώματα αποφοίτων 
σχολών του εξωτερικού και ιδιωτικών σχολών 
 Οι βασικοί στόχοι, που τέθηκαν είναι  το μη-
τρώο του ΤΕΕ: 
* να πάψει να αποτελεί απλά μία καταγραφή 
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ειδικοτήτων και μελών, και να γίνει ένα εργα-
λείο διασφάλισης του επιστημονικού επιπέδου 
των μελών του, 
* να διασφαλίζει τον ρόλο των εμπλεκομένων 
μελών στην παραγωγή έργου, στο πλαίσιο των 
επιστημονικών τους δυνατοτήτων, 
* να διατυπώνει με σαφή και ξεκάθαρο τρόπο 
τις επιστημονικές δυνατότητες των μελών του, 
και 
* να αποκαταστήσει τη σχέση διαφάνειας στο 
τρίπτυχο τεχνικός κόσμος–πολιτεία –πολίτες. 

Τονίζεται ότι η πρόταση  
* δεν θίγει τα υφιστάμενα θεσμοθετημένα 
επαγγελματικά δικαιώματα και τον τρόπο 
άσκησης του επαγγέλματος.  ,αλλά θα τα τα-
ξινομήσει, θα τα οργανώσει .  
* Αφορά το σύνολο των μηχανικών  (Α.Ε.Ι., 
Α.Τ.Ε.Ι., 3ετούς και 4ετούς διάρκειας σπου-
δών, εξωτερικού κ.λπ.), αλλά και του Τεχνι-
κούς που δεν μπορούν, στη σημερινή κατά-
σταση, να καταταγούν άμεσα στις βασικές 
ειδικότητες του Τ.Ε.Ε.,(όπως για παράδειγ-
μα απόφοιτοι νεοσύστατων σχολών που δεν 
έχουν πλήρη δικαιώματα μιας κατηγορίας  
Μηχανικοί Περιβάλλοντος Ξάνθης),  τους 
μηχανικούς που θέλουν να διευρύνουν τους 
επαγγελματικές τους δραστηριότητες σε επι-
μέρους τομείς. 
Πρέπει να είναι ξεκάθαρο  ότι η πρόταση δεν 
έχει σκοπό να βάλει εμπόδιο στους μηχανι-
κούς ούτε τώρα , ούτε σε αυτούς που θα κλη-
θούν να ασκήσουν το επάγγελμα σε 7-8 χρό-
νια από σήμερα.  Η πρόταση θέλει να θωρα-
κίσει το επάγγελμα ,έναντι αποφοίτων από τα 
τμήματα των ΤΕΙ , αποφοίτων σχολών τριετούς 
φοίτησης του εξωτερικού, ιδιωτικών κολλεγί-
ων και άλλων που έλλειψη σαφούς πλαισίου, 
εγγράφονται  και αποκτούν διευρυμένα επαγ-
γελματικά δικαιώματα.  
Εάν υλοποιηθούν στο μέλλον οι συζητήσεις για 
ένα διευρυμένο ΤΕΕ , τότε και οι απόφοιτοι αυ-
τοί θα εξεταστεί εάν μπορούν να εγγραφούν σε 
κάποια κατηγορία και να ασκούν συγκεκριμέ-
νες επαγγελματικές δραστηριότητες. 
Ένα νέο μητρώο αυτής της μορφής έχει αμφί-
δρομη λειτουργία. Δεν δείχνει μόνο στους μη-
χανικούς  τι έχουν δικαίωμα να υλοποιήσουν , 
βάσει του γνωστικού τους αντικειμένου και της 
εμπειρίας τους , αλλά ταυτόχρονα φανερώνει 
στην πολιτεία και την κοινωνία, ξεκάθαρα , 
ποιοί από όλους έχουν δικαίωμα να το υλοποι-
ήσουν. 
Το υπόλοιπο του κειμένου για τα επαγγελμα-
τικά θέματα και το νέο θεσμικό πλαίσιο των 
δημοσίων συμβάσεων, καθώς και τα συμπε-
ράσματα της Γενικής Συνέλευσης,  βρίσκονται 
αναρτημένα στο site της ΔΚΜ-ΤΚΜ : http//:
dkmtkm.com

n Σ.Δ.Α.Τ.Μ.Β.Ε. : ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ 
ΠΕΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 
ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ  (26/11/2014)

Αξιότιμε Κε Υπουργέ και συνάδελφε,
Απευθυνόμαστε  ιδιαίτερα σε Σας, ως καθ’ 
ύλην αρμόδιο εκπρόσωπο της πολιτικής ηγε-
σίας της χώρας αλλά και ως συνάδελφο, διότι 
είναι δυστυχώς γνωστό, ότι ο κλάδος των μη-
χανικών περιλαμβάνεται μεταξύ αυτών  που 
έχουν πληγεί  περισσότερο από την παρούσα 
οικονομική συγκυρία. Η κατ’ ουσίαν διακοπή 
της υλοποίησης μελετών από τον Δημόσιο Το-
μέα σε συνδυασμό με την συνεχή μείωση των 
Δημοσίων Επενδύσεων αλλά και η έλλειψη 
ιδιωτικών επενδύσεων, το  ‘πάγωμα’ της οι-
κοδομικής δραστηριότητας και η οικονομική 
στενότητα των ιδιωτών έχει κυριολεκτικά εκ-
μηδενίσει το επαγγελματικό αντικείμενο των 
μηχανικών, και ιδιαίτερα των Αγρονόμων Το-
πογράφων Μηχανικών.
Εκπροσωπώντας τον Σύλλογο Διπλωματού-
χων Μηχανικών Βορείου Ελλάδας καθημερι-
νά ερχόμαστε αντιμέτωποι με την αγωνία των 
συναδέλφων, πολλοί από τους οποίους δεν 
μπορούν σχεδόν να καλύψουν τόσο τις φορο-
λογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις τους 
προς την πολιτεία όσο,  δυστυχώς και με γεω-
μετρικά αυξανόμενο ρυθμό, τις βιοποριστικές 
τους ανάγκες.
Μοναδική ελπίδα σε αυτό το δυσοίωνο τοπίο 
είναι η υλοποίηση του έργου του Εθνικού Κτη-
ματολογίου. 
Είναι γνωστό ότι η χώρα μας είναι η μόνη την 
Ευρώπη και μια από τις ελάχιστες παγκοσμίως 
που δεν έχει Κτηματολόγιο, που δεν έχει το βα-
σικότερο εργαλείο διασφάλισης της ιδιωτικής 
αλλά και δημόσιας περιουσίας. Και μάλιστα 
στην εποχή που η χώρα έχει ανάγκη να προ-
σελκύσει επενδύσεις από το εξωτερικό, για τις 
οποίες, ως αυτονόητο προαπαιτούμενο, τίθε-
ται το ξεκάθαρο ιδιοκτησιακό καθεστώς. Τόσο 
στην περίπτωση των επενδύσεων, εγχώριων ή 
ξένων, όσο και στην περίπτωση της χάραξης 
της απαιτούμενης αναπτυξιακής στρατηγικής 
στην χώρα, το Κτηματολόγιο σε όλο τον πολι-
τισμένο κόσμο θεωρείται ακρογωνιαίος λίθος 
και «εκ των ών ουκ άνευ» προϋπόθεση. 
Για τους παραπάνω λόγους, το Εθνικό Κτημα-
τολόγιο αποτέλεσε κεντρικό στόχο όλων των 
τελευταίων κυβερνήσεων. Παράλληλα αποτέ-
λεσε και αποτελεί το όνειρο κάθε συνάδελφου 
τα τελευταία 30 χρόνια. Είναι γνωστό επίσης, 
ότι ταλανίστηκε  από αστοχίες στον προγραμ-
ματισμό, δυσφημίστηκε από συμφέροντα, κα-
θυστέρησε περισσότερο από κάθε άλλο μεγά-
λο έργο. Αλλά ξεπερνώντας όλα τα παραπάνω 
προβλήματα, με υπερπροσπάθεια όλων των 
εμπλεκομένων μερών, οδεύει στην ολοκλήρω-
σή του.

Κύριε Υπουργέ, 
Επειδή γνωρίζουμε και την δική Σας προ-
σωπική προσπάθεια και τους αγώνες για 
την υλοποίηση και κυρίως την άμεση ολο-
κλήρωση του κτηματολογίου της χώρας με 
ένα σύνολο προσπαθειών και πρωτοβουλιών 
για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου, την δι-
ασφάλιση της ενιαίας ολοκλήρωσης σε όλο 
τον ελλαδικό χώρο αλλά και την βαρύνουσα 
θέση και γνώση σας στο θέμα, απευθυνόμα-
στε και προσβλέπουμε σε Σας, γνωρίζοντας 
ότι αποτελεί και δικό σας προσωπικό ‘στοί-
χημα’ η ολοκλήρωση αυτού του σημαντικό-
τατου έργου. 
Σημαντικότατου, και ως εργαλείου σχεδια-
σμού και ανάπτυξης που τόσο έχει ανάγκη η 
χώρα αλλά και ως δυνατότητας άμεσης δυ-
νατότητας απασχόλησης πλέον των 15.000 
επιστημόνων, μηχανικών, νομικών, πληρο-
φορικών και άλλου προσωπικού πολλών ει-
δικοτήτων από άκρου σε άκρο της Ελλάδας. 
Επομένως πρόκειται για ένα έργο που αφορά 
και επηρεάζει άμεσα την ζωή πολλών χιλιά-
δων ελληνικών οικογενειών, των οποίων τα 
μέλη απασχολούνται ή θα απασχοληθούν στο 
έργο σε όλη την επικράτεια.

Είμαστε ένα βήμα πριν από την έναρξη της 
κτηματογράφησης όλης της χώρας. Ένα βήμα 
πριν την υλοποίηση ενός έργου που η υπερα-
ξία του κατά κοινή ομολογία είναι πολλαπλά-
σια της αξίας υλοποίησης του.

Κύριε Υπουργέ, 
Ήρθε η ώρα για να γίνει το αυτό το βήμα!
Ήρθε η ώρα να αποκτήσει η χώρα το βασικότε-
ρο εργαλείο για την ανάπτυξή της
Ήρθε η ώρα να αποκτήσουν ασφάλεια οι 
εμπράγματες συναλλαγές των πολιτών αυτής 
της χώρας.
Ήρθε η ώρα να καταγράψει το Δημόσιο την πε-
ριουσία του και να μην γίνεται αυτή βορά  των 
κάθε λογής συμφερόντων.
Ήρθε η ώρα να αξιοποιηθούν οι γνώσεις, η 
εμπειρία και η τεχνογνωσία των συναδέλφων 
Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, που απο-
τελούν σημαντικό εχέγγυο της χώρας στην πε-
ραιτέρω αναπτυξιακή της πορεία
Δεν υπάρχει χρόνος για άλλες καθυστερήσεις 
και υπαναχωρήσεις. Δεν το αντέχει η χώρα, 
δεν το αντέχει η οικονομία, δεν το αντέχουν οι 
συνάδελφοι μηχανικοί όλης της χώρας!
Στην κατεύθυνση ευόδωσης αυτού του στόχου, 
να γνωρίζετε ότι θα μας έχετε πάντοτε αταλά-
ντευτους συμμάχους και υποστηρικτικές σας. 
Είμαστε στην διάθεσή σας για την αναλυτική 
έκθεση των απόψεων και γνώσεών μας, n
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ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ 
ΑΞΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΕΞΙ ΜΗΝΩΝ

Με δυο αποφάσεις της, η Ολομέλεια του Συμβου-
λίου Επικρατείας έστειλε τελεσίγραφο στην κυ-
βέρνηση εντός έξι μηνών να αναπροσαρμόσει τις 
αντικειμενικές αξίες σε πανελλαδικό επίπεδο. 
Το Δικαστήριο ουσιαστικά έδωσε 6μηνη πα-
ράταση στο ΥΠ.ΟΙΚ αναφέροντας μάλιστα πως 
προβαίνει στην συγκεκριμένη κίνηση για να απο-
φευχθεί το «δημοσιονομικό σοκ» για τα έσοδα 
του κράτους που θα προέκυπτε εάν κάτω από τις 
παρούσες δημοσιονομικές συνθήκες έκανε δε-
κτή την προσφυγή φορολογουμένων πολιτών και 
ακύρωνε αναδρομικά τις αντικειμενικές αξίες. 
Μάλιστα μετά το 6μηνο το δικαστήριο θα συνε-
δριάσει εκ νέου για δει εάν έχει συμμορφωθεί 
ή όχι το υπουργείο Οικονομικών και να εκδώσει 
οριστική απόφαση. Σημειώνεται ότι οι μέχρι τώρα 
προγραμματισμοί της κυβέρνησης προέβλεπαν 
αλλαγή των αντικειμενικών αξιών από το 2016. 
Η πρώτη απόφαση 1055/14 αφορά προσφυγή 
της στελεχών, φίλων αλλά και του προέδρου της 
«Δράσης» Θόδωρου Σκυλακάκη με την οποία 
ζητούσαν την αναπροσαρμογή των αντικειμενι-
κών αξιών και η δεύτερη (4003/14) προσφυγή 13 
φορολογούμενων πολιτών οι οποίοι έχουν ακίνη-
τα σε διάφορα σημεία της χώρας και ζητούσαν να 
ακυρωθεί η άρνηση της Κυβέρνησης να εκδώσει 
-ανά διετία, όπως είχε υποχρέωση από το νόμο 
1249/1982- απόφαση για την αναπροσαρμογή των 
αντικειμενικών αξιών των ακινήτων. 

Και στις δυο περιπτώσεις το σκεπτικό είναι πα-
νομοιότυπο καθώς η Ολομέλεια (πρόεδρος ο 
Σωτήρης Ρίζος και εισηγητής ο σύμβουλος Επι-
κρατείας Δημήτρης Σκαλτσούνης) έκρινε ότι: 
«υφίσταται παράνομη παράλειψη της διοίκησης 
να προβεί στην επιβαλλόμενη από το άρθρο 41 
του νόμου 1249/1982 έκδοση απόφασης αναπρο-
σαρμογής των αντικειμενικών αξιών των ακινή-
των της χώρας. Η παράλειψη αυτή συντελέστηκε 
με την πάροδο εύλογου χρόνου από την παρέλευ-
ση διετίας από την αναπροσαρμογή των τιμών του 
έτους 2007». Και συνεχίζει: «Η παράλειψη της 
διοίκησης να προβεί στην επιβαλλόμενη από το 
άρθρο 41 του νόμου 1249/1982 έκδοση απόφα-
σης αναπροσαρμογής των αντικειμενικών αξιών 
των ακινήτων της χώρας θα ήταν ακυρωτέα, κατ΄ 
αποδοχή προβαλλόμενου λόγου, και μάλιστα από 
τον χρόνο συντέλεση αυτής». Σημειώνουν όμως 
πως σταθμίζοντας αφενός τα έννομα συμφέροντα 
των πολιτών που προσέφυγαν στο ΣτΕ και αφ΄ ετέ-
ρου το έντονο δημόσιο συμφέρον, «συνιστάμενο 
στην αποφυγή αιφνίδιας διαταραχής των φορο-
λογικών εσόδων του Κράτους υπό τις παρούσες 
δημοσιονομικές συνθήκες, κρίνει ότι πρέπει, αντί 
αναδρομικής ακυρώσεως, να αναβληθεί η έκδο-
ση οριστικής απόφασης, προκειμένου να δοθεί 
η δυνατότητα στη διοίκηση να προβεί στην άνω 
οφειλόμενη νόμιμη ενέργεια».
Σχετικά υπογραμμίζεται ότι «κατά τη διάρκεια της 

οικονομικής κρίσης και ιδίως από το 2011, οι τι-
μές των ακινήτων της χώρας μειώνονται» και επι-
καλούνται έκθεση του Διοικητή της ΤτΕ η οποία 
για την πτώση των τιμών των ακινήτων αναφέρεται 
ότι το δ΄ τρίμηνο του 2012 έφθασε η υποχώρηση 
των τιμών στο 27,9% και το 2013 στο 33,4%. : «…η 
φορολογική επιβάρυνση της ακίνητης περιουσίας 
στην διάρκεια της κρίσης έχει επιτείνει την ύφεση 
στην αγορά ακινήτων και έχει αποθαρρύνει σημα-
ντικά τη ζήτηση… η στρέβλωση η οποία προκαλεί-
ται από την ύπαρξη των αντικειμενικών αξιών που 
σε πολλές περιπτώσεις υπερβαίνουν σημαντικά 
τις εμπορικές αξίες των ακινήτων, οδηγεί σε τε-
χνική υπερφορολόγηση της ακίνητης περιουσίας 
και σε περαιτέρω μη ορθολογική πλέον συμπίεση 
των αξιών». Οι αξίες που προσδιορίζει η εφορία 
για τα νεόδμητα διαμερίσματα είναι κατά κανόνα 
υψηλότερες των τιμών των πράξεων κατά ποσο-
στό που κυμαίνεται από 3% έως 33% ανάλογα με 
την περιοχή, σύμφωνα με παλαιότερη έρευνα του 
Ελληνικού Ινστιτούτου Εκτιμητικής. n

ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΓΙΑ ΠΕΡΙΠΟΥ 1.000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Καταργήθηκε η υποχρέωση έκδοσης πιστοποι-
ητικού ενεργητικής πυροπροστασίας για 454 
κατηγορίες οικονομικών τομέων και συνολικά 
1.039 δραστηριότητες - επαγγέλματα με από-
φαση των υπουργείων Ανάπτυξης και Ανταγω-
νιστικότητας, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας 
του Πολίτη και Διοικητικής Μεταρρύθμισης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Συγκεκριμένα, με κοινή υπουργική απόφαση 
(ΚΥΑ) που υπέγραψαν την Παρασκευή 5 Δε-
κεμβρίου οι υπουργοί Ανάπτυξης και Ανταγω-
νιστικότητας, Κωνσταντίνος Σκρέκας, Δημόσι-
ας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, Βασίλης 
Κικίλιας και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Μη-
τσοτάκης, μια σειρά από οικονομικές δραστη-
ριότητες και επαγγέλματα απαλλάσσονται από 
την υποχρέωση να εκδίδουν πιστοποιητικό 
ενεργητικής πυροπροστασίας. 
Η ΚΥΑ έρχεται σε συνέχεια της προηγούμενης 
απόφασης για την κατάργηση της υποχρέωσης 
έκδοσης άδειας λειτουργίας για 103 οικονομι-
κών τομέων και συνολικά 897 δραστηριότητες 
- επαγγέλματα. Με τον επανακαθορισμό των 
ρυθμίσεων που αφορούν στην πυρασφάλεια, 
ο επαγγελματίας - επιχειρηματίας αναλαμβά-
νει την υποχρέωση να λαμβάνει όλα τα γενι-

κά προληπτικά, αλλά και κατασταλτικά μέτρα 
πυροπροστασίας, που ορίζονται ανάλογα με 
την κατηγορία των δραστηριοτήτων, χωρίς να 
απαιτείται να εκδοθεί κάποιο πιστοποιητικό. 
Υπογραμμίζεται ότι ανάλογα με την κατηγορία 
δραστηριότητας, συνεχίζει να ισχύει η υπο-
χρέωση του επαγγελματία - επιχειρηματία να 
εγκαταστήσει μόνιμα συστήματα ενεργητικής 
πυροπροστασίας. 
Επίσης, ισχύει η υποχρέωση για σύνταξη με-
λέτης (ενεργητικής) πυροπροστασίας - τε-
χνικής περιγραφής από αρμόδιο κατά νόμο 
τεχνικό επιστήμονα που θα περιλαμβάνει τα 
μέτρα και τα μέσα πυρόσβεσης, καθώς και 
τη χρήση εναλλακτικής (αντί νερού) μεθόδου 
πυροπροστασίας. Σημειώνεται ότι με την ΚΥΑ, 
απαλλάσσονται από το Πιστοποιητικό (Ενεργη-
τικής) Πυροπροστασίας, μονάδες που εντάσ-
σονται από άποψη κινδύνου πυρκαγιάς στην 
κατηγορία μικρού κινδύνου, μεταξύ των οποί-
ων βιομηχανίες, βιοτεχνίες, επαγγελματικά 
εργαστήρια και πάσης φύσεως μηχανολογικές 
εγκαταστάσεις και αποθήκες. 
Οι οικονομικές δραστηριότητες που εντάσ-
σονται στην κατηγορία Αα της ΚΥΑ Φ 15/οικ. 
1589/104/2006 (ΦΕΚ Β΄ 90) αντιστοιχούν σε 
110 δραστηριότητες της 9ης ομάδας του Πα-
ραρτήματος του ν. 4262/2014. n

ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΟ ΣτΕ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗ 
ΤΗΣ ΕΥΑΘ ΣΤΟ ΤΑΙΠΕΔ

Προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας κα-
τέθεσαν το σωματείο εργαζομένων της ΕΥΑΘ και 
πολίτες της Θεσσαλονίκης, κατά της «σιωπηρής 
άρνησης» της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρ-
θρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων να απαντήσει 
εντός τριμήνου σε αίτημά τους, για ανάκληση της 
μεταβίβασης των μετοχών της ΕΥΑΘ προς το ΤΑΙ-
ΠΕΔ. Το αίτημα είχε κατατεθεί στην Επιτροπή και 
στον υπουργό Οικονομικών ως πρόεδρό της και η 
προσφυγή στο ΣτΕ έγινε την τελευταία μέρα της 
προθεσμίας. Οι προσφεύγοντες ζητούν να ανα-
γνωριστεί και για την ΕΥΑΘ, ό,τι αποφάνθηκε η 
Ολομέλεια ΣτΕ την άνοιξη και για την περίπτωση 
της ΕΥΔΑΠ, ενώ γίνεται επίκληση και του δημο-
ψηφίσματος δήμων της Θεσσαλονίκης για την 
ιδιωτικοποίηση της ΕΥΑΘ την 18 Μαΐου. Μεταξύ 
των ονομάτων που υπογράφουν την προσφυγή, ως 
πολίτες, είναι και του δημάρχου Θεσσαλονίκης Γι-
άννη Μπουτάρη, του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ 
Κώστα Χρυσόγονου, των δημοτικών συμβούλων 
Τριαντάφυλλου Μηταφίδη, Ελεάννας Ιωαννίδου, 
πανεπιστημιακών, μελών του SOSτε το Νερό», 
κ.α. «Ζητούμε την ακύρωση της σιωπηρής άρ-
νησης ανάκλησης της υπ’ αριθμ.206/25.4.2012 
(ΦΕΚ 1363/Β΄/26.4.2012) αποφάσεως της ως άνω 
Επιτροπής, κατά το μέρος που δι’ αυτής μεταβι-
βάσθηκαν στο ΤΑΙΠΕΔ 12.348.000 μετοχές της 
εταιρίας «ΕΥΑΘ Α.Ε.», οι οποίες αντιστοιχούν σε 
ποσοστό 34,017% επί του μετοχικού κεφαλαίου 
της ως άνω εταιρίας, καθώς και κάθε άλλης συ-
ναφούς μεταγενέστερης διοικητικής πράξης. Να 
υποχρεωθεί η Διυπουργική Επιτροπή Αναδιαρ-
θρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων να ανακαλέ-
σει την ανωτέρω απόφασή της», αναφέρεται στην 
προσφυγή προς το ΣτΕ. n
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ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΧΩΡΙΣ… ΟΔΗΓΟ

Ανοίγει ο δρόμος για την πιλοτική κυκλοφορία 
λεωφορείων χωρίς οδηγό στην Ελλάδα, με νομο-
σχέδιο που συζητήθηκε στη Βουλή. Πρόκειται για 
διάταξη που έχει περιληφθεί σε νομοσχέδιο του 
υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων 
και παρέχει τη δυνατότητα να τεθεί πιλοτικά, και 
για ορισμένο χρονικό διάστημα σε κυκλοφορία 
λεωφορείο χωρίς τη φυσική παρουσία οδηγού 
επί του οχήματος. Όπως αναφέρεται στην αιτιο-
λογική έκθεση της συγκεκριμένης διάταξης, η τε-
χνολογική πρόοδος επιτρέπει πλέον την ασφαλή 
για δημόσια κυκλοφορία λειτουργία τέτοιων οχη-
μάτων, τα οποία πέραν των μηχανισμών, εξαρτη-
μάτων και συσκευών που φέρουν όλα τα οχήματα 
της αντίστοιχης κατηγορίας, είναι εφοδιασμένα 
με έξυπνα συστήματα χειρισμού (ITS)». Σε κάθε 
περίπτωση προβλέπεται η λειτουργία εξ απο-
στάσεως ειδικού Κέντρου Ελέγχου, με παρουσία 

χειριστή, ο οποίος επιβάλλεται να βρίσκεται καθ΄ 
όλη τη διάρκεια λειτουργίας του οχήματος στο Κέ-
ντρο Ελέγχου. Ειδική μέριμνα λαμβάνεται για την 
ασφάλεια όλων των χρηστών της οδού, καθώς η 
θέση σε κυκλοφορία των «οχημάτων χωρίς οδη-
γό», υπόκειται σε σειρά διαδικαστικών και ουσι-
αστικών προϋποθέσεων, όπως είναι η κατάρτιση 
και έγκριση ειδικής κυκλοφοριακής μελέτης. 
Παράλληλα λαμβάνεται ειδική μέριμνα για τη δια-
σφάλιση αυξημένου επιπέδου οδικής ασφάλειας 
με τη διαμόρφωση ειδικού περιβάλλοντος κυκλο-
φορίας, το οποίο περιλαμβάνει την παρακολού-
θηση, τόσο του οχήματος, όσο και της οδού μέσω 
καμερών. 
Ο υφυπουργός Υποδομών Μεταφορών Μιχάλης 
Παπαδόπουλος είπε ότι «η κυκλοφορία των λε-
ωφορείων χωρίς οδηγό βρίσκεται σε πιλοτικό 
στάδιο και η χώρα μας επελέγη για την εφαρμογή 
του προγράμματος σε πραγματικές συνθήκες». 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του νομοσχεδίου, «το 
Λεωφορείο Αστικού Τύπου χωρίς οδηγό επιβάλ-
λεται να διαθέτει κατάλληλους μηχανισμούς και 
αυτόματα συστήματα, τα οποία εξασφαλίζουν 
συμπεριφορά κίνησης, πέδησης και ακινητοποί-
ησης, αντίστοιχη με όχημα, το οποίο χειρίζεται 
οδηγός».  n

ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΧΩΜΑΤΕΡΕΣ

Ρυθμίσεις δασικής νομοθεσίας, περιλαμβάνο-
νται στο νέο χωροταξικό και πολεοδομικό σχέ-
διο νόμου, που προωθεί για ψήφιση στη Βουλή 
το υπουργείο Περιβάλλοντος. Ειδικότερα περι-
λαμβάνεται ρύθμιση, η οποία αφορά εκτάσεις 
που απώλεσαν το δασικό τους χαρακτήρα πριν 
το 1975 λόγω επεμβάσεων που στηρίχθηκαν 
σε διοικητική πράξη η οποία καλύπτεται από 
το τεκμήριο νομιμότητας. Για τις εκτάσεις αυ-
τές το δημόσιο δεν προβάλλει δικαιώματα κυ-
ριότητας, στηριζόμενο αποκλειστικά και μόνο 
στον προγενέστερο δασικό τους χαρακτήρα».
Το υπουργείο σημειώνει ότι από το 1975 και 
μετά υπάρχουν νόμιμες παρεμβάσεις (οικίες, 
κτίρια, εγκαταστάσεις κλπ) οι οποίες πραγ-
ματοποιήθηκαν βάσει διοικητικών πράξε-
ων (όπως άδεια οικοδομής) της Πολιτείας η 
έκδοση των οποίων προϋπέθετε την ύπαρξη 
ιδιωτικών εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί των 
εκτάσεων αυτών. Πολλές φορές όμως παρα-
τηρείται αφενός μεν η Πολιτεία να αποδέχεται 
ότι η εξεταζόμενη έκταση δεν υπάγεται στις 
διατάξεις της δασικής νομοθεσίας και αφετέ-
ρου να στέλνει τους πολίτες στα πολιτικά δικα-
στήρια (μακροχρόνιες διαδικασίες, αναβολές 
κλπ) για το θέμα της κυριότητας.
Με άλλη ρύθμιση προβλέπεται το «ανέφικτο 
της αναδάσωσης» για εκτάσεις, σε εκτάσεις 
που δεν αποτελούσαν δάσος ή δασική έκτα-
ση. Ακόμη προβλέπεται η συνέχιση της γε-
ωργικής εκμετάλλευσης δασικού χαρακτήρα 
εκτάσεων, που είχαν εκχερσωθεί χωρίς άδεια 
μετά τη θέση σε ισχύ του Συντάγματος και έως 
την 7η Μαρτίου 2007, με την προϋπόθεση ότι 
οι εκτάσεις αυτές διατηρούν τη χρήση αυτή 
ανελλιπώς μέχρι σήμερα και υπό τους όρους 
και σύμφωνα με τη διαδικασία της σχετικής 
διάταξης του άρθρου 47 του ν. 998/1979, όπως 
ισχύει μετά την αντικατάσταση της με τον πρό-
σφατο ν.4280/2014. Το όριο της 7ης Μαρτίου 
2007 επελέγη, διότι κατά το χρόνο εκείνο ξε-
κίνησε η αεροφωτογράφιση του συνόλου της 
χώρας από την «ΕΚΧΑ Α.Ε.». Εξάλλου προσδι-
ορίζεται ο χαρακτήρας των εκτάσεων επί των 
οποίων επιτρέπεται η επέκταση των λειτουρ-
γούντων λατομείων αδρανών υλικών. n

Την επιβολή χρηματικών κυρώσεων στην Ελ-
λάδα αποφάσισε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο 
για το ανοιχτό θέμα των Χώρων Ανεξέλεγκτης 
Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ), κρίνοντας ότι 
η χώρα μας δεν έχει εφαρμόσει προηγούμενη 
απόφασή του Δικαστηρίου από το 2005, με την 
οποία διαπιστώθηκε ότι υπήρξε παράβαση των 
υποχρεώσεων της Οδηγίας «περί των στερεών 
αποβλήτων». Με την απόφαση του Δικαστηρί-
ου επιβάλλεται στη χώρα μας:
- Κατ’ αποκοπήν πρόστιμο 10 εκατ. ευρώ, για 

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΔΑΣΙΚΗΣ 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 
ΣΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ 
ΤΟΥ ΥΠΕΚΑ

τη μη συμμόρφωση με την πρώτη δικαστική 
απόφαση, δηλαδή εξάλειψη της ανεξέλεγκτης 
διάθεσης από το 2005 ως το 2009..
- Εξαμηνιαίο πρόστιμο 14.520.000 ευρώ, που 
υπολογίσθηκε για τους 293 ΧΑΔΑ που υπήρχαν 
το Μάϊο 2014, απομειούμενο αναλόγως των 
ΧΑΔΑ που θα υπάρχουν έως τον Ιούνιο 2015.
Σύμφωνα με το Ευρωδικαστήριο, η εκτέλεση 
της απόφασης προϋποθέτει την παύση της 
λειτουργίας των χώρων ανεξέλεγκτης διάθε-
σης αποβλήτων, την αποκατάστασή τους στην 
πράξη και όχι μόνον τον προγραμματισμό της 
αποκαταστάσεώς τους, καθώς και τη δημι-
ουργία των αναγκαίων εγκαταστάσεων, προς 
εξασφάλιση της διαρκούς τήρησης της οδη-
γίας και της αποφυγής της δημιουργίας νέων 
χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων. 
Το υπουργείο Περιβάλλοντος σε ανακοίνωση 
του σημειώνει ότι κινείται στην κατεύθυνση 
δραστικής απομείωσης του προστίμου, καθώς 
επίσης ότι οι ελληνικές αρχές συνεχίζουν τις 
ενέργειες ολοκλήρωσης του προγράμματος 
αποκατάστασης των ΧΑΔΑ, με στόχο τον μηδε-
νισμό τους και την πλήρη εξάλειψη της ανεξέ-
λεγκτης διάθεσης. Παράλληλα, διεκδικούν την 
χρησιμοποίηση των χρηματικών προστίμων για 
την χρηματοδότηση έργων κατασκευής υποδο-
μών υποκατάστασης των χωματερών, δεδομέ-
νο που άλλωστε έχει καταγραφεί ως σύσταση 
προς την ΕΕ από το Ευρωκοινοβούλιο. n



 n  Άγγελος Αγγελίδης 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
Παύλος Τερκενλής

“Βασικότερος συντελεστής της επιχείρησης 
είναι ο άνθρωπος” 
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Τα τσουρέκια του, αλλά και τα υπόλοιπα γλυκά 
του, είναι ταυτισμένα με τις Χριστουγεννιάτι-
κες γιορτές (κι όχι μόνο) αλλά και με την ίδια 
τη Θεσσαλονίκη. Το ζαχαροπλαστείο «Τερκεν-
λής» έχει βάλει ανεξίτηλα τη σφραγίδα του 
στην σύγχρονη πλούσια ζαχαροπλαστική ιστο-
ρία της πόλης. Μόνο που ελάχιστοι γνωρίζουν 
ότι ο άνθρωπος που κρατάει σήμερα τα ηνία 
της επιχείρησης, ο κ. Παύλος Τερκενλής, έχει 
πτυχίο… μηχανικού από το ΑΠΘ. Στο εορταστι-
κό Χριστουγεννιάτικο πλαίσιο, το «Τεχνογρά-
φημα» φιλοξενεί συνέντευξη του μηχανικού-
ζαχαροπλάστη. Ο Παύλος Τερκενλής εξηγεί 
πόσο τον βοήθησαν οι σπουδές του μηχανικού, 
ποιές ήταν οι εντυπώσεις του από τις σπουδές 
στο Πολυτεχνείο, ποιο είναι το μυστικό του 
success story της επιχείρησης του, πόσο τον 
έχει επηρεάσει επιχειρηματικά η πολύχρονη 
κρίση και τι πολιτικές υιοθέτησε για να σταθεί 
όρθιος. Τέλος, μετά από 27 χρόνια στο τιμόνι 
της επιχείρησης, δίνει συγκεκριμένες συμ-
βουλές σε όσους θέλουν να ασχοληθούν με την 
οικογενειακή επιχείρησή τους…. 

Λίγοι γνωρίζουν ότι ο άνθρωπος που κρατά τα 
ηνία των περίφημων ζαχαροπλαστείων «Τερ-
κενλής» έχει περάσει από τα αμφιθέατρα του 
Πολυτεχνείου. Πότε σπουδάσατε εκεί; Ποιές 
οι εντυπώσεις από τις σπουδές σας; Ακολου-
θήσατε –έστω και για λίγο- το επάγγελμα του 
μηχανικού; 
Η εισαγωγή μου στην πολυτεχνική σχολή του 
Α.Π.Θ. έγινε το 1984 (με ιδιαίτερα καλή σειρά 
επιτυχίας). Οι σπουδές μου διήρκησαν συνο-
λικά γύρω στα 12 χρόνια γιατί από την πρώτη 
μέρα των σπουδών, είτε εργαζόμουν είτε σπού-
δαζα κάτι παράλληλα. Σε αυτή τη διάρκεια της 
δωδεκαετίας, σπούδασα ζαχαροπλαστική στο 
Παρίσι και εργάστηκα στο χώρο της εστίασης 
– αρτοζαχαροπλαστικής σε 3 Ευρωπαϊκές χώ-
ρες (Γαλλία, Ελβετία, Γερμανία), ενώ φυσικά 
η απασχόληση στην οικογενειακή επιχείρηση 
ήταν πάντα μέσα στο πρόγραμμα όταν βρισκό-
μουν στην Ελλάδα και όταν δεν έπρεπε να δίνω 
εξετάσεις στη σχολή. 
Επίσης, τελείωσα μέσα σε αυτά τα χρόνια μια 
ιδιωτική σχολή λογιστικής, πέρασα χωρίς  να 
ολοκληρώσω κάποια εξάμηνα φοίτησης στο 
ACT και αρκετά αργότερα μετά την αποφοίτη-
σή μου από την Πολυτεχνική σχολή, ολοκλή-
ρωσα ένα πρόγραμμα σπουδών MBA.
Σχετικά με τις εντυπώσεις, μπορώ να πω ότι 
είναι εντελώς αντιφατικές. Κάποιοι άξιοι, 
ικανότατοι και μεταδοτικότατοι καθηγητές οι 
οποίοι έκαναν υπεράνθρωπες προσπάθειες να 
μεταδώσουν γνώση και ήθος στους φοιτητές 
και από την άλλη ορισμένοι αδιάφοροι εκπαι-
δευτικοί με ελλειμματικές προσωπικότητες 
δρούσανε με μοναδικό σκοπό την προσωπική 
τους ανέλιξη θυσιάζοντας την επιστήμη τους 
και το εκπαιδευτικό τους λειτούργημα. Ανά-
λογες αντιφατικές φυσιογνωμίες υπήρχαν και 
ανάμεσα στους φοιτητές. Αυτό το  «ελληνικό 
μοντέλο» συνεχίζεται και στα αμέσως επόμενα 
βήματα μετά τη φοιτητική ζωή. Αποτέλεσμα, η 

πρώτη δεκάδα των αριστούχων πτυχιούχων της 
σειράς μου είτε βρίσκεται στο εξωτερικό είτε 
ασχολείται με εντελώς ξένα αντικείμενα προς 
τις σπουδές τους.
Το επάγγελμα του μηχανικού, το άσκησα ου-
σιαστικά για τις ανάγκες ανάπτυξης της οι-
κογενειακής επιχείρησης, ακουμπώντας και 
αντικείμενα πέρα της ηλεκτρολογίας, όπως η 
αρχιτεκτονική και η κατασκευή.

Ο οργανωμένος τρόπος σκέψης και δράσης 
μου άνοιξε νέες διαδρομές.  Και  το κυριότε-
ρο από όλα αποτέλεσε βασική πλατφόρμα εκ-
παίδευσης και καθοδήγησης των συνεργατών 
μου σε όλη αυτή την πορεία

Η γνώση και ο τρόπος σκέψης που λάβατε ως 
μηχανικός από το Πολυτεχνείο, σας βοήθησε 
στη μετέπειτα επαγγελματική σταδιοδρομία 
σας;
Νομίζω, ότι αυτές οι σπουδές αποτέλεσαν 
για μένα ένα μεγάλο κεφάλαιο, το οποίο μου 
έδωσε ένα φοβερό συγκριτικό πλεονέκτημα 
για την καταξίωση της οικογενειακής επιχεί-
ρησης στο χώρο της αρτοζαχαροπλαστικής.  Ο 
οργανωμένος τρόπος σκέψης και δράσης μου 
άνοιξε νέες διαδρομές.  Και  το κυριότερο από 
όλα αποτέλεσε βασική πλατφόρμα εκπαίδευ-
σης και καθοδήγησης των συνεργατών μου σε 
όλη αυτή την πορεία. Ελαχιστοποιήσαμε τα 
«παράσιτα» της μεταξύ μας επικοινωνίας  και 
αμβλύναμε όλες τις επιδράσεις των πιθανών 
προβλημάτων επεμβαίνοντας στα αίτια  και 
στους αστάθμητους παράγοντες που μπορού-
σαν να τα γεννήσουν. Ορίσαμε το σύνολο των 
λειτουργικών μας μεταβλητών, τη σχέση μετα-
ξύ τους, όπως και το χώρο επίλυσής τους σαν 
να πρόκειται για ένα δομημένο μαθηματικό 
μοντέλο. Καταφέραμε να καταγράψουμε και 
να ταξινομήσουμε τις λειτουργίες της επιχεί-
ρησης, να συντάξουμε ένα δυναμικό εγχειρίδιο 
λειτουργίας και να εφαρμόσουμε συστήματα 
τέτοια που να αποτελούνε αποτελεσματικά 
εργαλεία- εξοπλισμό για πιο ξεκούραστους – 
αποδοτικούς χειρισμούς των συνεργατών μας. 
Τέλος, ξεκαθαρίσαμε ότι βασικότερος συντε-
λεστής της επιχείρησης είναι ο άνθρωπος.  
Άλλοτε ως πελάτης, άλλοτε ως προμηθευτής- 
εξωτερικός συνεργάτης και άλλοτε ως εργαζό-
μενος στην ίδια μας την εταιρεία. Τελικά ορί-
σαμε ως επιχειρηματικό μας αξίωμα την πετυ-
χημένη επικοινωνία και την συναλλαγή μεταξύ 
του συνεργάτη και του πελάτη. Μόνο αν μια 
τέτοια σχέση αποτελέσει βιωματική εμπειρία 
μπορούμε να μιλάμε για πετυχημένη επιχείρη-
ση. Τα μοντέλα και τα συστήματα έρχονται για 
να βοηθήσουν και να διευκολύνουν την 7Χ24 
ώρες λειτουργία της επιχείρησης και σε καμιά 
περίπτωση δεν αντικαθιστούν τον άνθρωπο. 

Απασχολείτε κι άλλους συναδέλφους μηχανι-
κούς στην επιχείρηση;
Ναι, απασχολούνται άλλοι δύο μηχανικοί στην 
επιχείρηση οι οποίοι κατέχουν θέσεις κλειδιά 
στον τομέα της ανάπτυξης διαφόρων projects.

Τα τσουρέκια είναι πλέον σχεδόν ταυτόσημη 
έννοια με την επιχείρησή σας. Πως τα κατα-
φέρατε; Υπάρχει κάποιο μυστικό;
Το μυστικό, εάν μπορούμε να το χαρακτηρί-
σουμε έτσι, συνίσταται από 3 παραμέτρους: 

Α) Προσήλωση στην βασική αρχή της χρήσης 
αγνών υλικών και στις παραδοσιακές τεχνικές 
παρασκευής . 
Β) Συνεχής βελτίωση και προσαρμογή στις 
ανάγκες του καταναλωτικού κοινού. 
Γ) Καθολική συμμετοχή με ιδιαίτερη ευαισθη-
σία και μεράκι όλων των ανθρώπινων συντελε-
στών με στόχο την παραγωγή, την πώληση και 
την διατήρηση της παραδοσιακής κουλτούρας 
ενός πετυχημένου προϊόντος. 
Από όποια πλευρά και αν εξετάσουμε μια τέ-
τοιου είδους επιχείρηση, δηλαδή αναλύοντας, 
είτε τις soft ιδιότητες (ανθρώπινο δυναμι-
κό, τρόπος επικοινωνίας, τρόπος διοίκησης, 
marketing, νοητικό κεφάλαιο, ενδοεταιρική 
κουλτούρα) είτε τις hard ιδιότητες (εξοπλι-
σμός, χώροι παραγωγή και σημεία πώλησης, 
πρώτες ύλες, συστήματα) καταλήγουμε ότι 
ούτε η τέχνη που καθορίζεται από τις soft 
ιδιότητες αλλά ούτε και η τεχνική που καθο-
ρίζεται από τις hard ιδιότητες έχουνε κάποια 
συγκεκριμένη συνταγή. Η πρώτη από τη φύση 
της βασίζεται στο συναίσθημα, την φαντασία 
και το ταλέντο και η δεύτερη στην θέληση και 
στην αποφασιστικότητα των ανθρώπων για την 
χρήση των αντίστοιχων  hard ιδιοτήτων.

Χωρίς αξίες, χωρίς επικοινωνία, χωρίς την 
σχετική κουλτούρα η μετατροπή μιας συναλ-
λαγής σε συναισθηματική εμπειρία είναι αδύ-
νατη

Βασιλόπιτα, τσουρέκια, μελομακάρονα, κου-
ραμπιέδες. Όλα γλυκά των Χριστουγέννων. 
Ποιά είναι τα πιο εμπορικά για την επιχεί-
ρησή σας και συνολικά πόσα πουλάτε τέτοια 
περίοδο; 
Η εμπορικότητα, των τεσσάρων αυτών προϊ-
όντων, εναλλάσσεται μέσα στην περίοδο των 
γιορτών. Έχουν και τα  τέσσερα διαφορετικό 
peak στην κατανάλωσή τους και συνήθως όταν 
ένα από αυτά υποχωρεί κάποιο άλλο «σκαρ-
φαλώνει» ψηλότερα. Συνολικά το tonnage 
ξεπερνάει μερικές δεκάδες τόνους, αλλά για 
εμάς εκείνο που αποτελεί στόχο είναι η ποιό-
τητα, την ποσότητα την θεωρούμε αποτέλεσμα 
μιας ποιοτικής παραγωγής, η οποία θα μεγα-
λώνει όσο η ποιότητα κρατιέται ψηλά. Ειδικά 
τώρα, που οι  καταναλωτές αναζητούν βιωμα-
τικές εμπειρίες μέσα από την αγορά προϊόντων 
και υπηρεσιών η έννοια της ποιότητας έχει 
διευρυνθεί και μετριέται με την δημιουργία 
θετικών συναισθημάτων- συγκινήσεων στον 
πελάτη μας. Χωρίς αξίες, χωρίς επικοινωνία, 
χωρίς την σχετική κουλτούρα η μετατροπή 
μιας συναλλαγής σε συναισθηματική εμπειρία 
είναι αδύνατη. Και πάλι εδώ πρωταγωνιστής 
και καταλύτης της «αντίδρασης» αυτής είναι 
ο άνθρωπος.
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Ποια η ιστορία των παραπάνω Χριστουγεννι-
άτικων γλυκών; Από πού μας ήρθαν και πως 
εξελίχθηκαν;
Όλα τα παραπάνω γλυκά, προέρχονται από την 
Βυζαντινή κληρονομιά της Ελλάδος. Αναπτύ-
χθηκαν κυρίως από τους Έλληνες της Μικρά 
Ασίας και είχαν ως βάση πρώτες ύλες από τα 
απομακρυσμένα σημεία της Βυζαντινής Αυτο-
κρατορίας.

Πως γράφτηκε στο success story των ζαχα-
ροπλαστείων «Τερκενλής» που ξεκίνησε τη 
λειτουργία του το 1948 και έκτοτε προχωρά 
μόνο μπροστά;
Το 2015,συμπληρώνει η οικογένεια Τερκενλή 
90 χρόνια παρουσίας στον κλάδο της αρτοζα-
χαροπλαστικής,  που ξεκίνησε στο αρτοζαχα-
ροπλαστείο «Modern» στην οδό Τσιμισκή, ο 
πατέρας μου Σταύρος. Ακολούθησαν, η ίδρυ-
ση του πρώτου καταστήματος με την σημερινή 
επωνυμία το 1948 και ξεκίνησε μια νέα σελί-
δα στην επιχειρηματική ιστορία της πόλης. Το 
1988 ανέλαβα τα ηνία της επιχείρησης και η 
ιστορία συνεχίζεται.

Πόσο και με ποιον τρόπο έχει επηρεάσει η 
πολύχρονη οικονομική κρίση την επιχείρηση 
και συνολικά τον κλάδο;
Η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει από τρεις 
εντελώς διαφορετικές κατευθύνσεις την επι-
χείρηση:
 α) ο πελάτης μας έχασε την οικονομική δυ-
νατότητα να απολαμβάνει σε συχνή βάση την 
μικρή ανθρώπινη αλλά και αναγκαία χαρά κα-
τανάλωσης ενός εδέσματος και περιόρισε αι-
σθητά όλες τις ενέργειες που σχετίζονται με 
την απόλαυση,
 β)έλλειψη οικονομικού ελέγχου και τήρησης 
βασικών κανόνων της αγοράς. Κατακλίστηκε ο 
κλάδος από «επενδυτές» με αγνώστου προέ-
λευσης κεφάλαια και παντελή έλλειψη επαγ-
γελματικής δεοντολογίας. Αυτό το γεγονός δι-
αστρέβλωσε τον κλάδο και εισήγαγε νέα ήθη 
σε όλο το επαγγελματικό μας φάσμα. Παρόλα 
αυτά ιδιαίτερο κουράγιο μας δίνει το γεγονός 

ότι αν και παρατηρούμε συνεχή και αισθητή 
μείωση του μέσου όρου κατανάλωσης ανά πε-
λάτη, ο αριθμός των πελατών συνεχώς αυξάνε-
ται ανά σημείο την ίδια στιγμή που ο ανταγωνι-
σμός μας  κατακλύζει από παντού.
γ)δημιουργούνται συνθήκες οικονομικής 
ασφυξίας με την αύξηση των κοστολογίων των 
προϊόντων. Συγκεκριμένα, η αύξηση των τιμών 
των πρώτων υλών την τελευταία πενταετία, συ-
νεχίζεται αδιάλειπτα. Πρόκειται κυρίως για τις 
πρώτες ύλες ξένης προέλευσης που παραδο-
σιακά αποτελούσανε είτε προϊόντα της ελλη-
νικής αγροτικής οικονομίας είτε προϊόντα της 
ελληνικής δευτερογενούς παραγωγής. Η ελλη-
νική οικονομία συρρικνώθηκε, προμηθεύτριες 
εταιρείες εξαγοράστηκαν από πολυεθνικές 
και οι μικρομεσαίοι παραγωγοί εξαφανίστη-
καν. Πέραν αυτού, το κόστος της ενέργειας 
συνεχώς αυξάνεται  και η έλευση του φυσικού 
αερίου σε καμία περίπτωση δεν αποτέλεσε μια 
φθηνή ενεργειακή λύση στο επίπεδο των δι-
κών μας καταναλώσεων.

Προσπαθήσαμε να ξαναστήσουμε την επιχεί-
ρηση από την αρχή, αναθεωρώντας στρατη-
γικές, τακτικές και ιδέες των προηγούμενων 
χρόνων

Ποιά βήματα και ποιάς πολιτικές υιοθετήσατε 
ως ζαχαροπλαστεία προκειμένου να σταθείτε 
όρθιοι εν μέσω κρίσης;
Προσπαθήσαμε να ξαναστήσουμε την επιχεί-
ρηση από την αρχή, αναθεωρώντας στρατη-
γικές, τακτικές και ιδέες των προηγούμενων 
χρόνων. Επανήλθαμε στο χώρο της αρτοποιί-
ας το 2008 και διευρύναμε αισθητά την γκάμα 
των προϊόντων μας. Αναπτύξαμε νέα concept 
και αποκτήσαμε σαφή στρατηγική marketing. 
Πετύχαμε να μειώσουμε τις τιμές κρατώντας 
σταθερή την ποιότητα, κάνοντας τους τρόπους 
παραγωγής πιο αποδοτικούς.

Το εργατικό δυναμικό της εταιρείας ξεπερ-
νά τα 400 άτομα σήμερα και στα μελλοντικά 
μας σχέδια έχουμε κατά πρώτο λόγο την ανα-
διοργάνωση –ανακαίνιση των υφιστάμενων 
σημείων πώλησης και παραγωγής και  κατά 
δεύτερο την ανάπτυξη επιχειρηματικών κα-
ναλιών με το εξωτερικό

Πόσα καταστήματα, που και πόσους υπαλλή-
λους απασχολείτε σήμερα και ποια τα μελλο-
ντικά επιχειρηματικά σχέδιά σας;
Σήμερα υπάρχουν περίπου 20 σημεία πώλη-
σης, εκ των οποίων περισσότερα από τα μισά 
αποτελούν συνεργασίες με μεγάλες εταιρείες 
(αεροδρόμια, σταθμοί, εθν.οδοι,κ.λ.π.) και τα 
υπόλοιπα είναι ιδιόκτητα. 
Συγκεκριμένα, υπάρχουν τρία καταστήματα 
στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, δυο ανατολι-
κά, στην περιοχή του Ντεπώ και στην περιοχή 
της Θέρμης, παρουσία στο εμπορικό κέντρο 
Mediterranean Cosmos στην Πυλαία, στον 
σιδηροδρομικό σταθμό, στο σταθμό υπερα-
στικών λεωφορείων, και διπλή παρουσία στο 

αεροδρόμιο Μακεδονία. Η βάση της εταιρεί-
ας βρίσκεται στο εργοστάσιο της Ν.Ραιδεστού 
διοίκηση και παραγωγή συνυπάρχουν (8.000τ.
μ.) μαζί με ένα  πρατήριο πώλησης προϊόντων. 
Στην Αθήνα, επίσης παρουσία στο αεροδρόμιο 
Ελ.Βενιζέλος, στα εμπορικά κέντρα The Mall 
& Golden Hall στο Μαρούσι και ένα στην πε-
ριοχή του Χαλανδρίου. Ακόμη στους εθνικούς 
δρόμους διπλό σημείο στο ύψος της Λεπτοκα-
ρυάς και ένα στη θέση Σπαθοβούνι στη Πελο-
πόννησο. Τέλος πρέπει να αναφερθούμε στο 
νέο concept το οποίο γεννήθηκε από την «Τερ-
κενλής» και ονομάζεται «ΚΛΕΑ». Πρόκειται 
για ένα σύγχρονο αρτοποιείο με παρουσία στο 
Πανόραμα Θεσσαλονίκης και με την μορφή 
συνεργασίας στο αεροδρόμιο Ελ.Βενιζέλος 
της Αθήνας. Το εργατικό δυναμικό της εταιρεί-
ας ξεπερνά τα 400 άτομα σήμερα και στα μελ-
λοντικά μας σχέδια έχουμε κατά πρώτο λόγο 
την αναδιοργάνωση –ανακαίνιση των υφιστά-
μενων σημείων πώλησης και παραγωγής και  
κατά δεύτερο την ανάπτυξη επιχειρηματικών 
καναλιών με το εξωτερικό.

Ποιες πρωτοβουλίες αναλαμβάνετε στο πλαίσιο 
της Εταιρικής Ευθύνης;
Υπάρχει οργανωμένο πρόγραμμα δράσης που 
έχει δυο βασικούς άξονες:
 α) την υποστήριξη των  συνανθρώπων μας η 
οποία συνίσταται: σε ημερήσια τροφοδοσία συσ-
σιτίων, συνεργασία με την δράση του ΣΚΑΙ: ΟΛΟΙ 
ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ, ενίσχυση του ΧΑΜΟΓΕΛΟΥ 
ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ καθώς και υποστήριξη πολλών άλ-
λων σωματίων και
 β) την οικολογική ευαισθησία στα πλαίσια  της 
οποίας η εταιρεία κατασκεύασε στις εγκαταστά-
σεις της κεντρικής παραγωγής της που βρίσκεται 
στο ΒΙ.ΠΑ Ν.Ραιδεστού Θέρμης  Θεσσαλονίκης 
ένα πρότυπο σταθμό  επεξεργασίας των υγρών 
της αποβλήτων.

θα συμβούλευα κάθε δυνητικό συνεχιστή να 
ξεκινήσει την προσπάθειά του μόνο υπό την 
προϋπόθεση  της υλοποίησης μιας ουσιαστικής 
εξωστρεφούς ανάπτυξης

Θα συμβουλεύατε και άλλους να ασχοληθούν 
και να συνεχίσουν μία οικογενειακή επιχείρη-
ση όπως πράξατε εσείς; Τί θα πρέπει να προ-
σέξουν;
Κλείνοντας 27 χρόνια στο τιμόνι της οικογενεια-
κής επιχείρησης, θα συμβούλευα κάθε δυνητι-
κό συνεχιστή να ξεκινήσει την προσπάθειά του 
μόνο υπό την προϋπόθεση  της υλοποίησης μιας 
ουσιαστικής εξωστρεφούς ανάπτυξης. εάν αυτό 
δεν μπορεί να υπάρξει, τότε για μένα δεν υπάρ-
χει κανένας άλλος λόγος. Τέλος, ένα απαραίτητο 
βασικό χαρακτηριστικό για τους συνεχιστές των 
οικογενειακών επιχειρήσεων, εκεί που στο ξε-
κίνημα οι πόροι είναι περιορισμένοι και η δυνα-
τότητα  πρόσληψης στελεχών σχεδόν απαγορευ-
τική είναι η ανάληψη διττού ρόλου :  αρχικά ως 
αρχιτέκτονα – δημιουργού (αυτός που ξέρει για 
όλα κάτι) και επιπρόσθετα ως μηχανικού – συ-
ντονιστή (αυτός που ξέρει όλα για κάτι).  n
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ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ/ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: 
ΚΑΡΠΟΙ ΜΟΝΟ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ Ή ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ;

στο σύστημα. 
Το θερμικό δίκτυο μεγάλων αποστάσεων, που 
συνδέει την Βιομηχανική Ζώνη Plan-les-Quates 
και την Οικιστική Περιοχή Les Cherpines (4), 
είναι άλλο ένα παράδειγμα συνδυασμένου σχε-
διασμού του χώρου και της ενέργειας. Ο σκο-
πός είναι να χρησιμοποιηθεί η υπερβάλλουσα 
θερμότητα από τη βιομηχανική ζώνη, σε κάποια 

SPECIAL
SPATIAL PLANNING 
ANd ENErGY FOr 
COMMuNITIES 
IN ALL LANdSCAPES 
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άλλη περιοχή που προορίζεται για μελλοντική 
οικιστική ανάπτυξη και η οποία διαθέτει λιγο-
στές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Το έργο Praille-Acacias-Vernets (PAV) (5) απο-
τελεί μια εξαιρετική ευκαιρία για αστική ανά-
πλαση. Αναπτύσσοντας το τοπικό ρυθμιστικό 
σχέδιο σε συνδυασμό με το πλαίσιο ενέργειας 
της περιοχής, προωθεί την ενεργειακή εκμετάλ-
λευση χώρων με μεγάλο δυναμικό στην βαθιά 
γεωθερμία, καθώς και τη σύνδεση με γειτονικές 
περιοχές, που διαθέτουν λιγότερους ενεργεια-
κούς πόρους.

Οι προσπάθειες της Γενεύης να επεκτείνει την 
ενεργειακή της πολιτική σε όλη την επικράτεια 
της και σε όλα τα επίπεδα, επέτρεψε την εξέ-
ταση του ζητήματος της μετάβασης προς τη βι-
ωσιμότητα από μια άλλη οπτική γωνία. Σήμερα 
ο στόχος είναι να μην υπάρχουν μεμονωμένες 
περιοχές που στρέφονται σε αυτό που θεωρείται 
απόλυτη βιωσιμότητα, αλλά να εμπλακεί το σύ-
νολο της επικράτειας σε ένα σχέδιο μετάβασης, 
που θα προσανατολίσει σταδιακά όλη την περι-
οχή στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στη 
βιώσιμη παραγωγή και κατανάλωση.  n

Το θερμικό δίκτυο που συνδέει την Βιομηχανική Ζώνη Plan-les-Quates και την Οικιστική Περιοχή Les Cherpines (4)

78. ΤΡΑΠΕΖΑ ΡΟΥΧΩΝ ” Ο ΧΙΤΩΝ” ΤΗΣ Ι.Μ. 
ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ www.imnst.gr
79. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟ-
ΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ & ΤΗΣ ΣΠΑΤΑΛΗΣ- 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ www.traptrof.
gr
80. ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ 
ΣΑΟΥΛ Δ. ΜΟΔΙΑΝΟ Τηλ.: 2310848250
81. “ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ” ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΗ ΚΕΡ-
ΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ www.filaretos.
com
82. ΧΑΡΙΣΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙ-
ΚΗΣ 2310913310
83. ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑ-
ΛΟΝΙΚΗΣ- ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΕΡΑΣ www.
psychothes.gr/
84. HOPE SPOT – ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΠΙΔΑΣ – ΞΕ-
ΝΩΝΑΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
www.hopespot.gr
85. PrAKSIS-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΥ-
ΝΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ/ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ www.praksis.gr/

ΗΜΕΡΕΣ ΑΓΑΠΗΣ 
ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
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έστω για να συμμετάσχουν σε ένα άλλο φιλόδοξο-
εγχείρημα  πιστεύω ότι θα έχουμε ελάχιστα απο-
τελέσματα. Τα τελευταία δέκα χρόνια έτσι έχει η 
ιστορία” είπε χαρακτηριστικά.
Την πάγια θέση του ΣΒΒΕ για την επιδότηση της 
απασχόλησης και όχι της ανεργίας, επανέλαβε ο 
Κωσταντίνος Στυλιαράς. “Πρέπει να έχουμε έναν 
στόχο:βιώσιμη ανάπτυξη, δεν μπορούμε να έχου-
με αποσπασματικές πολιτικές για τη μείωση της 
ανεργίας. 

Πρέπει λειτουργώντας απολογιστικά να δώ-
σουμε κι εμείς το output αυτής της παρέμβα-
σης και της εμπειρίας μας σε πολλά επίπεδα. 
Για να μπορούμε να λέμε ότι στην επόμενη 
περίοδο τα προγράμματα θα είναι πιο στοχευ-
μένα και καλά σχεδιασμένα.

Πρέπει να υπάρχει συμπληρωματικότητα πολιτικών 
σε ένα ενιαίο πλαίσιο και μέσα σε αυτό να ασκούμε 
συγκεκριμένη κλαδική πολιτική. Δεν χρειαζόμα-
στε άλλα προγράμματα που βγαίνουν για να βγού-
νε, έτσι, επειδή έχουμε μια χρηματοδότηση για να 
βγάλουμε πρόγραμμα. Τα ΤΟΠΣΑ ήταν μια πολύ 
καλή σύλληψη και σχεδιάστηκαν καλά αλλά χτυπή-
θηκαν στην υλοποίησή τους, γιατί ταυτόχρονα ξεκί-
νησαν κι άλλες δράσεις, που αποπροσανατόλισαν 

τους ωφελούμενους, με αποτέλεσμα να μειώνεται 
η αποτελεσματικότητα όλων των δράσεων.
Κατά την κα Πατίλα, η χωρικότητα των προγραμμά-
των είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο, χωρίς αυτό 
να σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει συνέρ-
γεια και υπερτοπικών δομών. 
“Η ιδέα πίσω από τον σχεδιασμό αυτών των προ-
γραμμάτων ήταν ότι ένα σύνολο φορέων, που ερ-
γάζονται σε έναν συγκεκριμένο χώρο, με πολύ 
συγκεκριμένα χαρακτηριστικά σε επίπεδα πλη-
θυσμιακών ομάδων, γεωγραφίας, τοπικής οικο-
νομίας, τοπικών πηγών, θα έχει πιο στοχευμένα 
αποτελέσματα στήριξης της απασχόλησης τοπικά, 
γνωρίζοντας την ιδιαιτερότητα περιοχής [...]

Για μένα θα ήταν σημαντικό να μπορούν οι φορείς 
να δώσουν data για χαρακτηριστικά περιοχής. Θα 
πρέπει ένα από τα κεντρικά σημεία στα οποία θα 
λειτουργήσουμε απολογιστικά, να είναι να  είναι 
να δώσουμε κι εμείς τα outputs αυτής της παρέμ-
βασης σε πολλά επίπεδα [...]. Για να μπορούμε να 
λέμε ότι στην επόμενη περίοδο τα προγράμματα θα 
είναι πιο στοχευμένα και καλά σχεδιασμένα” ση-
μείωσε.

Τα τελευταία χρόνια, ο αριθμός των νεοφυών επι-
χειρήσεων, των λεγόμενων start-ups, παρότι πα-
ραμένει πολύ μικρός, έχει αυξηθεί ραγδαία στην 
Ελλάδα. Πόσες όμως από αυτές επιβιώνουν και 
πόσες φτάνουν να βγάλουν στην αγορά ένα προϊόν 
με καλή εμπορική πορεία; Πολύ λίγες. 

Τι πρέπει να κάνουμε για να δούμε περισσότερες 
να κατακτούν την αγορά;
Κατά τον κ.Στυλιαρά, για να έχουμε επιτυχημένα 
start-ups το ένα πρέπει να διαδέχεται το άλλο, να 
υπάρχει διαρκής ροή χρήματος. 

Eπίσης, και σε αυτή την περίπτωση, ένα θεσμικό 
πλαίσιο είναι παραπάνω από απαραίτητο. “Πχ, το 
θεσμικό πλαίσιο για το crowd funding (σ.σ. εναλλα-
κτική μικροχρηματοδότηση) δεν είναι σαφές, ενώ 
τα start-ups παίρνουν χρήματα από crowdfunding 
και  επιχειρηματικούς αγγέλους. 

Επιπλέον, πρέπει επιτέλους να γκρεμίσουμε τείχη 
γύρω μας είτε επιχειρηματικοί φορείς είμαστε είτε 
επιχειρήσεις είτε ερευνητικά ιδρύματα. Πρέπει να 
βλέπουμε ο ένας τον άλλο και τι μπορούμε να κά-
νουμε μαζί.

Από την πλευρά του, ο κ.Κοροβήλος επισήμανε: 
“Δεν μπορούμε να περιμένουμε θαύματα, δεν μπο-
ρούμε να περιμένουμε τεράστια πράγματα, χωρίς 
να αποκτήσουμε πρώτα βελτιωμένα οικοσυστήμα-
τα. Σε ένα ανώριμο οικοσύστημα όπως το ελληνικό 
δεν μπορούμε να περιμένουμε πολλά. Σε έξι μήνες 
δεν μαθαίνεις να διαχειρίζεσαι στο ρίσκο ή να συ-
νεργάζεσαι. Χρειάζεται δέσμευση χρόνου στη στή-
ριξη μιας επιχείρησης”.  n

Η εκδήλωση βιντεοσκοπήθηκε και θα αναρτηθεί 
στην ιστοσελίδα του Τμήματος (www.tkm.tee.gr)



ΖΗΤΕΙΤΑΙ

Αποστολή αγγελιών 
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kukudea@central.tee.gr.
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Αρχιτεκτόνισσα ή απόφοιτη αντίστοιχης 
σχολής ζητείται για το τμήμα Βιομηχανι-
κού Σχεδιασμού και Πωλήσεων σε Ανώ-
νυμη Εταιρεία με έδρα τη Θεσσαλονίκη. 
Επιθυμητά προσόντα ευχέρεια στο λόγο 
και γνώση αρχιτεκτονικών προγραμμά-
των. Δίπλωμα οδήγησης και άριστη γνώ-
ση Αγγλικών απαραίτητα. Βιογραφικό στο 
email: info@mic-metals.gr
Αρχιτεκτόνισσα ζητείται από τεχνικό γρα-
φείο με γνώση ArCHICAd και εμπειρία 
στην έκδοση οικοδομικών αδειών και την 
τακτοποίηση αυθαιρέτων. Βιογραφικό 
στο email: tnendos@gmail.com 
Αρχιτέκτων ζητείται από την εταιρεια 
morphos designs, για τη θεση του πω-
λήτρη/πωλητριας λιανικής και χονδρι-
κής, που να έχει : Εμπειρία στις πωλή-
σεις επίπλων, Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ 
και σχεδιαστικών προγραμμάτων, Γνώση 
της Αγγλικής γλώσσας, Επιπλέον προσόν 
θεωρείται, το πτυχίο διακοσμησης Εσω-
τερικών Χώρων. Βιογραφικό στο email: 
jobs@morphos.gr
Αρχιτέκτων ή 3d designer ζητείται για 
μόνιμη εργασία με πρόσληψη ως 3d 
designer σε μελετητική εταιρία με έδρα 
τη Θεσσαλονίκη. Υψηλές απαιτήσεις σε 
φωτορεαλισμό εσωτερικών-εξωτερι-
κών χώρων κτιρίων και περιβάλλοντα 
χώρου. Απαραίτητη η άριστη γνώση 
3dstudiomax, vray, sketchup, autocad 
και η καλή χρήση photoshop. Βιογραφι-
κό στο email: archstudio_thess@yahoo.
gr
Αρχιτέκτων ή Πολιτικός Μηχανικός 
ζητείται με εμπειρία στην έκδοση οι-
κοδομικών αδειών, σύνταξη μελετών 
και τακτοποίηση αυθαιρέτων. Γνώση 
AutoCAd,Φωτορεαλιστικού προγράμμα-
τος, ΚΕΝΑΚ. Τηλ. 6974439357
Αρχιτέκτων ζητείται από τεχνική - κα-
τασκευαστική εταιρεία. Άριστη γνώση 
- χειρισμός autocad, εμπειρία σε αποτυ-
πώσεις και επιμετρήσεις καταστημάτων. 
Επιθυμητή η εμπειρία σε κατασκευή. Βι-
ογραφικό στο email: cv_stat@yahoo.gr
Δομοστατικός μηχανικός ζητείται από 
εταιρεία παραγωγής ξύλινων δομικών 
στοιχείων με έδρα την ΒΙ. ΠΕ. ΣΙΝΔΟΥ. 
Απαραίτητα προσόντα , εμπειρία σε στα-
τικά προγράμματα, άριστη χρήση Η/Υ, 
πολύ καλή γνώση Γερμανικών και Αγγλι-
κών. Βιογραφικό στο fax 2310/795.167 ή 
στο e-mail: info@euroco.gr 
Ηλεκτρολόγος (ΑΕΙ/ΤΕΙ) με εμπειρία στον 
χώρο των πωλήσεων (ηλεκτρολογικό υλι-
κό) - καλές επικοινωνιακές & οργανωτι-
κές ικανότητες - καλή γνώση Αγγλικών 
- καλή γνώση Η/Υ και Office - δίπλωμα 
οδήγησης ζητείται από την εταιρεία ΑΚ 
ΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε. για τη θέση του πωλητή. 
Το αντικείμενο της εταιρίας είναι οι λα-
μπτήρες LEd και μια ευρεία γκάμα προϊ-
όντων ΑΠΕ (φωτοβολταϊκά κλπ). Βιογρα-
φικά στο email:  cv@ak-dynamiki.gr
Μηχανικός ζητείται από κατασκευαστι-
κή. Απαραίτητα: προϋπηρεσία επίβλεψης 
έργων, δυνατότητα ανάλυσης προδιαγρα-
φών σύνταξης προσφορών, autocad/3d, 
αγγλικά. Τηλ.: 2310-777777, 
2310-777787, 697-4939303, 697-
4939311 (09:00-16:00), Fax: 2310-
777778, Βιογραφικά στο email: info@
prismaglass.gr
Μηχανολόγος ΑΕΙ /ΤΕΙ ζητείται για το 
τμήμα μελετών - κοστολογήσεων από 

εταιρία ηλιοθερμικών συστημάτων - κλι-
ματισμού και εξοικονόμησης ενέργειας. 
Η εμπειρία σε μελέτες Ηλιοθερμικών 
πεδίων και σε αντλίες θερμότητας θα λη-
φθεί υπόψιν. Παρέχεται μισθός ασφάλιση 
και bonus επί των μελετών εφαρμογής 
και των έργων. Βιογραφικά στο email: 
p.titaki@aico.gr ή Fax: 2310-327308
Μηχανολόγος με απαραιτήτως 3ετή 
εμπειρία στις πωλήσεις ζητείται από 
Γερμανική Εταιρεία για το υποκατάστημά 
της στην Κηφισιά Θεσσαλονίκης. Άριστη 
γνώση αγγλικών ή γερμανικών. Βιογρα-
φικά στο email:
athens@ rehau.com
Μηχανολόγος ή ηλεκτρολόγος με εμπει-
ρία σε εκπόνηση ηλεκτρομηχανολογικών 
μελετών και αδειοδότηση εγκαταστά-
σεων ζητείται από τεχνική εταιρία. Fax: 
2310522682. Βιογραφικά στο email: 
info@karanasios.com
Μηχανολόγος ΤΕ ζητείται από την εται-
ρία CLIMATEAM, για την οργάνωση και 
διαχείριση του Τεχνικού Τμήματος της 
εταιρίας. Απαραίτητα προσόντα: πτυχίο 
Μηχανολόγου Μηχανικού ΤΕ Ενεργεια-
κής Κατεύθυνσης, άριστη γνώση της Αγ-
γλικής γλώσσας, άνεση στον προφορικό 
και γραπτό λόγο, επικοινωνιακές και δια-
πραγματευτικές ικανότητες, οργανωτικές 
και διαχειριστικές ικανότητες, πολύ καλή 
γνώση Η/Υ, MS Windows, MS Office, 
ErP, απαραίτητη εμπειρία σε ανάλογη 
θέση, ηλικία μέχρι 35 ετών. Βιογραφικό 
στο email: p.siagkas@climateam.gr 
Μηχανολόγος ΑΕ ή ΤΕ ζητείται από την 
εταιρία CLIMATEAM, για την στελέχω-
ση του Τμήματος Μελετών –Κατασκευ-
ών. Απαραίτητα : Πτυχίο Μηχανολόγου 
Μηχανικού Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. Ενεργειακής 
Κατεύθυνσης, εμπειρία στην μελέτη 
και κατασκευή εγκαταστάσεων Κλιματι-
σμού, Εξαερισμού, Θέρμανσης, άριστη 
γνώση της Αγγλικής γλώσσας, άνεση 
επικοινωνίας στο γραπτό και προφορικό 
λόγο, οργανωτικές και διαχειριστικές 
ικανότητες, πολύ καλή γνώση Η/Υ, Ms 
Windows, Ms Office, AutoCAd, Internet, 
Εμπορικές Εφαρμογές, ηλικία μέχρι 35 
ετών. Βιογραφικό στο email:p.siagkas@
climateam.gr  
Μηχανολόγος ΑΕΙ (ενεργειακής κατεύ-
θυνσης) ζητείται από τεχνική εταιρεία με 
έδρα την Θεσσαλονίκη. Απαιτείται άριστο 
επίπεδο Αγγλικών. Πιθανή γνώση Γερμα-
νικών θα συνεκτιμηθεί. Βιογραφικό στο 
email: proslipsienergy@gmail.com
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΑΕΙ με τουλάχιστον 3 
χρόνια μέλος του TEE με δυνατότητα τε-
χνικού ασφαλείας ζητείται για 4ωρη κα-
θημερινή απασχόληση. Εταιρεία Σκίρων 
Κλιματισμός ΑΒΕΕ info@skiron.gr, τηλ. 
2310-463844.
Μηχανολόγος με εκπληρωμένη τη στρα-
τιωτική του θητεία ζητείται από εταιρεία 
επεξεργασίας μετάλλων στη ΒΙΠΕ ΣΙΝ-
ΔΟΥ. Βιογραφικά στο email: deligiannis@
delmetal.gr
Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος ζητείται 
από Βιομηχανία επεξεργασίας ξύλου 
ΑΚrITAS με σκοπό την πλήρη απα-
σχόλησή τους στις εγκαταστάσεις του 
εργοστασίου της στην περιοχή της Αλε-
ξανδρούπολης. Πολύ καλή γνώση αγγλι-
κής γλώσσας. Η γνώση της γερμανικής 
γλώσσας θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν. 
Προϋπηρεσία σε Bιομηχανία θα ληφθεί 
σοβαρά υπόψη. H εταιρεία προσφέρει 
προοπτικές εξέλιξης σε ένα δημιουργι-
κό περιβάλλον εργασίας. Περισσότερες 
πληροφορίες: http://www.kariera.gr

Πολιτικός ζητείται με αποδεδειγμένη 
οκταετή εργοταξιακή εμπειρία. Απαραί-
τητες συστατικές επιστολές. Τηλ.: 2310-
445367. Fax: 2315-315470. Βιογραφικά 
στο email: info@arisk-group.com.gr
Πολιτικός, νέα ή νέος, ζητείται από την τε-
χνική εταιρεία “CONIC – Δομική Ενίσχυ-
ση”. Ηλικία έως 35 ετών με εμπειρία σε 
θέματα ενίσχυσης-αποκατάστασης κατα-
σκευών ή/και γεωτεχνικών έργων. Γνώση 
AutoCAd και στατικού προγράμματος, 
εργοταξιακή εμπειρία, μη καταστροφικοί 
έλεγχοι σκυροδέματος, δίπλωμα οδήγη-
σης. Βιογραφικό στο email: info@conic.
gr
Πολιτικός ζητείται με αποδεδειγμένη 
οκταετή εργοταξιακή εμπειρία. Απαραί-
τητες συστατικές επιστολές. Τηλ.: 2310-
445367, Fax: 2315-315470. Βιογραφικό 
στο email: info@arisk-group.com.gr 
Πολιτικός Μηχανικός ζητείται για πλήρη 
απασχόληση σε γραφείο συμβούλων με-
λετητών δημοσίων έργων στη Θεσσαλο-
νίκη. Απαραίτητα προσόντα: 10ετής με-
λετητική εμπειρία σε δημόσια υδραυλικά 
έργα, γνώση AuTOCAd, Αγγλικών ή/και 
Γερμανικών. Επιθυμητή η κατοχή αντί-
στοιχου μελετητικού πτυχίου. Βιογραφικό 
στο email: info@hydromanagement.gr
Πολιτικός - αρχιτέκτονας ζητείται από 
κατασκευαστική εταιρεία στην Ανατολική 
Θεσσαλονίκη, απαραίτητα προσόντα γνώ-
ση Αγγλικών. Απαραίτητη προϋπόθεση να 
είναι κάτοικος Ανατολική Θεσσαλονίκης. 
Βιογραφικά στο email: hr.latsios@gmail.
com. 
Πολιτικός με τουλάχιστον 7ετή εργοταξι-
ακή εμπειρία με εμπειρία σε προμετρή-
σεις επιμετρήσεις κοστολόγηση έργων 
και με καλή γνώση της 
Αγγλικής γλώσσας ζητείται από τεχνική 
εταιρία με έδρα τη Θεσσαλονίκη για στε-
λέχωση του τεχνικού τμήματος. Απασχό-
ληση εντός των γραφείων της 
εταιρίας. Βιογραφικά στο email:  info@
diastasicon.gr.
Πολιτικός με μικρή ή χωρίς καθόλου 
εμπειρία, αρχιτέκτονας με γνώση τρισδι-
άστατου φωτορεαλισμού και animation 
(sketch-up και lumion θα προτιμη-
θούν) ζητούνται από το Τεχνικό Γραφείο 
Theodor&Tsief στη Θεσσαλονίκη. Βιο-
γραφικά 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 Δη-
μοσίου. Άριστα Αγγλικά, επιθυμητή γνώ-
ση Γερμανικών. Καλή γνώση μεταλλικών 
κατασκευών. Άριστη χρήση AutoCAd 
2014. Αποστολή βιογραφικών: info@
mavrakis-sa.gr 
Τοπογράφος (φοιτητής)  ο οποίος γνω-
ρίζει να εκδίδει τοπογραφικά και πιστο-
ποιητικά ενεργειακής απόδοσης ζητείται. 
Τηλ. 6972494887 
Χημικός Μηχανικός με ειδίκευση στη 
διαχείριση αποβλήτων, με πενταετή προ-
ϋπηρεσία στο κλάδο ζητείται για εργα-
σία στην Αθήνα. Βιογραφικό στο email : 
mxampla@eren.com.gr »
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 πα-

κέτου ASPEN ΗΥSYS. Τηλ. 6980539581. 
Αποστολή Βιογραφικών στο email : 
ximikoi.mixanikoi@gmail.com. 

Αρχιτέκτονας ζητείται από εταιρεία με-
λετών για συνεργασία ή στελέχωση με 
πτυχίο μελετητή κατηγορίας μελετών 6,7. 
Βιογραφικά στο email: jobs@infoplan.gr
Αρχιτέκτων ζητείται για στελέχωση εται-
ρείας ΜΕΚ Οικοδομικά, Πράσινο. Τηλ. 
2310402960, 6977587578 
Αρχιτέκτων με άριστες γνώσεις προγραμ-
μάτων ζητείται από Α.Ε. Τεχνική εταιρεία 
για συνεργασία. Τηλ. 2310329200  Φαξ. 
2310327385 
Γεωπόνος-Δασολόγος μηχανικός (ΑΕΙ) 
ή Τεχνολόγος Γεωπονίας- Δασοπονίας 
(ΤΕΙ) με ΜΕΚ Α’ ή Β’ κατηγορίας ΠΡΑ-
ΣΙΝΟΥ ζητείται για στελέχωση τεχνι-
κής εταιρίας. Βιογραφικά στο email: 
panmasargreece@gmail.com
Ηλεκτρολόγος ή Μηχανολόγος ζητείται 
από Τεχνικό Γραφείο για εσωτερικός συ-
νεργάτης. Τηλ. : 2310 254437. Βιογραφι-
κά στο email: tech.grafeio@gmail.com
Ηλεκτρολόγος για στελέχωση πτυχίου 
ΜΕΕΠ εταιρίας ΜΕΚ Δ τάξης εργασία σε 
Θεσσαλονίκη μεγάλη εμπειρία δημοσίων 
ιδιωτικών έργα άριστη γνώση αγγλικής. 
Βιογραφικά στο email: sec@dionsa.com 
Fax: 2310-681461
Μηχανικός ζητείται για συνεργασία σε 
τεχνική εταιρεία που εδρεύει στην περι-
οχή της Σουρωτής. Απαραίτητο να γνωρί-
ζει 4178/13 και σχεδιαστικά 
προγράμματα. Βιογραφικά στο email:  
info@anadomi.gr
Πολιτικός ζητείται από εταιρεία μελετών 
για συνεργασία ή στελέχωση με εμπειρία 
στην εκπόνηση προμετρικών σχεδίων 
και υπολογισμούς στη σύνταξη τευχών 
δημοπράτησης για μελέτες κατηγοριών 
13,6,8,9.  Βιογραφικά στο email: jobs@
infoplan.gr
Πολιτικός ζητείται από εταιρεία μελε-
τών για συνεργασία ή στελέχωση με 
πτυχίο μελετητή κατηγορίας μελετών 8 
και οποιοιδήποτε άλλη. Βιογραφικά στο 
email: jobs@infoplan.gr
Πολιτικός Μηχανικός ζητείται από Tεχνι-
κό Γραφείο για εσωτερικός συνεργάτης. 
Τηλ.: 2310 254437. Αποστολή Βιογρα-
φικών στο email : tech.grafeio@gmail.
com
Πολιτικός έμπειρος σε μεταλλικές κατα-
σκευές ζητείται από Α.Ε. Τεχνική εται-
ρεία για συνεργασία. Τηλ. 2310329200  
Φαξ. 2310327385
Τοπογράφος ζητείται από εταιρεία με-
λετών για συνεργασία ή στελέχωση, με 
πτυχίο μελετητή κατηγοριών 16,10. Απο-
στολή Βιογραφικών στο email :  jobs@
infoplan.gr 
Τοπογράφος με μελετητικό πτυχίο Κα-
τηγορία 10 ( τάξη Β΄) και κατηγορία 16 ( 
τάξη Γ΄) για στελέχωση μελετητικής εται-
ρείας. Τηλ.2310501511& 697731181, 
email : karatosios@gmail.com

Για προσλήψεις Μηχανικών στο εξωτερι-
κό απευθυνθείτε στο site του ΤΕΕ www.
tee.gr

B. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

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

 03
n Τα καμπανάκια που δεν  
 “πιάνουν” καν Φλεβάρη

 04
n Tι σημαίνει τυχόν 
 επαναδημοπράτηση 
 του έργου του Mετρό 
 Θεσσαλονίκης

n Προς μνημόνιο    
 συνεργασίας TEE/TKM 
 και Aλεξάνδρειας ζώνης
 καινοτομίας

n Συνάντηση με    
 εκπροσώπους του KKE

 05
n H βιώσιμη ανάπτυξη 
 στο επίκεντρο του 
 προγραμματισμού της 
 ME Eνέργειας Περιβάλ- 
 λοντος το 2014-2016

 16-17
n Συλλογικά_παραταξιακά

 18
n Αναπροσαρμογή των 
 αντικειμενικών αξιών 
 ακινήτων εντός έξι μηνών

n Παρελθόν το πιστοποιητικό 
 ενεργητικής πυροπροστα- 
 σίας για περίπου 1.000 
 δραστηριότητες

n Προσφυγή στο ΣτΕ για 
 την παραμονή της ΕΥΑΘ 
 στο ΤΑΙΠΕΔ

 19
n Λεωφορεία χωρίς… οδηγό

n Ρυθμίσεις δασικής 
 νομοθεσίας στο νομοσχέδιο  
 του ΥΠΕΚΑ

n Πρόστιμα για τις παράνομες
 χωματερές

 20-21
n Παύλος Τερκενλής
 “Βασικότερος συντελεστής 
 της επιχείρησης είναι 
 ο άνθρωπος”

 23
n Ζητείται

 06
n Διευκρινιστικές οδηγίες 
 για τον συντελεστή 
 δόμησης (N.4269) ζητά 
 το TEE/TKM

n Πρόσκληση εκδήλωσης
 ενδιαφέροντος για 
 συνεργασία με    
 Δημοσιογράφους

 07
n Special Spatial Planning  
 and Energy for Communi-
 ties In All Landscapes

 08-09
n Eνδιαφέρουν

 10-11
n Δράσεις επιμόρφωσης/
 απασχόλησης: καρποί 
 μόνο στη θεωρία ή και 
 στην πράξη;

 12-13
n Mε μια ματιά

 14
n Πράσινο Μάρκετινγκ 
 για Οικο-Βιομηχανικά 
 Πάρκα και παραγωγικές 
 ζώνες

 15
n Ημέρες αγάπης 
 και προσφοράς

ΤΕΥΧΟΣ


