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020037

Tιμοκατάλογος Eνοικίασης Aιθουσών TEE/TKM*
Aίθουσες

Kαθημερινή
πρωί ή απόγευμα

Kαθημερινή
όλη μέρα

Σάββατο-Kυριακή
πρωί ή απόγευμα

Σάββατο-Kυριακή
όλη μέρα

Aμφιθέατρο

400,00 A

500,00 A

500,00 A

700,00 A

Φουαγιέ

200,00 A

300,00 A

330,00 A

500,00 A

* Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ 23%

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

Δεν περιλαµβάνονται η ένθεση στο τεύχος
και τα εξτρά ταχυδροµικά έξοδα

Δεν περιλαµβάνονται η ένθεση στο τεύχος
και τα εξτρά ταχυδροµικά έξοδα
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Ιδιοκτήτης:

TEXNIKO ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
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ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΤΕΕ/TKM

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

mymerrychrismas.com. Χωρίς τα χριστουγεννιάτικα λαμπιόνια σίγουρα εξοικονομείς ρεύμα. Υπάρχει όμως μια περίπτωση
να “ανάψεις τα λαμπάκια” των τουριστών...

Κυριακή Διαβολίτση, αγρ. - τοπογράφος μηχανικός
Γενική επιμέλεια
Χρύσα Λασκαρίδου
Κυριακή Διαβολίτση

Γιορτές ...χωρίς

Εξώφυλλο: Xρύσα Λέκκα
e-mail Γραφείου Τύπου
laskarid@central.tee.gr
Σελιδοποίηση - Εκτύπωση

Στην αρχή ήταν ...το σκοτάδι.
Μετά ήρθε ο θόρυβος.
Και στο τέλος εκείνη η μάλλον περίεργη ανακοίνωση.

Thessprint Α.Ε.,
ΒΙ.ΠΑ. Λακκώματος, Χαλκιδική,
Τ.Κ. 63 080, Τ. 23990 20393, F. 23990 51623
sales@thessprint.gr
Διαφημίσεις
Δόμνα Τοπουζίδου, τηλ. 2310 883170, fax: 2310 883161
e-mail: domnatop@central.tee.gr
To Τεχνογράφημα δημοσιεύει ενυπόγραφες επιστολές αναγνωστών,
οι οποίες εκφράζουν την άποψη του συντάκτη τους. Η σύνταξη διατηρεί
το δικαίωμα να συντομεύει τα κείμενα.

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Τα τηλέφωνα του ΤΕΕ/ΤΚΜ

Γραφείο Προέδρου: 2310 883170
Γραφείο Διεύθυνσης: 2310 883125
Τμήμα Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Προϊσταμένη 2310 883118
Πρωτόκολλο 2310 883103 & 106
Λογιστήριο 2310 883104, 105, 106
Συνδρομές - Κρατήσεις 2310 883107
Τμήμα Επιστημονικών & Αναπτυξιακών Θεμάτων
Προϊσταμένη 2310 883125
Επιστημονικά – Αναπτυξιακά 2310 883120 & 121
Εκπροσωπήσεις 2310 883121
Τμήμα Επαγγελματικών Θεμάτων
Προϊστάμενος 2310 883146
Αμοιβές 2310 883144, 145, 146
Σεμινάρια 2310 883145
Μητρώο μελών - Βεβαιώσεις 2310 883140
Πειθαρχικό Συμβούλιο 2310 883150
Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος-Πραγματογνωμοσύνες
2310 883141 & 142
Τμήμα Βιβλιοθήκης & Πληροφόρησης
Προϊσταμένη 2310 883186
Αναγνωστήριο - Δανεισμός - Τράπεζα Πληροφοριών
2310 883187 & 186

Τι εννοούμε; Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Τη λέξη “σκοτάδι” τη χρησιμοποιούμε για να χαρακτηρίσουμε -έστω με πολλή υπερβολή- την σχεδόν παντελή
απουσία των χριστουγεννιάτικων λαμπιονιών σε δημόσιους χώρους της Θεσσαλονίκης τουλάχιστον μέχρι τις 15-20 Δεκεμβρίου, δηλαδή μία-δύο εβδομάδες πριν
από τα Χριστούγεννα.
Με τη λέξη “θόρυβος” περιγράφουμε τις ανταλλαγές λεκτικών πυρών, που ...“ζέσταναν” το κλίμα στις ante festum (προ εορτών και εορτασμού) συνεδριάσεις τού
δημοτικού συμβουλίου, σε σχέση ακριβώς με την απουσία χριστουγεννιάτικου στολισμού στην πόλη.
Και όταν λέμε “ανακοίνωση” εννοούμε αυτή που έστειλε στις 19/12 ο Εμπορικός
Σύλλογος της πόλης, ενημερώνοντας ότι εξασφάλισε χορηγίες για τον στολισμό
τουλάχιστον των τριών κεντρικών οδών της.
Ερωτηθείς σε τι οφείλεται αυτή η απουσία εορταστικής διάθεσης, ο δήμαρχος
Θεσσαλονίκης, Γιάννης Μπουτάρης, δήλωσε πρόσφατα ότι “δεν επιθυμεί η πόλη
να μοιάζει με λούνα πάρκ” κι ότι ήταν “υπερβολικό να στολίζεται η Θεσσαλονίκη
από τα μέσα Νοεμβρίου”.
Ο δε αρμόδιος εντεταλμένος σύμβουλος του δήμου, Σπύρος Πέγκας, είχε επισημάνει ότι η πολιτική του δήμου για τον στολισμό, είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες
των καιρών και της οικονομικής κρίσης, συμπληρώνοντας ότι ενόψει των εορτών
επιλέχθηκε να δοθεί έμφαση σε πράξεις αλληλεγγύης, φιλανθρωπικές δράσεις
και ενέργειες για τη στήριξη των άστεγων της Θεσσαλονίκης.
Αγαθά τα κίνητρα αλλά αν εξετάσουμε πρακτικά τα όσα έγιναν, προκύπτουν κενά.
Πρώτον, τα ξενοδοχεία της Θεσσαλονίκης, μετά από πολλά χρόνια ισχνών αγελάδων, είχαν για φέτος τις γιορτές πληρότητες που έτειναν στο 100%, με ό,τι αυτό
σημαίνει για τα έσοδα της τοπικής οικονομίας. Ποιος τουρίστας, όμως, που θα ζήσει Χριστούγεννα σε μια σκοτεινή πόλη, θα την τιμήσει ξανά την ίδια περίοδο;
Αν η τόνωση της τουριστικής κίνησης στη Θεσσαλονίκη είναι στόχος -που μάλλον
είναι, αν κρίνει κάποιος από το γεγονός ότι πρόσφατα ξεκίνησε και αυτή η καμπάνια
για την “καρδιά” τής πόλης, σε συνεργασία με τη Marketing Greece- τότε σίγουρα
τα σκοτεινά Χριστούγεννα δεν τον εξυπηρετούν. Και αν η κρίση ξεπερνιέται και με
τα έσοδα από τον τουρισμό, τότε μάλλον πριονίζουμε το κλαδί που καθόμαστε.
Δεύτερον. Ουδείς θα επιμείνει να ζητάει από τον μη έχοντα δήμο να βάλει το χέρι
στην τσέπη για υπερβολικούς στολισμούς, όταν δεν υπάρχουν αρκετά χρήματα
για να χρηματοδοτηθούν δράσεις αλληλεγγύης. Υπάρχουν όμως λύσεις φθηνές και
καλαίσθητες, υπάρχουν στολίδια και υποδομές ήδη υφιστάμενες (όπως οι περίφημες δύο φάτνες που δωρίστηκαν σε άλλους δήμους. Ίσως πάλι έτσι γλιτώσει
από την κλοπή το θείο βρέφος, που κάθε χρόνο έχει γίνει παράδοση να ...εξαφανίζεται).
Τρίτον, αν δεν υπήρχαν χρήματα, γιατί δεν έγινε ήδη από το φθινόπωρο μια έκκληση προς φορείς και επιχειρήσεις να συμβάλλουν οργανωμένα και συντονισμένα
στον στολισμό της πόλης; “Αν το ξέραμε από τον Σεπτέμβριο [ότι θα χρειαστεί να
συνεισφέρουμε στον στολισμό] τα πράγματα θα ήταν εντελώς διαφορετικά. Τώρα,
μέχρι τελευταία στιγμή, δεν ξέραμε τι θα γίνει και χρειάστηκε να κινητοποιηθούμε επειγόντως για να βρούμε τις χορηγίες. Ακόμη και το να βρεθούν τα υλικά για
τον στολισμό ήταν πολύ δύσκολο γιατί λίγες ημέρες πριν από τα Χριστούγεννα
πολλές εταιρείες τα είχαν πια πουλήσει” ανέφερε πρόσφατα ο Παντελής Φιλιππίδης, πρόεδρος του ΕΣΘ, που σε λίγες ημέρες οργάνωσε την κίνηση με σύνθημα:
“Δεν αξίζει στη Θεσσαλονίκη να είναι μια πόλη σκοτεινή” και κινητοποίησε δωρεές
και χορηγίες.
Ας ελπίσουμε, του χρόνου οι κινήσεις ενόψει των εορτών να είναι πιο ...φωτισμένες. Χρόνια πολλά και καλά συνάδελφοι!
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«Α» ΤΕΕ/ΤΚΜ: ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΑΜΕΙΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΤΣΜΕΔΕ
ΣΕ «ΚΟΚΚΙΝΟ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ» ΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΕΤΑΑ
«Η έναρξη επίσημων διαπραγματεύσεων με
την κυβέρνηση με στόχο την ίδρυση ταμείου
επαγγελματικής ασφάλισης και την αυτόνομη
πορεία του ΤΣΜΕΔΕ, αποτελεί τη μόνη βιώσιμη και ρεαλιστική λύση για τον όλον τον τεχνικό κόσμο», αναφέρεται στην Απόφαση της
3ης τακτικής συνεδρίασης της Αντιπροσωπείας
ΤΕΕ/ΤΚΜ για το Ασφαλιστικό. Την παρουσίαση και το σκεπτικό της Απόφασης έκανε στην
κεντρική Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ, ο πρόεδρος
της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ/ΤΚΜ, Πάρις Μπίλλιας. Η αντιπροσωπεία του ΤΕΕ/ΤΚΜ
με την απόφασή της ξεκαθαρίζει ότι: «το ΤΕΕ/
ΤΚΜ ζητά από το ΤΕΕ να αναλάβει τις απαραίτητες πρωτοβουλίες προκειμένου να προχωρήσουμε στην ίδρυση επαγγελματικού ταμείου
για τον κλάδο της επικουρικής ασφάλισης».
Την ίδια ώρα, η ενέργεια του ΕΤΑΑ, με την
οποία οι μηχανικοί καλούνται ξαφνικά και παράνομα να πληρώσουν αναδρομικά και εφάπαξ,
το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών της τετραετίας 2011-2014 και μάλιστα εξωπραγματικά αυξημένες μαζί με επίσης δυσθεώρητες
προσαυξήσεις δήθεν υπερημερίας, έχει προκαλέσει την οργή του τεχνικού κόσμου. Το ΤΕΕ
προγραμματίζει δυναμικές κινητοποιήσεις.

οτικά χαρακτηριστικά του, μας δίνει την ελάχιστη χρονική δυνατότητα για την παραπάνω
μετεξέλιξη του ασφαλιστικού μας φορέα. Το
πρώτο δίλλημα είναι μπροστά μας. Με βάση
τις επιταγές του Νόμου 4281/8.8.2014 (άρθρο
220, παρ. 6) θα πρέπει να αποφασίσουμε την
ίδρυση επαγγελματικού ταμείου (ΤΕΑ) για τον
κλάδο επικουρικής ασφάλισης, μέχρι τις 30
Ιουνίου του 2015. Ο δρόμος είναι προφανής, η
ευθύνη και οι επιλογές δικές μας.

φωτο: Nώντας Στυλιανίδης

Προϋποθέσεις μέχρι την μετεξέλιξη του
ΤΣΜΕ∆Ε
Όλοι γνωρίζουμε ότι πριν πάμε στο επόμενο
βήμα πρέπει νηφάλια και υπεύθυνα να αντιμετωπίσουμε τη σημερινή πραγματικότητα και
την τραγική οικονομική συγκυρία που βιώνουμε όλοι μας. Το επάγγελμα του μηχανικού ευημερεί όταν ευημερεί η κοινωνία και δυστυχώς
η έλλειψη παραγωγής έχει διαμορφώσει ένα
Απόφαση 3ης τακτικής συνεδρίασης της Αντι- περιβάλλον που συνθλίβει το ασφαλισμένο
μηχανικό. Είναι ορατός ο κίνδυνος εάν σήμερα
προσωπείας ΤΕΕ/ΤΚΜ για το Ασφαλιστικό
Στην Απόφαση, η οποία στο σύνολό της έχει δεν ληφθούν μέτρα ανακούφισης, το ΤΣΜΕ∆Ε
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος να μετεξελιχθεί μεν, αλλά να μην υπάρχει ικα(www.tkm.tee.gr), αναφέρεται ότι με δεδομέ- νός αριθμητικά και υγιής οικονομικά, αριθμός
νη την αναλογία εργαζομένων προς συνταξιού- μελών που θα στηρίξει το ταμείο στη νέα του
χους κάτω από το όριο του 2:1, με το πλήθος μορφή. Ο κύκλος αυτός πρέπει να κλείσει
των εργαζομένων περίπου στα 3,7 εκατ. άτομα με παρεμβάσεις που θα ανακουφίσουν τους
ενώ το πλήθος των συνταξιούχων να κινείται μηχανικούς. Πρέπει να δοθούν τουλάχιστον
στην περιοχή των 2,7 εκατ. ατόμων, η συνολική εκείνες οι λύσεις που ισχύουν στους άλλους
συσσωρευμένη αναλογιστική υποχρέωση του ασφαλιστικούς φορείς (ΙΚΑ, ΟΑΕΕ ), και για
συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης (Κύριες τις οποίες έχουμε λάβει υποσχέσεις από τα
& Επικουρικές Συντάξεις) ανέρχεται στα 800 αρμόδια Υπουργεία, αλλά δεν έχουν υλοποιδις ευρώ!!! (781,8 δις σύμφωνα με τη σχετική ηθεί. Η αίσθηση της κοινωνίας και της πολιτείας ότι «οι μηχανικοί είναι εύπορος κλάδος»
ανάλυση).
Αλλά και στο ΤΣΜΕ∆Ε, ο χρόνος λειτουργεί εις έχει παρέλθει προ πολλού. Οι μηχανικοί δεν
μπορεί να αντιμετωπίζονται ως «έχοντες και
βάρος μας:
α) η αυξανόμενη τάση μη έγγραφής νέων με- κατέχοντες». Το ΤΣΜΕ∆Ε και οι μηχανικοί δεν
είναι δυνατόν να θυσιαστούν στο βωμό των αυλών,
β) η εντεινόμενη πίεση των μελών μας να δια- τοσχεδιασμών του ασφαλιστικού συστήματος.
γραφούν, σε συνδυασμό με την αυξητική τάση To ΤΕΕ/ΤΚΜ ζητά από το ΤΕΕ να αναλάβει τις
απαραίτητες πρωτοβουλίες προκειμένου να
μη έγκαιρης καταβολής των εισφορών,
γ) το άσχημο οικονομικό και επενδυτικό πε- προχωρήσουμε στην ίδρυση επαγγελματικού
ριβάλλον το οποίο οδηγεί σε συνταξιοδότηση ταμείου για τον κλάδο επικουρικής ασφάλιαυξημένο αριθμό μελών και μπορεί να οδηγή- σης. Με τις προτεινόμενες βραχυπρόθεσμες
σει σε ακραίες καταστάσεις, τόσο το Επιμελη- και μεσοπρόθεσμες πρωτοβουλίες θα μπορέσει το ΤΣΜΕ∆Ε να διατηρήσει την βιωσιμότητα
τήριο, όσο και τον Ασφαλιστικό μας Φορέα,
δ) η επικείμενη, περαιτέρω ενοποίηση του και την αυτοτέλειά αλλά και μέρος από τα αποθεματικά του.
ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕ∆Ε με τον ΟΑΕΕ και το ΙΚΑ,
ε) το «κούρεμα» των ελληνικών ομολόγων και
οι οφειλές του κράτους από την τριμερή χρη- «Βόμβα» από το ΕΤΑΑ
ματοδότηση, δεν επιτρέπουν εφησυχασμό και Μέσα σε αυτό το πλαίσιο προέκυψε απόφαση
του ΕΤΑΑ σύμφωνα με την οποία οι μηχανικοί
ολιγωρίες.
Η έναρξη επίσημων διαπραγματεύσεων με καλούνται ξαφνικά και παράνομα να πληρώτην κυβέρνηση με στόχο την ίδρυση ταμείου σουν αναδρομικά και εφάπαξ, το σύνολο των
επαγγελματικής ασφάλισης και την αυτόνομη ασφαλιστικών εισφορών της τετραετίας 2011πορεία του ΤΣΜΕ∆Ε, αποτελεί τη μόνη βιώσι- 2014 και μάλιστα εξωπραγματικά αυξημένες
μη και ρεαλιστική λύση για όλον τον τεχνικό μαζί με επίσης δυσθεώρητες προσαυξήσεις
κόσμο. Πρόσθετα, η βιωσιμότητα του ΤΣΜΕ∆Ε δήθεν υπερημερίας. Η πρόκληση συνεχίζεγια τα επόμενα 15 χρόνια, σύμφωνα με το βα- ται καθώς συνυπολογίζονται στις οφειλές και
σικό σενάριο της τελευταίας αναλογιστικής αναδρομικές και προσαυξημένες εισφορές
μελέτης, σε συνδυασμό με τα ιδιαίτερα ποι- υπέρ ΟΑΕΔ, όταν είναι γνωστό ότι οι μηχανι-

κοί ασφαλισμένοι του ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ παρότι
υπόκεινται και πληρώνουν εισφορές επί σειρά
ετών δεν καλύπτονται από παροχές ανεργίας,
που μαστίζει τον τεχνικό επιστημονικό κλάδο,
καθώς υπουργείο Εργασίας και διοίκηση του
ΕΤΑΑ προκλητικά αδιαφορούν στο σχετικό αίτημα.
Το ΤΕΕ εξέδωσε σκληρή ανακοίνωση αναφορικά με την συγκεκριμένη απόφαση που φέρει
την υπογραφή του προέδρου του ΕΤΑΑ κ. Σελλιανάκη και έκανε λόγο για «νέο εισπρακτικό
πραξικόπημα, μαζικής οικονομικής εξόντωσης των διπλωματούχων μηχανικών»
Ο πρόεδρος του ΤΕΕ Χρήστος Σπίρτζης ζητά
την άμεση απομάκρυνση του προέδρου του ΔΣ
ΕΤΑΑ κ Σελλιανάκη, με ταυτόχρονο καταλογισμό ευθυνών για τα «έργα και τις ημέρες»
του. Ταυτοχρόνως, προειδοποιεί προς κάθε
κατεύθυνση ότι ο τεχνικός επιστημονικός κόσμος στο σύνολο του, οι διπλωματούχοι μηχανικοί της χώρας είναι ανάστατοι και εξοργισμένοι από το νέο εισπρακτικό πραξικόπημα
του κ. Σελλιανάκη, οργανώνοντας δυναμικές
και προς κάθε νόμιμη και θεμιτή κατεύθυνση
ενέργειες και αντιδράσεις. Ο κ. Σπίρτζης εισηγήθηκε, από κοινού με τους Επιστημονικούς
Συλλόγους και τις Συλλογικότητες των μηχανικών, να προχωρήσουν άμεσα σε δυναμικές
κινητοποιήσεις, σε πανελλαδική κλίμακα και
σε όλα τα μέτωπα επαγγελματικής και επιστημονικής δραστηριότητας των μηχανικών, στο
δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, με όποιες συνέπειες αυτό συνεπάγεται.
Οι μηχανικοί ασφαλισμένοι του ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ έρχονται αντιμέτωποι, με εξωπραγματικές,
εξοντωτικές και παράνομες εισφορές, αντιμετωπίζοντας ταυτοχρόνως ακαριαία οικονομική
και επαγγελματική εξόντωση, καθώς απειλούνται άμεσα με κατασχέσεις περιουσιακών
στοιχείων, παρακράτηση λογαριασμών και μη
έκδοση ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας, που είναι απαραίτητη προϋπόθεση
για την άσκηση των συναλλαγών και του επαγγέλματος τους.
Η «λίστα Σελλιανάκη» κρίνεται απολύτως αναξιόπιστη. Περιλαμβάνει ηλεκτρονικό αρχείο,
που δεν είναι επικαιροποιημένο και ελεγμένο
από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ταμείου, με
εξοντωτικές και εξωπραγματικές οφειλές, οι
οποίες κατά βάση είναι πλαστές. Δεν έχουν
ληφθεί υπόψη χιλιάδες περιπτώσεις ρύθμισης
των οφειλών, που ήδη έχουν γίνει και εξυπηρετούνται, οι οποίες τινάζονται στον αέρα,
με μεγάλη ζημία του Ταμείου και εκδικητική
ταλαιπωρία των ασφαλισμένων. Επίσης δεν
περιλαμβάνονται πλήθος περιπτώσεων, που
αφορούν σε νόμιμες ειδικές ρυθμίσεις και
εξαιρέσεις ασφαλισμένων, όπως επίσης δεν
λαμβάνονται υπόψη δικαιούχοι που έχουν κινήσει διαδικασίες συνταξιοδότησης, οι οποίοι
οδηγούνται τώρα σε νέο «εισπρακτικό Καιάδα» και χάνουν δικαιώματα τους.
Παραβιάστηκε κάθε κανόνας εύρυθμης και
νόμιμης λειτουργίας του ασφαλιστικού φορέα
και καταργήθηκαν συλλήβδην αποφάσεις του
ΔΣ ΤΣΜΕΔΕ και ΔΣ ΕΤΑΑ, οι οποίες όπως είναι
γνωστό έχουν ληφθεί μετά από πολύμηνους
αγώνες και δυναμικές κινητοποιήσεις του ΤΕΕ
και των φορέων των μηχανικών την τελευταία
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διετία. Αποφάσεις, που προβλέπουν ότι δεν
επιβάλλονται εξωπραγματικές εισφορές και
προσαυξήσεις και μάλιστα εφάπαξ και αναδρομικά, τις οποίες οι ασφαλισμένοι μηχανικοί εξ αντικειμένου αδυνατούν να πληρώσουν
αφού στην συντριπτική πλειοψηφία τους είναι
άνεργοι, καταχρεωμένοι και οδηγούνται βίαια
εκτός επαγγέλματος και αγοράς εργασίας.
Οι αποφάσεις αυτές των ΔΣ ΤΣΜΕΔΕ και ΔΣ
ΕΤΑΑ είναι ισχυρότατες και δεν ανακαλούνται
καθώς εκκρεμεί οριστική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, όπου έχει προσφύγει το ΤΕΕ.
Σε μία κρίσιμη λοιπόν πολιτική συγκυρία για
τη χώρα και τους μηχανικούς, καταγγέλλει ο
πρόεδρος του ΤΕΕ Χρήστος Σπίρτζης ότι ο κ
Σελλιανάκης επιχειρεί να καταλύσει τη νομιμότητα και να γκρεμίσει ότι κέρδισαν οι μηχανικοί με τους αγώνες τους την τελευταία
διετία με αποφάσεις του ΔΣ ΤΣΜΕΔΕ και ΔΣ
ΕΤΑΑ, αγνοώντας τις επιταγές του Συμβουλίου
της Επικρατείας. Μάλιστα καταλύει την ίδια τη
λειτουργία του Ταμείου και των υπηρεσιών του,
και προχωρά στο διαλυτικό και καταστροφικό
έργο του συνεπικουρούμενος από μια μικρή
ομάδα εγκάθετων υπαλλήλων, που ο ίδιος έχει
διορίσει παράνομα και χωρίς αποφάσεις του
Διοικητικού Συμβουλίου ΕΤΑΑ.
Η θέση της Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ για το
Ασφαλιστικό
Στην απόφαση που έλαβε η Κεντρική Αντιπροσωπεία ΤΕΕ για το ασφαλιστικό των μηχανικών
αποτυπώνονται οι εξελίξεις στο ασφαλιστικό
των μηχανικών, ενώ παράλληλα καταρτίζεται πλαίσιο διεκδικήσεων και προτάσεων για
το παρόν και την επόμενη ημέρα. Τον περιεχόμενο της απόφασης συζητήθηκε εκτενώς
διαμορφώθηκε με δημοκρατικό διάλογο και
αποφασίστηκε στις εργασίες της δεύτερης
τακτικής συνεδρίασης της Αντιπροσωπείας
ΤΕΕ, που συγκάλεσε ο πρόεδρος της Αντιπροσωπείας ΤΕΕ Γιάννης Κυριακόπουλος, ενώ το
ασφαλιστικό των μηχανικών ήταν βασικό θέμα
της ημερήσιας διάταξης.
Αναλυτικά στο κείμενο της απόφασης για μία
ακόμη φορά τονίζεται με έμφαση «η δραματική κατάσταση των διπλωματούχων μηχανικών και του τεχνικού κόσμου». Αναφέρεται ότι
«συνεχίζονται τα άθλια νομοθετήματα, οι φορομπηχτικές πολιτικές, η λειτουργία ενός ανεξέλεγκτου, αντιαναπτυξιακού και αντιπαραγωγικού τραπεζικού συστήματος, η στοχοποίηση
του παραγωγικού κόσμου της χώρας και των
διπλωματούχων μηχανικών. Συνέπειες ο μηδενισμός της οικοδομικής δραστηριότητας, η
συσσώρευση δημόσιων και ιδιωτικών έργων
σε λίγες εταιρείες, η πρωτοφανής ανεργία των
μηχανικών, χωρίς να καταγράφεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, η μετανάστευση μας
σε όλες τις γωνιές του πλανήτη, χωρίς καμιά
στήριξη ή καταγραφή από το ελληνικό κράτος.
Σε αυτό το πλαίσιο, το ασφαλιστικό μας σύστημα, αντί να στέκεται προστατευτικά υπέρ των
Μελών μας, επιβαρύνει ακόμη περισσότερο
την απόγνωση των διπλωματούχων μηχανικών, οδηγώντας χιλιάδες Συναδέλφους εκτός
επαγγέλματος και δίνοντας στην ήδη άθλια
κατάσταση, χαρακτήρα ανθρωπιστικής κρίσης,

τόσο για τους ασφαλισμένους Μηχανικούς όσο
και για τα Μέλη των οικογενειών τους.
Είναι ενδεικτικό ότι, παρά τις επανειλημμένες
οχλήσεις μας, δεν έχει δεχθεί ούτε μία συνάντηση ο Υπουργός Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
διατηρώντας στη θέση του τον, σε αποστολή
αποδιοργάνωσης του ΕΤΑΑ και εξαθλίωσης
των ασφαλισμένων, Πρόεδρο του ΔΣ του ΕΤΑΑ,
κ. Σελλιανάκη. Η αδιέξοδη αντιαναπτυξιακή
πολιτική της Κυβέρνησης και ο συνεχής ενδοτισμός σε απαράδεκτες και καταστροφικές
απαιτήσεις συμφερόντων διά της Τρόικας και
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής φαίνονται και θα
φαίνονται ακόμη περισσότερο στο άμεσο μέλλον τόσο στα δραματικά αποτελέσματα του
κλειστού ολιγοπωλίου των τραπεζών όσο και
στα άλυτα προβλήματα του εθνικού ασφαλιστικού συστήματος».
-Στην περίπτωση του ΕΤΑΑ και του κλάδου
Μηχανικών και ΕΔΕ σημειώνεται ότι Έπειτα:
Από το ληστρικό κούρεμα των αποθεματικών.
Από τη μη απόδοση άνω των 715 εκ. στον κλάδο Μηχανικών και ΕΔΕ και άνω των 1.5 δις
στο ΕΤΑΑ. Από τις ληστρικές αυξήσεις, παρά
τη δέσμευση του Υπουργού Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κ. Βρούτση. Από την μη κάλυψη της
ανεργίας μας από την δήθεν εισφορά αλληλεγγύης που πληρώνουν όλοι οι μηχανικοί και
χρεώνονται οι άνεργοι και χαμηλά αμοιβόμενοι
μηχανικοί. Από τις παράνομες και αντισυναδελφικές ενέργειες του Προέδρου του ΕΤΑΑ,
κ. Σελλιανάκη για επιβολή των αυξήσεων και
των κατασχέσεων. Από τον μη εφαρμόσιμο και
περιπαιχτικό Νόμο των δόσεων των ασφαλιστικών οφειλών, έχουν αρχίσει τη, διά των
διαρροών του Τύπου, σκηνοθεσία του νέου
έργου: της ολοκλήρωσης της καταλήστευσης
των αποθεματικών του Ταμείου και της περιουσίας του. Από τις εκβιαστικές ειδοποιήσεις
για κατασχέσεις από το ΕΤΑΑ μέσω του ΚΕΑΟ.
Από το χριστουγεννιάτικο δώρο της Κυβέρνησης και του κ. Σελλιανάκη των αναδρομικών
αυξήσεων σε όλους από το 2011 και μάλιστα
προσαυξημένο ως αναδρομικά ληξιπρόθεσμες εισφορές. Η νέα σκηνοθεσία ακόμη δεν
έχει ολοκληρωθεί, μιας και οι συντάκτες διαφωνούν αν το Ταμείο θα ενσωματωθεί στον
ΟΑΕΕ, ώστε να καλύψει για ελάχιστους μήνες
τα ελλείμματά του ή αν θα καταργηθούν οι
κλάδοι του ΕΤΑΑ, ώστε να καλυφθούν ελλείμματα άλλων κλάδων και κυρίως του κλάδου
Νομικών. Και τα δύο σενάρια θα διατηρήσουν
τις αβάσταχτες ασφαλιστικές οφειλές και τις
πενιχρές παροχές. Είναι προφανές ότι η ενδεχόμενη υλοποίηση ενός εκ των δύο παραπάνω σεναρίων θα είναι καταστροφική και για το
ασφαλιστικό μέλλον των διπλωματούχων μηχανικών αλλά και για την άσκηση του επαγγέλματος. Ιδιαίτερα μετά τις τελευταίες αλλαγές
στα δημόσια έργα τόσο με την κατάργηση των
ορίων όσο και με το Πολυνομοσχέδιο και με
ένα αδιαφανές, συγκεντρωμένο και ελεγχόμενο τραπεζικό σύστημα τόσο η εγγυοδοσία όσο
και η πιστοληπτική ικανότητα των μηχανικών
και των τεχνικών εταιρειών θα παίζει πρωτεύοντα ρόλο στην άσκηση του επαγγέλματος.
Η ενοποίηση του Ταμείου μας και με τα δύο
διαρρέοντα σενάρια καταργεί την εγγυοδοσία
από τον κλάδο Μηχανικών και ΕΔΕ, θέτοντας

τη συντριπτική πλειοψηφία των μελετητών
και των εργοληπτών δημοσίων έργων οριστικά
εκτός επαγγέλματος και όλον τον κλάδο στην
ιδιοκτησία των 4 δήθεν «συστημικών» τραπεζών. Σύμφωνα με την 4η Τεχνική Αναφορά
του Αναλογιστικού Παρατηρητηρίου, το Ταμείο
μας για τα επόμενα 15 χρόνια είναι υγιές και
βιώσιμο, χωρίς κρατική επιχορήγηση. Είναι
προφανές ότι το αίτημά μας για επαναφορά
του ΤΣΜΕΔΕ στην πρότερη κατάσταση, δηλαδή
ως ένα ανεξάρτητο ασφαλιστικό Ταμείο, αλλά
πραγματικά αυτοδιαχειριζόμενο, με δημόσιο
έλεγχο και καθαρούς όρους αλλά όχι κυβερνητική επιβολή είναι και παραμένει επίκαιρο.
Για την συντριπτική πλειοψηφία των μελών της
επιτροπής, η μετεξέλιξη του ΤΣΜΕΔΕ σε ένα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ
εντός του ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, που θα διοικείται από τους ασφαλισμένους του, θα διαχειρίζεται αυτοτελώς τα
αποθεματικά και τα περιουσιακά του στοιχεία
και θα χαράζει και θα υλοποιεί αυτόνομα την
ασφαλιστική του πολιτική με γνώμονα το συμφέρον των ασφαλισμένων του και την βιωσιμότητα του αποτελεί τη μόνη βιώσιμη και ρεαλιστική λύση για όλον τον τεχνικό κόσμο» n

ΤΡΕΙΣ ΝΕΕΣ ΟΜΑΔΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Στη συγκρότηση τριών Ομάδων Εργασίας, για τις
αλλαγές του θεσμικού πλαισίου στο χωροταξικό και
πολεοδομικό σχεδιασμό, για τον Εσωτερικό και τον
Εξωτερικό Οδικό Δακτύλιο καθώς επίσης και για τις
επιπτώσεις από τη καύση της βιομάζας, προχώρησε
η Διοικούσα Επιτροπή, μετά από προτάσεις της ΜΕ
Ανάπτυξης – Χωροταξίας (για τις δύο πρώτες) και της
ΜΕ Ενέργειας – Περιβάλλοντος. Τα μέλη των Ομάδων
Εργασίας θα προσφέρουν αμισθί το χρόνο και τις
γνώσεις τους.
ΟΕ για την κωδικοποίηση των αλλαγών του θεσμικού πλαισίου του χωροταξικού και πολεοδομικού
σχεδιασμού την τελευταία πενταετία
Στην Ομάδα μετέχουν οι: Ι. Αγγελίδης ΑΜ Πολεοδόμος, Ν. Τασοπούλου ΜΧΠΠΑ, Ι. Τσαμπάζης Αγρ-ΤΜ
Πολεοδόμος, Χ. Μαμαρίκας ΠΜ. Η επιτροπή θα ολοκληρώσει το έργο της σε χρονικό διάστημα τεσσάρων
μηνών.
ΟΕ για ΕσΟΔ και ΕξΟΔ.
Στην Ομάδα μετέχουν οι: Γ. Χρίστογλου Αγρ-ΤΜ, Θ.
Νάτσινας ΠΜ- Συγκοινωνιολόγος,
Α π .
Πρόιος ΠΜ-Συγκοινωνιολόγος, Κ. Σικαλίδης Αγρ-ΤΜ.
Η επιτροπή θα ολοκληρώσει το έργο της σε χρονικό
διάστημα δύο μηνών.
ΟΕ για τις επιπτώσεις στη ανθρώπινη υγεία από την
καύση της Βιομάζας»
Στην Ομάδα μετέχουν οι: Α. Αθανασιάδης ΜΜ), Χ.
Βλαχοκώστας ΜΜ, Α. Μιχαηλίδου ΜΜ, Σ. Δ. Σαρηγιάννης ΧΜ, Λ. Χουρδάκης ΜΜ. Εκτιμώμενη διάρκεια:
3 - 6 μήνες. n
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ΕΝΝΕΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ
ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
γής τεχνικού έργου. Τα τελευταία χρόνια καταγράφεται συστηματική προσπάθεια υποβάθμισης της
επιστημονικής οντότητας του αρχιτέκτονα και μετάλλαξης του ρόλου του στο ευρύτερο κοινωνικό
πλαίσιο. Η προσπάθεια αυτή εκφράζεται γενικά
μέσω των απαιτήσεων για πρώιμη και εξαντλητική εξειδίκευση των σπουδών, αλλά και ειδικότε1ο Τετράμηνο 2016: «Ο ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΧΕΙ- ρα στην χώρα μας, μέσω νομοθετημάτων ειδικού
ΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ» (Ημερίδα – Έκθεση) Σχε- και γενικότερου περιεχομένου. Για την αντιμετώδιασμός και διαμόρφωση τοπίου. Παρουσίαση πιση της επιτεινόμενης υποβάθμισης του ρόλου
1ο Τετράμηνο 2015: «ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΗ του έργου αρχιτεκτόνων τοπίου, αρχιτεκτόνων του αρχιτέκτονα, κρίνεται αναγκαία η διατήρηση
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΜΕΤΩΠΟ» (Ημε- αλλά και εικαστικών καλλιτεχνών που προτείνουν σε υψηλό επίπεδο των ενιαίων αρχιτεκτονικών
ρίδα) Πάνω από 50 έργα – μελέτες εξαγγέλλονται, διαφορετικές οπτικές διαμόρφωσης του αστι- σπουδών, ώστε οι νέοι συνάδελφοι να διαθέτουν
προγραμματίζονται ή εκπονούνται παράλληλα για κού και περιαστικού τοπίου, κοινωνικά για την επαρκείς γνώσεις του ευρύτατου επιστημονικού
το θαλάσσιο μέτωπο της Θεσσαλονίκης, από δι- απόδοση του υπαίθριου χώρου στους κατοίκους, μας φάσματος που θα επιτρέψουν τον ευκρινή
επιστημονικό προσδιορισμό τους στην κοινωνία.
άφορους φορείς, άλλα από τα οποία προχωρούν
και άλλα παρουσιάζουν στασιμότητα. Ενδεικτικά:
1ο Τετράμηνο 2017: «ΤΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ
Ανάπλαση Νέας Παραλίας, Θαλάσσια Αστική ΣυΕΚΤΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ» (Ημερίδα – Έκθεγκοινωνία, Μαρίνες, Εκποίηση δημοσίων ακινήτων
ση) Ανάδειξη της αρχιτεκτονικής παραγωγής στην
από ΤΑΙΠΕΔ, Επιχειρηματικό Πάρκο Λαχανοκήπεριφέρεια, όπου το κτιριακό έργο απαιτεί σύνθεπων, Επέκταση 6ου Προβλήτα, Ανάπλαση Όρμου
τους αρχιτεκτονικούς χειρισμούς. Θέματα όπως η
Κελλαρίου, Ανάπλαση παραλιακού μετώπου δήπαραθεριστική κατοικία, τα συγκροτήματα οργαμων Καλαμαριάς-Πυλαίας-Θέρμης-Θερμαϊκού,
νωμένης δόμησης, οι οικοδομικοί συνεταιρισμοί,
Επέκταση Αεροδιαδρόμου, Ανάπλαση Δυτικού
τα τουριστικά καταλύματα, οι αγροτικοί οικισμοί,
παραλιακού μετώπου έως τις εκβολές του Αξιού
οι παραδοσιακοί οικισμοί, οι επαγγελματικοί χώκ.α. Παρουσίαση και ενημέρωση του κοινού για
ροι, τα εμπορικά κέντρα, παρουσιάζουν εξαιρετιτο περιεχόμενο τους, τη σκοπιμότητα και τη δυνακή ποικιλία και ενδιαφέρον από πολλές πλευρές.
τότητα υλοποίησης / ένταξής τους στην τρέχουσα
Αποτίμηση του θεσμικού πλαισίου και των νέων
προγραμματική περίοδο, συζήτηση για την ανάπολεοδομικών εργαλείων. Παρουσίαση αξιόλογκη συντονισμού και εποπτείας ενός συνολικού
γων έργων – έκθεση – δημόσια συζήτηση.
προγράμματος έργων ανάδειξης και προστασίας
όλης της παράκτιας περιοχής του Θερμαϊκού ως
2ο Τετράμηνο 2017: «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΩΝ
μια ενιαία προοπτική ανάπλασης ενός από τα πιο
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» (Διημερίδα) Ανάδειξη των
κρίσιμα δίκτυα υπαίθριων χώρων άμεσα συσχετιχώρων εκπαίδευσης από πολεοδομική άποψη:
σμένο με τον υπόλοιπο αστικό ιστό.
οικολογικά για την προστασία και αναβάθμιση το σχολείο ως κύτταρο και δομικό συστατικό της
3ο Τετράμηνο 2015: «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΓΙΑ ΠΑΙ- του περιβάλλοντος και με στόχο την ανάδειξη της γειτονιάς, πυρήνας δραστηριοτήτων παιδείας,
ΔΙΑ» (Εργαστήριο) Προβολή και ανάδειξη της ταυτότητας της πόλης και το πνεύμα του τόπου. άθλησης, πολιτισμού, συνήθως χαμηλής δόμηπολυδιάστατης έννοιας της αρχιτεκτονικής και Διάλογος πάνω στη διαχείριση, αναβάθμιση και σης – ουσιαστικά ελεύθερος χώρος εκτόνωσης
του ρόλου του αρχιτέκτονα στη σύγχρονη κοινω- ανάδειξη του ρόλου και της σημασίας του κατάλ- της αστικής πυκνότητας, πόλος έλξης κινήσεων
νία. Η αρχιτεκτονική χρησιμοποιείται ως μέσο για ληλα σχεδιασμένου υπαίθριου χώρου στον αστικό ήπιας μορφής, ο ρόλος του στη συγκράτηση του
αστικού πληθυσμού και ιδίως της διατήρησης
να δώσει στα παιδιά ερεθίσματα, ώστε να τα βο- ιστό των ελληνικών πόλεων.
της κατοικίας στα κέντρα των πόλεων. Προβληηθήσει στη συγκρότηση της σκέψης, να τονώσει
τη φαντασία και τη δημιουργικότητά τους, να τους 2ο Τετράμηνο 2016: «ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ματισμός πάνω στην ποιότητα των σχολικών καεισάγει στις βασικές έννοιες της αρχιτεκτονικής ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ» (Ενημερωτική Ημερί- τασκευών, την επάρκεια των προδιαγραφών, τον
από μικρή ηλικία ώστε να λαμβάνουν τα απαραί- δα για φορείς) Η εκδήλωση απευθύνεται στους αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, ιδίως σε σχέση με σχοτητα ερεθίσματα που θα τους βοηθήσουν και μελ- δημόσιους φορείς – αναθέτουσες αρχές (τοπι- λικά προγράμματα υψηλής ποιότητας σε άλλες
λοντικά να κατανοήσουν την αξία της παραγωγής κή αυτοδιοίκηση, ΝΠΔΔ), με σκοπό να προβά- εποχές (δεκαετία ’30), προκατασκευασμένη δόποιοτικού αρχιτεκτονικού έργου στη διαμόρφωση λει τους τρόπους και το θεσμικό πλαίσιο για την μηση, βιοκλιματικές επεμβάσεις, πρότυπα σχοτου περιβάλλοντος της πόλης στην οποία ζουν. προώθηση του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, μέσα λεία, ευέλικτος σχεδιασμός χώρων, εκπαιδευτικά
Προσέγγιση παιδιών 7-13 ετών. Δράσεις σε σχο- από αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς, 4 αναθέσεις μοντέλα διδασκαλίας. Πρόσθετα θέματα: διατηλεία, μουσεία, χώρους πολιτισμού. Εκπαιδευτές: δημοσίων συμβάσεων, εργαστήρια σε συνεργα- ρητέα διδακτήρια, σχολικά γυμναστήρια, σχολιειδικοί μουσειοπαιδαγωγοί σε συνεργασία με σία με πανεπιστημιακά ιδρύματα κ.α. Συζήτηση κές αυλές, σχολικοί δακτύλιοι, ιδιωτικά σχολεία,
εθελοντές αρχιτέκτονες, εικαστικοί/ζωγράφοι, πάνω στη μεθοδολογία, την προετοιμασία των συγκροτήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
σχεδιαστές, φοιτητές αρχιτεκτονικής. Εξοικείω- αρχιτεκτονικών διαγωνισμών, τον εντοπισμό των
ση με έννοιες όπως χώρος, χρώμα, σχήμα, προ- κρίσιμων ζητημάτων αρχιτεκτονικού ενδιαφέρο- 3ο Τετράμηνο 2017: «ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛσανατολισμός, φώς/σκιά, όρια, διάσταση, κλίμα- ντος, την αξία της δημόσιας προβολής των διαφο- ΛΟΝ: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥκα, κατασκευή, ισορροπία, σύνθεση, γεωμετρία. ρετικών αρχιτεκτονικών οπτικών, το ρόλο του ΤΕΕ ΞΗ» (Συνέδριο) Έμφαση στην ανάγκη προσαρΑντίστοιχα παραδείγματα: ARKKI. Συνεργασία με για τη θεσμική κατοχύρωση της αρχιτεκτονικής μογής της αρχιτεκτονικής πρακτικής, προς μια
προοπτική βιώσιμης ανάπτυξης και αειφορίας.
δήμους, μουσεία, το ΣΑΔΑΣ και ειδικότερα με το δημιουργίας.
Ενδεικτική Θεματολογία: συντήρηση και αναβάθΜουσείο Μπενάκη, όπου υλοποιήθηκε πρόσφατα
αντίστοιχο παιδαγωγικό πρόγραμμα πάνω στις θε- 3ο Τετράμηνο 2016: «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙ- μιση του υφιστάμενου κτιριακού δυναμικού, με
μελιώδεις έννοιες της αρχιτεκτονικής.
ΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟ- στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, βιωσιμό2ο Τετράμηνο 2015: «ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑ- ΝΟΜΙΑ» (Ημερίδα) Ενημέρωση και ανταλλαγή τητα κατασκευών, προστασία και αναβάθμιση του
ΓΩΓΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ απόψεων σχετικά με τους παράγοντες που δια- περιβάλλοντος, φυσικοί πόροι, αποκαταστάσεις,
ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ» (Ημερίδα) Οι πρόσφατες μορφώνουν τα προγράμματα σπουδών των αρχι- ενεργειακή αναβάθμιση, επανάχρηση κελυφών,
σαρωτικές αλλαγές στην πολεοδομική νομοθεσία τεκτονικών σχολών της χώρας εν όψει των νέων γήρανση κατασκευών, εκσυγχρονισμός υποδοκαι στις δημόσιες συμβάσεις απασχολούν όλο τον συνθηκών οικονομικής, κοινωνικής και θεσμικής
τεχνικό κόσμο, αλλά προβληματίζουν ιδιαίτερα κρίσης και κατ’ επέκταση περιορισμένης παραγωΣυνέχεια στη σελίδα 07
Εγκρίθηκε από τη Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ/
ΤΚΜ ο προγραμματισμός δράσης της Μόνιμης
Επιτροπής Αρχιτεκτονικών Θεμάτων για την περίοδο 2014-2017. Οι βασικές αρχές παρουσιάστηκαν από τον πρόεδρό της Κώστα Μπελιμπασάκη
και τον σύνδεσμο με τη ΔΕ Παρασκευή Μασταγκα. Προτείνεται η διοργάνωση εννέα δράσεων,
μία ανά τετράμηνο για το διάστημα Δεκέμβριο
2014 έως Νοέμβριο 2017. Πιο συγκεκριμένα:

τους αρχιτέκτονες ως προς τα περιθώρια παραγωγής αρχιτεκτονικής. Συγκριτική παρουσίαση
του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, εξαγωγή συμπερασμάτων, προτάσεις για βελτίωση των εντοπισμένων αδυναμιών, συζήτηση για το ρόλο των
συλλογικών οργάνων.
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ΚΡΙΣΙΜΟΣ ΜΗΝΑΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ο ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
Κρίσιμος μήνας για το μέλλον του Μετρό Θεσσαλονίκης φαίνεται ότι είναι ο Ιανουάριος, όπως
προέκυψε στη διάρκεια σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα μεταξύ του υπουργού
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Μιχάλη
Χρυσοχοΐδη,της διοίκησης της εταιρείας και του
περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολου Τζιτζικώστα, παρουσία του προέδρου του
Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας/Τμήματος Κεντρικής Μακεδονίας (ΤΕΕ/ΤΚΜ), Πάρι Μπίλλια.
Στη διάρκεια της σύσκεψης, ο πρόεδρος της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ, Χρήστος Τσίτουρας, επισήμανε ότι
ξεκινούν άμεσες διαπραγματεύσεις με την κατασκευάστρια κοινοπραξία του μετρό Θεσσαλονίκης. Οι διαπραγματεύσεις, πρόσθεσε, αναμένεται
να ολοκληρωθούν εντός του Ιανουαρίου, προκειμένου να τεθεί επί τάπητος το μέλλον του έργου,
που φαίνεται ότι πλέον βρίσκεται στον “αέρα”,
μετά και την πρόσφατη απόφαση του Διαιτητικού Δικαστηρίου για αποχώρηση, χωρίς επιπτώσεις, του κοινοπρακτικού σχήματος ΑΕΓΕΚImpregilo- Ansaldo- Ansaldobreda- Seli από την
κατασκευή του. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε
σε συνέχεια των πρωτοβουλιών που έχει αναλάβει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την
επιτάχυνση του έργου του Μετρό Θεσσαλονίκης
και της σχετικής ειδικής συνεδρίασης της Μητροπολιτικής Επιτροπής Θεσσαλονίκης. Μάλιστα,
ο κ.Χρυσοχοΐδης δεσμεύτηκε απ΄ την πλευρά του
να συγκαλέσει νέα σύσκεψη στα μέσα του Ιανουαρίου, προκειμένου τα στελέχη της «Αττικό Μετρό
ΑΕ» να ενημερώσουν πλήρως και διεξοδικά τη
διοίκηση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την πορεία του έργου και τις γενικότερες
εξελίξεις.

παρεμβάσεις για να ξεμπλοκάρει το έργο, ότι θα
μεταφερθεί η διοίκηση του έργου στην «Εγνατία
Οδό Α.Ε.» και ότι το έργο θα συνεχιστεί.
Νέος εκτροχιασμός στους χρόνους
Στο μεταξύ, τυχόν διαδικασία επαναδημοπράτησης του έργου και εγκατάστασης του νέου αναδόχου θα “εκτροχιάσει” εκ νέου το χρονοδιάγραμμα
του έργου, στην καλύτερη περίπτωση για μία διετία ή ρεαλιστικότερα ως και τρία χρόνια, όπως
επισημαίνει ο Πάρις Μπίλλιας.
Πρόσθεσε ότι αν ο ανάδοχος καταθέσει αίτημα διάλυσης της σύμβασης και δεν βρεθεί τρόπος συνεννόησης με την Αττικό Μετρό Α.Ε., για κάποιες
Περιμένουμε άμεσα χειροπιαστές λύσεις
από τις οικονομικές του διεκδικήσεις στη βάση
Ο κ.Τζιτζικώστας, από την πλευρά του, επισήμα- έστω ορισμένων από τις αναμενόμενες αποφάνε ότι αποτελεί αδήριτη ανάγκη η συνέχιση των σεις των Διαιτητικών Δικαστηρίων, τότε, σύμφωνα
εργασιών και πρόσθεσε ότι πρέπει να γίνει κάθε με τον κ.Μπίλλια, θα πρέπει να γίνουν λεπτομεπροσπάθεια από όλες τις πλευρές, ώστε να μην ρείς επιμετρήσεις των εκτελεσθέντων εργασιών,
υπάρξουν άλλες καθυστερήσεις. «Το προσεχές παραλαβή του έργου που έχει κατασκευαστεί και
διάστημα πρέπει να δοθεί οριστική λύση στα προ- κατάρτιση του προϋπολογισμού για το υπόλοιπό
βλήματα του Μετρό της Θεσσαλονίκης. Η πόλη του. Συμπλήρωσε ότι θα χρειαστεί πιθανότατα και
δεν αντέχει άλλες καθυστερήσεις, προσωπικά νέα χρηματοδότηση γιατί είναι ορατό το ενδεχόμεδεν θα επιτρέψω την παράταση του σημερινού νο απένταξης του έργου από το ΣΕΣ 2014-2020.
αδιεξόδου. Περιμένουμε άμεσα χειροπιαστές λύσεις» τόνισε.
Στη συνέχεια, θα πρέπει να ακολουθήσει η εκ
Ο ίδιος ζήτησε από τον υπουργό και τον πρόεδρο νέου δημοπράτηση, ανάδειξη προσωρινού ανατης εταιρείας συγκεκριμένες δεσμεύσεις για τα δόχου, πιθανή κατάθεση ενστάσεων από τους
εξής πέντε θέματα: ότι στο επόμενο διάστημα θα υποψηφίους. Με βάση την προηγούμενη εμπειυπάρξει νέο, ρεαλιστικό και δεσμευτικό χρονοδι- ρία όλες αυτές οι διαδικασίες είναι εξαιρετικά
άγραμμα ολοκλήρωσης του έργου, ότι η «Αττικό δύσκολο -αν όχι ακατόρθωτο- να ολοκληρωθούν
Μετρό ΑΕ» θα διαπραγματευτεί με την ανάδοχο σε χρόνο μικρότερο των δύο-τριών ετών. Ο πρόεκοινοπραξία ένα προς ένα τα τεχνικά, νομικά και δρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ επανέλαβε ακόμη ότι ένα έργο
οικονομικά ζητήματα που είναι σε εκκρεμότητα, αυτής της κλίμακας δεν είναι δυνατόν να διοικείότι θα προχωρήσουν οι αναγκαίες νομοθετικές ται από μακριά. n
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μών, αναπλάσεις και επανάκτηση υπολειμματικών υπαίθριων χώρων, δυνατότητα εξεύρεσης
πόρων για τις επεμβάσεις.
ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Για τη γενικότερη τεκμηρίωση των θέσεων του
ΤΕΕ/ΤΚΜ πάνω σε θέματα βαρύνουσας σημασίας, προτείνεται η σύσταση:
α) Ομάδα Εργασίας με αντικείμενο την «Αναζήτηση και Ανάδειξη του διαθέσιμου δημόσιου χώρου
στον αστικό ιστό της Θεσσαλονίκης».
β) Ομάδα Εργασίας με αντικείμενο τη «Διερεύνηση του θεσμικού πλαισίου και των πρακτικών
παραγωγής αρχιτεκτονικού έργου εκτός αστικών
κέντρων». Ο αναλυτικός προγραμματισμός της
ΜΕ έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του τμήματος
www.tkm.tee.gr n
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ για τον ΝΟΚ
Πληροφορίες για το Νέο Οικοδομικό Κανονισμό (ΝΟΚ) θα δίνονται από το νέο
χρόνο 2015, κάθε Τρίτη και Τετάρτη, ώρες
10:30-14:30, στο κτίριο του ΤΕΕΤΚΜ (Μ.
Αλεξάνδρου 49, 1ος όροφος).
Τις υπόλοιπες μέρες οι συνάδελφοι μπορούν να ζητούν πληροφορίες στο τηλέφωνο 2310 883121, κ. Πετρίδου.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΝΟΣ
ΕΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΠΑ
ΑΥΤΟΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΖΗΤΑ
ΤΟ ΤΕΕ/ΤΚΜ
Να παραταθεί για τουλάχιστον έναν χρόνο, μέχρι την 1η Ιανουαρίου του 2016, η προθεσμία
καταβολής του ΦΠΑ 23% επί του κόστους ακόμη και των αδιάθετων διαμερισμάτων των κατασκευαστών υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις,
ζητά το ΤΕΕ/ΤΚΜ, με επιστολή του προς τη
γενική γραμματέα Δημοσίων Έργων, Κατερίνα
Σαββαΐδου (15/12/2014).
Βάσει της συγκεκριμένης ρύθμισης, που αφορά την αυτοπαράδοση ακινήτων, ο ΦΠΑ επιβάλλεται επί του κόστους ακόμα και των αδιάθετων διαμερισμάτων, εφόσον συμπληρωθεί
τετραετία από την ημερομηνία αποπεράτωσης,
για οικοδομές οι οποίες αποπερατώθηκαν
από 01.01.2011 και εφεξής. Για δε τις οικοδομές που αποπερατώθηκαν έως 31.12.2010,

ως χρόνος έναρξης της τετραετίας θεωρείται η 01.01.2011 (παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν.
2859/2000 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθ.
58 του Ν. 4223/2013)
“Επομένως, σύμφωνα με την παραπάνω ρύθμιση την 01.01.2015 ένας σημαντικός αριθμός
κατασκευαστών υποχρεώνεται να πληρώσει
χρήματα, τα οποία δεν έχει εισπράξει, για αδιάθετα διαμερίσματα που έχουν κατασκευαστεί
πριν την 31.12.2010, τα οποία ακόμα δεν έχουν
πουληθεί ή ιδιοκατοικηθεί ή ιδιοχρησιμοποιηθεί ή μισθωθεί” υπογραμμίζεται στην επιστολή.
Με αυτό το μέτρο, συνεχίζει, ο κλάδος των κατασκευαστών οικοδομών θα στερηθεί και τα
τελευταία διαθέσιμα κεφάλαια, που θα μπορούσαν να επενδυθούν στην ανάκαμψη της οικοδομικής δραστηριότητας.
“Για τον παραπάνω λόγο ζητούμε να παραταθεί
τουλάχιστον, για έναν επιπλέον χρόνο, η προθεσμία που λήγει την 01.01.2015, ώστε να υπάρξει ο απαραίτητος χρόνος για τον σχεδιασμό και
την εφαρμογή όλων των απαραίτητων μέτρων,
για τον εξορθολογισμό της διαδικασίας της αυτοπαράδοσης ακινήτων, ώστε αυτή να μην θέτει
επιπλέον εμπόδια στην συνολική προσπάθεια
που γίνεται για την ενίσχυση των επενδύσεων
στην πραγματική οικονομία, στη χώρα μας. Το
ΤΕΕ/ΤΚΜ είναι έτοιμο να συμβάλει με τις προτάσεις του προς αυτή την κατεύθυνση”, καταλήγει η επιστολή, την οποία υπογράφει ο πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ, Πάρις Μπίλλιας. n

08/498
ΤΕΥΧΟΣ

1 IANOYAPIOY 2015

“ΝΤΕΜΠΟΥΤΟ” ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΚΜ
ΑΠΟΦΑΣΗ 399
Καταγγελία για ψευδορκία
και ηθική αυτουργία μηχανικών
Ιδιώτης καταγγέλλει και ζητά την πειθαρχική
δίωξη Αρχιτέκτονα Μηχανικού και Αγρονόμου - Τοπογράφου Μηχανικού γιατί ο πρώτος
ενήργησε ως ηθικός αυτουργός και έπεισε
τον δεύτερο να καταθέσει ως ψευδομάρτυρας
υπεράσπισης σε δίκη στο Εφετείο Θεσσαλονίκης που δικαζόταν ο ίδιος για δική του ψευδορκία σε προγενέστερο χρόνο, ενώ γνώριζε
ότι οι δικές του ψευδορκίες είχαν αποδειχθεί
και ο δεύτερος κατέθεσε ενόρκως τα παρακάτω ψεύδη «εξετάσαμε τα στοιχεία του φακέλου και ήταν πλήρη [...] υπήρχαν τοπογραφικό
[…] διάγραμμα κάλυψης […] και όλες οι λοιπές
μελέτες […] ο φάκελος δεν ήταν ελλιπής […] η
αιτιολογική έκθεση δεν είναι μία μελέτη … είναι μία αναφορά[…] δεν παίζει κανένα ρόλο[…]
σήμερα δεν είναι απαραίτητη η αιτιολογική έκθεση […] η ΟΑ έχει ακυρωθεί, το οικόπεδο είναι μη άρτιο, υπάρχει όμως άρθρο που λέει ότι
οποιοδήποτε ακίνητο προέρχεται από το Δημόσιο είναι άρτιο. Εκ των υστέρων αποφάνθηκαν
ότι δεν προέρχεται από δημόσια παραχώρηση
γι’ αυτό είναι μη άρτιο… η άδεια ανακλήθηκε
για τυπικούς λόγους γιατί δεν είναι δημόσιο η
Εθνική Τράπεζα κτλ».
Τα μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου διαπιστώνουν ότι:
Σύμφωνα με το πρακτικό συνεδρίασης του
Συλλόγου Διπλωματούχων Μηχανικών (ΣΔΜ)
Νομού, ο Αντιπρόεδρος του ΣΔΜ ορίστηκε, ως
πλέον αρμόδιος λόγω της ειδικότητάς του και
ύστερα από αίτηση του πρώτου εγκαλουμένου,
για να εκπροσωπήσει το ΣΔΜ και να μεταφέρει
τις απόψεις του συλλόγου σε δίκη του πρώτου
εγκαλουμένου στο Εφετείο Θεσσαλονίκης για
την έκδοση της εν λόγω ΟΑ.
Με δεδομένο ότι ο δεύτερος εγκαλούμενος
εξέφραζε άποψη του Συλλόγου Διπλωματούχων Μηχανικών Νομού, τον οποίο εκπροσωπούσε δεν μπορεί να καταδικαστεί ως φυσικό
πρόσωπο αφού ορίστηκε με απόφαση του ΔΣ.
Όσον αφορά τον πρώτο εγκαλούμενο για την
κατηγορία της ηθικής αυτουργίας από τη
στιγμή που απαλλάσσεται ο δεύτερος δεν τίθεται θέμα επιβολής ποινής. Για τα υπόλοιπα
θέματα που αφορούν την Οικοδομική Άδεια
το Πειθαρχικό Συμβούλιο έκρινε ότι υπάρχει
δεδικασμένο με παλαιότερες αποφάσεις (που
επιβλήθηκε η ποινή της επίπληξης).
Συνεπώς τα μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου αποφασίζουν ομόφωνα την απαλλαγή του
εγκαλουμένου Αγρονόμου - Τοπογράφου Μηχανικού για την κατηγορία της ψευδορκίας και
του εγκαλουμένου Αρχιτέκτονα Μηχανικού, για
την κατηγορία της ηθικής αυτουργίας.
ΑΠΟΦΑΣΗ 400
Καταγγελία Πυροσβεστικής για μη τήρηση
μέτρων και μέσων πυροπροστασίας (1)
Η Πυροσβεστική Υπηρεσία καταγγέλλει και
ζητά την πειθαρχική δίωξη Ηλεκτρολόγου Μηχανικού εφαρμόζοντας την 13η Πυροσβεστική
Διάταξη, η οποία στο «Άρθρο 5 Κυρώσεις»,
αναφέρει ότι «η Πυροσβεστική Αρχή, εφό-

σον κατά τον έκτακτο έλεγχο διαπιστώσει την
μη τήρηση των προβλεπομένων μέτρων και
μέσων πυροπροστασίας …….., κοινοποιεί το
Πρακτικό και το αντίγραφο της υπεύθυνης
δήλωσης του Ν.1599/1986 του μελετητή ή
του επιβλέποντα μηχανικού στην αρμόδια
Αρχή χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος.».
Η Π.Υ. στο Πρακτικό Επιτροπής Ελέγχων αναφέρει, ότι σε ψησταριά ταβέρνα διαπιστώθηκε
ότι δεν τηρούνται τα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας της θεωρημένης μελέτης και συγκεκριμένα:
Α) υπήρχε χώρος 45τμ περίπου που χρησιμοποιούνταν ως χώρος τραπεζοκαθισμάτων και
δεν απεικονίζονταν στις κατόψεις της θεωρημένης έκθεσης επιθεώρησης.
Β) στον παραπάνω χώρο βρέθηκε συσκευή
θέρμανσης με υγραέριο, που δεν προβλέπεται
από την κείμενη νομοθεσία.
Συνεπώς ανακαλεί το Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας.

τα προβλεπόμενα μέτρα και μέσα ενεργειακής
πυροπροστασίας από τη μελέτη ενεργειακής
πυροπροστασίας και συγκεκριμένα διαπιστώθηκε ότι είχε επεκταθεί ο χώρος συνάθροισης
κοινού της επιχείρησης με μόνιμη κατασκευή
εμβαδού τουλάχιστον 100τμ.
Η Πυροσβεστική Υπηρεσία, εγκαλούσα αρχή
δεν παρέστη δια αντιπροσώπου της παρόλο
που κλήθηκε.
Ο εγκαλούμενος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
αναφέρει ότι όταν υπέγραψε την υπεύθυνη
δήλωση για τη χορήγηση του Πιστοποιητικού
Πυροπροστασίας και την προσκόμισε στην
ΠΥ, η κατάσταση του καταστήματος ήταν όπως
αποτυπωνόταν στα σχέδια της μελέτης. Στη
συνέχεια έγινε νέα μίσθωση του καταστήματος από άλλον μισθωτή ο οποίος επέκτεινε την
επιχείρηση κατά 100τμ περίπου στο ισόγειο με
κινητά ελαφρά διαχωριστικά, χωρίς να ενημερώσει τον μηχανικό.
Μετά την αυτοψία της ΠΥ και την ανάκληση
του Πιστοποιητικού Πυροπροστασίας, ο νέος
ιδιοκτήτης ανέθεσε σε άλλον μηχανικό την
Η Πυροσβεστική Υπηρεσία, εγκαλούσα αρχή τροποποιητική μελέτη πυροπροστασίας και
δεν παρέστη δια αντιπροσώπου της παρόλο εκδόθηκε νέο πιστοποιητικό.
Τα μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου διαπιπου κλήθηκε.
Ο εγκαλούμενος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός στώνουν ότι ο εγκαλούμενος δεν έχει επιτελέαναφέρει ότι όταν υπέγραψε την υπεύθυνη σει πειθαρχικό παράπτωμα. Δεν διαπιστώθηκε
δήλωση για τη χορήγηση του Πιστοποιητικού παράβαση κώδικα δεοντολογίας ή κάποιων
Πυροπροστασίας και την υπέβαλε στην ΠΥ, η διατάξεων και αποφασίζει ομόφωνα την απαλκατάσταση του καταστήματος ήταν όπως απο- λαγή του.
τυπωνόταν στα σχέδια της εγκεκριμένης μεΑΠΟΦΑΣΗ 403
λέτης. Μετά την έκδοση του πιστοποιητικού
Καταγγελία Πυροσβεστικής για μη τήρηση
ο ιδιοκτήτης επέκτεινε την επιχείρηση κατά
μέτρων και μέσων πυροπροστασίας (3)
31,5τμ προς το μπαλκόνι με κατασκευή λυόμενη με εύκαμπτο περίβλημα, χωρίς να ενημερώσει τον μηχανικό. Μετά την αυτοψία της Η Πυροσβεστική Υπηρεσία καταγγέλλει και
ΠΥ και την ανάκληση του Πιστοποιητικού Πυ- ζητά την πειθαρχική δίωξη Μηχανολόγου Μηροπροστασίας, ο μηχανικός υπέβαλε νέα τρο- χανικού εφαρμόζοντας την 13η Πυροσβεστική
ποποιητική μελέτη που ανταποκρίνεται στην Διάταξη, η οποία στο «Άρθρο 5 Κυρώσεις»,
αναφέρει ότι «η Πυροσβεστική Αρχή, εφόπραγματική κατάσταση.
Τα μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου διαπι- σον κατά τον έκτακτο έλεγχο διαπιστώσει την
στώνουν ότι ο εγκαλούμενος δεν έχει επιτελέ- μη τήρηση των προβλεπομένων μέτρων και
σει πειθαρχικό παράπτωμα. Δεν διαπιστώθηκε μέσων πυροπροστασίας …….., κοινοποιεί το
παράβαση κώδικα δεοντολογίας ή κάποιων Πρακτικό και το αντίγραφο της υπεύθυνης
διατάξεων και αποφασίζει ομόφωνα την απαλ- δήλωσης του Ν.1599/1986 του μελετητή ή
του επιβλέποντα μηχανικού στην αρμόδια
λαγή του.
Αρχή χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος.».
ΑΠΟΦΑΣΗ 402
Η Π.Υ. στο Πρακτικό Επιτροπής Ελέγχων αναΚαταγγελία Πυροσβεστικής για μη τήρηση
φέρει, ότι σε Εστιατόριο Καφετερία διαπιστώμέτρων και μέσων πυροπροστασίας (2)
θηκε ότι:
Η Πυροσβεστική Υπηρεσία καταγγέλλει και Δεν τηρούνται τα προβλεπόμενα μέτρα και
ζητά την πειθαρχική δίωξη Ηλεκτρολόγου Μη- μέσα ενεργειακής πυροπροστασίας και συγκεχανικού εφαρμόζοντας την 13η Πυροσβεστική κριμένα.
Διάταξη, η οποία στο «Άρθρο 5 Κυρώσεις», Α) δεν υπήρχε πρόσβαση στην ΠΦ του 2ου ορόαναφέρει ότι «η Πυροσβεστική Αρχή, εφό- φου, λόγω ύπαρξης αποθηκευμένων αντικεισον κατά τον έκτακτο έλεγχο διαπιστώσει την μένων εμπρός της.
μη τήρηση των προβλεπομένων μέτρων και Β) δεν υπήρχε μπουτόν χειροκίνητης αναγγελίμέσων πυροπροστασίας …….., κοινοποιεί το ας και φαροσειρήνα στο ισόγειο
Πρακτικό και το αντίγραφο της υπεύθυνης Γ) δεν υπήρχαν ανάστροφες κεφαλές στο σύδήλωσης του Ν.1599/1986 του μελετητή ή στημα τοπικής εφαρμογής.
του επιβλέποντα μηχανικού στην αρμόδια Δ) βρέθηκαν 10 συνολικά φιάλες υγραερίου
Αρχή χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλ- των 15 κιλών, αντί για τέσσερις που προβλέπει η θεωρημένη μελέτη και δύο θερμάστρες
ματος.».
υγραερίου στο ισόγειο, που δεν προβλέπονται
Η Π.Υ. στο Πρακτικό Επιτροπής Ελέγχων ανα- από τη θεωρημένη μελέτη.
φέρει, ότι σε καφέ αναψυκτήριο – λιανική πώ- Ε) μπροστά από τις δύο εκ των τριών εξόδων
ληση τροφίμων διαπιστώθηκε ότι δεν τηρούνται κινδύνου βρισκόταν τραπεζοκαθίσματα.
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ΣΤ) δεν καλύπτεται όλος ο πρώτος όροφος από
την πυρανίχνευση, λείπει ένας πυρανιχνευτής
και αυτός που υπάρχει είναι δύο μέτρα κάτω
από το ανώτατο σημείο της οροφής.
Η Πυροσβεστική Υπηρεσία, εγκαλούσα αρχή
δεν παρέστη δια αντιπροσώπου της παρόλο
που κλήθηκε.
Ο εγκαλούμενος Μηχανολόγος Μηχανικός
ισχυρίζεται ότι οι υπεύθυνες δηλώσεις που
κατέθεσε στην ΠΥ ήταν σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη και την πραγματική κατάσταση στην επιχείρηση. Όλα όσα διαπιστώθηκαν
κατά την αυτοψία είναι ευθύνη του ιδιοκτήτη
της επιχείρησης και για όσες παραλήψεις ή
αλλαγές υπήρχαν δεν φέρει καμία ευθύνη.
Τελικά μετά την αυτοψία της ΠΥ και την ανάκληση του Πιστοποιητικού Πυροπροστασίας, η
επιχείρηση έκανε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και έλαβε νέο Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας με Υπεύθυνες Δηλώσεις άλλου μηχανικού.
Τα μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου διαπιστώνουν ότι ο εγκαλούμενος δεν έχει επιτελέσει πειθαρχικό παράπτωμα. Δεν διαπιστώθηκε
παράβαση κώδικα δεοντολογίας ή κάποιων
διατάξεων και αποφασίζει ομόφωνα την απαλλαγή του.

3) Δεν υπάρχει ιδιωτικό συμφωνητικό ή δήλωση ανάθεσης - ανάληψης του έργου ανακαίνισης του εξοχικού της εγκαλούσας.
4) Η αναφορά ότι δόθηκαν στον εγκαλούμενο
10.000€ από την εγκαλούσα για εκτέλεση εργασιών στην εξοχική της κατοικία γίνεται για
πρώτη φορά με την καταγγελία στο Πειθαρχικό
Συμβούλιο. Νωρίτερα δεν υπάρχει καμία αναφορά παρόλο που η εγκαλούσα βρισκόταν σε
δικαστική διαμάχη και διεκδικούσε χρήματα
από τον εγκαλούμενο.
5) Το ποσό των 10.000€ είναι υπέρογκο για
την ανακαίνιση ενός μπάνιου, εξωτερικό βάψιμο οικίας, έλεγχο και επιδιόρθωση σκεπής
και επιδιόρθωση αποθήκης, στην περιοχή που
βρίσκεται το εξοχικό, η οποία είναι μία περιοχή αυθαιρέτων.
Από τα παραπάνω τα μέλη του Πειθαρχικού
Συμβουλίου καταλήγουν ότι οι κατηγορίες με
τις οποίες παραπέμφθηκε αρχικά ο Μηχανολόγος Μηχανικός, δεν τεκμηριώνονται και δεν
επιβεβαιώνεται η εγκυρότητά τους. Σχετικά
με την συμπληρωματική αίτηση καταγγελία με
την οποία η εγκαλούσα αιτείται την πειθαρχική δίωξη του εγκαλουμένου με το αιτιολογικό
της συκοφαντικής δυσφήμησης αποφασίζουν
να τεθεί στο αρχείο και δεν εξετάζεται λόγω
αναρμοδιότητας ως προς την διαπίστωση της
ΑΠΟΦΑΣΗ 414
τέλεσης ποινικού αδικήματος ή αδικοπραξίας,
Καταγγελία για μη τέλεση έργου
διότι αρμόδιες είναι οι δικαστικές αρχές και
και συκοφαντική δυσφήμηση
διότι η τυχόν τέλεση του αδικήματος αυτού δεν
έγινε κατά την εκτέλεση του επαγγέλματος του
Ιδιώτης καταγγέλλει και ζητά την πειθαρχική Μηχανικού. Συνεπώς αποφασίζουν ομόφωνα
δίωξη Μηχανολόγου Μηχανικού γιατί του κα- την απαλλαγή του εγκαλουμένου Μηχανολότέβαλε το ποσό των 10.000€ για να προβεί σε γου Μηχανικού.
κάποιες αναγκαίες εργασίες σε εξοχική κατοικία (περίφραξη, ανακαίνιση μπάνιου, εξωτεριΑΠΟΦΑΣΗ 415
κό βάψιμο οικείας, έλεγχος και επιδιόρθωση Καταγγελία για υπογραφή τεχνικής έκθεσης
σκεπής και επιδιόρθωση αποθήκης), αλλά με ψευδή στοιχεία και προσωπικές εικασίες
αυτός δεν έκανε καμία εργασία στο εν λόγω
ακίνητο και ούτε επέστρεψε τα χρήματα. Με Ιδιώτης καταγγέλλει και ζητά την πειθαρχική
συμπληρωματική καταγγελία ζητά επίσης την δίωξη Πολιτικού Μηχανικού γιατί ο εγκαλούπειθαρχική δίωξη του εγκαλουμένου λόγω συ- μενος συνέταξε και υπέγραψε τεχνική έκθεση
κοφαντικής της δυσφήμησης που τελέστηκε με ψευδή στοιχεία, ανυπόστατες κατηγορίες
σε βάρος της κατά την αποστολή προς αυτήν και ανούσιες προσωπικές εικασίες γεγονός
εξωδίκου απάντησης κατά την διάρκεια της που δεν αρμόζει σε επιστήμονα πολιτικό μηδικαστικής διαμάχης της με τον εγκαλούμενο. χανικό, εν γνώσει του ότι η εν λόγω τεχνική έκΤα μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου διαπιστώνουν ότι:
1) Ο εγκαλούμενος είναι Μηχανολόγος Μηχανικός, με εξειδίκευση στη διαχείριση υδάτινων
πόρων, με ερευνητικό έργο και επιστημονικές
δημοσιεύσεις. Ασχολείται ως τεχνικός ασφαλείας σε επιχειρήσεις, ως επιβλέπων μηχανολόγος σε εργοστάσια και ό,τι έχει σχέση με
μηχανές και ηλεκτρομηχανολογικά. Έχει πτυχίο Β΄ τάξης για ενεργειακά και ηλεκτρομηχανολογικά έργα. Δεν έχει οποιαδήποτε σχέση
με οικοδομικά έργα, ανακαινίσεις, επισκευές
ή εργασίες οικοδομικής φύσεως και δεν έχει
εκτελέσει ποτέ τέτοιου είδους έργα. Το επαγγελματικό του αντικείμενο είναι αποκλειστικά
στο μηχανολογικό πεδίο, γεγονός που επιβεβαιώνεται από το έγγραφο υλικό που προσκόμισε.
2) Η εγκαλούσα δεν παρουσίασε και δεν έχει
παραστατικό
(απόδειξη) για την καταβολή
του εν λόγω ποσού στον εγκαλούμενο.

θεση επρόκειτο να χρησιμοποιηθεί από τους
εντολείς του για να προκαλέσουν την εξώδικη
έκπτωση του εγκαλούντος ως εργολάβου από
τη σύμβαση εργολαβίας καθώς επίσης και
επειδή ο εγκαλούμενος ενήργησε στην προκειμένη υπόθεση όχι ως επιστήμονας πολιτικός
μηχανικός αλλά ως τυφλό όργανο των εντολέων του, υπακούοντας τυφλά στις εντολές τους
με σκοπό την ικανοποίηση των αθέμιτων και
παράνομων αξιώσεών τους.
Τα μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου διαπιστώνουν ότι:
Ο εγκαλούμενος με εντολείς του τους οικοπεδούχους, οι οποίοι είχαν αναθέσει την αξιοποίηση οικόπεδου τους με το σύστημα της
αντιπαροχής στον εγκαλούντα έκανε τρεις τεχνικές εκθέσεις για τους εντολείς του.
Οι οικοπεδούχοι είχαν συμβατικό δικαίωμα
να δώσουν την εντολή στον εγκαλούμενο με
βάση το άρθρο 17 της ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων, στο οποίο αναφέρεται ότι «έχουν
δικαίωμα να παρακολουθούν τις εργασίες

της οικοδομής είτε αυτοπροσώπως είτε με
μηχανικό της αρεσκείας τους με δικές τους
δαπάνες».
Ο εγκαλούμενος ενήργησε στο πλαίσιο του Νόμου, της συνήθους πρακτικής και της σύμβασης για την εκτέλεση του έργου. Ο ρόλος του
ήταν η σύνταξη τεχνικής έκθεσης και ενημέρωσης των οικοπεδούχων.
Οι δύο πρώτες τεχνικές εκθέσεις αναφέρονται
σε πραγματικά γεγονότα που διαπίστωσε κατά
την κρίση του μετά από αυτοψία.
Στην τελευταία όμως τεχνική έκθεση που συνέταξε ο εγκαλούμενος υπάρχουν παρατηρήσεις
και εργασίες οι οποίες δεν περιλαμβάνονταν
στις δύο προηγούμενες τεχνικές εκθέσεις που
όπως προαναφέρθηκε είχαν γίνει μετά από
αυτοψία που έκανε ο ίδιος ο εγκαλούμενος στο
έργο.
Υπάρχουν αναφορές προβλημάτων οι οποίες
αν υπήρχαν και τότε θα έπρεπε να είχαν γίνει
αντιληπτές και να είχαν αναφερθεί από τον
εγκαλούμενο.
Η κοστολόγηση που έκανε ο εγκαλούμενος για
παραλείψεις και κακοτεχνίες είναι αόριστη
και εντελώς υποκειμενική γιατί δεν στηρίζεται σε προμετρήσεις ποσοτήτων, περιγραφή
υλικών και τιμές μονάδων, αλλά σε αυθαίρετη
κατ’ αποκοπή κοστολόγηση. Επιπλέον το ποσό
κρίνεται υπερβολικά μεγάλο σε σχέση με τις
εργασίες που πρέπει να εκτελεστούν.
Δεν τηρήθηκε η αυστηρή αντικειμενικότητα
(τρεις τεχνικές εκθέσεις σε διάστημα μικρότερο του ενάμισι έτους σε ένα έργο στο οποίο
δεν προστέθηκαν εργασίες σε αυτό το διάστημα, πράγμα που γεννά την απορία γιατί δεν
αναφέρθηκαν από την αρχή τα όσα αναφέρονται στην τελευταία τεχνική έκθεση) η οποία
ορίζεται από τα άρθρα 7 και 8 του επαγγελματικού κώδικα των Ελλήνων Διπλωματούχων
Μηχανικών.
Μετά τα παραπάνω τα μέλη του Πειθαρχικού
Συμβουλίου αποφασίζουν ομόφωνα την επιβολή της ποινής της επίπληξης στον Πολιτικό
Μηχανικό καθώς και τα έξοδα πειθαρχικής
διαδικασίας 176€. n

Η Ο. ΖΗΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑΚΤΙΚΟ NEO ΜΕΛΟΣ
ΤΗΣ “Α”
Ως τακτικό μέλος της “Αντιπροσωπείας” του
ΤΕΕ/ΤΚΜ ανακηρύσσει τη συνάδελφο ‘Ολγα
Ζηκοπούλου (πολιτικό μηχανικό) το προεδρείο
του οργάνου, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Βενέτη Μπούρα (επίσης πολιτικού μηχανικού). Και οι δύο συνάδελφοι προέρχονταν από
τον συνδυασμό “Ριζοσπαστική Πρωτοβουλία
Μηχανικών Θεσσαλονίκης”. Η Ολγα Ζηκοπούλου είχε εκλεγεί πρώτη αναπληρωματική. n
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ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ

«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.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ
ΕΚΘΕΣΗ-ΑΦΙΕΡΩΜΑ
με έργα από τη μόνιμη
συλλογή του μουσείου, παρουσιάζει το
Μακεδονικό Μουσείο
Σύγχρονης Τέχνης.
Έως 8 Φεβρουαρίου
2015, ιστορική αίθουσα τέχνης ΔΕΣΜΟΣ.
Παράλληλα διοργανώνονται ξεναγήσεις στα
εκθέματα της μόνιμης
συλλογής του με τις
παρακάτω θεματικές:
Αλέξανδρος Ιόλας: Ο
Συλλέκτης και η ιστορική δωρεά του στο
Μακεδονικό Μουσείο
Σύγχρονης Τέχνης και
Αλέξανδρος και Δωροθέα Ξύδη: Έργα «ευπατριδών». Ο τεχνοκριτικός και η παραχώρηση της συλλογής
τους στο Μακεδονικό
Μουσείο Σύγχρονης
Τέχνης. Πληρ.: 2310
240002.
ΕΚΘΕΣΗ με θέμα
«Αγορά & Δώρον-φαντάσματα της φιλοξενίας» με συμμετοχή
25 καλλιτεχνών από
Αυστρία, Γερμανία και
Ελλάδα. Ένα είδος
καλλιτεχνικού πειραματισμού πάνω στην
πράξη του «δίνω και
λαμβάνω» καθώς και
της «ανταλλαγής».
Έως 25 Ιανουαρίου
2015. Mορφωτικό
Ίδρυμα Εθνικής Τράπεζας, Βίλα Καπαντζή,
Βασιλίσσης Όλγας 108,
Θεσσαλονίκη. Πληρ.:
2310 295 170.
ΝΕΟΙ ΚΥΚΛΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ για ενήλικες
στο Κέντρο Σύγχρονης
Τέχνης Θεσσαλονίκης
με τίτλο “Η ευρωπαϊκή
τέχνη στο πρώτο μισό
του 20ού αιώνα. Όψεις
του μοντερνισμού και
της πρωτοπορίας”.
Έως 21 Ιανουαρίου
2015, κάθε Τετάρτη
16:00-18:00, & “Μα
είναι αυτό μουσική?”
κάθε Τετάρτη 18:00-

ΕΚΘΕΣΗ με τίτλο «Ο Δομήνικος
Θεοτοκόπουλος πριν από τον El
Greco», παρουσιάζει το πολιτισμικό 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 Χριστιανικό Μουσείο, Λ. Βασ. Σοφίας
22, Αθήνα. Πληρ. : 213 213 9572

ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ με θέμα
«Διαθλάσεις ενός μύθου» της
ομότιμης καθηγήτριας του ΑΠΘ
και Προέδρου του Μακεδονικού
Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, κ.
Ξανθίππης Σκαρπιά-Χόιπελ, φιλοξενεί το Αρχαιολογικό Μουσείο
Θεσσαλονίκης. Έως 12 Ιανουαρίου
2015, αίθουσα περιοδικών εκθέσεων ΑΜΘ.

ΕΚΘΕΣΗ με τίτλο «ΟΤΑΝ ΟΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΦΗΓΟΥΝΤΑΙ», αφιέρωμα
στην Τόνια Νικολαΐδη, παρουσιάζει το Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής
Τραπέζης σε συνεργασία με το Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων
Τεχνών – Σχολή Καλών Τεχνών του
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Έως 10 Ιανουαρίου 2015, Βιβλιοπωλείο ΜΙΕΤ, Τσιμισκή 11, Θεσσαλονίκη. Πληρ.: 2310 288.036
20:00. Αποθήκη Β1,
λιμάνι, Θεσσαλονίκη.
Πληρ.: 2310 593270.
ΕΚΘΕΣΗ του έργου
του Στέφανου Τσιβόπουλου 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 χορηγία του Οργανισμού
Πολιτισμού και Ανάπτυξης ΝΕΟΝ και της

OUTSET.
ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ με θέμα «Μια
εμπειρία ζωής στο
Άγιον Όρος», του Tim
Vyner καθηγητή στο
Πανεπιστήμιο Bath.
Έως 28-2-2015, Αγιορειτική Εστία, Εγνατίας
109, Θεσσαλονίκη.
Πληρ.: 2310 263308.
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΞΕΝΑΓΗΣΕΙΣ από το Κρατικό
Μουσείο Σύγχρονης
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.
ΕΚΘΕΣΗ με διάφορα
υλικά με τίτλο «Other
Abstractions» των
Olly Fathers (UK)
- Anabel Leiner (DE)
- David Wightman
(UK) – Θεόδωρο
Ζαφειρόπουλο(GR)
- Βαγγέλη Θεοδωρίδη
(GR). Έως 10 -1- 2015,
Nitra Gallery, Φιλίππου 51, Θεσσαλονίκη,
2310 285890.

ΕΚΘΕΣΗ «Τιμή στον Τεριάντ - Hommage à
Tériade», διοργανώνει το Τελλόγλειο Ίδρυμα, τιμώντας τον μυτιληνιό κοσμοπολίτη εκδότη και τεχνοκριτικό Στρατή ΕλευθεριάδηTériade (1897-1983). Έως 18 Μαρτίου 2015,
Τελλόγλειο Ίδρυμα, Θεσσαλονίκη. Πληρ.:
2310 999024, και www.teloglion.gr (κλειστό 24,25,26,31/12 & 1,2,6/1/2015)

ΕΚΘΕΣΗ με τίτλο «Ο φιλικός κύκλος του
Γκρέκο στο Τολέδο» με αφορμή τα 400 χρόνια από τον θάνατο του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου, από τα Αρχεία του Τολέδο (Archivo
Municipal de Toledo, Archivo Provincial de
Toledo, Biblioteca de Castilla - La Mancha)
και της Μαδρίτης (Archivo Historico de
Protocolos de Madrid), χειρόγραφα και βιβλία από την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ισπανίας (Biblioteca Nacional de Espana), καθώς
και τέσσερις προσωπογραφίες του Γκρέκο
από τις συλλογές του Museo del Prado, του
Museo del Greco στο Τολέδο καθώς και από
μια ιδιωτική συλλογή του εξωτερικού (Λονδίνο).
Επιμέλεια έκθεσης: ιστορικός τέχνης Νίκος
Χατζηνικολάου (ομότιμος καθηγητής του
Πανεπιστημίου Κρήτης) και Richard Kagan
(καθηγητής στο John Hopkins University,
Βαλτιμόρη). Έως 1 Μαρτίου 2015, Μουσείο
Μπενάκη, κεντρικό κτίριο, Αθήνα.
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ
ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ για ενήλικες, διοργανώνει ο Δήμος Θεσσαλονίκης σε
συνεργασία με την Μη Κυβερνητική
Οργάνωση «Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων» (Ο.ΔΙ.Κ.). στους χώρους των
Περιφερειακών Βιβλιοθηκών του Δήμου. Στις 26 και 28 Ιανουαρίου 2015,
Περιφερειακή Βιβλιοθήκη Άνω Πόλης, Κρίσπου 7. Απαραίτητη προεγγραφή. Πληρ.: 2310 219329.

10ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ διοργανώνει το Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής 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
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
στα Πληροφοριακά
Συστήματα (Master in
Information Systems)
ανακοίνωσε το Διατμηματικό Πρόγραμμα
Μ.Σ του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας. Υποβολή
αιτήσεων έως 19 Ιανουαρίου 2015. Πληρ.:
http://mis.uom.gr
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ GIS διοργανώνει ο Σύλλογος
Διπλωματούχων Τοπογράφων Μηχανικών
ΒΕ (ΣΔΑΤΜΒΕ) με
πιστοποίηση. Από 19
Ιανουαρίου έως 6
Φεβρουαρίου 2015,
(κάθε βδομάδα) διάρκειας 36 ωρών, Θεσσαλονίκη. Πληρ.: 2310
889336, και e-mail
: stauroskampan@
gmail.com
ΕΚΔΗΛΩΣΗ με τίτλο
«Σχεδιασμός και Κατασκευή της Τοξωτής
Γέφυρας Τσακώνας»
διοργανώνει το Τμήμα
Πολιτικών Μηχανικών
του ΑΠΘ, με φροντίδα
του Εργαστηρίου Μεταλλικών Κατασκευών.

Στις 16 Ιανουαρίου
2015 (ώρα 18:00),
κτίριο του ΚΕΔΕΑ
(Κόκκινο Κτίριο), 3ης
Σεπτεμβρίου-Πανεπιστημιούπολη, Θεσσαλονίκη
ΕΚΔΗΛΩΣΗ με τίτλο
“Οι Έλληνες Αρχιτέκτονες που διακρίθηκαν σε
Διεθνείς Διαγωνισμούς
της UIA κατά την τριετία
2011-2014” διοργανώνει το Ελληνικό Τμήμα
της UIA, με την υποστήριξη του ΤΕΕ. Στις
15 Ιανουαρίου 2015
(17.30), Αμφιθέατρο
ΤΕΕ, Νίκης 4, Αθήνα.
Στο foyer του αμφιθεάτρου θα παρουσιαστεί
Έκθεση των βραβείων
και διακρίσεων στους
διαγωνισμούς της
UIA UTOPIA and/or
happiness in your Own
Otherwhere, Young
Architects Antalya,
Golden Cubes και UIADurban.
ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ για Μεταπτυχιακές Σπουδές διοργανώνει το Γραφείο Διασύν-

δεσης-Εξυπηρέτησης
Φοιτητών και Νέων
Αποφοίτων του Ε.Μ.Π.
Στις 15 Ιανουαρίου
2015, (10.00-15.00),
Πολυτεχνειούπολη
Ζωγράφου, Αμφιθέατρο
Πολυμέσων, Κτήριο
Βιβλιοθήκης, Αθήνα.
Δήλωση συμμετοχής
http://onlineforms.gr/
ΚΥΚΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, στο
Μακεδονικό Μουσείο
Σύγχρονης Τέχνης, με
παρουσίαση του έργου
καλλιτεχνών και αρχιτεκτόνων (η παρουσίαση
των αρχιτεκτόνων από
τον Γ. Μαρίνο). Αμφιθέατρο ΜΜΣΤ. Πληρ.:
2310 240002 και http://
www.mmca.org.gr
4ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΕΩΝ διοργανώνει στη
Θεσαλονίκη η Εταιρεία
Έρευνας και Προώθησης της Επιστημονικής
Αναστήλωσης των
Μνημείων – ΕΤΕΠΑΜ,
το Νοέμβριο του 2015.
Ξεκίνησε η αποστολή
τίτλων ανακοινώσεων

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 τριών καλλιτεχνών, στρογγυλή τράπεζα/ημερίδα, έκθεση έργων των προσκεκλημένων καλλιτεχνών και έκθεση των προϊόντων των εργαστηρίων.
Από 8 Ιανουαρίου έως 26 Φεβρουαρίου 2015. Πληρ.: 2310 240002 και
www.mmca.org.gr
των ενδιαφερόμενων.
Πληρ.: 2310 423079
( Καλλιόπη Θεοχαρίδου), email: 4etepam.
conference@gmail.
com, και www.etepam.
gr
ΕΚΠΟΜΠΗ του Μακεδονικού Μουσείου
Σύγχρονης Τέχνης στο
εθελοντικό ραδιόφωνο
FM 100,6. Κάθε Δευτέρα στις 5 το απόγευμα.
Την εκπομπή παρουσιάζει το μέλος του
ΔΣ του Μακεδονικού
Κέντρου Σύγχρονης
Τέχνης Aρχιτεκτονικής
και Βιομηχανικού Σχεδιασμού, δημοσιογράφος Κώστας Μαρίνος
και θα ενημερώνει το
κοινό για τις πολλές
δραστηριότητες του
Μακεδονικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης.
21ο ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ με τίτλο: “Επισκευές και Ενισχύσεις
Κατασκευών 2015”
διοργανώνει το Πανεπιστήμιο Πατρών και
ΤΕΕ - Τμήμα Δυτικής
Ελλάδος στο πλαίσιο
της εκπαιδευτικής
δραστηριότητας του
μαθήματος “Επισκευές
και Ενισχύσεις Κατασκευών από Οπλισμένο
Σκυρόδεμα”, που
διδάσκεται στο Ε’ Έτος
Σπουδών του Τμήματος
Πολιτικών Μηχανικών
του Πανεπιστημίου
Πατρών., Στις 17 και
18 Φεβρουαρίου 2015,
Πάτρα.

Πληρ.: 2610 996539,
Ε-mail: nkarela@
upatras.gr και ιστοσελίδα http://www.
episkeves.civil.
upatras.gr
4ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, διοργανώνει το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας,
Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης,
της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας. Από 24 έως
27 Σεπτεμβρίου 2015,
Βόλος. Πληρ.: 24210
74494 και 2421074436,
email: epsatha@prd.
uth.gr, και thpapath@
prd.uth.gr
ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ του Ελληνικού
Ανοικτού Πανεπιστημίου (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 ΒΡΑΒΕΙΩΝ από το Ίδρυμα
Ανάπτυξης του Μετσόβιου Κέντρου Διεπιστημονικής Έρευνας
(ΜΕ.Κ.Δ.Ε.) του Ε.Μ.Π.
για την Προστασία και
Ανάπτυξη του Ορεινού
Περιβάλλοντος και

των Τοπικών Ευρωπαϊκών 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 Ιστορίας
της Αρχιτεκτονικής του
Ε.Μ.Π. Κάθε Πέμπτη
στις 18.30, Κτήριο
Αβέρωφ, Αμφιθέατρο
8, Αθήνα. Πληρ.: http://
www.ntua.gr/openspace/dialexis.htm
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ διοργανώνει η Εταιρεία Μελέτης Αρχαίας Ελληνικής
Τεχνολογίας (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 ασφάλεια των μικρών και
μεγάλων έργων και
κατασκευών και του
κοινωνικού συνόλου”.
Στις 8 και 9 Μαΐου
2015, Συνεδριακό Κέντρο του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, Λεωφ.
Βασ. Κωνσταντίνου 48,
Αθήνα. Πληρ.: www.
hsnt.gr

12/498
ΤΕΥΧΟΣ

1 IANOYAPIOY 2015

ΤΟ ΠΟΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΡΣΘ
Την πεποίθηση ότι το νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο
Θεσσαλονίκης (ΡΣΘ) οφείλει να ενσωματώνεται και να θεσμοθετείται ώς μέρος του
Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΠΠΧΣΑΑ)
Κεντρικής Μακεδονίας και όχι ως διακριτό
σχέδιο, εκφράζει το ΤΕΕ/ΤΚΜ, με αφορμή
την ολοκλήρωση του διαλόγου που συντόνισε
για το θέμα στο διάστημα Οκτωβρίου-Νοεμβρίου.
Αυτή η επιλογή, της ενσωμάτωσης του ΡΣΘ
(συνεκτιμώντας και τη σχετική πρόβλεψη του
Ν. 4269/14), αναδεικνύει τον στρατηγικό χαρακτήρα του σχεδίου, χωρίς παράλληλα να
θέτει ένα πρόσθετο επίπεδο σχεδιασμού για
τη μητροπολιτική περιοχή Θεσσαλονίκης.
Το πόρισμα της ομάδας εργασίας, που ανέλαβε να κωδικοποιήσει τα αποτελέσματα του
διαλόγου, κοινοποιήθηκε στον υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Γιάννη Μανιάτη, στις 18 Δεκεμβρίου.
Τηρώντας τη δέσμευσή του για οργάνωση του
διαλόγου με διαδικασίες κατεπείγοντος, το
ΤΕΕ/ΤΚΜ κατόρθωσε να παραδώσει μια τεκμηριωμένη θέση, που ευελπιστεί ότι θα βοηθήσει σημαντικά στην ταχεία προώθηση των
απαιτούμενων διαδικασιών.
Στα συμπεράσματα της Ομάδας Εργασίας
συνέβαλε με σημαντικά σχόλια των μελών
της η Επιτροπή Χωροταξίας και Ανάπτυξης
του ΤΕΕ/ΤΚΜ στην οποία παρουσιάστηκε και
συζητήθηκε διεξοδικά η αρχική έκθεση. Το
πλήρες πόρισμα της Ομάδας έχει αναρτηθεί
στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ/ΤΚΜ (www.tkm.tee.
gr).

σκοπό να γίνει μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων, αλλά και να διατυπωθούν από τους συμμετέχοντες παρατηρήσεις, συμπληρώσεις ή
διαφοροποιήσεις σχετικά με το σχέδιο νόμου.
Στη συνάντηση αυτή συμμετείχαν ο Υπουργός
Μακεδονίας-Θράκης Γεώργιος Ορφανός, οι
βουλευτές Θεσσαλονίκης, Σταύρος Καλαφάτης και Κωνσταντίνος Γκιουλέκας, ο βουλευτής Πέλλας Διονύσιος Σταμενίτης, αντιπρόσωποι των κομμάτων ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και
ΑΝΕΛ, ο Αντιπεριφερειάρχης Σερρών, Δήμαρχοι της Ευρύτερης Περιοχής Θεσσαλονίκης,
εκπρόσωποι του πρ. ΟΡΘΕ, εκπρόσωποι του
Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου
Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ), του Επαγγελματικού
Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΕΕΘ) και του
Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδας
(ΣΒΕΕ) και οι μελετητές. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στους λόγους της απόσυρσης του
σχεδίου νόμου και στα ζητήματα που προκάλεσαν αντιδράσεις και διαφωνίες συγκεκριμένων φορέων και έγινε η πρώτη ανταλλαγή
απόψεων γύρω από τα ζητήματα αυτά.

κύκλων επικινδυνότητας), καθώς θεωρούν ότι
αυτά αποτελούν ανασταλτικό παράγοντα τόσο
για την ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής της
Δυτικής Θεσσαλονίκης, όσο και για την υλοποίηση βασικών κοινωνικών υποδομών στην
περιοχή αυτή. γ) Η αναγκαιότητα να εγκριθεί
άμεσα το ν. ΡΣΘ χωρίς να γίνουν αλλαγές που
θα ανατρέπουν το σχεδιασμό και κατ’ επέκταση θα επιφέρουν μεγάλες καθυστερήσεις
στην έγκρισή του.

Παράλληλα με τα παραπάνω, το ΤΕΕ/ΤΚΜ ζήτησε από όλους τους παραγωγικούς φορείς
και τους φορείς της Αυτοδιοίκησης, καθώς
και από τους βουλευτές της Π.Κ.Μ. και τα
κόμματα να αποστείλουν εγγράφως τις απόψεις τους σχετικά με το σχέδιο νόμου. Από το
σύνολό των φορέων που κλήθηκαν να διατυπώσουν εγγράφως τις απόψεις τους για το ν.
ΡΣΘ ανταποκρίθηκαν οι ακόλουθοι: ΣΥΡΙΖΑ,
Ασημίνα Ξηροτύρη, Βουλευτής ΔΗΜΑΡ Α΄
Θεσσαλονίκης, Διεύθυνση Περιβάλλοντος και
Χωρικού Σχεδιασμού Κεντρικής Μακεδονίας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας και
Παραγωγικοί φορείς: Ενστάσεις για το δια- Θράκης, Περιφερειακή Ενότητα Σερρών, Δήκριτό ΡΣΘ και για τις γνωμοδοτήσεις ΟΡΘΕ μοι Θεσσαλονίκης, Κορδελιού, Ευόσμου, Μενεμένης, Αμπελοκήπων, Παύλου Μελά, Δέλτα,
περί μεγάλων εμπορικών επιφανειών
• Συνάντηση με τους εκπροσώπους του ΕΒΕΘ, Ωραιοκάστρου, Πυλαίας, Χορτιάτη, Θερμαϊτου Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης κού, Προποντίδας, Αριστοτέλη και Σιθωνίας,
(ΒΕΘ), του ΕΕΘ και του ΣΒΕΕ, με την παρου- Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος
σία και εκπροσώπων του Τμήματος Μητροπο- (ΣΒΒΕ), Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμεληλιτικού Σχεδιασμού, που πραγματοποιήθηκε τήριο Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ), Επαγγελματικό
στις 10/10/2014. Στη συνάντηση αυτή συζητή- Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΕΕΘ), Βιοτεχνιθηκαν διεξοδικά όλα τα σημεία διαφωνίας ή/ κό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ), Ομάδα
και διαφοροποίησης των Επιμελητηρίων και Ναυπηγοκατασκευαστών και “ΝΕΟ ΡΕΥΜΑειδικότερα του ΕΒΕΘ και ΒΕΘ, τα οποία προ- ΝΕΟ ΟΡΑΜΑ” Κίνηση επιχειρηματικής εκέβαλαν και τις σημαντικότερες ενστάσεις στο προσώπησης για την ανάπτυξη.
σχέδιο νόμου. Οι σημαντικότερες ενστάσεις
αφορούν στην αναγκαιότητα του ν. ΡΣΘ ως δι- Τα ζητήματα που ήρθαν στην επιφάνεια αφοακριτού επιπέδου σχεδιασμού, στην αποφυ- ρούσαν κατά κύριο λόγο τα εξής πέντε πεδία:
γή επιπλέον εγκρίσεων για την εγκατάσταση
επιχειρήσεων λόγω των δύο επιπέδων σχεδι- Α. Εναρμόνιση ΠΠΧΣΑΑ ΚΜ με ν. ΡΣΘ
ασμού (ν. ΡΣΘ και ΠΠΧΣΑΑ Κ.Μ.) και στα ζη- Μεταξύ άλλων, το ζήτημα που ετέθη είναι αν
τήματα που προκύπτουν από το άρθρο 5, παρ. το υπό ψήφιση σχέδιο θα αποτελέσει ένα επι3 σύμφωνα με την οποία απαιτείται γνωμοδό- πλέον επίπεδο σχεδιασμού για την περιοχή
τηση της ΕΕ του ΟΡΘΕ (νυν μητροπολιτικός επιρροής του ν. ΡΣΘ, με ό,τι αυτό σημαίνει
φορέας) για μεγάλες εμπορικές επιφάνειες και σε θέματα εναρμόνισης δραστηριοτήτων
με τις κατευθύνσεις των σχεδίων αυτών (π.χ.
– εμπορικά κέντρα άνω των 5.000 τ.μ.
αδειοδοτήσεων) και φυσικά σε θέματα αρμοΤέσσερις συναντήσεις εργασίας, γραπτές θέ- Δήμαρχοι: Στο επίκεντρο οι αστικές αναπλά- διοτήτων. Δεύτερον, τέθηκε η άποψη αν είναι
σεις, η SEVEZO και οι χρόνοι έγκρισης του θεσμικά σωστό ένα σχέδιο που ψηφίζεται με
σεις από 22 φορείς
νόμο (εν προκειμένω ο νόμος για το ν. ΡΣΘ)
ΡΣΘ
Στο πλαίσιο του κύκλου διαλόγου που ανέλαβε • Συνάντηση με εκπροσώπους της Τοπικής να ενσωματώνεται σε σχέδιο που εγκρίνεται
να συντονίσει το ΤΕΕ/ΤΚΜ πραγματοποιήθη- Αυτοδιοίκησης που πραγματοποιήθηκε στις με Υπουργική Απόφαση. Τρίτον, διατυπώθηκε
καν τέσσερις συναντήσεις εργασίας και πα- 30/10/2014. Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Δή- η άποψη ότι είναι σωστότερο να ολοκληρωθεί
ράλληλα ζητήθηκε να υποβληθούν εγγράφως μαρχος Θέρμης, οι αντιδήμαρχοι των Δήμων η διαδικασία έγκρισης του ΠΠΧΣΑΑ Κεντριοι απόψεις των φορέων για το σχέδιο νόμου. Θεσσαλονίκης, Καλαμαριάς και Βόλβης και κής Μακεδονίας, αφού εκ των πραγμάτων
Οι συναντήσεις εργασίας που πραγματοποιή- στελέχη των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου το ΠΠΧΣΑΑ είναι υπερκείμενος σχεδιασμός,
Δέλτα. Στη συνάντηση τέθηκαν τα ακόλουθα και μετά να προχωρήσει η θεσμοθέτηση του
θηκαν ήταν οι ακόλουθες:
• Συνάντηση των μελών της Ο.Ε. του ΤΕΕ/ ζητήματα: α) Απόψεις και συμπληρώσεις που ν. ΡΣΘ.
ΤΚΜ στις 19/9/2014 με στελέχη του πρ.ΟΡΘΕ θέτει ο Δήμος Θεσσαλονίκης σχετικά με θέμε σκοπό την αναλυτική ενημέρωση της Ο.Ε. ματα αστικών αναπλάσεων και χωροθετήσε- Β. Περιοχή ευθύνης του ν. ΡΣΘ
για το σχέδιο νόμου, τις σχετικές με αυτό ή με ων/μετεγκαταστάσεων ειδικών λειτουργιών/ Σχεδόν το σύνολο των φορέων που υπέβαλαν
άρθρα του διαφορετικές απόψεις και τις τρο- χρήσεων. β) Η διαφωνία που θέτει ο Δήμος τις απόψεις τους έθεσε ζήτημα ορίων περιποποιήσεις που έγιναν κατά την κατάθεση του Δέλτα αναφορικά με το ζήτημα των προβλέ- οχής ευθύνης του ν. ΡΣΘ. Πιο συγκεκριμένα
ψεων για την οδηγία SEVEZO (άρθρο 55) και θεωρούν ότι τα όρια είναι πολύ διευρυμένα
σχεδίου νόμου στη Βουλή.
με τις προβλέψεις που σχετίζονται με περι- λαμβάνοντας υπόψη τα σημερινά δεδομέ• Συνάντηση τοπικών φορέων που πραγμα- ορισμούς που τίθενται μέσω των ΓΠΣ (χωρο- να και τις αλλαγές των τελευταίων χρόνων,
τοποιήθηκε στις 2/10/2014 στο ΤΕΕ/ΤΚΜ με θέτηση κοινωνικών εγκαταστάσεων εντός των αφού διαμορφώθηκαν σε άλλη περίοδο από
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του Τμήματος Μητροπολιτικού Σχεδιασμού
καθώς και του Συμβούλιο Μητροπολιτικού
Σχεδιασμού πρέπει να είναι στη Θεσσαλονίκη.
Επίσης, διατυπώνεται η άποψη ότι οι αρμοδιότητες αυτού του φορέα πρέπει να γίνουν πιο
σαφείς.

την άποψη των δεδομένων και των τάσεων
ανάπτυξης. Έτσι οι περισσότεροι φορείς από
αυτούς που γνωμοδότησαν γραπτώς προτείνουν τον περιορισμό των ορίων της περιοχής
ευθύνης του ν. ΡΣΘ. Επικρατέστερες απόψεις
εδώ είναι: α) ο περιορισμός της περιοχής ευθύνης στα όρια της Π.Ε. Θεσσαλονίκης και β)
ο περιορισμός της περιοχής ευθύνης στα όρια
της προτεινόμενης από το σχέδιο νόμου Μητροπολιτικής Περιοχής (που αποτελεί και την
περιοχή επιρροής του ΡΣΘ του Ν. 1561/85).
Αυτός ο περιορισμός θεωρείται ότι διαμορφώνει καλύτερο πλαίσιο για την εναρμόνιση
του ΠΠΧΣΑΑ με το ν. ΡΣΘ.
Γ. Έδρα-Αρμοδιότητες Τμήματος/Συμβουλίου
Μητροπολιτικού Σχεδιασμού
Το σύνολο των φορέων θεωρούν ότι η έδρα

ΠΠΧΣΑΑ Κεντρικής Μακεδονίας μπορεί να
γίνει με μια ονομασία ως εξής “Περιφερειακό
Χωροταξικό Πλαίσιο Κεντρικής Μακεδονίας
και νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Θεσσαλονίκης”.
• Στο δεύτερο σενάριο, το ν. ΡΣΘ θεσμοθετείται ως διακριτό σχέδιο. Σε περίπτωση που
υιοθετηθεί η άποψη της θεσμοθέτησης ενός
Δ. Χωρική οργάνωση και αδειοδότηση εγκα- διακριτού σχεδίου, είναι απολύτως αναγκαίο
ταστάσεων
να συζητηθεί και να εξασφαλιστεί η πλήρης
Όλοι οι παραγωγικοί φορείς ενίστανται στη εναρμόνιση του ν. ΡΣΘ με το Περιφερειακό
θεσμοθέτηση διατάξεων που προβλέπουν να Χωροταξικό Πλαίσιο με τρόπο που δεν θα
παρέχονται εγκρίσεις χωροθέτησης μετά από δημιουργεί αντιφάσεις, αλληλοεπικαλύψεις,
σχετική γνωμοδότηση της Εκτελεστικής Επι- ασάφειες αρμοδιοτήτων, πρόσθετες απαιτήτροπής του ΟΡΘΕ (νυν Συμβούλιο Ρυθμιστι- σεις αδειοδότησης και εγκρίσεων για ανάπτυκού Σχεδίου και Προστασίας Θεσσαλονίκης) ξη δραστηριοτήτων κλπ. Η εναρμόνιση αυτή
προτείνοντας να καταργηθούν οι όποιες σχε- δεν είναι εύκολο να γίνει πριν την έγκριση του
τικές απαιτήσεις γνωμοδότησης από μέρους Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου της
του παραπάνω Συμβουλίου. Μια τέτοια διάτα- ΠΚΜ.
ξη που επισημάνθηκε με έμφαση από τα δύο
Επιμελητήρια (ΕΒΕΘ και ΒΕΘ) είναι το άρθρο Β. Ιδιαίτερο βάρος πρέπει να δοθεί στο χα52 παρ. 3γαα του σχεδίου νόμου σύμφωνα με ρακτήρα του Τμήματος Μητροπολιτικού Σχετο οποίο «Οι μεγάλες εμπορικές επιφάνειες διασμού. Λαμβάνοντας υπόψη την κατάργηση
-εμπορικά κέντρα άνω των 5.000 τ.μ., συνυ- του ΟΡΘΕ (με το συγκεκριμένο χαρακτήρα
πολογιζομένων των χρήσεων εστίασης και που είχε), η ανάληψη των σχετικών αρμοδιαναψυχής, θεωρούνται μητροπολιτικής εμβέ- οτήτων πρέπει να επανεξεταστεί με μοναδιλειας και εγκρίνονται μετά από γνωμοδότηση κό γνώμονα την εξασφάλιση της διαχείρισης
της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΟΡΘΕ», για όλων των θεμάτων σχεδιασμού μητροπολιτιτην οποία θεωρούν ότι βάζει σοβαρά εμπόδια κού επιπέδου σε διοικητικό σχήμα που έχει
στην ανάπτυξη οικονομικών δραστηριοτήτων. έδρα τη Θεσσαλονίκη. Αυτό οδηγεί σε δύο
δυνατότητες, είτε την ανάληψη των σχετικών
Ε. Οδηγία SEVEZO
αρμοδιοτήτων από τη Αποκεντρωμένη ΔιοίΤο άρθρο 55 του σχεδίου νόμου «Αντιμετώπι- κηση Μακεδονίας Θράκης είτε τη δημιουργία
ση φυσικών και τεχνολογικών κινδύνων
διακριτής Διεύθυνσης Μητροπολιτικού Σχεδικαι ατυχημάτων» και πιο συγκεκριμένα η ασμού του ΥΠΕΚΑ με έδρα τη Θεσσαλονίκη,
παρ.2γεε αναφέρει ότι «….Επιβάλλεται η
και όχι απλού Τμήματος υπαγόμενου σε άλλη
βελτίωση της ασφάλειας για όλες τις υφιστά- Διεύθυνση του ΥΠΕΚΑ. Αναλόγως είναι απαμενες «εγκαταστάσεις» και «μονάδες»
ραίτητη η ύπαρξη ανεξάρτητου Συμβουλίου
SEVEΖO εντός δεκαετίας από την ισχύ του πα- Μητροπολιτικού Σχεδιασμού Θεσσαλονίκης.
ρόντος, η οποία αποδεικνύεται με
μελέτη ασφάλειας, όπως αυτή καταχωρίζεται. Παράλληλα:
Σε αντίθετη περίπτωση δεν χορηγείται
-Είναι σκόπιμο να επανεξεταστούν τα όρια
καμία άδεια έγκρισης περιβαλλοντικών όρων ευθύνης του ρυθμιστικού σχεδιασμού μηή άδεια παράτασης λειτουργίας». Με
τροπολιτικού επιπέδου και να περιοριστούν.
αφορμή το άρθρο αυτό, πέντε Δήμοι της Δυτι- Είναι δε απολύτως απαραίτητο να εναρμονίκής Θεσσαλονίκης θέτουν το ζήτημα ότι
ζονται πλήρως με τις χωρικές/αναπτυξιακές
δεν προβλέπεται από το ν. ΡΣΘ η υλοποίηση ενότητες που διαμορφώνονται με βάση τη μεέργων για τη μείωση των αποστάσεων
λέτη του Περιφερειακού Πλαισίου.
της επικινδυνότητας που προβλέπονται στη • Είναι απαραίτητο να επανεξεταστεί και το
SEVEZO δημιουργώντας επιπλέον προβλήμα- θέμα αδειοδότησης εγκατάστασης εμποριτα στην υλοποίηση σχεδίων αξιοποίησης και κών επιφανειών-εμπορικών κέντρων άνω
ανάπτυξης της περιοχής.
των 5.000 τ.μ.
• Για τις προτάσεις αστικής ανάπτυξης/ανάΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
πλασης που προτείνονται από Δήμους, ο
Με βάση τα παραπάνω οι προτάσεις της Ο.Ε. σχεδιασμός που θα εγκριθεί πρέπει να ενείναι οι ακόλουθες:
σωματώνει και να προωθεί την υλοποίηση
Α. Ο τρόπος θεσμοθέτησης του ν. ΡΣΘ εί- της εφαρμογής σχεδίων μητροπολιτικού επιναι ιδιαίτερα σημαντικός και δεν μπορούν πέδου των τοπικών Δήμων, τα οποία επιδιώνα αγνοηθούν τα δεδομένα που θέτει ο Ν. κουν να υλοποιήσουν εδώ και πολλά χρόνια
4269/2014. Για τη θεσμοθέτηση του ν. ΡΣΘ και εμποδίζονται από τον υφιστάμενο χωρικό
υπάρχουν δύο σενάρια:
σχεδιασμό.
• Στο πρώτο σενάριο, το ν. ΡΣΘ ενσωματώνε- • Τέλος, σε ό,τι αφορά τις προβλέψεις για
ται και θεσμοθετείται ως μέρος του ΠΠΧΣΑΑ την οδηγία SEVEZO αυτές σχετίζονται πρωΚεντρικής Μακεδονίας και όχι ως διακριτό τίστως με τη μη ύπαρξη ενιαίων προδιαγρασχέδιο συνεκτιμώντας και τη σχετική πρόβλε- φών εκπόνησης ΣΑΤΑΜΕ καθώς και με την
ψη του Ν. 4269/14. Αυτός ο χειρισμός αναδει- έλλειψη ουσιαστικής σύνδεσης της πολιτικνύει το στρατηγικό χαρακτήρα του σχεδίου, κής προστασίας με το χωρικό σχεδιασμό και
χωρίς παράλληλα να θέτει ένα πρόσθετο τις σχετικές με αυτόν ρυθμίσεις. Για το λόγο
επίπεδο σχεδιασμού για τη μητροπολιτική επιβάλλεται να προωθηθούν άμεσα οι σχετιπεριοχή Θεσσαλονίκης. Η θεσμοθέτηση του κές ενέργειες. n
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ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ
ΥΠΟΙΚ: ΣΤΑ €3,56 ΔΙΣ. ΤΟ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ
ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΣΤΟ 11ΜΗΝΟ
Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 3,566 δισ.ευρώ
εμφάνισε στο ενδεκάμηνο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2014 ο κρατικός προϋπολογισμός, όπως
ανακοίνωσε, την Τρίτη, το υπουργείο Οικονομικών. Συγκεκριμένα, όπως ανακοινώθηκε, σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία εκτέλεσης του
κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη
ταμειακή βάση, για το 11μηνο Ιανουαρίου Νοεμβρίου 2014, παρουσιάζεται έλλειμμα στο
ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους
1.827 εκατ. ευρώ έναντι ελλείμματος 3.155
εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2013
και στόχου του προϋπολογισμού 2015 για έλλειμμα 2.533 εκατ. ευρώ. Το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους
3.566 εκατ. ευρώ, έναντι πρωτογενούς πλεονάσματος 2.778 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο
το 2013 και στόχου του προϋπολογισμού 2015
για πρωτογενές πλεόνασμα 2.875 εκατ. ευρώ.
Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού
προϋπολογισμού ανήλθε σε 45.928 εκατ. ευρώ
παρουσιάζοντας μείωση κατά 1.121 εκατ. ευρώ
ή 2,4 % έναντι του στόχου του σχεδίου προϋπολογισμού 2015. Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 41.774 εκατ.
ευρώ, μειωμένα κατά 918 εκατ. ευρώ ή 2,2 %
έναντι του στόχου του σχεδίου προϋπολογισμού
2015. Το σύνολο των φορολογικών εσόδων διαμορφώθηκε σε 39.552 εκατ. ευρώ, μειωμένα
κατά 678 εκατ. ευρώ ή κατά 1,7% έναντι του
στόχου του σχεδίου προϋπολογισμού 2015.
(Το Βήμα On-line 23/12/2014)

ξήσουν τη συμμετοχή τους. Ας σημειωθεί, πάντως, ότι μόλις προχθές ψήφισε η γερμανική
Βουλή την απελευθέρωση των κονδυλίων της
KfW προς το ΕΕΤ. Το πρώτο τρίμηνο του 2015
εκτιμάται ότι θα ιδρυθεί το δεύτερο υποταμείο
μέσω του οποίου πλέον το ΕΕΤ θα συμμετέχει
ως συνεπενδυτής σε ελληνικές μικρομεσαίες
επιχειρήσεις ή σε άλλα ταμεία συμμετοχών
(venture και equity funds). Για τη λειτουργία
του ωστόσο θα απαιτηθεί περισσότερος χρόνος, καθώς στο συγκεκριμένο υποταμείο θα
πρέπει να επιλεγεί και να διορισθεί ξεχωριστή
διοίκηση. Θα ακολουθήσει μετά η δημιουργία
του τρίτου υποταμείου για την παροχή δανείων
και κεφαλαιουχικής συμμετοχής σε μικρά και
μεσαία έργα περιφερειακής υποδομής που δεν
καλύπτονται απευθείας από άλλες πηγές χρηματοδότησης.
(Καθημερινή 23/12/2014)

ΑΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΤΟΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟ ΣΕ ΣΧΕΣΗ
ΜΕ ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Αμετάβλητος παρέμεινε ο γενικός δείκτης τιμών υλικών κατασκευής νέων κτιρίων κατοικιών τον Νοέμβριο του 2014, σε σύγκριση με
το δείκτη του Οκτωβρίου 2014, έναντι μείωσης
0,2%, που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του 2013. Σύμφωνα με την
Ελληνική Στατιστική Αρχή σε σύγκριση με τον
αντίστοιχο δείκτη του Νοεμβρίου 2013, ο γενικός δείκτης του Νοεμβρίου 2014, παρουσίασε
μείωση 2,4%, έναντι πτώση 2%, που σημειώθηκε κατά την ίδια σύγκριση των δεικτών του
2013 προς το 2012.
Σε ότι αφορά τον μέσο δείκτη του δωδεκάμηνου Δεκεμβρίου 2013 - Νοεμβρίου 2014, σε
σύγκριση προς τον ίδιο δείκτη του δωδεκάμηνου Δεκεμβρίου 2012 - Νοεμβρίου 2013, παρουσίασε μείωση 2,7%, έναντι μείωσης 1,3%,
που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΣΤΙΣ 4 ΠΡΩΤΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ στοιχων προηγούμενων δωδεκάμηνων.
ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΠΕΝΔΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
Από τα οικοδομικά υλικά τη μεγαλύτερη πτώση
Με την υπογραφή των τεσσάρων πρώτων συμ- σε ετήσια βάση κατέγραψαν το Νοέμβριο οι γυβάσεων με μικρομεσαίες επιχειρήσεις, σε πα- ψοσανίδες (-8,6%), σωλήνες χαλκού (-7,4%),
νηγυρική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε αγωγοί χάλκινοι (-7,3%), παράθυρα (-5,6%),
χθες το απόγευμα στο υπουργείο Ανάπτυξης πετρέλαιο κίνησης (-5,5%), κιγκλιδώματα σιπαρουσία του πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, δερένια (-5,2%), πόρτες εσωτερικές (-4,7%),
εγκαινιάστηκε η λειτουργία στην πράξη του Ελ- εντοιχισμένα ντουλάπια (-4%), παρκέτα (-4%),
ληνικού Επενδυτικού Ταμείου και ειδικότερα ξυλεία οικοδομών (-3,8%), έτοιμο σκυρόδεμα
του πρώτου υποταμείου αυτού που αφορά στη (-3,5%) και οι ντουλάπες (-3,5%).
χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων (In.gr 23/12/2014)
για κεφάλαια κίνησης και αναχρηματοδότηση
υφιστάμενων δανείων. Οι εταιρείες οι οποίες
ΜΙΚΤΗ ΕΙΚΟΝΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ
υπέγραψαν συμβάσεις με τις Τράπεζες Πει«Αναλαμπή» υπήρξε τον Σεπτέμβριο εφέτος,
ραιώς και Eurobank λαμβάνουν δάνεια ύψους
βάσει του όγκου, στην οικοδομική δραστη300.000-500.000 ευρώ, με ανταγωνιστικό σε
ριότητα στη χώρα, όμως η νέα μεγάλη πτώση
επίπεδο Ευρωπαϊκής Ενωσης επιτόκιο. Οι
που σημειώθηκε στον αριθμό των οικοδομιτρεις δανειακές συμβάσεις αφορούν κεφάκών αδειών, προοιωνίζεται επιστροφή στον
λαια κίνησης και η τέταρτη αναχρηματοδότη«χειμώνα» το επόμενο διάστημα. Σύμφωνα με
ση υφιστάμενου δανεισμού. Σύμβαση με την
την ΕΛΣΤΑΤ, τον Σεπτέμβριο το μέγεθος της
Τράπεζα Πειραιώς υπέγραψαν οι εταιρείες
ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας στο
ΔΕΛΦΟΙ –πρόκειται για γαλακτοβιομηχανία η
σύνολο της χώρας, ανήλθε σε 1.095 οικοδομιοποία δραστηριοποιείται κυρίως στις εξαγωκές άδειες, που αντιστοιχούν σε 202,9 χιλιάδες
γές φέτας– και Αμπελώνες Βαλαμπούς, μια
m2 επιφάνειας και 839,5 χιλιάδες m3 όγκου.
νέα επιχείρηση στη Σαντορίνη που δραστηριΚαι παρουσίασε μείωση 11% στον αριθμό των
οποιείται στην οινοποίηση και στον αγροτουοικοδομικών αδειών και 1,7% στην επιφάνεια
ρισμό. Σύμβαση με την Eurobank υπέγραψαν
και αύξηση 7,2% στον όγκο, σε σχέση με τον
η εταιρεία τεχνολογίας Realize και η χημική
Σεπτέμβριο 2013. Το 9μηνο, εμφανίζεται μείωβιομηχανία ΕΛΑΝΚΟ. Σημειώνεται ότι το πρώση 17,7% στον αριθμό των οικοδομικών αδειτο υποταμείο διαθέτει συνολικά κεφάλαια 200
ών, 11,5% στην επιφάνεια και 3,3% στον όγκο,
εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 100 εκατ. ευρώ
σε σχέση με τον αντίστοιχη περίοδο του 2013.
προέρχονται από το ελληνικό Δημόσιο, μέσω
του Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και (Ημερησία 11/12/2014)
Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ) και τα υπόλοιπα 100 εκατ.
ευρώ από τη γερμανική επενδυτική τράπεζα ΛΙΓΟΤΕΡΑ ΕΝΣΗΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ
KfW. Σύμφωνα με εκτιμήσεις των αρμοδίων ΕΡΓΑΣΙΕΣ
μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου τα κεφάλαια αυτά Μείωση οικοδομικών ενσήμων και εξορθολοθα έχουν χορηγηθεί και δεν αποκλείεται τότε γισμό των διαδικασιών εκκαθάρισης των οινα ληφθεί απόφαση από τους συμμετέχοντες κοδομοτεχνικών έργων προβλέπει υπουργική
ήδη στο Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο να αυ- απόφαση του υπουργού Εργασίας Γιάννη Βρού-

τση η οποία στάλθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως για δημοσίευση και παρουσιάζουν
«ΤΑ ΝΕΑ». Ειδικότερα, τροποποιούνται και
συμπληρώνονται οι συντελεστές του ισχύοντος
Κανονισμού Ασφάλισης του ΙΚΑ ενώ θεσπίζεται
ο Μέσος Ζυγισμένος Μειωτικός Συντελεστής
(ΜΖΜΣ) με τον οποίο ο αριθμός των ημερομισθίων βαίνει μειούμενος για μεγάλα ιδιωτικά
οικοδομικά έργα άνω των 3.000 ημερομισθίων.
Επίσης, προβλέπονται μειώσεις κατά τον υπολογισμό των ελάχιστα απαιτούμενων ημερομισθίων λόγω χρήσης νέων υλικών κατασκευής,
όπως ελαφρού τύπου υλικά (τσιμεντόλιθοι
τύπου Alfa Block, YTONG) και ειδικών υλικών
για τα οποία απαιτούνται γνώσεις και τεχνικές
που παρέχονται από εξειδικευμένο προσωπικό, όπως πλαστικά ειδικής μορφής (πλαστικά
πλακάκια) και ειδικές μορφές επεξεργασμένου ξύλου, ενώ θεσπίζονται συντελεστές για
περιπτώσεις κατασκευής έργων, για τα οποία
δεν προβλεπόταν μέχρι σήμερα, όπως η κατασκευή ανεμογεννητριών. Σημειώνεται ότι με
την αριθμ. 1545/2008 απόφαση του ΣτΕ κρίθηκε αντισυνταγματικός ο τρόπος προσδιορισμού
των ενσήμων που πληρώνουν οι κατασκευαστικές εταιρείες και οι ιδιοκτήτες οικοδομών. Η
Ολομέλεια έκρινε ότι δεν μπορεί να συνεχίσει
να εφαρμόζεται το ισχύον καθεστώς το οποίο
υποχρεώνει τους ιδιοκτήτες της οικοδομής να
πληρώνουν επιπλέον ένσημα όταν το ΙΚΑ κρίνει
ότι για την κατασκευή του έργου που ανεγείρουν εργάστηκαν περισσότερα άτομα απ’ όσα
είχαν αρχικώς υπολογιστεί. Σύμφωνα με την
απόφαση του ΣτΕ, σε αυτή τη διαδικασία το ΙΚΑ
θα πρέπει να «ακούει» και τους εργοδότες και
να τους δίνει τη δυνατότητα να ανταποδείξουν
ότι απασχόλησαν συγκεκριμένους εργαζομένους στα έργα τους για συγκεκριμένες ημέρες
εργασίας, ο αριθμός των οποίων μπορεί και
να υπολείπεται από αυτόν που προκύπτει από
την εφαρμογή του ισχύοντος συστήματος υπολογισμού. Με βάση τα κριτήρια αυτά, σε κάθε
στάδιο της οικοδομής (μπετόν, τοιχοποιία, επιχρίσματα, δάπεδα, βαψίματα κ.λπ.) ορίζονται
οι ελάχιστες απαιτούμενες ημέρες εργασίας,
σε συνάρτηση με τα τετραγωνικά της οικοδομής και τα ένσημα των όσων εργάστηκαν εκεί.
Ο Κανονισμός Ασφάλισης προβλέπει ακόμη ότι
ο ιδιοκτήτης οικοδομής υποχρεούται να πληρώσει επιπλέον ένσημα αν το ΙΚΑ κρίνει ότι για
την κατασκευή εργάστηκαν περισσότερα άτομα
απ’ όσα είχαν αρχικώς υπολογιστεί.
(Τα Νέα 17/12/2014)
ΤΟ ΥΠΕΚΑ ΕΠΑΝΑΦΕΡΕΙ ΤΗ ΔΟΜΗΣΗ ΣΕ
ΑΝΟΙΧΤΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ
Τη δόμηση στα ανοιχτά οικοδομικά τετράγωνα επαναφέρει το Υπουργείο Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ).
Ειδικότερα, εκτός σχεδίου οικόπεδα, τα οποία
βρίσκονται απέναντι από τα ακραία όρια ενός
ρυµοτοµικού σχεδίου _ στην πολεοδοµική
πρακτική αποκαλούνται «ανοιχτά οικοδοµικά
τετράγωνα», καθώς ...βλέπουν στον περιμετρικό δρόμο σχεδίου πόλεως _ θα είναι πλέον
οικοδομήσιμα. Τα οικόπεδα αυτά θα μπορούν
να οικοδομηθούν με τους όρους δόμησης που
ισχύουν για τα απέναντι οικόπεδα. Αυτά προβλέπονται στο σχέδιο νόμου «Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα - Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις», που εισηγείται
ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος κ.
Νίκος Ταγαράς, στο οποίο επίσης προτείνονται
τροποποιήσεις του ΝΟΚ (Νέου Οικοδομικού
Κανονισμού, ν. 4067/2012). Ειδικότερα:
• Δίδεται η δυνατότητα σε εντός σχεδίου ακίνητα να αυξηθεί το ύψος του υπογείου σε 1,50 μ.
(από 1,20 μ. που ισχύει σήμερα) πάνω από την
οριστική στάθμη του εδάφους μόνο στην περίπτωση που ο χώρος του υπογείου δεσμεύεται
συμβολαιογραφικά ως χώρος στάθμευσης.
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• Αποσαφηνίζεται ότι στις όψεις του κτιρίου
και εκτός ιδεατού στερεού, προεξέχουν όχι
αποκλειστικά και μόνο εξώστες, αλλά και κινητά προστεγάσματα, διαχωριστικά στοιχεία εξωστών και άλλα. -Διασαφηνίζεται η δυνατότητα
υπέρβασης του ύψους. Σε κτίρια στα οποία
κατασκευάζεται φυτεμένο δώμα ή πραγματοποιείται μείωση του επιτρεπόμενου ποσοστού
κάλυψης του οικοπέδου κατά 5%, προβλέπεται
η δυνατότητα αύξησης του ύψους (όπως αυτό
εκάστοτε ισχύει) μέχρι 2 μέτρα. -Προβλέπεται
ότι οι κατασκευές που επιβάλλονται μετά την
ανεύρεση αρχαίων μνημείων _ προκειμένου
αυτά να αναδειχθούν και να προστατευτούν _
υπολογίζονται υποχρεωτικά στον ακάλυπτο
χώρο του οικοπέδου. -Ορίζεται ότι σε περίπτωση εκσκαφής ακάλυπτων χώρων οικοπέδου με κλίση μεγαλύτερη του 20%, η στάθμη
του φυσικού εδάφους μπορεί να υποβιβαστεί
τεχνητά έως 2 μ. και να επιχωθεί μέχρι 1,50 μ.
-Εισάγεται δυνατότητα παρεκκλίσεων για δημόσια κτίρια και κτίρια ΟΤΑ που έχουν μεγάλη
αρχιτεκτονική σημασία για την περιοχή όπου
εγκαθίστανται ή προβλέπεται η δημιουργία
τους με βάση αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς.
-Παρατείνεται έως και τις 31.12.2016 η ισχύς
των οικοδομικών αδειών (που εμπίπτουν στο
πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 3α του άρθρου 6 του από 8.7.1993 ΠΔ Δ` 795), ακόμη και
αν έχουν λήξει, λόγω της οικονομικής συγκυρίας. Για τους ναούς σε παλαιούς και μικρούς
οικισμούς (εντός οικισμών προ του 1923 και
εντός οικισμών έως 2.000 κατοίκους) δίνεται
η δυνατότητα παρέκκλισης ύψους, με μέγιστο
όριο τα 15 μέτρα, με απόφαση του υπουργού
Περιβάλλοντος. Επίσης, παρατείνεται η προθεσμία εναρμόνισης των καταστατικών των οικοδομικών συνεταιρισμών.
(Το Βήμα Οn-Line 4/12/2014)
ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΑΝ ΑΜΦΙΛΕΓΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΑΣΗ
Αποσύρθηκαν από τον αναπληρωτή υπουργό Περιβάλλοντος Νίκο Ταγαρά διατάξεις που
βρέθηκαν στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης
επειδή επιχειρούσαν μεταβολές στη δασική
νομοθεσία. Όπως είπε ο κ. Ταγαράς, οι διατάξεις αποσύρονται γιατί η κυβέρνηση δεν επιθυμεί σε καμία περίπτωση να δημιουργούνται
προβληματισμοί και ερμηνείες ότι δημιουργούνται κενά στο προστατευτικό πλαίσιο για
τα δάση. Ανάμεσα στις διατάξεις, από το επίμαχο άρθρο 12, που απέσυρε ο αναπληρωτής
ο υπουργός είναι και αυτή που προέβλεπε ότι
περιλαμβάνονται οι εγκαταστάσεις πολιτιστικού
χαρακτήρα στα κτίρια και τις εκμεταλλεύσεις
που, ενώ έχουν εγκατασταθεί σε δάση χωρίς
την απαιτούμενη άδεια της δασικής υπηρεσίας,
δύνανται να συνεχίσουν τη λειτουργία τους για
τρία έτη πριν συμμορφωθούν με τα οριζόμενα
στην κείμενη νομοθεσία. Με την αλλαγή που
επέφερε ο κ. Ταγαράς (σ.σ.: στην αρχική διάταξη) πλέον στις εγκαταστάσεις αυτές θα περιλαμβάνονται μόνο οι ιεροί ναοί. Ο αναπληρωτής
υπουργός επέφερε βελτιωτική τροποποίηση
με την οποία διευκρινίζεται ότι στη γεωργική χρήση δεν περιλαμβάνεται κανενός είδους
κτίσμα. Επίσης απέσυρε την παράγραφο 3 του
άρθρου 12, η οποία προέβλεπε ακύρωση της
εντολής αναδάσωσης σε περίπτωση που αυτή
κρινόταν μη πραγματοποιήσιμη εντός πενταετίας. Ο κ. Ταγαράς απέσυρε τρεις παραγράφους
που αφορούν την αναμόρφωση του δασικού
χάρτη μετά την ανάρτησή του, σημειώνοντας
πάντως ότι το πρόβλημα θα προκύψει στο μέλλον και τότε η Βουλή θα κληθεί και πάλι να το
αντιμετωπίσει. Ειδικά για το ζήτημα της γεωργικής χρήσης σε δασικές εκτάσεις, η διόρθωση
έγινε ύστερα από επισημάνσεις πολλών βουλευτών ότι πρέπει να διευκρινισθεί ότι δεν θα
υπάρχουν κτίσματα σε δασικές εκτάσεις.

Σχεδιασμός & Κατασκευή Συστημάτων Κυψελών Καυσίμου, Τεχνολογία και Μηχανική Περι45.000 ΠΟΛΙΤΕΣ ΥΠΕΓΡΑΨΑΝ ΣΕ 48 ΩΡΕΣ ΤΟ βάλλοντος, Τεχνολογία Προηγμένων Υλικών. 10.
ΨΗΦΙΣΜΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ Χημικών Μηχανικών, Μηχανικών Μεταλλείων
Μεταλλουργών, Μηχανικών Διαχείρισης ΕνερΤΑ ΔΑΣΗ
Μέσα σε 48 ώρες, περισσότεροι από 45.000 γειακών Πόρων: Επιστήμη &Τεχνολογία Τροφίπολίτες υπέγραψαν για να ζητήσουν από το μων, Επιστήμη & Τεχνολογία Υλικών, ΝανοτεΥπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλι- χνολογία, Παραγωγή & Διαχείριση Ενέργειας,
ματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) να αποσύρει το Στοχευμένη Ανάπτυξη Φαρμάκων, Σχεδιασμός
σχέδιο νόμου για τα δάση που ψηφίζεται από & Κατασκευή Συστημάτων Κυψελών Καυσίμου.
την Ολομέλεια της Βουλής. Σύμφωνα με το (www.dikaiologitika.gr 23/12/2014)
WWF, αν ψηφιστεί, «θα νομιμοποιήσει καταπατήσεις τεράστιων εκτάσεων δασικής γης, Η ΑΝΟΔΟΣ ΚΑΙ Η ΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ
θα καταργήσει την υποχρέωση αναδάσωσης ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΣΕΒΕ
σε πέντε χρόνια και θα “τακτοποιήσει” πολλά Σε πορεία σημαντικής ανόδου, στασιμότητας
ακόμα αυθαίρετα». Το WWF Ελλάς και η διε- και τελικά ξεκάθαρης πτώσης, βρέθηκαν διθνής οργάνωση Avaaz παρέδωσαν το ψήφισμα αδοχικά οι ελληνικές εξαγωγές μετά το 2009,
με τις υπογραφές στον Ειδικό Γραμματέα της σύμφωνα με ανάλυση του Συνδέσμου ΕξαΒουλής, προκειμένου να το παραλάβει ο Πρό- γωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ). Κατά τον
εδρος της Βουλής Βαγγέλης Μεϊμαράκης. Το ΣΕΒΕ, η αρχική αύξηση των εξαγωγών, που
ψήφισμα το έλαβε και ο αναπληρωτής υπουρ- καταγράφηκε όταν οι ελληνικές επιχειρήσεις
γός Νίκος Ταγαράς. Μέσα από αυτό το ψήφι- στράφηκαν εμπορικά στις διεθνείς αγορές για
σμα, οι πολίτες ζητούν από τους εκπροσώπους να αντισταθμίσουν την πτώση της εγχώριας ζήτους να καταψηφίσουν το σχέδιο νόμου που τησης λόγω κρίσης, έδωσε τη θέση της στην
«χαρίζει δασική γη στους καταπατητές» και να κόπωση, την κάμψη και τελικά στην πτώση.
προστατεύσουν τα δάση της χώρας μας για τις Για την πτωτική αυτή πορεία ευθύνονται, όπως
επόμενες γενιές.
υποστηρίζει, η έλλειψη ρευστότητας, το μεγάλο
(Zougla.gr 20/12/2014)
κενό χρηματοδότησης και το υψηλό κόστος του
χρήματος, σε σχέση με άλλες χώρες της ΕΕ.
Μάλιστα, κατά τον ΣΕΒΕ, η έλλειψη ρευστότητας έχει επιδεινωθεί το τελευταίο διάστημα,
λόγω της εντολής για καθολικό πάγωμα της
επιστροφής του πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ
στις εξαγωγικές επιχειρήσεις “προφανώς για
δημοσιονομικούς λόγους, σε μια περίοδο δε,
στο τέλος του έτους, που οι υποχρεώσεις των
επιχειρήσεων αυξάνονται”.
Ο ΣΕΒΕ κάνει λόγο και για σημαντικές καθυστερήσεις στην εκταμίευση προκαταβολών,
για τα επενδυτικά σχέδια εξαγωγικών επιχειρήσεων που υπάγονται στον επενδυτικό νόμο
με κατάθεση εγγυητικών επιστολών από τις
Φωτογραφία: zougla.gr
επιχειρήσεις, λόγω της μη διασφάλισης από το
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) των
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΤΟΥ
αναγκαίων χρηματοδοτήσεων. Η ανακοίνωση
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ
του ΣΕΒΕ εκδόθηκε με αφορμή τα στοιχεία
Το Ιδρυμα Μποδοσάκη περιέλαβε στο πρόπου έδωσε πρόσφατα στη δημοσιότητα η Ευγραμμα του έτους 2015 την χορήγηση υποτρορωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία για τις εμποφιών για μεταπτυχιακές σπουδές σε Ελληνικά
ρευματικές συναλλαγές στην ευρωζώνη στο
ή αλλοδαπά Πανεπιστήμια για το ακαδημαϊκό
9μηνο 2014. Βάσει των στοιχείων, οι εξαγωγές
έτος 2015- 2016. Αίτηση μπορούν να υποβάαγαθών της ευρωζώνης αυξήθηκαν κατά 1,3%,
λουν Πτυχιούχοι ή Τελειόφοιτοι φοιτητές του
σε σχέση με πέρυσι, φτάνοντας στα 2,6 τρισ.
Πανεπιστημιακού Τομέα των Α.Ε.Ι. των εξής
ευρώ.
επιστημονικών κλάδων και για τα αντίστοιχα
Ισχυρότερη πτώση καταγράφηκε στις εξαγωγές
πεδία μεταπτυχιακών σπουδών. [...] 3.Ηλετων χωρών Μάλτα (26%) και Κύπρος (8%), ενώ
κτρολόγων Μηχανικών, Μηχανικών Ηλεκτροαντίθετα με ταχύτερους ρυθμούς ενισχύθηκαν
νικών Υπολογιστών και Πληροφορικής: Βιοοι εξαγωγές των Σλοβενία (6%), Λουξεμβούρϊατρική Τεχνολογία, Διοίκηση Συνεργατικών
γο (6%) και Γερμανία (4%). Πτώση 4,4% καΣχηματισμών (clusters), Επιχειρηματική Πληταγράφηκε στις ελληνικές εξαγωγές αγαθών,
ροφορική, Ηλεκτρονική Μάθηση, Καινοτομία
γεγονός που σε συνδυασμό με την αύξηση
και Επιχειρηματικότητα, Μηχανική Όραση &
των εισαγωγών κατά 1%, είχε ως αποτέλεσμα
Οπτική Αναγνώριση, Μικροηλεκτρονική & Εντην κλιμάκωση της ανόδου του εμπορικού ελσωματωμένα Συστήματα, Μικροσυστήματα &
λείμματος κατά 9%. Το εννιάμηνο 2014 η ΕλΝανοδιατάξεις - Ρομποτική, Παραγωγή & Διλάδα βρίσκεται στη 13η θέση στην κατάταξη
αχείριση Ενέργειας, Πληροφορική Επιστημών
εξαγωγών της Ευρωζώνης, ενώ παρουσιάζει
Ζωής. 4. Περιβαλλοντικών Επιστημών: Χωρίς
το τρίτο κατά σειρά μεγαλύτερο εμπορικό έλπεριορισμό πεδίων μεταπτυχιακών σπουδών. 5.
λειμμα (15,7 δισ. ευρώ), με πρώτες τις Γαλλία
Μαθηματικών, Εφαρμοσμένων Μαθηματικών,
και Ισπανία. Σύμφωνα με τον ΣΕΒΕ, η πτώση
Στατιστικής, Φυσικής, Χημείας, Φαρμακευτιτων ελληνικών εξαγωγών αποδίδεται κλαδικά
κής, Γεωπονίας [...] 7. Αρχιτεκτόνων Μηχανικυρίως στα καύσιμα (-9%) και τρόφιμα (-10%),
κών, Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών,
ενώ ανοδικά κινήθηκαν οι κλάδοι των χημικών
Μηχανικών Χωροταξίας & Πολεοδομίας: Βιο(+5%) και των μηχανημάτων-οχημάτων (+5%).
κλιματικός Σχεδιασμός, Περιβάλλον και ΑνάΣυγκρίνοντας κλαδικά τις ελληνικές επιδόσεις
πτυξη, Προστασία Μνημείων. 8. Πολιτικών Μημε τον μέσο όρο της ευρωζώνης, οι απώλειες
χανικών: Αντισεισμική Τεχνολογία, Γεωτεχνική
στις ελληνικές εξαγωγές ποτών και καπνών
Σεισμική Μηχανική, Δομοστατικό Αντισεισμικό
και πρώτων υλών είναι πολύ μεγαλύτερες από
Σχεδιασμό Τεχνικών Έργων, Προστασία Περιτον μέσο όρο της Ευρωζώνης και το ίδιο ισχύβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη. 9. Μηχαει αντίστοιχα για τα χημικά, τα μηχανήματα και
νολόγων και Ναυπηγών Μηχανικών: Νανοτεοχήματα.
χνολογία, Παραγωγή & Διαχείριση Ενέργειας,
Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου & Ρομποτικής, (Εξπρές 20/12/2014)
(zougla.gr 20/12/2014)
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ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ
ΠΑΡΑΤΑΞΙΑΚΑ
n 1160 Π.Σ.Α.Τ.Μ.: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ
ΠΣΔΑΤΜ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Όπως κι εσείς γνωρίζετε, τα τελευταία χρόνια
η Διοίκηση του Πανελληνίου Συλλόγου Διπλωματούχων Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών καταβάλει μεγάλες προσπάθειες για την
εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας σε ότι
αφορά στο δικαίωμα σύνταξης και υπογραφής
των ιδιωτικών τοπογραφικών μελετών.
Πρόκειται για μια μάχη που δίνεται κόντρα σε
δομημένες επαγγελματικές πρακτικές, νοοτροπίες και συμφέροντα που επί δεκαετίες
έπλητταν και πλήττουν όχι μόνο τον επαγγελματικό βιοπορισμό των αυταπασχολούμενων
συναδέλφων μας, αλλά και το κύρος της ειδικότητάς μας.
Τα προηγούμενα χρόνια έχετε κι εσείς γίνει
μάρτυρες τοπογραφικών διαγραμμάτων που
σας υποβλήθηκαν και δεν κάλυπταν ούτε κατ’
ελάχιστο τους κανόνες της επιστήμης, αφού οι
συντάκτες τους δεν είχαν καμία σχέση με το
αντικείμενο του τοπογράφου μηχανικού.
Το πρόβλημα αυτό είχε λυθεί εδώ και αρκετό
καιρό, μέσα από την οδηγία που είχε εκδώσει
η Διοίκηση της Κτηματολόγιο Α.Ε. ως απόρροια των επιστολών – γνωμοδοτήσεων του
Τ.Ε.Ε., του τότε Γενικού Γραμματέα ΥΠΕΚΑ και
κυρίως του Ν.Σ.Κ.
Από τις αρχές Οκτώβρη, εντελώς αναιτιολόγητα, η σημερινή Διοίκηση της ΕΚΧΑ Α.Ε., έρχεται αντιδεοντολογικά και παράνομα να άρει
την οδηγία αυτή και να μετακυλήσει σε όλους
εσάς την ευθύνη για την ερμηνεία και εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας.
Έρχεται δηλαδή να ακυρώσει την αρχή της
συνέχειας στη Διοίκηση, να βγάλει το βάρος
των ευθυνών που οφείλει να αναλάβει από τις
πλάτες της και για μικροπολιτικούς λόγους να
το μεταφέρει στις δικές σας πλάτες, δίνοντάς
σας βορά στον κάθε επιτήδειο επαγγελματία
που νομίζει ότι η τοπογραφική επιστήμη και η
σύνταξη μιας τοπογραφικής μελέτης περιορίζεται στο πάτημα του κουμπιού ενός οργάνου.
Έρχεται με ακόμα μια πράξη να απαξιώσει το
ρόλο σας ως μηχανικού και να οδηγήσει με
σταθερά βήματα στον εκτοπισμό σας από κάθε
έως σήμερα θεσμοθετημένο ρόλο.
Η Διοίκηση του Π.Σ.Δ.Α.Τ.Μ. δεν άφησε αναπάντητη την ενέργεια αυτή. Προχώρησε στην
εξώδικη καταγγελία της και επιφυλάσσεται
στη λήψη κάθε νόμιμου μέτρου για τη θωράκιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των
μελών της και τη διασφάλιση του δημοσίου
συμφέροντος.
Στην προσπάθεια αυτή σας θέλουμε συμμέτοχους, αφού η τήρηση της κείμενης νομοθεσίας αποτελεί υποχρέωση του κάθε δημοσίου
λειτουργού και υπερβαίνει την κάθε παράνομη
οδηγία που μπορεί να δίνει η οιαδήποτε Διοίκηση.
Ο Π.Σ.Δ.Α.Τ.Μ. έχει καταστήσει κοινωνούς
τους πάντες σχετικά με το ποιοι και μέχρι ποίου βαθμού έχουν το δικαίωμα να συντάσσουν
και να υπογράφουν ιδιωτικές τοπογραφικές
μελέτες.

Η εγκυρότητα της επιχειρηματολογίας του,
έχει κριθεί και δικαιωθεί ολοκληρωτικά αυτά
τα χρόνια σε περιπτώσεις όπου επαγγελματίες
κατήγγειλαν δημοσίους λειτουργούς που αρνούνταν να παραλάβουν τα τοπογραφικά τους
διαγράμματα γιατί απλά δεν είχαν το δικαίωμα
να τα συντάξουν. Έχει δικαιωθεί στο ΣτΕ και σε
πολιτικά δικαστήρια.
Σε μια περίοδο που οι κόποι τόσων χρόνων
φαίνεται να δικαιώνονται σας καλούμε να γυρίσετε την πλάτη στην παράνομη απόφαση της
Διοίκησής σας και να συνεχίσετε να εφαρμόζετε την ισχύουσα νομοθεσία.
Η επίκληση αυτή δεν στοχεύει μόνο στην
αφύπνιση της συναδελφικής σας αλληλεγγύης άλλα και στην γενικότερη αφύπνισή σας
εν όψει της επαγγελματικής ισοπέδωσης που
ακολουθεί με ταχύς βηματισμός την ήδη συντελεσμένη μισθολογική ισοπέδωση. Σας καλούμε να πάρετε ενεργή θέση εν όψει των νομικών ενεργειών στις οποίες θα προβεί ο Σύλλογος, για πράξεις που στην πραγματικότητα
βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τη Διοίκηση
της Εταιρείας.

n ΣΕΓΕΚ: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (12.12.2014)
Στις 11-12-2014 σε σχετικό δημοσίευμα της
εφημερίδας «Ναυτεμπορική» αναφέρθηκε
και ο ΣΕΓΕΚ και συγκεκριμένα η παρέμβασή
του σε συνεδρίαση του ΔΣ της ΕΚΧΑ ΑΕ με
θέμα την μερική ακύρωση του διαγωνισμού
Κτηματογράφησης με κωδικό ΚΤΙΜΑ_13.
Προς αποκατάσταση της αλήθειας είμαστε
υποχρεωμένοι να καταθέσουμε τα γεγονότα:
Στις 9-12-2014 εκπρόσωποι του ΔΣ του ΣΕΚΕΚ, παράλληλα με τον Πρόεδρο του ΠΣΔΑΤΜ και ανεξάρτητους μελετητές ζήτησαν να
καταθέσουν τις απόψεις του στο ΔΣ της ΕΚΧΑ
ΑΕ σχετικά με το εντός ημερησίας διατάξεως
θέμα που αφορούσε στην ακύρωση 22 συμβάσεων (επί συνόλου 28) του διαγωνισμού ΚΤΙΜΑ_13. Το ΔΣ της ΕΚΧΑ ΑΕ δέχθηκε να ακούσει τις απόψεις αυτές.
Οι θέσεις του ΣΕΓΕΚ που κατατέθηκαν ήταν οι
εξής:
1. Να μη ληφθεί άμεσα απόφαση περί ακύρωσης του διαγωνισμού αν δεν εκτιμηθούν όλοι
οι παράγοντες, με δεδομένο ότι δεν υπάρχει
καμία χρονική πίεση αφού δεν έχει λυθεί το
πρόβλημα της χρηματοδότησης του Κτηματολογίου.
2. Επειδή σαν λόγος ακύρωσης προβάλλεται
το δημόσιο συμφέρον, ζητήσαμε στην έννοια
αυτή να συνεκτιμηθεί η απώλεια εσόδων και
η επιβάρυνση του κόστους διαχείρισης από
τις καθυστερήσεις που θα προκαλέσει στην
υλοποίηση του Κτηματολογίου ενδεχόμενη
ακύρωση του διαγωνισμού. Όπως τονίστηκε,
κύρια εξαιτίας σειράς λανθασμένων επιλογών
που έκανε η ΕΚΧΑ ΑΕ στο παρελθόν, για διάφορους λόγους, όλοι οι διαγωνισμοί ανάθεσης
συμβάσεων Κτηματογράφησης της ΕΚΧΑ ΑΕ
καθυστερούν, δεν ολοκληρώνονται έγκαιρα,
με αποτέλεσμα το έργο του Κτηματολογίου να
παραμένει στάσιμο γεγονός που έχει σημαντικές επιπτώσεις στην αναπτυξιακή πορεία της
Χώρας.

Μετά την κατάθεση αυτών των απόψεων και
σύντομο διάλογο, τα μέλη του ΣΕΓΕΚ αποχώρησαν προκειμένου να συνεχιστεί η συνεδρίαση του ΔΣ της ΕΚΧΑ ΑΕ.
Πέραν των ανωτέρω, οφείλουμε να διευκρινίσουμε και κάποιες γενικότερες θέσεις του
Συνδέσμου στα θέματα του τιμολογίου των μελετών Κτηματογράφησης.
1. Όσον αφορά στα τιμολόγια των εργασιών
για τις μελέτες Κτηματογράφησης, στις 119-2013 στην επιστολή μας προς τον Υπουργό
ΠΕΚΑ σχετικά με την τότε προτεινόμενη μείωση κατά 28,75% των τιμολογίων αναφέραμε:
«ενδεχόμενη εφαρμογή του προτεινόμενου
κανονισμού αμοιβών μπορεί να οδηγήσει σε
οικονομικό αδιέξοδο τις μελέτες κτηματογράφησης». Η άποψη μας αυτή παραμένει σε
ισχύ.
2. Πληροφορηθήκαμε ότι την περασμένη
εβδομάδα εν κρυπτώ, χωρίς καμία δημόσια
διαβούλευση, έγινε μία αυθαίρετη επιπλέον
μείωση των τιμολογίων 12%. Ανεξαρτήτως
του απαράδεκτου αιτιολογικού της μείωσης
αυτής (που επικαλείται κυρίως τη μείωση του
εργασιακού κόστους λόγω της οικονομικής
κρίσης), είναι φανερό ότι πλέον η επισφάλεια
ολοκλήρωσης των μελετών Κτηματογράφησης
αυξάνεται σε κρίσιμο σημείο. Οι κίνδυνοι συνίστανται στη καθυστέρηση υλοποίησης ή και
στη πλήρη αδυναμία ολοκλήρωσης των μελετών, λόγω των υψηλών απαιτήσεων των μελετών σε πλήθος εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού σε συνδυασμό με τη χαμηλή
αμοιβή. Το δε επιχείρημα ότι η συμμετοχή των
εταιρειών στους πρόσφατους διαγωνισμούς
δείχνει ότι η αγορά έχει απορροφήσει τις μειώσεις των τιμολογίων και επομένως «αντέχει»
και περαιτέρω μείωση, κρίνεται απαράδεκτο.
Η βιωσιμότητα και η εφικτότητα ολοκλήρωσης
των συμβάσεων δεν κρίνεται από τη συμμετοχή (που τον τελευταίο καιρό γίνεται κυρίως
για λόγους επιβίωσης των εταιρειών και μόνο)
αλλά από την επιτυχή και έγκαιρη ολοκλήρωσή τους και τέτοιο δείγμα από συμβάσεις
που ανατίθενται με τα μειωμένα τιμολόγια δεν
υπάρχει.
3. Στον υπό ακύρωση διαγωνισμό η μέση έκπτωση ήταν 8,77% έναντι του 10% της εκτίμησης του οικονομικού σχεδιασμού της ΕΚΧΑ
ΑΕ., ή περίπου 35% αν αυτή αναχθεί σε τιμές
πριν από την μείωση των τιμολογίων του 2013.
Εκτιμούμε ότι οι εκπτώσεις αυτές είναι σε αρμονία με τις δυσκολίες του έργου και τις μέχρι
τώρα εκπτώσεις που έχουν δοθεί στις μελέτες
Κτηματογράφησης, συνυπολογιζομένης και
της οικονομικής κατάστασης και της πίεσης
που υφίστανται οι εταιρείες μέλη μας. Σε κάθε
περίπτωση, όταν ένας φορέας προκηρύσσει
ένα διαγωνισμό με συγκεκριμένο προϋπολογισμό, εξυπακούεται ότι μπορεί να χρηματοδοτήσει το έργο ακόμη και στο 100% του προϋπολογισμού αυτού. Οποιαδήποτε έκπτωση
απλά μειώνει περαιτέρω το κόστος του έργου.
4. Τέλος διευκρινίζεται ότι ο ΣΕΓΕΚ δεν παρεμβαίνει στις επιχειρηματικές επιλογές των
μελών του, ούτε υπαγορεύει πρακτικές που οι
εταιρείες θα ακολουθήσουν, αφού, στο πλαίσιο
του υγιούς ανταγωνισμού, συνήθως τα συμφέροντά τους είναι αντικρουόμενα. n
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ : ΟΦΕΛΟΥΣ ΜΕΤΡΩΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ –
ΤΟ ΕΡΓΟ FLOOD CBA
n της Βασιλικής Παπαδοπούλου, Χημικός Μηχανικός, MSc.
5. University of Kassel, Γερμανία
6. University Pablo de Olavide, Ισπανία
Το έργο FLOOD CBA είχε ως στόχο τη δημιουργία εργαλείων χρήσιμων για όλους τους φορείς
οι οποίοι εμπλέκονται σε ζητήματα ανάλυσης κόστους – οφέλους μέτρων πρόληψης πλημμυρών,
στο πλαίσιο διαφορετικών κοινωνικών και οικονομικών συνθηκών μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με βάση τον συγκεκριμένο άξονα το εταιρικό
σχήμα ανέπτυξε μεταξύ άλλων:
i) Μία διαδικτυακή Βάση Δεδομένων η οποία περιλαμβάνει όρους, προσεγγίσεις και μεθοδολογίες ανάλυσης κόστους-οφέλους διαχειριστικών
πλάνων πλημμύρας καθώς επίσης μελέτες, καλές
πρακτικές και γενικότερα υποστηρικτικό – ενημερωτικό υλικό στην περιοχή ενδιαφέροντος,
ii) Έναν Οδηγό Καλών Πρακτικών σχετικά με το
πώς μπορούν να διερευνηθούν και να ενσωματωθούν οι πτυχές κόστους – οφέλους στον σχεδιασμό αντιπλημμυρικών μέτρων, στο πλαίσιο ενός
διαχειριστικού πλάνου πλημμυρών.
iii) Έναν Οδηγό Καλών Πρακτικών σχετικά με
την αξιολόγηση μέτρων διαχείρισης πλημμυρών
μέσα από μία πολυκριτηριακή προσέγγιση η
περιοχές που αναγνωρίζονται ως οι πλέον ευά- οποία εκτός από οικονομικούς λαμβάνει υπόψη
λωτες βάσει σχετικών χαρτών επικινδυνότητας. κοινωνικούς, περιβαλλοντικούς και πολιτιστικούς
Τα συγκεκριμένα σχέδια διαχείρισης κινδύνου παράγοντες.
πλημμύρας θα πρέπει να αξιολογηθούν από τους Οι δράσεις και τα αποτελέσματα του FLOOD CBA
αρμόδιους φορείς λαμβάνοντας υπόψη πέραν των παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια του τελικού
τεχνικών τους χαρακτηριστικών, οικονομικούς συνεδρίου του έργου στη Θεσσαλονίκη, στις 3
παράγοντες, όπως τα σχετιζόμενα κόστη και οφέ- Δεκεμβρίου 2014, στο Ξενοδοχείο Μακεδονία
Παλλάς, από όλους τους φορείς που συμμετείλη που απορρέουν από την εκάστοτε επένδυση.
Το κόστος ενός σχεδίου διαχείρισης πλημμύρας χαν στο εταιρικό σχήμα. Επίσης παρουσιάστηκαν
είναι η συνολική αξία της προτεινόμενης επένδυσης στην οποία περιλαμβάνονται κόστη μελετών,
προμηθειών, κατασκευών, συντήρησης, εγκατάστασης, κλπ.
Τα οφέλη από την άλλη μεριά αφορούν μετρήσιμες ή μη μετρήσιμες ζημίες πλημμυρών οι οποίες δύνανται να αποφευχθούν μελλοντικά εφόσον
ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα προστασίας και
διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας.
Η μέχρι τώρα μελετητική εμπειρία μπορεί να δώσει πλήθος πληροφοριών αναφορικά με το κόστος
αντιπλημμυρικών έργων. Ωστόσο εμφανίζεται ένα
κενό στο πως μπορεί κανείς να αξιολογήσει τα
αντίστοιχα οφέλη και πως μπορεί να εφαρμόσει
μία ολοκληρωμένη ανάλυση κόστους – οφέλους Εκδήλωση με τίτλο «Σχεδιασμός και Κατασκευή
προκειμένου να οδηγηθεί στην πλέον συμφέρου- της Τοξωτής Γέφυρας Τσακώνας» διοργανώνει το
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του ΑΠΘ, με φροσα και αποτελεσματική λύση.
Το συγκεκριμένο κενό επιχειρεί να καλύψει το ντίδα του Εργαστηρίου Μεταλλικών Κατασκευών,
Ευρωπαϊκό Έργο FLOOD CBA - “Δημιουργία Βά- στις 16 Ιανουαρίου 2015 (ώρα 18:00). Η παρουσίσης Δεδομένων για μελέτες κόστους – οφέλους αση θα γίνει από τον μελετητή του έργου κ. Σταστο σχεδιασμό έργων προστασίας από τις πλημ- μάτη Σταθόπουλο Δρ. Πολιτικό Μηχανικό και τον
μύρες” το οποίο χρηματοδοτείται από τη Γενική συνεργάτη του κ. Κώστα Ζαχαριάδη, Διπλ. ΜηΔιεύθυνση Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Πολιτι- χανικό Συγκολλήσεων.Η γέφυρα της Τσακώνας
κής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης – «DG είναι η δεύτερη μεγαλύτερη σε άνοιγμα γέφυρα
στην Ελλάδα μετά από αυτή στο Ρίο-Αντίρριο και
ECHO».
Το έργο υλοποιείται παράλληλα σε έξι κράτη- μία από τις μεγαλύτερες τοξωτές γέφυρες στον
κόσμο. Έπειτα από μία εκτεταμένη κατολίσθηση
μέλη της Ε.Ε. από τους ακόλουθους φορείς:
1. SIGMA CONSULTANTS ΕΠΕ - Επικεφαλής τμήματος της Ε.Ο. Τρίπολης – Καλαμάτας στην
περιοχή της Τσακώνας, δημιουργήθηκε η ανάγκη
Εταίρος, Ελλάδα
2. Flood Hazard Research Center, Middlesex κατασκευής ενός φορέα ικανού να τη γεφυρώσει
με ασφάλεια στο σύνολό της, σε μία περιοχή υψηUniversity, Ηνωμένο Βασίλειο
3. National Institute for Hydrology and Water λής σεισμικότητας και γεωλογικής αστάθειας.
Για την επίτευξη αυτού του στόχου, σχεδιάσθηManagement, Ρουμανία
4. Research Centre for Geography and Regional κε μία τοξωτή γέφυρα μήκους 390 m. Το κύριο
Planning, University Nova de Lisboa, Πορτογα- άνοιγμα μήκους 300 m, το οποίο γεφυρώνει την
κατολίσθηση, αποτελείται από δύο κατακόρυφα
λία
Οι πρόσφατες πλημμύρες στη χώρα μας καθώς
και σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
με έμφαση στη Μεσόγειο και στα Βαλκάνια,
έχουν δείξει ότι το κόστος των ζημιών από τις
πλημμύρες μπορεί να είναι τεράστιο ή και ανυπολόγιστο όταν το αποτέλεσμα είναι οι απώλειες
ανθρώπινων ζωών. Μία από τις προτεραιότητες
της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα τελευταία χρόνια, είναι η Αξιολόγηση και τη Διαχείριση των Κινδύνων
Πλημμύρας μέσα από την Οδηγία 2007/60/ΕΚ.
Στο πλαίσιο της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ, τα κράτη
μέλη έχουν κληθεί να καταρτίσουν και να προτείνουν σχέδια διαχείρισης πλημμυρών για τις

ΕΚΔΗΛΩΣΗ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΘ

παραδείγματα καλών πρακτικών εφαρμογής μελετών κόστους - οφέλους και πολυκριτηριακών
μελετών για την αξιολόγηση μέτρων διαχείρισης
κινδύνων πλημμύρας. Εκπρόσωποι φορέων Πολιτικής Προστασίας, Περιβαλλοντικής Διαχείρισης,
Διαχείρισης Υδάτων και ακαδημαϊκοί φορείς από
Ελλάδα, Αγγλία, Ρουμανία, Γερμανία, Πορτογαλία και Ισπανία ανέλυσαν διαφορετικές πτυχές
στη διαχείριση πλημμυρών και παρουσιάστηκαν
οι εξελίξεις στην εφαρμογή της Οδηγίας για τις
πλημμύρες 2007/60/EC σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Εκ μέρους της Ελλάδας χαιρετισμό απηύθυναν ο
Πρόεδρος της Επιτροπής Φυσικών Καταστροφών
του ΤΕΕ, κ. Βασίλης Λεκίδης και ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, Κ. Χρήστος Μαμαρίκας. Για το παράδειγμα
του Έβρου και το πρώτο ελληνικό Διαχειριστικό
Πλάνο που εκπονείται στην περιοχή μίλησαν ο Διευθυντής της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής
Προστασίας της Περιφέρειας ΑΜΘ κ. Κώστας
Χουβαρδάς και ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Υδάτων Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας – Θράκης, κ. Γιώργος Καμπάς.
Αναλυτικότερες πληροφορίες και όλα τα παραδοτέα του FLOOD CBA μπορεί κανείς να αναζητήσει
στην ιστοσελίδα, www.floodcba.eu. n

χαλύβδινα παραβολικά τόξα βέλους 45 m και ένα
σύμμικτο κατάστρωμα πλάτους 22,80 m, αναρτώμενο από αυτά με 2x20 κατακόρυφους αναρτήρες.
Η πρόσβαση προς την κυρίως γέφυρα επιτυγχάνεται μέσω ενός αντηριδωτού φορέα από προεντεταμένο σκυρόδεμα μήκους 90 m και πλάτους
20,40 m.
Στην παρουσίαση θα αναπτυχθούν τα δεσπόζοντα
στοιχεία του σχεδιασμού και της μελέτης της γέφυρας, όπως επίσης και οι πλέον ενδιαφέρουσες
φάσεις της κατασκευής. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην τεχνολογία των ηλεκτροκολλήσεων, οι
οποίες απετέλεσαν καθοριστικό στοιχείο για την
υλοποίηση των τόξων. Το έργο βρίσκεται σήμερα
στη φάση ολοκλήρωσής του και αναμένεται να
παραδοθεί στην κυκλοφορία τον Μάρτιο 2015.
Η εκδήλωση θα γίνει στο κτίριο του ΚΕΔΕΑ
(Κόκκινο Κτίριο), 3ης Σεπτεμβρίου-Πανεπιστημιούπολη και
απευθύνεται
τόσο στους
φοιτητές όσο
και στους μηχανικούς μελετητές και
κατασκευαστές γιατί θα
παρουσιαστεί
η μελέτη και
η υλοποίηση
του έργου το
οποίοβρίσκεται στη φάση
ολοκλήρωσης. n
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TO ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ TOP-10,
Η ΑΧΡΩΜΑΤΟΨΙΑ ΚΑΙ
Η ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΟΥΣ
ΒΡΕΤΑΝΙΚΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ
n Eπιμέλεια: Aλεξάνδρα Γούτα
Ίσως η ανακάλυψη της τεχνολογίας που επιτρέπει σε άτομα με αχρωματοψία να δουν τη ζωή με ... άλλο μάτι να μη θεωρήθηκε τόσο σημαντική ώστε να εξασφαλίσει μια θέση στο παραπάνω Top-10 αλλά το
βέβαιο είναι ότι θα αλλάξει τη ζωή πολλών ανθρώπων, σύμφωνα με τη
Σχολή Επιστήμης των Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Νέας Αγγλίας
στο Νόργουϊτς.
Την ίδια ώρα, η Αρχή Αυτοκινητοδρόμων της Βρετανίας ψάχνει τρόπους
για να περιορίσει τη ηχορύπανση με πρωτοποριακό τρόπο και ζητάει
από κορυφαίες ομάδες μηχανικών να καταθέσουν τις δικές τους προτάσεις. Καλή ανάγνωση!

η Emily Underwood .
-Δέκα “μικροσκοπικοί” και φθηνοί δορυφόροι, διαμέτρου μόλις 10
εκατοστών και με το όνομα CubeSat, τοποθετήθηκαν στο διάστημα
μόνο φέτος κι άρχισαν ήδη να στέλνουν δεδομένα ικανά να βοηθήσουν
την επιστημονική έρευνα. Τους άξιζε πράγματι μια θέση στο Top-10,
έτσι δεν είναι;
-Ενα νέο επίτευγμα της συνθετικής βιολογίας ενδέχεται να δημιουργήσει ζωή με νέους όρους. Ο λόγος για την επέκταση του γενετικού αλφαβήτου με την τροποποίηση ενός βακτηρίου (E.coli), ώστε να περιέχει
δύο πρόσθετα νουκλεϊκά οξέα Χ και Υ, πέρα από τα συνήθη «γράμματα»
G, T, C και Α του γενετικού κώδικα του DNA!

Το top-10 του 2014 για την παγκόσμια επιστήμη

Πού μπορώ να μάθω περισσότερα για τα θεωρούμενα ώς τα 10 κορυφαία επιστημονικά επιτεύγματα του 2014;
Σε σχετικό άρθρο του περιοδικού Science (http://news.sciencemag.
org/) με τίτλο “Breakthrough of the year: The Top-10 scientific
achievements of 2014” (18/12/2014), όπου υπάρχει και αναλυτική
παρουσίαση κάθε καταχώρησης του Top-10, αρκεί κάποιος να πατήσει τον αντίστοιχο τίτλο.

Καθεμία από τις 10 θέσεις στο top-10 του περιοδικού Science για τα
κορυφαία επιστημονικά επιτεύγματα της χρονιάς που φεύγει, αποτελεί
τίτλο τιμής για τον κάτοχό της. Ωστόσο, η πρώτη θέση είναι σίγουρα
και πάντα η πιο “λαμπερή” και αυτή την κατέχει για φέτος η αποστολή
“Ροζέτα’ του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA) και η προσεδάφιση τής ρομποτικής διαστημικής συσκευής στον κομήτη με το
όνομα-γλωσσοδέτη 67P-Τσουριούμοφ/Γκερασιμένκο. Το γεγονός αυτό,
που κατεγράφη τον περασμένο Νοέμβριο, θεωρήθηκε πρωτοποριακό,
καθώς ήταν η πρώτη φορά στην ιστορία, που ένα ρομπότ όχι απλά κατάφερε να προσεδαφιστεί σε κομήτη, αλλά έστειλε στη Γη και ενδιαφέροντα ευρήματα σε σχέση με τη μεταφορά νερού και την εκκίνηση της
αλυσίδας της ζωής στον πλανήτη μας!
Τα υπόλοιπα εννέα επιτεύγματα είναι τα εξής:
-Πώς μεταμορφώθηκαν κάποιοι δεινόσαυροι σε πουλιά; Στη διάρκεια
του 2014 οι εξελικτικοί βιολόγοι έδωσαν πειστικές ερμηνείες για τη διαδικασία βάσει της οποίας έγινε η εξελικτική μετάβαση, που επέτρεψε
στα νέα φτερωτά είδη να επιβιώσουν όταν οι βιολογικοί τους πρόγονοι
οι δεινόσαυροι ...αποχαιρέτισαν μαζικά και για πάντα την Αλεξάνδρεια
πριν από περίπου 66 εκατ. χρόνια.
-Μπορεί το αίμα από νεαρά ποντίκια να αναζωογονήσει τον εγκέφαλο
και τους μυς των γηραιών τρωκτικών; Η απάντηση είναι θετική και ήδη
ξεκίνησε κλινική δοκιμή κατά την οποία νεαροί δωρητές δίνουν πλάσμα αίματος σε ασθενείς με Αλτσχάιμερ! “Του χρόνου τέτοια εποχή θα
ξέρουμε αν το αίμα των νέων ανθρώπων μπορεί να καταπολεμήσει μία
από τις πιο τρομαχτικές ασθένειες της ηλικίας” επισημαίνει η Jocelyn
Kaiser .
-Τα ψαρόνια, γνωστά αλλιώς και ώς μαυροπούλια, γνωρίζουν από τη
φύση τους να δημιουργούν σμήνη σε απόλυτο συγχρονισμό και συντονισμό, που μαγεύουν τούς θεατές όταν δουν τους υπέροχους σχηματισμούς στον ουρανό. Τώρα, ομάδα επιστημόνων θέλει να καταφέρει κάτι
αντίστοιχο με ρομπότ. Ετσι, έβαλε στόχο τη δημιουργία νέων ρομπότ και
του κατάλληλου λογισμικού, που τους επιτρέπει να λειτουργούν αυτόνομα σε σμήνη χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση.
-Αν κάποτε χρησιμοποιούσαμε τη φράση “σού έχει λασκάρει καμιά
βίδα” για να πειράξουμε κάποιον όταν μοιραζόταν μαζί μας κάποια
‘τρελή’ σκέψη, η τεχνολογία μεταθέτει το παιχνίδι στα ..νευρομορφικά
τσιπ, που μιμούνται την αρχιτεκτονική και τη λειτουργία του εγκεφάλου.
Το “θαύμα” έκαναν μηχανικoί πληροφορικής της IBM και άλλων εταιρειών. Μήπως έρχεται σιγά-σιγά η ώρα να αλλάξουν και οι σχετικές
εκφράσεις της καθομιλουμένης;
-Ανεξάρτητες ομάδες επιστημόνων κατέληξαν εντός του 2014 στην
ανάπτυξη δύο διαφορετικών μεθόδων για την καλλιέργεια στο εργαστήριο κυττάρων παρόμοιων με εκείνα που φέρουν το όνομα “βήτα”,
τα οποία παράγουν ινσουλίνη στο πάγκρεας. Οι μέθοδοι αυτοί δημιουργούν ελπίδες για την αντιμετώπιση του διαβήτη.
-Σε σπήλαιο της Ινδονησίας ανακαλύφθηκαν πρόσφατα έργα συμβολικής τέχνης, των οποίων η χρονολόγηση έδειξε ότι είναι ηλικίας 35.00040.000 ετών, δηλαδή ίσης ηλικίας (αν όχι μεγαλύτερης) από τα πασίγνωστα της δυτικής Ευρώπης.
-Επιστήμονες κατάφεραν μέσω οπτογενετικών μεθόδων να χειραγωγήσουν τη μνήμη ποντικιών, να διαγράψουν αναμνήσεις και να φυτέψουν
νέες, πλασματικές! “Ένα είναι σίγουρο: η μνήμη, που κάποτε θεωρείτο
ότι βρισκόταν εκτός των ορίων της επιστημονικής έρευνας, αρχίζει επιτέλους να αποκαλύπτει τα μυστικά της”, λέει (σε ελεύθερη μετάφραση)

Φωτογραφία: Independent. co.uk: Για πρώτη φορά μια διαστημική συσκευή κατάφερε
όχι μόνο να προσεδαφιστεί σε κομήτη αλλά και να στείλει στη Γη ενδιαφέροντα ευρήματα. Ετσι εξασφάλισε την πρώτη θέση στο Top-10 του περιοδικού Science.

Φωτογραφία: independent.co.uk. Tα νευρομορφικά τσιπ, που μιμούνται την αρχιτεκτονική και τη λειτουργία του εγκεφάλου είναι γεγονός. Το “θαύμα” έκαναν μηχανικoί
πληροφορικής της IBM και άλλων εταιρειών.
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Το 2014 η επιστήμη κινήθηκε με ...άλλη ταχύτητα. Κοιτάζοντας κάποιος τη λίστα με τα 10 κυριότερα επιστημονικά επιτεύγματα του έτους, που δημοσίευσε πρόσφατα το περιοδικό “Science” βρίσκεται ενώπιον
ανακαλύψεων που υπόσχονται άλματα στο μέλλον σε πολλαπλά επίπεδα, από την αρχαιολογία μέχρι τη
θεραπεία της νόσου του Αλτσχάιμερ και του διαβήτη και από την εξελικτική βιολογία μέχρι την αποκάλυψη των μυστικών της δημιουργίας του πλανήτη μας με τη μορφή που τον ξέρουμε σήμερα. Κάποιες από
αυτές, όπως η δυνατότητα διαγραφής της μνήμης και δημιουργίας πλασματικών αναμνήσεων σε ποντίκια
είναι σίγουρα πέρα από εντυπωσιακές και εξόχως ανησυχητικές...

Φωτογραφίες από την ιστοσελίδα του eyeteq. Οι ερευνητές του Πανεπιστημίου Ανατολικής Αγγλίας δεν βρήκαν απλά τον τρόπο για να αλλάξουν την εμπειρία τηλεθέασης
για του έχοντες αχρωματοψία αλλά και ξεκινούν να τον αξιοποιούν εμπορικά.

Πώς θα περιορίσουμε την ηχορύπανση
στους βρετανικούς δρόμους; Γρίφος για δυνατούς ...μηχανικούς
Φωτογραφία: περιοδικό Science: Τρομαχτικό αλλά πάντα εντυπωσιακό. Επιστήμονες
κατάφεραν να σβήσουν τη μνήμη ποντικιών και να τους “φυτέψουν” νέες, πλασματικές
αναμνήσεις.

Η παρακολούθηση τηλεόρασης (και όχι μόνο)
αλλάζει ριζικά για τους έχοντες αχρωματοψία
Περίπου 250 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως πάσχουν από αχρωματοψία, πράγμα που σημαίνει ότι εκτός των άλλων δυσκολιών στην
καθημερινότητά τους, δεν ...αξιώθηκαν ποτέ να δουν τις εικόνες με την
ενάργεια που τις αντικρίζουν όσοι βλέπουν τα χρώματα φυσιολογικά.
Αυτό όμως αλλάζει άμεσα, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την τηλεόραση.
Πώς; Μέσω της νέας τεχνολογίας, που ανέπτυξαν Βρετανοί ερευνητές
της Σχολής Επιστήμης των Υπολογιστών του Πανεπιστημίου της Ανατολικής Αγγλίας στο Νόργουιτς, με επικεφαλής τον καθηγητή Γκράχαμ Φίνλεϊσον. Μάλιστα, οι ερευνητές δημιούργησαν και την εταιρεία
Spectral Edge για να προωθήσουν εμπορικά το προϊόν. Το σύστημα,
καρπός μαθηματικών μοντέλων και ειδικών αλγορίθμων, φέρει την όχι και τόσο ευφάνταστη- ονομασία “Eyeteq” και δίνει στους θεατές με
αχρωματοψία τη δυνατότητα να διακρίνουν το κόκκινο από το πράσινο.
Το Eyetec μπορεί ήδη να ενσωματωθεί σε ψηφιακούς δέκτες και συσκευές τηλεόρασης!
Πού μπορώ να μάθω περισσότερα για την τεχνολογία που θα επιτρέψει στα άτομα με αχρωματοψία να απολαύσουν επιτέλους τηλεόραση;
-Σε άρθρο της βρετανικής εφημερίδας “Telegraph” (telegraph.
co.uk) με τίτλο “Invention will help colour blind watch television in
more detail” (5/12/2014)

Η Αρχή Αυτοκινητοδρόμων της Βρετανίας αποφάσισε να πάρει άλλον
...δρόμο από τον συνηθισμένο. Αντί να χρησιμοποιήσει τα παραδοσιακά μέσα περιορισμού της ηχορύπανσης, αποφάσισε να συνδυάσει δύο
διαφορετικά υλικά με τρόπο που παραμένει ζητούμενος. Για να λύσει
τον γρίφο, προσκάλεσε τρεις ομάδες προμηθευτών της, με μηχανικούς
υψηλού προφίλ, να προτείνουν προϊόντα που θα μπορούσαν να τοποθετηθούν στον Μ40, εξυπηρετώντας διπλό σκοπό. Αφενός να περιορίζουν
τον θόρυβο από την κίνηση των οχημάτων και αφετέρου να παράγουν
ρεύμα ώστε να χρηματοδοτούν το ίδιο το κόστος των μέσων περιορισμού της ηχορύπανσης.
Η shortlist με τις καλύτερες ιδέες -πάνω στις οποίες δουλεύουν αυτή
τη στιγμή οι εταιρείες ή/και κοινοπρακτικά σχήματα Atkins, Arup/URS
και WSP/Parsons Brinkerhoff- εκτιμάται ότι θα είναι έτοιμη την άνοιξη. Μέχρι τότε, ο δρόμος είναι μακρύς για τους τρεις συνυποψήφιους,
οι οποίοι θα πρέπει μέχρι τότε να έχουν σχεδιάσει, κατασκευάσει και
τεστάρει τα πρωτότυπα προϊόντα που θα αναπτύξουν.
“Είμαστε πραγματικά ενθουσιασμένοι με αυτή τη διαδικασία. Πιστεύουμε ότι εδώ υπάρχει μια ευκαιρία να κάνουμε τα πράγματα διαφορετικά
και καλύτερα. Εχουμε στο δίκτυό μας ηχοπετάσματα και σήμανση που
χρησιμοποιεί ηλιακή ενέργεια, αλλά αν καταφέρουμε να συνδυάσουμε
τα δύο θα είμαστε οι πρώτοι που το πετυχαίνουν στην Αγγλία” δήλωσε ο
επικεφαλής μηχανικός αυτοκινητοδρόμων της Αρχής, Mike Wilson.
Πού μπορώ να μάθω περισσότερα για το τι “μαγειρεύουν”
οι Βρετανοί στον Μ40;
Σε άρθρο του “New Civil Engineer” (Νce.co.uk) με τίτλο “Race on to
design innovative noise barriers for motorways” (22/12/2014).

20/498
ΤΕΥΧΟΣ

1 IANOYAPIOY 2015

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
Βούλα Πατουλίδου
αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης

“Αν τα καταφέρει η Περιφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας θα τα καταφέρει όλη η Ελλάδα”
n Άγγελος Αγγελίδης
Την εκτίμησή της ότι το ζήτημα της διαχείρισης
των απορριμμάτων επιβάλλει πολιτικές που ξεπερνούν τα όρια των περιφερειακών ενοτήτων,
εκφράζει με συνέντευξή της στο «Τεχνογράφημα», η αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης, Βούλα Πατουλίδου. Λέει ότι η Περιφέρεια δεν φέρει
ευθύνη για το μπάχαλο με τη μεταφορά των μαθητών στα σχολεία με λεωφορεία, ταυτίζεται με
τη θέση του ΤΕΕ/ΤΚΜ ότι ο Θερμαϊκός πρέπει να
αντιμετωπιστεί ως συνολικό οικοσύστημα, θεωρεί επιβεβλημένη τη βελτίωση του «Καλλικράτη», αναφέρεται στο ζήτημα της πεζοδρόμησης
της Αγίας Σοφίας και μιλά για την συνεργασία της
με τον Απόστολο Τζιτζικώστα.

λονίκης, στην οποία παρουσιάστηκε το μεγαλύτερο πρόβλημα. Αφού διαπιστώθηκε αυτό, οι
υπηρεσίες της Περιφέρειας σε συνεχή επαφή με
τις Δ/νσεις Εκπαίδευσης, προσπάθησαν να λάβουν ολοκληρωμένο το έργο από τις τελευταίες.
Τελικά στα τέλη Απριλίου, έγινε η συλλογή από
τις Υπηρεσίες της Π.Κ.Μ., των απαιτούμενων για
την προκήρυξη του έργου στοιχείων. Σύμφωνα
με τις ισχύουσες διατάξεις μέσα σε διάστημα
40 ημερών πραγματοποιείται από τις αρμόδιες
Υπηρεσίες της Π.Κ.Μ., η επεξεργασία των στοιχείων των μαθητών, η διαμόρφωση τους, η κοστολόγηση των δρομολογίων, η διερεύνηση των
δρομολογίων ΚΤΕΛ/ΟΑΣΘ κλπ και η σύνταξη
της σχετικής διακήρυξης, καθώς και η έκδοση
Ποιες είναι οι θέσεις σας επί του Περιφερεια- της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης
δαπάνης, η οποία εν προκειμένω ως πολυετής,
κού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων;
Το ζήτημα της διαχείρισης απορριμμάτων, επι- απαιτούσε, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις,
βάλλει πολιτικές που ξεπερνούν τα όρια περι- έγκριση από τον Γενικό Γραμματέα της οικείας
φερειακών ενοτήτων. Στην Ευρώπη εστιάζουν Αποκεντρωμένης Διοίκησης και έγκριση από την
στη συνολική, οργανωμένη και εξειδικευμένη Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου του Υπουρδιαχείριση. Εξίσου σημαντικό είναι να αποκτή- γείου Οικονομικών στον Ν. Θεσσαλονίκης. Η έκσουμε ως κράτος μια ενιαία, κεντρική πολιτική δοση της εν λόγω απόφασης πραγματοποιήθηκε
για τη ανακύκλωση. Τόσο η διαχείριση των απορ- τελικά στις 04-07-2014. Οπότε στις 04-07-2014
ριμμάτων και γενικά η συνολική περιβαλλοντική πραγματοποιήθηκε από την Περιφέρεια δημοσίαντίληψη αφορά άμεσα και την ίδια την κοινωνία, ευση της Διακήρυξης Διεθνούς Διαγωνισμού για
τον καθένα από εμάς ξεχωριστά. Η κοινωνία δεν τα σχολικά έτη 2014-2015 και 2015-2016 με ημεμπορεί να είναι απλώς παρατηρητής, έχει λόγο ρομηνία διενέργειας στις 22-08-2014. Λόγω του
ότι ο διαγωνισμός είναι διεθνής, πρέπει να προπου τον εκφράζει.
κηρύσσεται μέχρι και έξι μήνες πριν την έναρξη
Στην έναρξη κάθε σχολικής χρονιάς παρουσιά- των δρομολογίων και εφόσον η σχολική χρονιά
ζεται το πρόβλημα με τη μεταφορά των μαθητών. ξεκινά στις 10 Σεπτεμβρίου, ο διαγωνισμός θα
Για ποιο λόγο δεν αντιμετωπίζεται πιο έγκαιρα πρέπει να προκηρύσσεται μέχρι τις 10 Μαρτίου. Λόγω των καθυστερήσεων στη συγκέντρωση
και ποιος τελικά φέρει την ευθύνη;
Θα ήθελα αρχικά να ξεκαθαρίσω πως η Περιφέ- των απαραίτητων στοιχείων, για τους λόγους που
ρεια Κεντρικής Μακεδονίας και η Μητροπολιτική προαναφέρθηκαν, ο διαγωνισμός τελικά προκηΕνότητα Θεσσαλονίκης, δε φέρει καμιά ευθύ- ρύχτηκε 4 Ιουλίου, αντί της 10 Μαρτίου.
νη για το γεγονός ότι δεν μπορεί να γίνει ομαλά
η μεταφορά των μαθητών. Ο ρόλος της Π.Κ.Μ, Πολλά έχουν γραφεί και περισσότερα έχουν ειόπως και κάθε Περιφέρειας, ο οποίος σχετίζε- πωθεί για το έργο του μετρό. Είστε ικανοποιημέται, αποκλειστικά και μόνο, με την προετοιμασία νη από τη πορεία υλοποίησής του; Ποιος πιστεύγια την κατάρτιση της σχετικής διακήρυξης για ετε ότι ευθύνεται για την μεγάλη καθυστέρηση;
τη διενέργεια του διεθνούς, λόγω του ύψους της Είναι λογικό πριν καν ολοκληρωθεί η βασική
προϋπολογισθείσας δαπάνης, διαγωνισμού για το γραμμή να εξετάζονται και να προωθούνται οι
έργο της μεταφοράς μαθητών, είναι καθαρά δι- επεκτάσεις της;
εκπεραιωτικός. Τους όρους με τους οποίους θα Όπως γνωρίζεται, προκαλέσαμε με τον Περιφεγίνει η μεταφορά, τους θέτει το υπουργείο οικο- ρειάρχη κ. Τζιτζικώστα, σύγκλιση ειδικής Μηνομικών. Τους αποδέχονται ή όχι οι μεταφορείς τροπολιτικής Επιτροπής με στόχο τον εντοπισμό
και η Περιφέρεια κινεί τις διαδικασίες. Η Π.Κ.Μ των προβλημάτων που συντελούν στη μεγάλη καέχει μόνο την αρμοδιότητα της προετοιμασίας για θυστέρηση στο έργο του ΜΕΤΡΟ. Στην επιτροπή
την κατάρτιση της σχετικής διακήρυξης για τη προσκλήθηκαν και παρευρέθησαν, με κάποιες
διενέργεια του ανωτέρω διεθνούς διαγωνισμού. εξαιρέσεις, όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς για
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι Περι- την κατασκευή του ΜΕΤΡΟ έτσι ώστε οι πολίτες
φερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, της Θεσσαλονίκης να ενημερωθούν για το ποιος
Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων στο Ν. φταίει και που εντοπίζονται τα προβλήματα. Όλοι
Θεσσαλονίκης, και οι Δ/νσεις Πρωτοβάθμιας και κατανοούμε την πολυπλοκότητα του έργου. Οι καΔευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αποστέλλουν τα θυστερήσεις όμως δεν μπορούν να ξεπερνούν το
απαραίτητα στοιχεία στις υπηρεσίες της Π.Κ.Μ διπλάσιο του προβλεπόμενου χρόνου κατασκευκαι με καταληκτική ημερομηνία συγκέντρωσης ής. Το σίγουρο είναι ότι ένα έργο τόσο μεγάλου
των στοιχείων την 31.01.2014, προκειμένου η μεγέθους και τέτοιας δυσκολίας δεν δικαιολογεί
Π.Κ.Μ να προετοιμαστεί για τη διενέργεια του να απασχολεί προσωπικό με οχτάωρο και σε πενδιεθνούς διαγωνισμού. Όμως, φέτος, στις 31-01- θήμερη βάση. Οι βασικές γραμμές στο μετρό της
2014 είχε διαβιβαστεί στην Π.Κ.Μ. μόλις το 20% Αθήνας, κατασκευάστηκαν δουλεύοντας οι εργαπερίπου του έργου της μεταφοράς των 12.500 ζόμενοι, 24 ώρες την ημέρα σε τέσσερις βάρδιες,
μαθητών της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσα- 7 ημέρες την εβδομάδα. Το ίδιο συμβαίνει και με

τις επεκτάσεις του. Αν ο πρωθυπουργός έδινε
ρητή εντολή να ολοκληρωθεί το ΜΕΤΡΟ Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο του αρχικού χρονοδιαγράμματος, θα είχε περιοριστεί η όποια γραφειοκρατία ή δυστοκία των εμπλεκομένων φορέων;

Η συνάφεια όμως αυτή, ίσως να επιτευχθεί πιο
εύκολα και ασφαλέστερα αν ο Θερμαϊκός αντιμετωπιστεί ως συνολικό οικοσύστημα
Συμμερίζεστε την άποψη που διατύπωσε πρόσφατα το ΤΕΕ/ΤΚΜ πως ο Θερμαϊκός πρέπει να
αντιμετωπιστεί ως συνολικό οικοσύστημα και
όχι με τη λογική των “μετώπων”;
Αν βρίσκεσαι στη στεριά, βλέπεις τον Θερμαϊκό
ανά μέτωπο. Αν βρίσκεσαι στη θάλασσα βλέπεις τον κόλπο, ως ενιαίο μέτωπο, ως συνολικό
οικοσύστημα και λαμβάνεις υπόψη ιστορικά,
γεωγραφικά και περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά. Η λογική των μετώπων έχει βάση αρκεί να
υπάρχει συνάφεια στην αξιοποίηση αυτών και
προσαρμογή των δράσεων-επεμβάσεων τόσο στο
δυτικό παράκτιο μέτωπο που είναι υποβαθμισμένο περιβαλλοντικά όσο και στο ανατολικό αστικό
παραλιακό μέτωπο. Η συνάφεια όμως αυτή, ίσως
να επιτευχθεί πιο εύκολα και ασφαλέστερα αν ο
Θερμαϊκός αντιμετωπιστεί ως συνολικό οικοσύστημα.
Ποια η θέση της αντιπεριφέρειας για το λιμάνι
της Θεσσαλονίκης; Πώληση ή παραχώρηση;
Ο χώρος του λιμανιού έχει αναμορφωθεί. Οι παρεμβάσεις που έχουν γίνει, έχουν αναβαθμίσει,
τουλάχιστον αισθητικά την περιοχή. Η σημερινή
εικόνα δεν έχει καμιά σχέση με αυτή των προηγούμενων χρόνων. Το λιμάνι έχει γίνει ένα σημείο
συναντήσεων και πολιτιστικών δράσεων. Δεν
φέρνουν τα «κέρδη» αυτές οι δράσεις, απλά φέρνουν και άλλα κέρδη. Η Μητροπολιτική Ενότητα
Θεσσαλονίκης είναι κατηγορηματικά αντίθετη
στην προσπάθεια πώλησης που επιχειρείται από
το ΤΑΙΠΕΔ και είναι υπέρ της παρουσίας στρατηγικού επενδυτή, σε τομείς της λειτουργίας του
λιμανιού, όπου τα ιδιωτικά κεφάλαια μπορούν να
το βοηθήσουν να αναπτυχθεί. Παράλληλα, όπως
ανέφερα, ο χώρος του λιμανιού, μπορεί να αποτελέσει πρότυπο μοντέλο ανάπτυξης για τη Θεσσαλονίκη αξιοποιώντας και τη δημόσια ακίνητη
περιουσία, όπως το επιβλητικό κτίριο του τελωνείου. Οι εγκαταστάσεις και οι υποδομές υπάρχουν και μας περιμένουν.

Για να αντιμετωπίσουμε την ανεργία, στοχεύουμε στην ανάπτυξη της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της δια βίου μάθησης, τομείς ουσιαστικής σημασίας για την ανάπτυξη περιφερειακής
ικανότητας καινοτομίας
Πόσο ικανοποιημένη είστε από τη ποιότητα
ζωής των πολιτών στην περιφερειακή ενότητα
Θεσσαλονίκης και πως μπορείτε να συμβάλλετε
στη βελτίωσή του;
Βελτιώνεις την ποιότητα ζωής των πολιτών όταν
υπάρχουν δουλειές. Με τέτοια ποσοστά ανεργίας,
με πλήθος μικρομεσαίων κυρίως επιχειρήσεων
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να έχουν βάλει λουκέτο, δεν μπορεί να υπάρξει
ποιότητα στην ζωή μας. Θλίβεσαι όταν διαπιστώνεις ότι φτάσαμε στο σημείο να επιδοτείται με ευρωπαϊκά προγράμματα η φτώχεια. Το νέο ΕΣΠΑ,
το Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης 2014-2020, πρέπει
να αξιοποιηθεί σε τομείς που αφορούν την βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, την
ενθάρρυνση της νεανικής επιχειρηματικότητας,
την βελτίωση του βαθμού οικονομικής εκμετάλλευσης καινοτόμων ιδεών μέσω της μετατροπής
τους σε εμπορεύσιμα προϊόντα και υπηρεσίες.
Για να αντιμετωπίσουμε την ανεργία, στοχεύουμε
στην ανάπτυξη της εκπαίδευσης, της κατάρτισης
και της δια βίου μάθησης, τομείς ουσιαστικής
σημασίας για την ανάπτυξη περιφερειακής ικανότητας καινοτομίας. Η επικέντρωση των προγραμμάτων του σχολείου, της επαγγελματικής
και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε εγκάρσιες
ικανότητες, όπως η δημιουργικότητα, το επιχειρηματικό πνεύμα και η πρωτοβουλία, θα βοηθήσει τους νέους να αναπτύξουν το πλήρες δυναμικό τους για καινοτομία. Αυτό θα επιτευχθεί με
την προώθηση περισσότερων σχεδίων προκειμένου να στηριχθεί η αποτελεσματική συνεργασία
μεταξύ των κάθε είδους ιδρυμάτων εκπαίδευσης
και κατάρτισης και των επιχειρήσεων.

Η βελτίωση του προγράμματος «Καλλικράτης»,
τέσσερα χρόνια σχεδόν από την εφαρμογή του
και η ανάγκη επαναξιολόγησης του είναι επιβεβλημένη
Ο Καλλικράτης ήταν ένα μεγάλο βήμα για τη
χώρα. Έχουν ξεπεραστεί τα προβλήματα; Απέκτησε και πάλι σωστό βηματισμό η αυτοδιοίκηση;
Πράγματι ήταν ένα μεγάλο πρώτο βήμα. Αλλά
ακόμα και σήμερα, με τις όποιες τροποποιήσεις
έχουν συμβεί στον Καλλικράτη, ο αυτοδιοικητικός
χαρακτήρας τόσο της πρωτοβάθμιας όσο και της
δευτεροβάθμιας αυτοδιοίκησης εξακολουθεί να
παραμένει ασθενής αν συνυπολογίσουμε και τα
προβλήματα που δημιουργούν στο νέο θεσμό των
Περιφερειών, η μεγάλη περικοπή των θεσμοθετημένων πόρων. Η βελτίωση του προγράμματος

www.Liberty-news.gr

«Καλλικράτης», τέσσερα χρόνια σχεδόν από την
εφαρμογή του και η ανάγκη επαναξιολόγησης του
είναι επιβεβλημένη. Σας υπενθυμίζω την απάντησή μου στο ερώτημά σας για τα προβλήματα
στο έργο της μεταφοράς μαθητών. Ένα δύσκολο
έργο που αποδεικνύει περίτρανα τις αδυναμίες
που προκύπτουν όταν «λαλούν πολλά κοκόρια».
Επιπλέον, η θεσμοθέτηση της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης παράλληλα με την Αιρετή Περιφέρεια,
καταδεικνύει την δυσπιστία του κράτους στην Αυτοδιοίκηση και επιβεβαιώνει το σκεπτικό ότι, ο
πλήρης απογαλακτισμός των τοπικών διοικήσεων από τη μαμά κεντρική εξουσία ίσως να μην είναι τελικά επιθυμητός, από όλες τις κυβερνήσεις
έως σήμερα.
Πότε θα ολοκληρωθεί το κτίριο της 26ης Οκτωβρίου που ξεκίνησε για να στεγάσει υπηρεσίες
της ΝΑΘ; Ποιες τελικά υπηρεσίες θα φιλοξενήσει;
Εντός του 2015. Με άμεση προτεραιότητα στη μεταφορά-μετακόμιση υπηρεσιών που στεγάζονται
σε μη ιδιόκτητα κτίρια.
Η πεζοδρόμηση της Αγίας Σοφίας είχε μετατραπεί σε πεδίο αντιπαράθεσης περιφέρειας και
δήμου. Τελικά, ποιος έχει την αρμοδιότητα και
ποιο το μέλλον του πεζόδρομου;
Από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας δόθηκε πιλοτική άδεια πεζοδρόμησης την οποία ανανεώναμε
ανά δίμηνο/τρίμηνο, ενώ ταυτόχρονα ζητήθηκε
από τον Δήμο μια ολοκληρωμένη μελέτη για την
επιβάρυνση στην κυκλοφορία του κέντρου της
Θεσσαλονίκης λόγω της πεζοδρόμησης. Λαμβάνοντας υπόψη και την επιπλέον επιβάρυνση έως
την ολοκλήρωση των έργων του ΜΕΤΡΟ ζητήθηκε από το Δήμο να δοθεί μία λωρίδα κυκλοφορίας της Αγίας Σοφίας προς μια κατεύθυνση,
διατηρώντας έτσι ως ένα επίπεδο, τη λογική των
δρόμων ζευγών αντίθετων κατευθύνσεων κατά
μήκος του κέντρου. Η μελέτη αυτή δεν δόθηκε
ποτέ από τις υπηρεσίες του Δήμου, με αποτέλεσμα η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης να ανακαλέσει την
πιλοτική άδεια. Παρόλα αυτά, η πεζοδρόμηση

της Αγίας Σοφίας συνεχίζεται.
Μετά από περισσότερες από 8.000 μέρες, πόσο
επίκαιρο είναι το «Για την Ελλάδα ρε γαμώτο…»
που βγήκε από το στόμα σας την 5η Αυγούστου
1992 στη Βαρκελώνη; Τι μετουσίωνε εκείνη η
φράση;
Άχρι καιρού, και εφόσον εμείς ως Έλληνες δε
μείνουμε απλά τύποις σε λέξεις της γλώσσας
μας, που είναι μια καθόλα εννοιολογική γλώσσα, όπως παιδεία, ιστορία, θρησκεία, πατρίδα,
αλληλεγγύη, συνεργασία, αξιοκρατία, ισονομία,
ισηγορία, αυτοσεβασμό και σεβασμό στην ελευθερία (για όσους γνωρίζουν τι είναι ελευθερία),
υποχρεώσεις και δικαιώματα και ανακαλύψουμε
ξανά τις έννοιες σε αυτές τις λέξεις.
Με τον κ. Τζιτζικώστα προέρχεστε από διαφορετικούς πολιτικούς χώρους. Πόσο εύκολη ήταν η
προσέγγιση, η ταύτιση των απόψεων και η συνεργασία σας;
Ο Περιφερειάρχης Απόστολος Τζιτζικώστας, έκανε την υπέρβαση απεγκλωβίζοντας τον τόπο μας
από την όποια κομματική καθοδήγηση. Αποφάσισα να συμπορευτώ με τον κ. Τζιτζικώστα χάρη
και στην αντιστασιακή ευγένεια που επέδειξε στη
λογική της επιβολής αποφάσεων από τις κομματικές ηγεσίες. Με τη στάση του αυτή έδειξε το
νέο πολιτικό ήθος και τη νέα πολιτική σκέψη και
πρακτική της διοίκησης που θα ακολουθήσει.
Ο Απόστολος Τζιτζικώστας είναι χαρισματικός
άνθρωπος. Είναι ένας ευγενής άνθρωπος, ένας
ευγενής πολιτικός άνδρας που πρόσφερε ως Περιφερειάρχης και θα προσφέρει, ως Περιφερειάρχης, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
Ο συνδυασμός μας, η “Αλληλεγγύη”, ακούει μόνο
τους πολίτες. Δεν παίρνουμε γραμμή από κανέναν.
Και ακριβώς για αυτό το λόγο θα πετύχουμε τους
στόχους μας. Χωρίς την όποια παλαιοκομματική
μιζέρια, η οποία αντιπροσωπεύει το παρελθόν. Η
νέα διοίκηση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, δεσμεύτηκε στα 2.000.000 των πολιτών
της να αδράξει την πενταετία που ήδη ξεκίνησε,
γιατί μας δίνεται μια μοναδική ευκαιρία, ώστε να
αναδείξουμε τον τόπο μας, αξιοποιώντας και τον
πλούτο μας και το Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης
2014 – 2020, δηλαδή το νέο ΕΣΠΑ. Αν τα καταφέρει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας θα τα
καταφέρει όλη η Ελλάδα. Αυτό το μήνυμα πρέπει
να στείλουμε και αυτό το μήνυμα πρέπει να αξιοποιήσει η κεντρική διοίκηση στην πρωτεύουσα,
συμβάλλοντας στην ενίσχυση της διοικητικής και
οικονομικής αυτοτέλειας της αιρετής περιφερειακής αυτοδιοίκησης.
Πως σκοπεύετε να ενισχύσετε τη περαιτέρω συνεργασία της αντιπεριφέρειας με το ΤΕΕ/ΤΚΜ;
Ενόψει των νέων προγραμμάτων ΕΣΠΑ, που έχουν
σχέση με τις νέες τεχνολογίες και την καθαρή
ενέργεια, η Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης θεωρεί ότι η συνεργασία της με το ΤΕΕ θα
αναβαθμιστεί σε υψηλότερα επίπεδα. Η εμπειρία και η τεχνογνωσία που μπορεί να αντλήσει η
Μ.Ε.Θ. από το ΤΕΕ, κάνει την ανάγκη για στενότερη συνεργασία επιτακτική. n
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ΔΥΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 100 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ…
Πριν από εκατό χρόνια οι δήμοι της δυτικής Θεσσαλονίκης ήταν μικροί οικισμοί των 100 και 200
ατόμων. Ακολούθησαν τα προσφυγικά «κύματα»,
η αστυφιλία, η εσωτερική μετανάστευση και σήμερα οι δήμοι κατοικούνται από περίπου 350.000
ανθρώπους σύμφωνα με την τελευταία απογραφή
του πληθυσμού. Εκεί που κάποτε υπήρχαν χωράφια, αλώνια, στάνες και χωραφόδρομοι, αναπτύσσονται λεωφόροι, χιλιάδες πολυκατοικίες και
πολλές επιχειρήσεις.
Ένας από τους δήμους της περιοχής, εκείνος του
Παύλου Μελά, πήρε την πρωτοβουλία και διοργάνωσε ένα τριήμερο ποικίλων εκδηλώσεων με τίτ-

18ου αι.). Η επωνυμία του προσδιόριζε αναμφίβολα και το κύριο χαρακτηριστικό της παραγωγικής
απασχόλησης των κατοίκων του, τη γεωργία. Στις
αρχές του 19ου αιώνα προστέθηκαν στις γηγενείς οικογένειες και οι ημινομάδες κτηνοτρόφοι
Βλάχοι από τα Μεγάλα Λιβάδια του Πάικου (Ν.
Κιλκίς). Πυρήνας του αμιγούς ελληνικού Χαρμάνκιοϊ, κατοικούμενου από «217 ελληνοφρονούσας
ψυχάς» (1905), ήταν, σύμφωνα με τις πηγές, η
περιοχή γύρω από τον Ιερό Ναό του Αγίου Αθανασίου, γεγονός που εξηγεί και την ύπαρξη του ναού
από τη δεύτερη δεκαετία του 19ου αι. (κτιτορική
επιγραφή, 1819). Αξίζει μάλιστα να τονισθεί ότι ο

σπάνιες φωτογραφίες.
Η ίδια έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο γεγονός ότι
ακόμη κι όταν σημειώθηκε η αστική «έκρηξη»
τους, κατάφεραν σε ένα μεγάλο ποσοστό να διατηρήσουν έναν διαφορετικό χαρακτήρα από την
υπόλοιπη πόλη. «Σε ένα μεγάλο βαθμό οι δυτικές
συνοικίες έχουν διατηρήσει πυρήνες και κέντρα
αναψυχής, τα οποία ταυτίζονταν με τις παλιές
πλατείες. Έτσι, κράτησαν ένα χαρακτήρα που
θύμιζε λίγο ‘χωριό’», πρόσθεσε. Ιδιαίτερα ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα των εκδηλώσεων
δήλωσε ο δήμαρχος Παύλου Μελά, Δημήτρης
Δεμουρτζίδης, ο οποίος δεσμεύτηκε πως η δημοτική αρχή θα συνεχίσει και θα ενδυναμώσει
παρόμοιες δράσεις.
Οι εκδηλώσεις διοργανώθηκαν από τον δήμο
Παύλου Μελά σε συνεργασία με την Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας και τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης, το
τριήμερο 7-9 Δεκεμβρίου 2014.
Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν με τα εγκαίνια δύο φωτογραφικών εκθέσεων («Πρωτοσέλιδα Εφημερίδων Εποχής» από τη συλλογή του Κώστα Νίγδελη
και η έκθεση φωτογραφίας «Δι’ Εγκαταστάσεως
1914») οι οποίες πλαισιώθηκαν με ζωντανή μουσική από το μουσικό σχήμα «Πριν και Μετά» . Στη
συνέχεια, πραγματοποιήθηκε ημερίδα με τίτλο
«Πτυχές της Ιστορίας της Δυτικής Θεσσαλονίκης»
στο Κέντρο Πολιτισμού «Χρήστος Τσακίρης» στη
Σταυρούπολη. Την ίδια ημέρα έγιναν τα εγκαίνια
της έκθεσης φωτογραφίας «Σκαλίζοντας το Χρόνο», μία φωτογραφική αναδρομή στα 20 χρόνια
της Φωτογραφικής Λέσχης «Όψεις» του Δήμου
Παύλου Μελά.
Τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου 2014 πραγματοποιήθηκε προβολή με θέμα «Κινηματογραφώντας την
τρίτη ηλικία» σε επιμέλεια του κινηματογραφιστή
Γιώργου Κετσιακίδη. Ακολούθησαν καλλιτεχνικές
δράσεις από μαθητές των δημοτικών σχολείων
του Δήμου Παύλου Μελά, με πρωτοβουλία της
κας Βιργινίας Αρβανιτίδου, υπεύθυνης πολιτιστικών θεμάτων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης.
Άποψη της περιοχής της Νεάπολης το 1957 στη συμβολή των οδών Ελ.Βενιζέλου και Ανδ.Γ.Παπανδρέου. Από το αρχείο του Την Τρίτη 9 Δεκεμβρίου 2014, το τριήμερο των
Κέντρου Ιστορίας Θεσσαλονίκης. Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Ελληνικός Βορράς στις 14/3/1957
εκδηλώσεων ολοκληρώθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων της Μονής Λαζαριστών, με τη διοργάνωλο: «Δυτικά της Θεσσαλονίκης, 100 χρόνια μετά, ναός -έμβλημα μέχρι πρόσφατα του πρώην Δήση εργαστηρίου - Workshop δημιουργίας και φα1914-2014». Κατά τη διάρκειά του παρουσιάστη- μου Ευόσμου- αποτελεί, βάσει ειδικής μελέτης
ντασίας από τον Επίκουρο Καθηγητή Εικαστικών
καν σπάνιες φωτογραφίες, στις οποίες απεικονί- της Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, σπουδαίο
Τεχνών-Ψηφιακής Εικόνας της Σχολής Καλών
ζονται οι λεγόμενες και «υποβαθμισμένες» δυτι- ιστορικό μνημείο όχι μόνο του Ευόσμου, αλλά και
Τεχνών του Α.Π.Θ. Θανάση Πάλλα και από φοικές συνοικίες να μοιάζουν περισσότερο με χωριά της ευρύτερης περιοχής της δυτικής Θεσσαλονίτητές της Σχολής. Το αποτέλεσμα των εργασιών
της επαρχίας. Εύοσμος, Νεάπολη, Σταυρούπολη, κης.
θα οδηγήσει στο σχεδιασμό του νέου λογότυπου
Μενεμένη, Αμπελόκηποι, Ελευθέριο – Κορδελιό, Όπως εξηγεί η προϊστάμενη του τμήματος Αστικής
(logo) του Δήμου Παύλου Μελά. n
Ευκαρπία και Πολίχνη... Περιοχές που δέχθηκαν Ανάπτυξης του δήμου Παύλου Μελά και υπ.Δρ.
πάσης φύσεως πρόσφυγες και κατάφεραν να του ΑΠΘ, Παρασκευή Κούρτη, η περιοχή της δυαναδειχθούν σε μεγαλουπόλεις.
τικής Θεσσαλονίκης άλλαξε ριζικά με την έλευση
Χαρακτηριστική είναι η άποψη του Ευόσμου το του πρώτου κύματος των προσφύγων το 1914. «Γι’
1957, ο οποίος σήμερα είναι ο δεύτερος μεγαλύ- αυτό άλλωστε επιλέξαμε αυτή τη χρονιά ως αφετερος σε πληθυσμό δήμος της βορείου Ελλάδος, τηρία. Έτσι, φέτος συμπληρώνονται εκατό χρόνια
μοιάζει περισσότερο με ένα μικρό χωριό κάπου από την έλευση των πρώτων προσφύγων. Ακοστην επαρχία. Η ύπαρξη οικισμού εντός των ορίων λούθησαν τα υπόλοιπα κύματα των προσφύγων, οι
του σημερινού Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου χρο- εργάτες που ήρθαν από την επαρχία και έμειναν
νολογείται ήδη από τις αρχές του 17ου αιώνα. Ο δυτικά όπου υπήρχαν δουλειές. Μετά ήρθαν οι
οικισμός αυτός, γνωστός με το όνομα Χαρμάνκιοϊ πρόσφυγες από την τέως ΕΣΣΔ και ακολούθησε
(τουρκ. Harman köy: χωριό με αλώνια, αλωνότο- η μετακίνηση πολλών νέων –κυρίως- ανθρώπων
πος), ομώνυμος του εκτενούς οθωμανικού τσι- από το κέντρο της Θεσσαλονίκης προς τα δυτικά,
φλικιού, βρισκόταν δίπλα στον οδικό άξονα που αναζητώντας καλύτερη ποιότητα ζωής», είπε η κ.
οδηγούσε προς τον κάμπο της Θεσσαλονίκης-Βι- Κούρτη, η οποία ήταν η «ψυχή» των τριήμερων Άποψη του Ευόσμου το 1957. Από το αρχείο του Κέντρου
τωλίων (Μοναστηρίου). Κατοικούνταν αρχικά από εκδηλώσεων. Άλλωστε, με δική της έρευνας και Ιστορίας Θεσσαλονίκης. Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα
λίγες οικογένειες γηγενών (32 οικίες στα τέλη του προσωπικό κόπο ήρθαν στη δημοσιότητα οι τόσο Ελληνικός Βορράς στις 26/3/1957
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ

Α. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

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

Αρχιτεκτόνισσα ή απόφοιτη αντίστοιχης
σχολής ζητείται για το τμήμα Βιομηχανικού Σχεδιασμού και Πωλήσεων σε Ανώνυμη Εταιρεία με έδρα τη Θεσσαλονίκη.
Επιθυμητά προσόντα ευχέρεια στο λόγο
και γνώση αρχιτεκτονικών προγραμμάτων. Δίπλωμα οδήγησης και άριστη γνώση Αγγλικών απαραίτητα. Βιογραφικό
στο email: info@mic-metals.gr
Αρχιτεκτόνισσα ζητείται από τεχνικό γραφείο με γνώση ARCHICAD και
εμπειρία στην έκδοση οικοδομικών
αδειών και την τακτοποίηση αυθαιρέτων. Βιογραφικό στο email: tnendos@
gmail.com
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-εξωτερικών χώρων κτιρίων και περιβάλλοντα
χώρου. Απαραίτητη η άριστη γνώση
3Dstudiomax, vray, sketchup, autocad
και η καλή χρήση photoshop. Βιογραφικό στο email: archstudio_thess@
yahoo.gr
Αρχιτέκτων ή Πολιτικός Μηχανικός
ζητείται με εμπειρία στην έκδοση οικοδομικών αδειών, σύνταξη μελετών
και τακτοποίηση αυθαιρέτων. Γνώση
AutoCAD,Φωτορεαλιστικού προγράμματος, ΚΕΝΑΚ. Τηλ. 6974439357
Δομοστατικός μηχανικός ζητείται από
εταιρεία παραγωγής ξύλινων δομικών
στοιχείων με έδρα την ΒΙ. ΠΕ. ΣΙΝΔΟΥ.
Απαραίτητα προσόντα , εμπειρία σε στατικά προγράμματα, άριστη χρήση Η/Υ,
πολύ καλή γνώση Γερμανικών και Αγγλικών. Βιογραφικό στο fax 2310/795.167 ή
στο e-mail: info@euroco.gr
Ηλεκτρολόγος (ΑΕΙ/ΤΕΙ) με εμπειρία
στον χώρο των πωλήσεων (ηλεκτρολογικό υλικό) - καλές επικοινωνιακές &
οργανωτικές 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 λαμπτήρες LED και μια ευρεία
γκάμα προϊόντων ΑΠΕ (φωτοβολταϊκά
κλπ). Βιογραφικά στο email: cv@akdynamiki.gr
Μηχανολόγος ΑΕΙ /ΤΕΙ ζητείται για το
τμήμα μελετών - κοστολογήσεων από
εταιρία ηλιοθερμικών συστημάτων κλιματισμού και εξοικονόμησης ενέργειας. Η εμπειρία σε μελέτες Ηλιοθερμικών πεδίων και σε αντλίες θερμότητας
θα ληφθεί υπόψιν. Παρέχεται μισθός
ασφάλιση και bonus επί των μελετών
εφαρμογής και των έργων. Βιογραφικά
στο email: p.titaki@aico.gr ή Fax: 2310327308
Μηχανολόγος ή ηλεκτρολόγος με εμπειρία σε εκπόνηση ηλεκτρομηχανολογικών
μελετών και αδειοδότηση εγκαταστάσεων ζητείται από τεχνική εταιρία. Fax:
2310522682. Βιογραφικά στο email:
info@karanasios.com
Μηχανολόγος ΤΕ ζητείται από την εταιρία CLIMATEAM, για την οργάνωση και
διαχείριση του Τεχνικού Τμήματος της
εταιρίας. Απαραίτητα προσόντα: πτυχίο
Μηχανολόγου Μηχανικού ΤΕ Ενεργειακής Κατεύθυνσης, άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας, άνεση στον προφορικό
και γραπτό λόγο, επικοινωνιακές και

διαπραγματευτικές 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 στελέχωση
του Τμήματος Μελετών –Κατασκευών. Απαραίτητα : Πτυχίο Μηχανολόγου
Μηχανικού Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. Ενεργειακής
Κατεύθυνσης, εμπειρία στην μελέτη
και κατασκευή εγκαταστάσεων Κλιματισμού, 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 κατεύθυνσης) ζητείται από τεχνική εταιρεία
με έδρα την Θεσσαλονίκη. Απαιτείται
άριστο επίπεδο Αγγλικών. Πιθανή γνώση Γερμανικών θα συνεκτιμηθεί. Βιογραφικό στο email: proslipsienergy@
gmail.com
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΑΕΙ με τουλάχιστον 3
χρόνια μέλος του TEE με δυνατότητα τεχνικού ασφαλείας ζητείται για 4ωρη καθημερινή απασχόληση. Εταιρεία Σκίρων
Κλιματισμός ΑΒΕΕ info@skiron.gr, τηλ.
2310-463844.
Μηχανολόγος με εκπληρωμένη τη
στρατιωτική του θητεία ζητείται από
εταιρεία επεξεργασίας μετάλλων στη
ΒΙΠΕ ΣΙΝΔΟΥ. Βιογραφικά στο email:
deligiannis@delmetal.gr
Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος ζητείται από Βιομηχανία επεξεργασίας
ξύλου ΑΚRITAS με σκοπό την πλήρη
απασχόλησή τους στις εγκαταστάσεις
του εργοστασίου της στην περιοχή της
Αλεξανδρούπολης. Πολύ καλή γνώση
αγγλικής γλώσσας. Η γνώση της γερμανικής γλώσσας θα θεωρηθεί πρόσθετο
προσόν. Προϋπηρεσία σε Bιομηχανία
θα ληφθεί σοβαρά υπόψη. H εταιρεία
προσφέρει προοπτικές εξέλιξης σε ένα
δημιουργικό περιβάλλον εργασίας. Περισσότερες πληροφορίες: http://www.
kariera.gr
Πολιτικός ζητείται με αποδεδειγμένη
οκταετή εργοταξιακή εμπειρία. Απαραίτητες συστατικές επιστολές. Τηλ.: 2310445367. Fax: 2315-315470. Βιογραφικά
στο email: info@arisk-group.com.gr
Πολιτικός, νέα ή νέος, ζητείται από την
τεχνική εταιρεία “CONIC – Δομική Ενίσχυση”. Ηλικία έως 35 ετών με εμπειρία
σε θέματα ενίσχυσης-αποκατάστασης
κατασκευών ή/και γεωτεχνικών έργων.
Γνώση AutoCAD και στατικού προγράμματος, εργοταξιακή εμπειρία, μη
καταστροφικοί έλεγχοι σκυροδέματος,
δίπλωμα οδήγησης. Βιογραφικό στο
email: info@conic.gr
Πολιτικός ζητείται με αποδεδειγμένη
οκταετή εργοταξιακή εμπειρία. Απαραίτητες συστατικές επιστολές. Τηλ.: 2310445367, Fax: 2315-315470. Βιογραφικό
στο email: info@arisk-group.com.gr
Πολιτικός Μηχανικός ζητείται για πλήρη απασχόληση σε γραφείο συμβούλων μελετητών δημοσίων έργων στη
Θεσσαλονίκη. Απαραίτητα προσόντα:
10ετής μελετητική εμπειρία σε δημόσια υδραυλικά έργα, γνώση AUTOCAD,

Αγγλικών ή/και Γερμανικών. Επιθυμητή η κατοχή αντίστοιχου μελετητικού
πτυχίου. Βιογραφικό στο email: info@
hydromanagement.gr
Πολιτικός - αρχιτέκτονας ζητείται από
κατασκευαστική εταιρεία στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, απαραίτητα προσόντα
γνώση Αγγλικών. Απαραίτητη προϋπόθεση να είναι κάτοικος Ανατολική
Θεσσαλονίκης. Βιογραφικά στο email:
hr.latsios@gmail.com.
Πολιτικός με τουλάχιστον 7ετή εργοταξιακή εμπειρία με εμπειρία σε προμετρήσεις επιμετρήσεις κοστολόγηση έργων
και με καλή γνώση της
Αγγλικής γλώσσας ζητείται από τεχνική
εταιρία με έδρα τη Θεσσαλονίκη για στελέχωση του τεχνικού τμήματος. Απασχόληση εντός των γραφείων της
εταιρίας. Βιογραφικά στο email: info@
diastasicon.gr.
Πολιτικός με μικρή ή χωρίς καθόλου
εμπειρία, αρχιτέκτονας με γνώση τρισδιάστατου φωτορεαλισμού και animation
(sketch-up και lumion θα προτιμηθούν) ζητούνται από το Τεχνικό Γραφείο
Theodor&Tsief στη Θεσσαλονίκη. Βιογραφικά στο email: cvs.engineers57@
gmail.com με θέμα «Michanikos» για
την πρώτη θέση και «Architect» για τη
δεύτερη.
Πολιτικός για πλήρη απασχόληση σε
μελέτες στατικών. Επιθυμητά προσόντα:
Μεταπτυχιακές σπουδές σε δομοστατική
κατεύθυνση. Γνώση πακέτου στατικών
(π.χ.SOFiSTiK, LUSAS, RIB, ANSYS).
Επαγγελματική εμπειρία σε μελέτες Δημοσίου. Άριστα Αγγλικά, επιθυμητή γνώση Γερμανικών. Καλή γνώση μεταλλικών
κατασκευών. Άριστη χρήση AutoCAD
2014. Αποστολή βιογραφικών: info@
mavrakis-sa.gr
Τοπογράφος (φοιτητής) ο οποίος γνωρίζει να εκδίδει τοπογραφικά και πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης ζητείται. Τηλ. 6972494887
Χημικός Μηχανικός με ειδίκευση στη
διαχείριση αποβλήτων, με πενταετή
προϋπηρεσία στο κλάδο ζητείται για εργασία 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 πακέτου ASPEN ΗΥSYS. Τηλ. 6980539581.
Αποστολή Βιογραφικών στο email :
ximikoi.mixanikoi@gmail.com.

B. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Αρχιτέκτονας ζητείται από εταιρεία μελετών για συνεργασία ή στελέχωση με
πτυχίο μελετητή κατηγορίας μελετών 6,7.
Βιογραφικά στο email: jobs@infoplan.gr
Αρχιτέκτων ζητείται για στελέχωση εταιρείας ΜΕΚ Οικοδομικά, Πράσινο. Τηλ.
2310402960, 6977587578
Αρχιτέκτων με άριστες γνώσεις προγραμμάτων 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 ΠΡΑΣΙΝΟΥ ζητείται για στελέχωση τεχνικής εταιρίας. Βιογραφικά στο email:
panmasargreece@gmail.com

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ζητείται για
τη στελέχωση του πτυχίου ΜΕΕΠ εταιρίας, με ΜΕΚ Δ τάξης , και εργασία σε
Θεσσαλονίκη, με μεγάλη εμπειρία σε
δημόσια και ιδιωτικά έργα, άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας. ΚΩΔ. 2305.
Βιογραφικά στο email:sec@dionsa.
com, fax. 2310681461.
Ηλεκτρολόγος ή Μηχανολόγος ζητείται από Τεχνικό Γραφείο για εσωτερικός συνεργάτης. Τηλ. : 2310 254437.
Βιογραφικά 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
Μηχανολόγος Μηχανικός ζητείται για τη
στελέχωση του πτυχίου ΜΕΕΠ εταιρίας,
με ΜΕΚ Δ τάξης , και εργασία σε Θεσσαλονίκη, με μεγάλη εμπειρία σε δημόσια και ιδιωτικά έργα, άριστη γνώση της
αγγλικής γλώσσας. ΚΩΔ. 2405. Βιογραφικά στο email:sec@dionsa.com, fax.
2310681461.
Μηχανικός ζητείται για συνεργασία σε
τεχνική εταιρεία που εδρεύει στην περιοχή της Σουρωτής. Απαραίτητο να γνωρίζει 4178/13 και σχεδιαστικά
προγράμματα. Βιογραφικά στο email:
info@anadomi.gr
Πολιτικός Μηχανικός ζητείται για τη
στελέχωση του πτυχίου ΜΕΕΠ εταιρίας,
με ΜΕΚ Δ τάξης , και εργασία σε Θεσσαλονίκη, με μεγάλη εμπειρία σε δημόσια και ιδιωτικά έργα, άριστη γνώση της
αγγλικής γλώσσας. ΚΩΔ. 2505. Βιογραφικά στο email:sec@dionsa.com, fax.
2310681461.
Πολιτικός Μηχανικός ζητείται από Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία Δημοσιών Έργων
για στελέχωση με ΜΕΚ Δ (Γενικό).
Τηλ.: 23210 51222. Βιογραφικά στο
email: mnaskou@yahoo.com
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 μελετών για συνεργασία ή στελέχωση με
πτυχίο μελετητή κατηγορίας μελετών 8
και οποιοιδήποτε άλλη. Βιογραφικά στο
email: jobs@infoplan.gr
Πολιτικός Μηχανικός ζητείται από Tεχνικό Γραφείο για εσωτερικός συνεργάτης. Τηλ.: 2310 254437. Αποστολή
Βιογραφικών στο email : tech.grafeio@
gmail.com
Πολιτικός έμπειρος σε μεταλλικές κατασκευές ζητείται από Α.Ε.
Τεχνική εταιρεία για συνεργασία.
Τηλ. 2310329200 Φαξ. 2310327385
Τοπογράφος ζητείται από εταιρεία μελετών για συνεργασία ή στελέχωση,
με πτυχίο μελετητή κατηγοριών 16,10.
Αποστολή Βιογραφικών στο email :
jobs@infoplan.gr
Τοπογράφος με μελετητικό πτυχίο Κατηγορία 10 ( τάξη Β΄) και κατηγορία 16 (
τάξη Γ΄) για στελέχωση μελετητικής εταιρείας. Τηλ.2310501511& 697731181,
email : karatosios@gmail.com
Για προσλήψεις Μηχανικών στο εξωτερικό απευθυνθείτε στο site του ΤΕΕ
www.tee.gr

24/498
ΤΕΥΧΟΣ

1 IANOYAPIOY 2015

07

498

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΤΕΥΧΟΣ

03

n Γιορτές ...χωρίς

04-05

n Kρίσιμος μήνας
για το Mετρό Θεσσαλονίκης ο Iανουάριος
n Παράταση ενός έτους
για τον ΦΠA αυτοπαράδοσης οικοδομών ζητά
το TEE/TKM
n Πληροφορίες για τον ΝΟΚ

08-09

n «Α» ΤΕΕ/ΤΚΜ:
Ναι στην ίδρυση ταμείου
επαγγελματικής ασφάλισης και την αυτόνομη
πορεία του ΤΣΜΕΔΕ.
Σε «κόκκινο συναγερμό»
οι μηχανικοί μετά την 		
ενέργεια του ΕΤΑΑ

n “Nτεμπούτο” του νέου 		
Πειθαρχικού Συμβουλίου
του TEE/TKM

n Τρεις νέες
Ομάδες Εργασίας

n Eνδιαφέρουν

06

n Εννέα δράσεις στον
προγραμματισμό της
Μόνιμης Επιτροπής
Αρχιτεκτονικών Θεμάτων

n Η Ο. Ζηκοπούλου νέο
τακτικό μέλος της “Α”

10-11
12-13

n Tο πόρισμα της ομάδας
εργασίας για το ΡΣΘ

14-15

n Mε μια ματιά

17

n Ανάλυση κόστους:
όφελους μέτρων
διαχείρισης κινδύνων
πλημμύρας – Tο έργο Flood
CBA
n Eκδήλωση του τμήματος
Πολιτικών Mηχανικών ΑΠΘ

18-19

n Inno corner:
To επιστημονικό
TOP-10, η αχρωματοψία
και η ηχορύπανση τους
βρετανικούς δρόμους

20-21

n Βούλα Πατουλίδου
“Αν τα καταφέρει η Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας θα τα
καταφέρει όλη η Ελλάδα”

22

n Δυτική Θεσσαλονίκη,
100 χρόνια μετά…

23

n Ζητείται

16

n Συλλογικά_παραταξιακά

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

