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Το τέλος δεν είναι υποχρεωτικά κάτι κακό
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To Τεχνογράφημα δημοσιεύει ενυπόγραφες επιστολές αναγνωστών,
οι οποίες εκφράζουν την άποψη του συντάκτη τους. Η σύνταξη διατηρεί
το δικαίωμα να συντομεύει τα κείμενα.

Το τέλος δεν είναι υποχρεωτικά κάτι κακό. Η ίδια η νομοτελειακή του λειτουργία
το “βαφτίζει” προπομπό και συνένοχο τής καινούργιας αρχής. Κι είναι οι καινούργιες αρχές που με τη σειρά τους φέρνουν την πρόοδο και την εξέλιξη, όσο επίπονα
κι αν είναι ενίοτε τα πρώτα βήματα στο “απάτητο” έδαφος.
Για να ξεκινήσει κάτι καινούργιο, κάτι παλιό τελειώνει από καταβολής κόσμου
-διαφορετικά αντί για e-mails θα ανταλλάσσαμε ακόμη μηνύματα με ταχυδρομικά
περιστέρια.
Φυσικά, αν η αρχή συνοδεύεται από το ρίγος του ενθουσιασμού, το τέλος είναι
συνυφασμένο με τη συγκίνηση.
Και για το “Τεχνογράφημα”, που φέτος κλείνει 23 χρόνια ύπαρξης και 500 τεύχη,
το τεύχος που κρατάτε στα χέρια σας ή ξεφυλλίζετε ηλεκτρονικά στον υπολογιστή
σας είναι το τελευταίο και αυτό μας συγκινεί.
Είκοσι τρία χρόνια συμβίωσης δεν είναι και λίγα! Είναι χιλιάδες σελίδες, εκατοντάδες κείμενα, δεκάδες συνεντεύξεις, είναι πιεστικές προθεσμίες, ακροβασίες
πάνω σε καινούργια πράγματα, κρυφοκοίταγμα σε ξένα περιοδικά του είδους, πολλές ώρες πρωινών συναντήσεων των μελών της εκάστοτε συντακτικής επιτροπής
για να βρεθεί -μετά από ανελέητο brainstorming και ενίοτε αποφασιστικές κόντρες
και διαφωνίες- εκείνη η καλή ιδέα για ένα αφιέρωμα ή μια μόνιμη στήλη, το πρόσωπο που θα δώσει την επόμενη συνέντευξη ή θα γράψει το προσεχές άρθρο...

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

Το “Τεχνογράφημα” είναι άνθρωποι. Μηχανικοί και δημοσιογράφοι, που συναντιόντουσαν κάθε εβδομάδα στις 8.30 ή τις 9 το πρωί για να καταθέσουν απόψεις, πριν
καν πιουν πρωινό καφέ. Οι εκάστοτε πρόεδροι του ΤΕΕ/ΤΚΜ, που μέσα στις τόσες
υποχρεώσεις, κάθονταν κι αυτοί “πουρνό-πουρνό’ σε αυτό το τραπέζι των ιδεών.
To “Τεχνογράφημα¨είναι χρονογράφημα. Καταγράφει την επικαιρότητα και τα
γεγονότα και τα “κρατάει” για μελλοντική αναφορά. Και διηγείται δυστυχώς μια
ιστορία επαναλαμβανόμενων αναγκών, επαναληπτικών αιτημάτων, ζητημάτων
copy-paste. Μετρό Θεσσαλονίκης, ρυθμιστικό σχέδιο, κυκλοφοριακό, ατμοσφαιρική ρύπανση, διαχείριση απορριμμάτων, αυθαίρετα, έλλειψη χώρων στάθμευσης...
Ανεργία, αποβιομηχάνιση, οικονομικά προβλήματα...
Είκοσι τρία χρόνια αναγκαστικό repeat -όχι βέβαια λόγω έλλειψης φαντασίας
αλλά εξαιτίας του γεγονότος ότι πολύ λίγα άλλαζαν από χρόνο σε χρόνο... Repeat
μέσα από τα υπομνήματα των ΔΕΘ προς τους εκάστοτε πρωθυπουργούς, μέσα από
δεκάδες εκδηλώσεις, μέσα από συνεντεύξεις Τύπου και άρθρα...
Ας ελπίσουμε ότι η νέα εποχή στην προβολή του ΤΕΕ/ΤΚΜ θα σημάνει και νέα
ήθη και έθιμα στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν τα πράγματα στη Θεσσαλονίκη
και την Κεντρική Μακεδονία. Στο εξής θα ενημερώνεστε για τη δραστηριότητα του
Τμήματος με τρεις διαφορετικούς τρόπους: ένα εβδομαδιαίο newsletter με ενημερωτικό χαρακτήρα για θέματα που αφορούν τους μηχανικούς και την ατζέντα
της εβδομάδας, ένα ιστολόγιο (blog) εξειδικευμένης θεματολογίας και μια σελίδα
στο Facebook.
Τέλος μιας εποχής, αρχή μιας άλλης! Σας θέλουμε μαζί μας στη διαδρομή!
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ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗ ΠΙΤΑ ΤΟΥ
ΓΙΑ ΤΟ 2015 ΕΚΟΨΕ ΤΟ ΤΕΕ/ΤΚΜ

παρεμβάσεων που άλλαξε άρδην την καθημερινότητα όλων των Ελλήνων, διαμόρφωσε πρωτοφανείς συνθήκες στον τεχνικό κόσμο, με επακόλουθο την εκτίναξη της ανεργίας στον κλάδο,
την κατάρρευση των τεχνικών επιχειρήσεων, την
απαξίωση του ρόλου του μηχανικού” τόνισε.

Σαφές μήνυμα προς τις νέες ηγεσίες των παραγωγικών υπουργείων, σε σχέση με τα έργα και
τις παρεμβάσεις που πρέπει οπωσδήποτε να
προωθηθούν στη Θεσσαλονίκη και την Κεντρική
Μακεδονία, έδωσε ο πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ,
Πάρις Μπίλλιας, με αφορμή την ομιλία του στην
εκδήλωση κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας του
Τμήματος, το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου.
Παράλληλα επισήμανε εκ νέου την ανάγκη να
αποκτήσει η πόλη μια νέα δραστηριότητα αναφοράς, ένα brand name, καθώς -όπως είπε- τα
τελευταία 30 χρόνια η Θεσσαλονίκη όχι απλώς
δεν εξελίσσεται -παρότι έχουν γίνει μελέτες επί
μελετών και έχουν εξαγγελθεί στρατηγικοί στόχοι- αλλά περιθωριοποιείται.
Ο ίδιος απαρίθμησε τα προβλήματα που μαστίζουν τον κλάδο των μηχανικών εξαιτίας των κυβερνητικών επιλογών μετά την εκδήλωση της οικονομικής κρίσης (όπως η αντιμετώπισή τους ως
εξιλαστήριων θυμάτων από τη φορολογία αλλά
και η απόφαση επιβολής στον κλάδο -εν μία νυκτί και χωρίς να αναλογιστική μελέτη ή απαίτηση
κάλυψης ταμειακής ανάγκης του ασφαλιστικού
ταμείου των μηχανικών- της υποχρέωσης αλλαγής ασφαλιστικής κατηγορίας ανά τριετία, που
είχε ως αποτέλεσμα τη σταδιακή εξωπραγματική
αύξηση των εισφορών) .
Πρόσθεσε δε, ότι οι ιδιωτικοποιήσεις, το fast
track αλλά και ο ίδιος ο τρόπος της ανάπτυξης
της μεταποιητικής δραστηριότητας, δεν πρέπει ν’ αντιμετωπίζονται πλέον με τη λογική του
“άσπρο-μαύρο” ή του “τα πουλάω όλα’ ή ‘δεν
πουλάω τίποτα”.
Όσον αφορά τον κλάδο καθεαυτόν, ο κ.Μπίλλιας

σημείωσε ότι ο πρώην πρόεδρος του κεντρικού
ΤΕΕ και πλέον αναπληρωτής υπουργός, Χρήστος
Σπίρτζης, γνωρίζει από πρώτο χέρι τα προβλήματα του κλάδου, τα ανοιχτά μέτωπα, τη δυσκολία
να κάνεις τη δουλειά σου ακόμα και όταν έχεις
δουλειά.
Απομυζώντας το ΠΔΕ για να μπει χαλινάρι στο
χρέος
“Στους μηχανικούς το κακό είχε αρχίσει να φαίνεται πριν ξεσπάσει η κρίση. Αμέσως μετά τα
Ολυμπιακά έργα η Πολιτεία απομυζούσε το ΠΔΕ
για να χαλιναγωγήσει το χρέος. Η μείωση του
ΠΔΕ μείωνε πολλαπλασιαστικά το ρυθμό ανάπτυξης, δεδομένου ότι η κατασκευή αφορά 150
και πλέον επαγγέλματα, ως κλάδος εντάσεως
εργασίας μοιράζει χρήμα σε πολλά νοικοκυριά,
το οποίο κάνει δύο και τρεις φορές το γύρο της
οικονομικής αλυσίδας. Και βέβαια αφορά άμεσα
τη δυναμική και ντόπιας προστιθέμενης αξίας
παραγωγή δομικών υλικών. Βλέπετε ο κλάδος
μας είναι κάτι σαν βαρόμετρο για το πώς πάνε τα
πράγματα στην Ελλάδα” σημείωσε ο κ. Μπίλλιας.
Πρόσθεσε ότι, με την κρίση η πολιτεία επιχείρησε να αναμορφώσει τις εργασιακές σχέσεις,
παρενέβη στις οικονομικές συμφωνίες, επαναπροσδιόρισε τα ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά
ζητήματα, στραγγάλισε εντελώς το ΠΔΕ και τους
πόρους στους ΟΤΑ και στους φορείς του Δημοσίου, άλλαξε δυο τρεις φορές τα φορολογικά και
δρομολόγησε σειρά νόμων προσπαθώντας να
θέσει νέο πλαίσιο στο παραγόμενο τεχνικό έργο,
ιδιωτικό και δημόσιο.
“Το εκρηκτικό μείγμα αυτών των πολυεπίπεδων

Τα εξιλαστήρια θύματα
Την κατάσταση έφερε στο απροχώρητο η προσφιλής στους κυβερνώντες διαδικασία προσφοράς
εξιλαστήριων θυμάτων. Οι μηχανικοί στοχοποιήθηκαν ως μία συντεχνία που φοροδιαφεύγει και
λυμαίνεται την πολιτεία, με ένα «ευγενές» ταμείο
που πρέπει να εισφέρει τα αποθεματικά του στην
διάσωση του κράτους.
Εν μία νυκτί, χωρίς να προηγηθεί καμία αναλογιστική μελέτη και χωρίς καμία απαίτηση κάλυψης
ταμειακής ανάγκης του ταμείου , επιβλήθηκε στον
κλάδο μας η υποχρεωτική άνοδος ασφαλιστικής
κατηγορίας ανά τρία έτη με αποτέλεσμα την σταδιακή εξωπραγματική αύξηση των εισφορών. Η
προφανής συνέπεια είναι οι νέοι συνάδελφοι να
μην εγγράφονται και οι παλαιότεροι ν’ αδυνατούν
να πληρώσουν τις εισφορές.
Για τις θεσμικές αλλαγές στο δημόσιο και ιδιωτικό έργο
Αναφερόμενος στις θεσμικές αλλαγές που αφορούν το δημόσιο και ιδιωτικό έργο, ο κ.Μπίλλιας
επισήμανε ότι “ορισμένες δηλώνουν πραγματικά
προσπάθεια εκσυγχρονισμού και προώθησης
τόσο της διαφάνειας όσο και της βελτίωσης του
παραγόμενου έργου και μάλιστα υπήρξαν προτάσεις του ΤΕΕ. Γνωρίζουμε όμως όλοι καλά πόσο
σημαντικό θέμα είναι η διαδικασία, ο τρόπος και
ο χρόνος. Για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή που
μιλάμε, δεν μπορεί να γίνει δημοπράτηση δημόσιου έργου γιατί ενώ οφείλει να ακολουθήσει
τη νέα ηλεκτρονική διαδικασία, δεν υπάρχει το
πλαίσιο εφαρμογής. Και μένει στον αέρα. Tο ίδιο
συμβαίνει και με την ηλεκτρονική πολεοδομία.
Με δεδομένα αυτά που είπα πριν για τη σημασία
της κατασκευής στην οικονομία, σε οποιαδήποτε
οικονομία όχι μόνο στην δική μας του περιορισμένου εύρους και ποικιλότητας, οφείλει να δοθεί
ιδιαίτερη σημασία και στο ιδιωτικό έργο”.
Πρόσθεσε ότι το ΤΕΕ/ΤΚΜ έχει επανειλημμένα θέσει το ζήτημα της ανάγκης βελτίωσης του
υφιστάμενου κτιριακού αποθέματος, από άποψη
ενεργειακή, μείωσης, γενικότερα, του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, αντισεισμικής συμπεριφοράς, λειτουργικότητας, αισθητικής. Υπάρχουν
προτάσεις και μπορούν να εξευρεθούν κονδύλια
δεδομένου ότι συνάδουν με επιταγές της ευρωπαϊκής ένωσης αλλά και προγραμμάτων ενίσχυσης της μικρής κλίμακας κατασκευαστικής δραστηριότητας.

“Μπορεί όμως και χρειάζεται να προχωρήσει και
η κατασκευή νέων έργων. Προς αυτή την κατεύθυνση χρειάζεται και η απλοποίηση των διαδικασιών υποδοχής επενδύσεων ιδιαίτερα στον τουριστικό τομέα” υπογράμμισε.
Κατά τον Πάρι Μπίλλια, χρειάζεται να κατανοήσουμε και να διακηρύξουμε ότι φαστ τρακ δεν
σημαίνει σώνει και καλά άνευ ορίων άνευ όρων
όπως και ιδιωτικοποίηση δεν σημαίνει σώνει και
καλά ξεπούλημα. Υπάρχουν εκατοντάδες ακίνητα
στην Ελληνική Επικράτεια που μπορούν να αξιοποιηθούν επωφελέστατα, για τον επενδυτή, για το
Ελληνικό Δημόσιο, για τις τοπικές κοινωνίες, για
τον κόσμο που θα δουλέψει στην κατασκευή, για
τα υλικά ελληνικής προστιθέμενης αξίας που θα
χρησιμοποιηθούν, για τον κόσμο που θα δουλέψει
στη λειτουργία, για τη βελτίωση της εικόνας του
τόπου και του περιβάλλοντος.
Το ότι η πορεία του κλάδου δείχνει την πορεία των
αναπτυξιακών πραγμάτων της χώρας κυρίες και
κύριοι, επιβεβαιώνεται και από την τύχη της βιομηχανικής παραγωγής. Η περιοχή μας βίωσε την
αποβιομηχάνιση και την ανεργία μια δεκαετία και
πλέον πριν την κρίση, με τη μεταφορά στις όμορες
χώρες ή το κλείσιμο βιοτεχνικών μονάδων.
Έτσι (δεν) δημιουργείται η απασχόληση
Κλειδί για την ορθολογική και αποτελεσματική
αξιοποίηση αυτών των πλεονεκτημάτων είναι η βιώσιμη ανάπτυξή τους, η ορθολογική χωροθέτηση
των σχετικών δράσεων σε συνδυασμό με την εστιασμένη ανάπτυξη δορυφορικής μεταποιητικής
δραστηριότητας. αν οι μη ανανεώσιμες ορυκτές
ύλες εξάγονται χύδην, εάν τα γεωκτηνοτροφικά
προϊόντα διακινούνται ακατέργαστα και εάν όλος
ο εξοπλισμός, από τον απλούστερο δυνατό τουριστικό έως τον πλέον προηγμένο των ανανεώσιμων
πηγών, είναι εισαγόμενος, τότε η απασχόληση θα
είναι η ελάχιστη δυνατή, η εγχώρια προστιθέμενη
αξία μηδενική και η όποια ανάπτυξη πλασματική, βραχυπρόθεσμη και θνησιγενής. “Οφείλουμε
όμως να συνεχίσουμε αυτό τον δρόμο και μάλιστα
τροχάδην, με κατεύθυνση προς τα καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες” υπογράμμισε.
Αναλυτικότερα, σε ό,τι αφορά τον αναπληρωτή
υπουργό Υποδομών, Δικτύων και Μεταφορών και
πρώην πρόεδρο του κεντρικού ΤΕΕ, Χρήστο Σπίρτζη, ο κ. Μπίλλιας επισήμανε ότι αυτός επιβάλλεται να πει κάτι ουσιαστικό, τεκμηριωμένο και
οριστικό για το Μετρό Θεσσαλονίκης.
Όνειδος η εξέλιξη του έργου του Μετρό
“Για όνομα του Θεού, της κοινής λογικής ή ό,τι
άλλου θέλει να επικαλεστεί κάποιος: 9,6 χιλιόμετρα δύο σηράγγων μονής τροχιάς με 13 σταθμούς είναι: δεν χρειάζεται να ανακαλύψουμε τον
τροχό, δεν καλούμαστε να λύσουμε πρωτοφανή

προβλήματα [...] Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία
για αυτό το όνειδος για την Πολιτεία, την πόλη και
τον τεχνικό κόσμο” είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε ότι το ΤΕΕ/ΤΚΜ, σε συνεργασία με άλλους
παραγωγούς, επιστημονικούς και κοινωνικούς
φορείς, έχει καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις
για το θέμα.
Όσο για την πόλη, πρόσθεσε, μακάρι να ήταν μόνο
η ντροπή. Είναι και η καθημερινή ταλαιπωρία των
κατοίκων της. Και η οικονομική αιμορραγία των
επαγγελματιών της και μάλιστα σε καιρό κρίσης.
Και η συνακόλουθη ανεργία. Και η στραπατσαριτου σύγχρονου προφίλ της Θεσσαλονίκης, σε συνσμένη εικόνα της πόλης για τους επισκέπτες της,
δυασμό με το θαλάσσιο μέτωπο της πόλης.
η δυσχερής πρόσβαση στα σπίτια, στις δουλειές,
στις πλατείες, στα μνημεία, παντού.
Αεροδρόμιο ‘Μακεδονία”: το στρατηγικό σχέδιο
...ενηλικιώνεται αλλά νέος αεροσταθμός δεν
Λιμάνι: το σημαντικότερο πλεονέκτημα της Θεσυπάρχει
σαλονίκης αγνοείται
Για το αεροδρόμιο “Μακεδονία” σημείωσε ότι
Σε σχέση με το λιμάνι της Θεσσαλονίκης εξέφρατο στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης του κοντεύσε την πεποίθηση ότι το σημαντικότερο συγκριει να ...ενηλικιωθεί, αφού μετρά 16 χρόνια, και
τικό πλεονέκτημα της πόλης αγνοείται. “Από το
η δημοπράτηση του νέου αεροσταθμού ακόμη
1997, που ξεκίνησε η κατάθεση υπομνήματος
δεν είχε προχωρήσει. ‘Είναι ανάγκη να αυξηθεί
στην πολιτική ηγεσία της χώρας, με αφορμή τα
η δυνατότητα εξυπηρέτησης, που δεν υπερβαίνει
εγκαίνια της ΔΕΘ, το ΤΕΕ/ΤΚΜ διακηρύσσει ως
τα 3,5 εκατ. άτομα ενώ φέτος διακινήθηκαν πάνω
πρωτεύουσα ανάγκη την ανάπτυξη του λιμανιού
από 5 εκατ. επιβάτες. Είναι ανάγκη να ενισχυθεί η
[...] Δεν μπορούν να μπαίνουν όλα στο ίδιο τσουδυνατότητα στάθμευσης αεροσκαφών. Να βελτιβάλι. Ούτε “πωλείται” σε όλα, ούτε “δεν πωλείται
ωθεί η ποιότητα των υπηρεσιών, να αυξηθούν τα
τίποτα’ . Δεν είναι μόνο η ανάγκη για εξασφάλιση
κέρδη του αεροδρομίου” επισήμανε.
κονδυλίων και πόρων που οδηγεί στις ιδιωτιΤο αεροδρόμιο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, διευκρίνισε είναι
κοποιήσεις. Είναι και το γεγονός ότι ορισμένες
ιδιαίτερα ελκυστικό λόγω των φθηνών τελών, των
υποδομές και δραστηριότητες φυτοζωούν με το
καλών δεικτών σε ό,τι αφορά τις καθυστερήσεις
υφιστάμενο καθεστώς και θα τα πήγαιναν πολύ
καθυστέρησης (από τους καλύτερους στην Ευρώκαλύτερα με τη συμμετοχή επενδυτών. Το λιμάνι
πη), της προσφοράς πολλών συνδέσεων αλλά και
δεν είναι ΕΥΑΘ και το καλύτερο παράδειγμα για
της εξωστρεφούς πολιτικής της ΥΠΑ. “Είναι ανάνα αντιληφθούμε είναι το λιμάνι τού Πειραιά και
γκη να αυξηθεί η δυνατότητα εξυπηρέτησης που
η διαχείρισή του από την COSCO”, σημείωσε.
δεν υπερβαίνει τα 3,5 εκατ. Επιβάτες, όταν φέτος
Όπως είπε, από το 1997, που ξεκίνησε η κατάθεδιακινήθηκαν περισσότεροι από 5 εκ. επιβάτες.
ση υπομνήματος στην πολιτική ηγεσία της χώρας,
Είναι ανάγκη να ενισχυθεί η δυνατότητα στάθμευμε αφορμή τα εγκαίνια της Διεθνούς Έκθεσης,
σης αεροσκαφών, να βελτιωθεί η ποιότητα των
αλλά και προηγουμένως με άλλες αφορμές, το
υπηρεσιών, να αυξηθούν τα κέρδη του αεροδροΤΕΕ/ΤΚΜ διακηρύσσει ως πρωτεύουσα ανάγκη
μίου” υποστήριξε.
την ανάπτυξη του λιμανιού.
Την ανάγκη σύνδεσής του με τα λοιπά δίκτυα καθώς και με όλες τις αναπτυξιακές δράσεις. Αλλά
Συνέχεια στη σελίδα 06
και την ανάδειξή του σε μείζον χαρακτηριστικό
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Συνέχεια από τη σελίδα 05

Τι γίνεται με το ΕΣΣΥΜ 2010-2020;
Πρόσθεσε ότι ο νέος αναπληρωτής υπουργός
Υποδομών πρέπει να δει τι γίνεται και με το Ενιαίο Στρατηγικό Σχέδιο Υποδομών Μεταφορών
2010-2020. “Έχουμε πει ότι δεν μπορεί να ανακηρύσσεται σε Στρατηγικό Σχέδιο ένας κατάλογος
έργων. Έχουμε πει για την ανάγκη σύνδεσης με
τον χωροταξικό σχεδιασμό και σύνταξης μελετών
σκοπιμότητας. Αλλά έχουμε καταθέσει και συγκεκριμένες προτάσεις για την αναγκαιότητα ορισμένων έργων, όπως η αναβάθμιση της ΕΣΟΔ και τα
περιφερειακά πάρκινγκ” κατέληξε.
Ρυθμιστικό, Κτηματολόγιο, οχλούσες υποδομές
Ο κ. Μπίλλιας κατέθεσε ακόμη τις προτάσεις του
ΤΕΕ/ΤΚΜ προς τον νέο υπουργό Παραγωγικής
Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας
και προς τον αναπληρωτή υπουργό Περιβάλλοντος, κάνοντας ιδιαίτερη μνεία στο Ρυθμιστικό
Σχέδιο Θεσσαλονίκης, που έχει παραπεμφθεί
στις ελληνικές καλένδες, στο Εθνικό Κτηματολόγιο, που ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί αλλά και
σε θέματα οχλουσών υποδομών, για τις οποίες
είπε ότι “το ζητούμενο δεν είναι να χαϊδεύει κάποιος τα αυτιά ομάδων πολιτών, που δικαίως ή
αδίκως θεωρούνται ότι θίγονται, αλλά η Πολιτεία
να εμπνεύσει εμπιστοσύνη στους πολίτες ότι θα
εφαρμόσει τη βέλτιστη λύση, θα ασκήσει έλεγχο
και θα περιφρουρήσει την εφαρμογή όλων των
αναγκαίων μέτρων”.
Όσον αφορά τα αιτήματα προς τον υπουργό Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, τον αναπληρωτή υπουργό Παιδείας και τον αναπληρωτή
υπουργό Έρευνας και Καινοτομίας, ο κ.Μπίλλιας
επισήμανε ότι η κυβέρνηση πρέπει να στηρίξει
την τεχνική παιδεία, δεδομένου ότι τα έργα που
υλοποιούν οι μηχανικοί (πχ, υποδομές αντοχής σε
υψηλή σεισμική δραστηριότητα) σχετίζονται με
την ασφάλεια των μηχανικών και πρέπει να διεκπεραιώνονται από τους καθ’ ύλην αρμόδιους και
άρτια εκπαιδευμένους επαγγελματίες. Επίσης,
έκανε λόγο για την ανάγκη άρσης της απομόνωσης των πανεπιστημίων και των ερευνητικών
ιδρυμάτων και τη σύνδεση εκπαίδευσης, έρευνας

μας ζητούμε τη δική σας συμβολή στην κοινή
προσπάθεια, όπως ορίζει ο ρόλος σας και η θέση
σας στα έδρανα της Βουλής. Αυτό που οπωσδήποτε είναι δική μας ευθύνη, που χρειάζεται να γίνει από εμάς, τους ντόπιους, είναι ένα νέο σημείο,
ή πλαίσιο ή μια νέα δραστηριότητα αναφοράς, ένα
brandname που θα ξανακινητοποιήσει την πόλη”
σημείωσε.
Πρόσθεσε ότι ναι μεν η Θεσσαλονίκη έχει χιλιόμετρα μετώπου στη θάλασσα, σημαντικό (ιστορικά
τουλάχιστον) λιμάνι, το μεγαλύτερο Πανεπιστήμιο
της χώρας, τεράστιο μνημειακό πλούτο εντός της
και παραγωγής.
«Οταν έχουμε να σχεδιάσουμε ανάπτυξη με μι- πόλης και στην περιφέρειά της, ενώ περιβάλλεται
κρούς συγκριτικά πόρους και περιορισμένη πα- από ενδοχώρα με ποικίλη οικονομική δραστηριόραγωγική βάση, δεν επιτρέπονται λογικές ήσσο- τητα, αλλά η δραστηριότητα σε όλους τους τομείς
είναι περιορισμένη.
νος προσπάθειας.
Και επίσης, έχουμε να πούμε ότι η έρευνα και η “Δεν συμβαίνουν γεγονότα και όταν συμβαίνουν
καινοτομία χρειάζονται συγκεκριμένους στόχους παραμένουν σημειακά. Οι άριστοι και οι προικικαι αποφασιστικότητα και άρση της απομόνωσης σμένοι ωθούνται να αναζητήσουν αλλού την ανατων πανεπιστημίων και των ερευνητικών ιδρυμά- γνώριση. Η επισκεψιμότητά της εξαντλείται στα
των και σύνδεση με την παραγωγή και την ιδιωτι- όρια του διαμετακομιστικού κέντρου για τον παράκτιο μαζικό τουρισμό. Γνωρίζουμε την υψηλή
κή πρωτοβουλία».
υπεραξία που παράγουν τα σύμβολα-τοπόσημα.
Ας φανταστούμε το δικό μας, το νέο σύμβολο της
‘Εξι προτάσεις για τον αναπτυξιακό νόμο
Ο κ. Μπίλλιας κατέθεσε ακόμη προτάσεις που δικής μας πόλης, ας επενδύσουμε στην αστική
αφορούν το αντικείμενο αρμοδιότητας του υπουρ- αναζωογόνηση, για να κερδίσουμε το στοίχημα
γού Οικονομίας και της υφυπουργού Μακεδονίας της ανταγωνιστικότητας. Ας αναζητήσουμε ακόΘράκης, σε σχέση με τον νέο αναπτυξιακό νόμο, μα ένα σύγχρονο αναπτυξιακό μοντέλο για την
πόλη, με τη δραστηριοποίηση των δυνάμεων της
ζητώντας μεταξύ άλλων τα εξής:
αγοράς σε τομείς όπως την παροχή υπηρεσιών,
• Θεσμοθέτηση ουσιαστικών χωρικών κινήτρων. τις τηλεπικοινωνίες, τη βιοτεχνολογία, την υψηλή
• Ενίσχυση του επενδυτικού ενδιαφέροντος προς τεχνολογία, το διεθνές εμπόριο, την κοινωνία της
την Περιφέρεια αλλά και τη συγκράτηση, την πληροφορίας, την εκπαίδευση, την έρευνα και την
ανανέωση και τον εκσυγχρονισμό του τοπικού πιστοποίηση. Ας αναζητήσουμε ένα αναπτυξιακό
επιχειρηματικού δυναμικού. Σε ότι μας αφορά, η μοντέλο για την Περιφέρεια, άλλωστε είναι σε διυποστήριξη του τοπικού τεχνικού δυναμικού (με- αδικασία σύνταξης το Περιφερειακό Χωροταξικό,
λετητικού και κατασκευαστικού) μπορεί να δώσει παρότι και αυτή η διαδικασία διενεργείται από το
κέντρο” κατέληξε.
σημαντικές διεξόδους προς τα Βαλκάνια.
• Συσχέτιση κινήτρων με νέες επενδύσεις και αύΧαιρετισμοί και παρουσίες
ξηση της απασχόλησης.
• Υποστήριξη της επιχειρηματικής δραστηριότη- Χαιρετίζοντας την εκδήλωση, ο βουλευτής Β’
Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος,
τας νέων επιστημόνων σε καινοτόμα προϊόντα.
• Οργανωμένη προβολή και προώθηση του παρα- σημείωσε: “Είναι ώρα να κάνουμε μια καινούργόμενου προϊόντος σε εκτός συνόρων περιβάλλον για συμφωνία [...] Μας έχει ανατεθεί η υποχρέωκαι η υποστήριξη των επιχειρήσεων με αντίστοιχο ση να αποδείξουμε ότι υπάρχει η δυνατότητα να
δουλέψουμε όλοι μαζί με έναν στόχο: να κάνουπροσανατολισμό.
• Δημιουργία θυλάκων επιχειρηματικότητας στην με την πατρίδα μας καλύτερη [...] Η κυβέρνηση
και η Βουλή έχουν ταχθεί στο να επιστρέψει η
Περιφέρεια.
Ελλάδα ισότιμα στο τραπέζι της Ευρώπης”.
Ο βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ ΑλέΚάλεσμα για συνεργασία
Κλείνοντας την ομιλία του, ο πρόεδρος του ΤΕΕ/ ξανδρος Τριανταφυλλίδης υπογράμμισε: «είναι
ΤΚΜ κάλεσε τους παρευρισκόμενους βουλευτές η ώρα της πράξης που θα κάνει τη ζωή και την
κι εκπροσώπους περιφερειακών και τοπικών αρ- πόλη άξια να τη ζούμε. Αγαπάς τη Θεσσαλονίκη;
χών να αναπτύξουν συνεργασίες για να προσδιο- Απόδειξη στη πράξη», είπε χαρακτηριστικά.
ριστούν οι στόχοι, να στοιχειοθετηθούν κατά την Ο βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης της ΝΔ Σταύρος
αρμοδιότητα του καθενός και να διεκδικηθούν Καλαφάτης τόνισε ότι αυτό που έχει ανάγκη
περισσότερο αυτή τη στιγμή η πατρίδα είναι ανδυναμικά.
“Κυρίες και κύριοι βουλευτές της Περιφέρειάς θρώπους που θα κάνουν τη δουλειά (doers) και

όχι ανθρώπους που μένουν στα λόγια (speakers).
«Το ΤΕΕ είναι μία πηγή έμπνευσης και γνώσης»,
υπογράμμισε.
Η βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης του «Ποταμιού»
Χριστίνα Ταχιάου αναφέρθηκε στην ανάγκη να
προχωρήσει και να ολοκληρωθεί το Εθνικό Κτηματολόγιο, καθώς αποτελεί βασική προϋπόθεση
για να επιταχυνθούν αναπτυξιακές διαδικασίες.
«Η πόλη χρειάζεται άμεσα κουλτούρα συνεννόησης μεταξύ των φορέων και πρέπει να δουλέψουμε όλοι σ’ αυτήν την κατεύθυνση», είπε.
Ο βουλευτής Α΄Θεσσαλονίκης του ΚΚΕ, Σάκης
Βαρδαλής, σημείωσε ότι η πορεία του κλάδου
των κατασκευών στην Ελλάδα προσφέρεται για
ουσιαστικά συμπεράσματα σε σχέση με την όλη
κατάσταση στη χώρα, καθώς η κρίση εκεί ξεκίνησε πολύ πριν από το 2009. Πρόσθεσε ότι το ΚΚΕ,
ως κόμμα, θα προσπαθήσει να αναδείξει τα προβλήματα των Ελλήνων μηχανικών.
Εκπροσωπώντας τους Ανεξάρτητους Έλληνες, το
στέλεχος του κόμματος Νικολέτα Στεργιοπούλου
είπε ότι «τελείωσε ο καιρός της ‘κορδέλας’ ήρθε
η ώρα να δουλέψουμε και να κάνουμε πράγματα», ενώ ο εκπρόσωπος της περιφέρειας κεντρικής Μακεδονίας, Στάθης Αβραμίδης κάλεσε τους
μηχανικούς να «συσπειρωθούν γύρω από το ΤΕΕ
καθώς μόνο έτσι η φωνή μας θα αποκτήσει νόη-

μα και δύναμη».
Η Κορίνα Σοϊλεμετζίδου εκπροσώπησε τη ΝΔ και
στον σύντομο χαιρετισμό της τόνισε ότι η κρίση
σχεδόν μηδένισε το επάγγελμα του μηχανικού και
οι προοπτικές είναι δυσοίωνες. «Η ΝΔ θα στηρίξει τη νέα κυβέρνηση σε ότι θετικό κάνει, πάντα
βέβαια μη διακινδυνεύοντας την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας», κατέληξε.
Ο πρώην υπουργός Μακεδονίας-Θράκης, Γεώργιος Ορφανός, επισήμανε ότι “το πρόβλημα της
Ελλάδας επί δεκαετίες ήταν ότι η αντιπολίτευση
υποσχόταν τα πάντα και όταν γινόταν κυβέρνηση
ξεχνούσε τα πάντα”, ενώ κάλεσε τη νέα κυβέρνηση “να πει την αλήθεια τώρα, στο ξεκίνημα, αν
θέλει να πετύχει κάτι”.
Εκπροσωπώντας την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ο Στάθης Αβραμίδης, σημείωσε την
ανάγκη οι μηχανικοί να συσπειρωθούν γύρω από
το ΤΕΕ, “γιατί μόνο έτσι η φωνή τους θα αποκτήσει δύναμη”.
Ο αναπληρωτής δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνος Ζέρβας, εξέφρασε την ευχή η νέα
κυβέρνηση να δώσει μια σειρά από λύσεις στα
ζητήματα της πόλης, καθώς μέχρι σήμερα, “το
σύνολο σχεδόν των στόχων που εξαγγέλθηκαν
παρέμειναν απλοί στόχοι”. Πρόσθεσε ότι η έλλειψη μητροπολιτικής διοίκησης είναι εμφανής

στη Θεσσαλονίκη, ενώ τα μικρά έργα που κατά
καιρούς γίνονται προσομοιάζουν με ασπιρίνες σε
βαριά ασθενή, ενώ υπογράμμισε την ανάγκη να
αλλάξει το θεσμικό πλαίσιο ανάθεσης μελετών
και έργων του δημοσίου.
Εκτός από τους προαναφερόμενους, παρόντες στην εκδήλωση –μεταξύ άλλων- ήταν οι
βουλευτές Α’ Θεσσαλονίκης Δέσποινα Χαραλαμπίδου (ΣΥΡΙΖΑ) και Κώστας Γκιουλέκας
(ΝΔ), ο δήμαρχος Βέροιας Κώστας Βοργιαζίδης, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος Θεόφιλος
Μυλωνάς, οι πρώην πρόεδροι του ΤΕΕ/ΤΚΜ,
Παναγιώτης Δέντσορας, Ανδρέας Κουράκης
και Τάσος Κονακλίδης, ο πρόεδρος του τμήματος Αρχιτεκτόνων του ΑΠΘ Νίκος Καλογήρου, ο δημοτικός σύμβουλος Θεσσαλονίκης
Δημήτρης Κούβελας, ο β’ αντιπρόεδρος του
Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης Στέλιος Μαυρίδης, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας
Ένωσης Συνδέσμων Εργοληπτών Δημοσίων
Έργων, Γιώργος Γάγαλης, ο πρόεδρος του
Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Θεσσαλονίκης Δημήτρης Χατζόπουλος, ο πρόεδρος του Συλλόγου
Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Βορείου
Ελλάδας Λευτέρης Καραγκιόζης, ο γραμματέας του Συλλόγου Χημικών Μηχανικών Δυτικής
και Κεντρικής Μακεδονίας Γιάννης Καζάκος
και ο πρόεδρος των Πολιτικών Μηχανικών
Θεσσαλονίκης Κώστας Χατζής, ενώ και οι άλλοι κλαδικοί Σύλλογοι εκπροσωπήθηκαν από
μέλη των ΔΣ τους.
Από την «οικογένεια» του ΤΕΕ παρόντες ήταν
το μέλος της Διοικούσας του Κεντρικού ΤΕΕ
Παναγιώτης Αντιβαλίδης, ο αντιπρόεδρος της
Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ/ΤΚΜ Κώστας
Λεονταρής, ο γενικός γραμματέας Άνθιμος
Αμανατίδης και τα μέλη Δημήτρης Μήτρου, Γιάννης Δαρδαμανέλης, Νίκος Ζώκας, Γιώργος
Τσακούμης, Βούλα Μασταγκά, Φιλιώ Γαλανάκη, Κώστας Σαμδάνης και Γιάννης Νάνος, ο
αντιπρόεδρος της Αντιπροσωπείας του κεντρικού ΤΕΕ Χρήστος Βλαχοκώστας, ο πρόεδρος
της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ/ΤΚΜ Βασίλης
Γρηγοριάδης και ο αντιπρόεδρος Γκαμπριέλ
Μανσούρ.” n

08/500

• Αφιέρωμα στον κοσμοπολίτη αρχιτέκτονα Γιώργο Κανδύλη (Τ.64/1995)
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1996

Ήταν πρωτομαγιά του 1992 όταν ξεκίνησε ένα πολύ όμορφο ταξίδι, το οποίο πλέον
ολοκληρώνεται. Τότε, είχε κυκλοφορήσει το πρώτο τεύχος του «Τεχνογραφήματος».
Τώρα, κρατάτε στα χέρια σας το τελευταίο...
Κλείνει ο κύκλος ενός περιοδικού με 8.300 μέρες ζωής και ούτε ένα, ούτε δύο
αλλά 23 ολόκληρα χρόνια ύπαρξης.

Χρόνια όμορφα, δημιουργικά, σκληρής δουλειάς, διαλόγου… Στις σελίδες του «Τεχνογραφήματος» φιλοξενήθηκαν πολλές και διαφορετικές απόψεις. Αναδείχθηκαν σημαντικά θέματα,
αποτέλεσε βήμα διαλόγου όχι μόνο των μηχανικών, αλλά συνολικά της τοπικής κοινωνίας της
Κεντρικής Μακεδονίας.
Αρχικά, από τη πρωτομαγιά του 1992 έως και τον
Φεβρουάριο του 1999, όποτε κυκλοφόρησε το
147ο τεύχος, το «Τεχνογράφημα» είχε τη μορφή
εφημερίδας. Από το Μάρτιο του 1999 και έκτοτε
τυπώνεται ως περιοδικό. Όμως, πάντα με τη ποιότητα και το κύρος ενός έντυπου που εκδίδεται
από το Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας του ΤΕΕ.

στη καθιέρωση του «Τεχνογραφήματος» ως ένα βοήθησαν αποφασιστικά στην έκδοση του περιαπό τα πιο αξιόλογα και αξιόπιστα περιοδικά του οδικού. Η Γιάννα Ξεπαπαδάκη, η Βίκη Παπαγετεχνικού κλάδου.
ωργίου, η Έλσα Φωκά, η Ελένη Καλούση, η Σόφη
Κασούρη, η Χρύσα Λασκαρίδου και η Κυριακή
Ο τίτλος
Διαβολίτση.
Ο τίτλος «Τεχνογράφημα» επιλέχθηκε μεταξύ
συνολικά 15 διαφορετικών προτάσεων καθώς Η μικρή ΤΕ
θεωρήθηκε ότι αντιπροσώπευε καλύτερα αυτό Να σημειωθεί ότι της έκδοσης του «Τεχνογραστο οποίο ήθελε να εξελιχθεί: ένα περιοδικό φήματος» προηγήθηκε εκείνη της εφημερίδας
όλου του τεχνικού κόσμου.
«Μικρή ΤΕ», της οποίας το πρώτο τεύχος κυκλοφόρησε τον Ιούλιο του 1988 με πρόεδρο του
Οι δημοσιογράφοι
ΤΕΕ/ΤΚΜ τον Δημήτρη Τσιαπραλή και ολοκληΦυσικά, σημαντικότατη ήταν και η συνεισφορά ρώθηκε με το τεύχος Ν.41 τον Απρίλιο του 1992,
των δημοσιογράφων που εργάστηκαν όλα αυτά υπό τον Ανδρέα Κουράκη.
τα χρόνια στο περιοδικό.
Μετά τη σκυτάλη έλαβε το «Τεχνογράφημα»,
Ο εμπνευστής
Άνθρωποι αξιόλογοι, επαγγελματίες στη δουλειά που με τη σειρά του την παραδίδει στα μέσα επιΕμπνευστής της έκδοσης του «Τεχνογραφήμα- τους, γνώστες του αντικειμένου και έτοιμοι να κοινωνίας της νέας εποχής, τα φθηνότερα και
τος» και στην ουσία δημιουργός του, με την έν- αποδεχθούν τη διαφορετική άποψη, οι δημοσι- αμεσότερα...
νοια της συνολικής ευθύνης του εγχειρήματος, ογράφοι του περιοδικού άφησαν –ο καθένας με Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όσους όλους εργάήταν ο πρώην πρόεδρος της Διοικούσας Επι- τον δικό του τρόπο- τη σφραγίδα τους στις σε- στηκαν, συνεργάστηκαν, έδωσαν κείμενά τους,
τροπής του ΤΕΕ/ΤΚΜ, Ανδρέας Κουράκης (1991 λίδες του περιοδικού. Ο Λάζαρος Χατζηνάκος, παρουσίασαν τις θέσεις τους, παραχώρησαν συ– 1994).
ο Χρήστος Τελίδης, η Ρόζυ Βουδούρη, η Σίτσα νέντευξη στο περιοδικό…
Όμως και οι υπόλοιποι πρόεδροι «αγκάλιασαν» Μπαξεβάνη, ο Δημήτρης Κιώτης, η Λιάνα Αλε- Η επαφή με τους μηχανικούς και τη κοινωνία της
και στήριξαν ενεργά και αποφασιστικά το περιο- ξανδρή, η Άννυ Καρολίδου και οι Αλεξάνδρα κεντρικής Μακεδονίας θα συνεχιστεί… Όχι πλέδικό. Ο Παναγιώτης Δέντσορας, η Γωγώ Κωτίδου, Γούτα και Άγγελος Αγγελίδης.
ον μέσα από το «Τεχνογράφημα», που κλείνει
ο Γιάννης Αικατερινάρης, ο Γιάννης Οικονομίδης,
τα 500 τεύχη του κι ολοκληρώνει τον κύκλο του.
Αλλά, μέσα από νέα μονοπάτια, που συμβαδίζουν
ο Σάκης Τζακόπουλος, ο Τάσος Κονακλίδης και ο Και τα στελέχη του ΤΕΕ/ΤΚΜ
Πάρις Μπίλλιας, έβαλαν το δικό τους «λιθαράκι» Στελέχη του Τμήματος πλαισίωσαν, στήριξαν και με την ηλεκτρονική εποχή στη οποία ζούμε….

1992

χιτέκτονα, Hugo Hinsley (Τ.13/1993)
• Η κριτική επιτροπή του Πανελλήνιου Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Προσχεδίων για το κτήριο του
• Το 1992 προκηρύσσεται ο πανελλήνιος αρ- ΤΕΕ/ΤΚΜ επέλεξε πέντε “δυνατές” προτάσεις,
χιτεκτονικός διαγωνισμός προσχεδίων για την στις οποίες απονεμήθηκαν ισάριθμα βραβεία.
ανέγερση του νέου κτηρίου του ΤΕΕ/ΤΚΜ, “σε (Τ.18/1993)
οικόπεδο επί της νέας παραλιακής οδού στη • Ομάδα Εργασίας του ΤΕΕ/ΤΚΜ διερεύνησε τον
Θεσσαλονίκη, εκτάσεως 1419,95 τμ” με εμβαδόν τρόπο χρήσης τής ενέργειας στη Θεσσαλονίκη
κτηρίου 3000 τμ και προϋπολογισμό 500.000.000 και κατέληξε σε συμπεράσματα ακόμη επίκαιρα
(Τ.34/1993)
δραχμών (Τ.4/1992)

1994

1995
1995

• Με τον τότε Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωστή Στεφανόπουλο, συναντήθηκε η Διοίκηση του
ΤΕΕ/ΤΚΜ. (T.63/1995)
• Πόσους ρύπους παράγουμε τελικά καταναλώνοντας ενέργεια; Eνδιαφέροντα ευρήματα ομάδας
εργασίας του ΤΕΕ/ΤΚΜ (T.57/1995)
• Η Ροτόντα αποτελεί ανά τους αιώνες σημείο
αναφοράς για την πόλη της Θεσσαλονίκης. Συνέντευξη του καθηγητή του ΑΠΘ, Νικόλαου Μουτσιόπουλου, (Τ.57/1995)

1994

• Ο αρχισυντάκτης της εφημερίδας που εκδίδει
η Γενική Ενωση Μηχανικών της Ρουμανίας, μηχανολόγος μηχανικός Σορίν Γκολεπέντσα, μίλησε
στο “Τ” για το brain drain των Ρουμάνων μηχανικών, (Τ.42/1994)

• Μια πρωτοβουλία παγκόσμιας ακτινοβολίας
αναλαμβάνει το ΤΕΕ, διοργανώνοντας την 1η διεθνή έκθεση και συνέδριο τεχνολογίας περιβάλλοντος για τον μεσογειακό χώρο HELECO ‘93.
(Τ.10/1992)

1993
1993

• Πώς και γιατί απέτυχε το πείραμα των Docklands
στο Λονδίνο; Ποια μαθήματα μπορεί να πάρει η
Θεσσαλονίκη; Εκδήλωση του ΤΕΕ/ΤΚΜ και του
ΣΑΘ, με βασικό ομιλητή τον διάσημο Βρετανό αρ-

• Ομάδα Εργασίας για την προσπελασιμότητα, με
παραδείγματα εφαρμοσμένου έργου εκδόθηκε
σε εύχρηστο τεύχος προδιαγραφών σχεδιασμού
για άτομα μειωμένης κινητικότητας (Τ.43/1994)

1996

• Διήμερο συνέδριο για την ενεργειακή πολιτική
στα Βαλκάνια, διοργάνωσε το Τμήμα τον Απρίλιο
του 1995 (Τ.62/1995)
• Ο Συμεών Μπατόφ, μέλος της Επιτροπής Ενέργειας του βουλγαρικού κοινοβουλίου και ο ακαδημαϊκός Ντράγκαν Γκλεμπ, πρόεδρος του Ρουμανικού Ινστιτούτου Ενέργειας μίλησαν στο ”Τ” για
φλέγοντα θέματα, όπως το πυρηνικό εργοστάσιο
του Κοζλοντούι και η μόλυνση λόγω της κατανάλωσης ενέργειας (Τ.63/1995)

• Εν έτει1996, με τον σχεδιασμό του Οργανισμού
Πολιτιστικής Πρωτεύουσας Θεσσαλονίκης 1997
σε πλήρη εξέλιξη και την τέταρτη κατά σειρά
αλλαγή καλλιτεχνικού διευθυντή, η πόλη συζητά για το Βασιλικό Θέατρο χωρίς να ...μασάει τα
λόγια της. Αφιέρωμα στο Βασιλικό Θέατρο και
γιατί διχάζει τον επιστημονικό και τεχνικό κόσμο
(Τ.84/1996)
• Η ‘ταλαιπωρημένη’ λίμνη Κορώνεια και οι
...εκτροπές στην περιβαλλοντική διαχείριση,
βρέθηκαν στο επίκεντρο του δισέλιδου αφιερώ-

εξέφρασαν τη γνώμη τους για τη σπουδαιότητα
και τη συνεισφορά του περιοδικού (Τ.100/1997)
• Σε μια συνέντευξη με πολλά προφητικά σημεία,
ο Χρήστος Ζερεφός, με την ιδιότητα του τότε καθηγητή του ΑΠΘ, μίλησε στο “Τ” για την κλιματική αλλαγή, την υπεράντληση γλυκού νερού, τη
λειψυδρία και τα αναγκαία έργα και παρεμβάσεις
(Τ.101/1997)
• Κτίζοντας θέατρα: σε ένα ενδιαφέρον άρθρο
του, ο αρχιτέκτων O. Σιμώνης κάνει νοερό οδοιπορικό στις μελέτες των θεάτρων του Οργανισμού
Πολιτιστικής Πρωτεύουσας Θεσσαλονίκης 1997.
(Τ.102/1997)
• Τα βασικά χαρακτηριστικά των εκλογών του ΤΕΕ
το 1997 ήταν δύο: η ανακατάταξη δυνάμεων και η
μεγάλη αποχή, που έφτασε το 42%. Στην Κεντρική
Μακεδονία, όπου ψήφισαν 6.143 μηχανικοί, πρώτη δύναμη αναδεικνύεται η ΔΚΜ, ενώ στην κεντρική Αντιπροσωπεία στην πρώτη θέση περνάει
η ΠΑΣΚ (Τ.106/1997)
• Η Συνοικία των Γραικών στο Βουκουρέστι παρουσιάζει έντονο ιστορικό, αρχιτεκτονικό και
κοινωνικό ενδιαφέρον. Το “Τ” της αφιέρωσε ένα
ειδικό δισέλιδο, στο πλαίσιο και της ελληνο-ρουμανικής συνεργασίας του ΤΕΕ/ΤΚΜ (Τ.108/1997)
• Ποιες δυνατότητες υπάρχουν για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε σχέση με την ανάπλαση του
εμπορικού κέντρου της Θεσσαλονίκης; Το “Τεχνογράφημα” τις διερεύνησε και τις παρουσιάζει
(Τ.111/1997)

• Β΄ Biennale Νέων Ελλήνων Αρχιτεκτόνων διοργάνωσε το ΤΕΕ/ΤΚΜ με τον ΣΑΘ (Τ.133/1998)
• Ημερίδα με θέμα «Θεσσαλονίκη. Σεισμοί. 20
χρόνια μετά»( Τ.135/1998)

1999
1999

• «Aρχιτεκτονική Κληρονομιά στα Βαλκάνια,18ος20ος αιώνας», Διεθνές Συνέδριο και Έκθεση για
την Αποκατάσταση Ιστορικών Κτιρίων και Πόλεων
(Τ.145/1999)
• Η άποψη του ΤΕΕ/ΤΚΜ για το master plan της
περιβαλλοντικής αποκατάστασης της λίμνης Κορώνειας (Τ.145/1999)
• Νέος πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ ο Γιάννης Αικατερινάρης (Τ.150/1999)
• Κείμενο διαμαρτυρίας του ΤΕΕ/ΤΚΜ για την καταστροφή ιστορικών μνημείων στην Γιουγκοσλαβία, λόγω του πολέμου (Τ.152/1999)
• Στα προβλήματα της περιβαλλοντικής μηχανικής στην Ελλάδα, αναφέρθηκε με συνέντευξή του
ο καθηγητής του πανεπιστημίου Καλιφόρνιας, Γιώργος Τσομπάνογλου (Τ.156/1999)
• Κυρίαρχοι λόγοι για τις βλάβες των κατασκευών
από το σεισμό των Αθηνών (Τ.160/1999)

1998
1998

ματος, που ετοίμασε ειδικά για το “Τ” ο Γιάννης
Μυλόπουλος, τότε επίκουρος καθηγητής στον
Τομέα Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος
του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του ΑΠΘ
(Τ.97/1996)
• Η βιβλιοθήκη του ΤΕΕ/ΤΚΜ ετοιμάζεται να γιορτάσει τα δέκατά της γενέθλια και το ΤΕΕ/ΤΚΜ της
αφιερώνει ένα ενδιαφέρον δισέλιδο (Τ.84/1996).
• Στις εκλογές του 1996, η ψήφος του εκλογικού
σώματος φέρνει οκτώ μηχανικούς της Κεντρικής
Μακεδονίας στο κοινοβούλιο (Τ.93/1996)
• Οι ιδεολογίες της αρχιτεκτονικής και της πολεοδομίας παρουσιάζονται στο ενδιαφέρον δισέλιδο
αφιέρωμα, που ετοίμασε ειδικά για το “Τ” ο αρχιτέκτων Ορέστης Σιμώνης (Τ.95/1996)

• Ο Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ υιοθέτησε την πρόταση
του ΤΕΕ/ΤΚΜ για χρηματοδότηση της υποθαλάσσιας αρτηρίας (Τ.122/1998)
• Τι είναι η προτυποποίηση και πώς εφαρμόζεται
? Αφιέρωμα του Α. Ζαχαριάδη (Τ.123/1998)
• Παρουσίαση Ο.Ε με θέμα την καταγραφή των
κτισμάτων κατά μήκος του βυζαντινού τείχους της
Θεσ/νίκης (Τ.124/1998)
• Συνέντευξη του π.Προέδρου του ΤΕΕ/ΤΚΜ Σ.
Κούβελα για τον πολιτισμό και τα έργα της Θεσσαλονίκης (Τ.124/1998)
• Αφιέρωμα στο Διεθνές Συνέδριο υπό την αιγίδα του ΟΠΠΘ με θέμα «Λιμάνι και Πόλη»
(Τ.126/1998)
• Έλληνες και Αιγύπτιοι Αρχαιολόγοι ξεθάβουν
την Αρχαία Αλεξάνδρεια (Τ.128 1998)
• Αφιέρωμα στον αρχιτέκτονα Ερνέστ Εμπράρ από
1997
τον Ζαχαρία Παπαντωνίου και σχολιασμό του κειμένου από την Αρχαιολόγο-Ιστορικό Μ. Λιλιμπάκη
• Συμφωνίες συνεργασίας με τέσσερις φορείς της (Τ.129/1998)
πΓΔΜ υπέγραψε το ΤΕΕ/ΤΚΜ στα Σκόπια, ανοίγο- • Δηλώσεις της Προέδρου Κωτίδου Γ. για τις εξαγντας τον δρόμο για την ανάληψη κοινών δράσεων, γελίες του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ Λαλιώτη σχετικά με
που αφορούν τον τεχνικό κόσμο των δύο χωρών. την πορεία του έργου του ΜΕΤΡΟ (Τ.130/1998)
(Τ.99/1997)
• Διήμερο για τα Δημόσια Έργα διοργάνωσε το
• Εν έτει 1997, τα υπουργεία Πολιτισμού, Μακε- ΤΕΕ στη Θεσσαλονίκη μαζί με την ΕΜΔΥΔΑΣ και
δονίας-Θράκης και ΠΕΧΩΔΕ είχαν καταγράψει την ΕΜΔΥΔΑΣ ΚΜ (Τ.131/1998)
376 διατηρητέα κτήρια στο παλαιό τμήμα πολεο- • Θέσεις του ΤΕΕ/ΤΚΜ για την πορεία της
HELEXPO (Τ.132/1998)
• Αρχαιολογικούς Περιπάτους διοργανώνει το
ΤΕΕ/ΤΚΜ από τις 3 Ιουνίου (Τ.132/1998)
• Αφιέρωμα στη μεταφορά του κτιρίου του ΟΣΕ
(Τ.132/1998)

1997

• Το ΤΕΕ/ΤΚΜ επισκέφτηκε ο πρόεδρος της ΝΔ,
Κώστας Καραμανλής (Τ161/1999)

2000
2000

• Πρωτοβουλία του ΤΕΕ/ΤΚΜ για τη διάσωση των
αρχιτεκτονικών αρχείων της πολεοδομίας και του
δήμου Θεσσαλονίκης (Τ.172/2000)
• Δύο έρευνες του ΤΕΕ/ΤΚΜ για τα προβλήματα
και τις προοπτικές των ελληνικών τεχνικών εταιριών στα Βαλκάνια παρουσιάστηκαν σε ημερίδα
(Τ.173/2000)
• Πρόσκληση για μία ενδιαφέρουσα «διαδρομή»
από την πραγματική στη φανταστική πόλη αποτελεί το λεύκωμα MEGACITIES που εξέδωσαν το
ΤΕΕ/ΤΚΜ, το φεστιβάλ Κινηματογράφου και το

Τμήμα Αρχιτεκτόνων ΑΠΘ (Τ.176/2000)
• Διεθνές συνέδριο παραδοσιακής βαλκανικής
αρχιτεκτονικής στη Βέροια (Τ.185/2000)
• Στις κάλπες οι μηχανικοί. Πρώτη δύναμη η ΔΚΜ
(Τ.188/2000)
δομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης, όπως
αυτό ορίζεται από τα τείχη. Το ΤΕΕ/ΤΚΜ προχώρησε σε μακροσκοπική καταγραφή της κατάστασης συντήρησης των όψεων των διατηρητέων της
πόλης (Τ.99/1997)
• Σε μια περίοδο που σηματοδοτεί το τέλος εποχής για το “Τεχνογράφημα”, η αποδελτίωση των
παλαιών τευχών έρχεται να μας θυμίσει ένα ενδιαφέρον αφιέρωμα: 24 πρόσωπα και ένας φορέας
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σιάστηκαν σε έκθεση του ΤΕΕ/ΤΚΜ με τίτλο «η
Αρχιτεκτονική σε κίνηση» (Τ.251/2003)
• Προτάσεις για την αντιπλημμυρική προστασία της κεντρικής Μακεδονίας σε ημερίδα
(Τ.254/2003)
• Στις 25 Νοεμβρίου 2003 θεμελιώθηκε το κτίριο
του ΤΕΕ/ΤΚΜ στη λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου
49 (Τ.255/2003)
• Στις 30 Νοεμβρίου, οι μηχανικοί πήγαν στις
κάλπες για να αναδείξουν τα αιρετά μέλη των
οργάνων του ΤΕΕ για το διάστημα 2004 – 2006
(Τ.255/2003)
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2004
2004

• Σειρά αδυναμιών στο περιεχόμενο του Στρατηγικού Σχεδίου Βιώσιμης Ανάπτυξης διαπίστωσε το
ΤΕΕ/ΤΚΜ. (Τ.214& 215/2002)
2001
• Από τα τέλη του 19ου αιώνα χρησιμοποιούνταν
οι χαλύβδινες δοκοί, ως φέροντα δομικά υλικά,
• Περιπτώσεις μεταφοράς τοξικών χημικών αε- στο Άγιον Όρος. (Τ.215/2002)
ρίων ρύοων στα βαλκάνια κατά τη περίοδο της • Ναι στο φυσικό αέριο αλλά με προϋποθέσεις, το συμπέρασμα ημερίδας του ΤΕΕ/ΤΚΜ.
κρίσης του Κοσόβου (Τ.194/2001)
• Σχέδιο της μελετητικής ομάδας του Hebrand (Τ.215/2002)
που εκπονήθηκε αμέσως μετά τη μεγάλη πυρ- • Η αρχιτεκτονική και η Ελλάδα θρηνούν τον χαμό
καγιά του 1917 στη κατοχή του ΤΕΕ/ΤΚΜ. του Γιώργου Σημαιοφορίδη. Ένας επίλογος μίας
σύντομης αλλά γόνιμης ζωής (Τ.215/2002)
(T.200/2001)
• Την δημιουργία «εθνικού μητρώου διατηρητέων μνημείων και συνόλων» ζητά το ΤΕΕ/ΤΚΜ
(Τ.216/2002)
• Έκθεση με θέμα «Τόποι Νομαδικής Κατοίκησης» διοργανώθηκε από το ΤΕΕ/ΤΚΜ στο πλαίσιο
της 3ης Biennale νέων ελλήνων αρχιτεκτόνων
(Τ.218/2002)
• Νέος πρόεδρος της Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΚΜ, ο Γιάν- • «Γκάζι» πατάει η «Εγνατία Οδός ΑΕ» προκειμένου να προχωρήσει τάχιστα την κατασκευή του έρνης Οικονομίδης. (Τ.202/2001)
• Στη Θεσσαλονίκη ο Σαντιάγκο Καλατράβα, μετά γου. Συνέντευξη του γεν. διευθυντή της Εταιρίας,
από πρόσκληση του ΤΕΕ/ΤΚΜ και του ΣΑΘ. Μί- Σέργιου Λαμπρόπουλου (Τ.218/2002)
λησε για το έργο του και ξεδίπλωσε τις σκέψεις • Το παρόν και το μέλλον της μητροπολιτικής
του για το πώς θα μπορούσε να γίνει η Θεσσαλο- Θεσσαλονίκης και η εμπειρία των ευρωπαϊκών
νίκη. Έκθεση για το έργο του στο Τελλογλείο (Τ. πόλεων, παρουσιάστηκε από το μέλος της ΕΕ του
ΟΡΘΕ, Θανάση Παππά (Τ.219/2002)
210/2001) Φωτό Καλατραβα 1 και 2
• Τους κινδύνους για τα μνημεία στο Άγιον Όρος
αν καταργηθεί το ΚΕΔΑΚ υπογράμμισε σε συνέντευξη τύπου το ΤΕΕ/ΤΚΜ (Τ.221/2002)
• Ο βιοκλιματικός σχεδιασμός και η αειφόρος
ανάπτυξη στις σύγχρονες πόλεις, το αντικείμενο
ημερίδας του ΤΕΕ/ΤΚΜ (Τ.222/2002)
• Προβλήματα του ΠΕΠ 1994-1999 και καθυστερήσεις στο ΠΕΠ 2000-2006, κατέγραψε το ΤΕΕ/
ΤΚΜ (Τ.222/2002)
• Υπέρ της πρότασης διοργάνωσης στη Θεσσαλονίκη μίας παγκόσμιας έκθεσης EXPO, στους Λαχανόκηπους, τάχθηκε το ΤΕΕ/ΤΚΜ. (Τ.223/2002)
• Η πρόταση του ΤΕΕ/ΤΚΜ για την προστασία
του περιβάλλοντος και την αειφόρο ανάπτυξη
(Τ.223/2002)
• «Η Πόλη, Η Νύχτα» το θέμα νυχτερινής εκδήλωσης του ΤΕΕ/ΤΚΜ όπου παραβρέθηκαν πέντε
μέτρ που είχαν αλλάξει την νυχτερινή όψη πολλών
μητροπόλεων της Ευρώπης μέσω της φωταγώγησής τους (Τ.224/2002)
• Νέος πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής
του ΤΕΕ/ΤΚΜ εκλέχτηκε ο Σάκης ΤΖακόπουλος,
μετά τη παραίτηση του Γιάννη Οικονομίδη ο οποίος ανέλαβε πρόεδρος στην «Εγνατία Οδός ΑΕ»
(Τ.227/2002)
• Για την «αβάσταχτη υλικότητα του αρχιτεκτονι2002
κού κελύφους» έγραψε στο Τ.227/2002 ο Γιώργος
• Σε λογισμικό πακέτο δόθηκαν οι προτάσεις Κουτούπης
της κοινής Ο.Ε του ΤΕΕ/ΤΚΜ, οι οποίες οδήγη- • Ημερίδα για τη διαχείριση υδατικών πόρων από
σαν στην «ηλεκτρονική πολεοδομία» (Τ.211 & το ΤΕΕ/ΤΚΜ (Τ.228/2002)
• Το παράδειγμα της Ρώμης, σε ότι αφορά τις
225/2002)
• Νέα παρέμβαση του ΤΕΕ/ΤΚΜ, με προτάσεις, εγκαταστάσεις φυσικού αερίου παρουσίασε στο
για την υποβάθμιση του οικοσυστήματος της λί- Τ.228/2002 η αρχιτέκτων, Αλεξάνδρα Τσαχαλίνα
• Για τον νέο ρόλο της «Εγνατία Οδός ΑΕ» μετά
μνης Κορώνειας. (Τ.212/2002)
• Ευνοημένες από την εισαγωγή του ευρώ εκτι- την ολοκλήρωση του έργου, μίλησε ο πρόεδρος
μούνταν ότι θα έβγαιναν οι κατασκευαστικές εται- της Εταιρίας, Γιάννης Οικονομίδης (Τ.230/2002)
• Την ποιότητα των δημοσίων και ιδιωτικών έργων
ρίες (Τ.213/2002)
• Η επανάχρηση των βιομηχανικών εγκαταστάσε- μελέτησε Ο.Ε του ΤΕΕ/ΤΚΜ (Τ.231/2002)
ων της Βέροιας βρέθηκε στο επίκεντρο ημερίδας • Εκδηλώσεις στο πλαίσιο του δεκαήμερου αρχιτεκτονικής με τίτλο «διαβά-ΖΩΝΤΑΣ την πόλη»
που έγινε στην Ημαθία. (Τ.214/2002)
(Τ.232/2002)
Συνέχεια από τη σελίδα 13
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2003
2003

• Το πρώτο επιστημονικό διήμερο τεχνικού λογισμικού που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη,
διοργάνωσε το ΤΕΕ/ΤΚΜ (Τ.233/2003)
• Συντονισμένη δράση κατά της ρύθμισης που
αναγνωρίζει την ισοτιμία τίτλων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και πλήττει σοβαρά τα επαγγελματικά
δικαιώματα των μηχανικών (Τ.233/2003)
. Στρατηγικό Σχέδιο Βιώσιμης Ανάπτυξης
της Θεσσαλονίκης 2000-2010, από τον ΟΡΘΕ
(Τ.234/2003)
• Απόλυτη ανάγκη έργων αντιπλημμυρικής προστασίας στη Θεσσαλονίκη. Συνέντευξη τύπου του
ΤΕΕ/ΤΚΜ στο πλαίσιο παρουσίασης σχετικής
έρευνας από Ομάδα Εργασίας (Τ.235/2003)
. Ενιαία εθνική πολιτική για τη διαχείριση των νερών, πρότεινε ο καθ. του ΕΜΠ, Ανδρέας Ανδρεάδης (Τ.235/2003)
• «Συντηρητική πρόταση χαμηλού κόστους εφαρμογής» θεωρεί το ΤΕΕ/ΤΚΜ το προσχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για τη Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου στην περιαστική Θεσσαλονίκη (Τ.236/2003)
• Σε αντιπολεμική συγκέντρωση συμμετείχε το
ΤΕΕ/ΤΚΜ (Τ.237/2003)
• Τα περιβαλλοντικά δεδομένα της κατασκευής
της Εγνατίας Οδού παρουσίασε η περιβαλλοντολόγος και μέλος ΔΣ της Ε.Ο.Α.Ε. Πηνελόπη Πολύζου (Τ.238/2003)
• Πακέτο προτάσεων για την υποθαλάσσια αρτηρία Θεσσαλονίκης κατέθεσε το ΤΕΕ/ΤΚΜ
(Τ.240/2003)
. Το έργο και η ευφυΐα του Μαρίνου Χαρμπούρη, ο
οποίος διετέλεσε μηχανικός της Αικατερίνης της
Μεγάλης (Τ.239/2003)
. «A matter of ART». Δεκαεπτά παράθυρα στο
τοπίο της Ελβετικής αρχιτεκτονικής άνοιξαν στη
Θεσσαλονίκη (Τ.241/2003)
• Ημερίδα του ΤΕΕ/ΤΚΜ με θέμα την ανάπτυξη
του προαστιακού σιδηροδρόμου (Τ.242/2003)
• Master plan από το δύο Ο.Ε του ΤΕΕ/ΤΚΜ για τη
διαχείριση των υγρών και στερεών αποβλήτων στη
περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Τ.243/2003)
• Ευρωπαϊκό έτος για τα άτομα με αναπηρίες ήταν
το 2003 και το ΤΕΕ/ΤΚΜ διοργάνωσε ημερίδα
(Τ.243/2003)
• Ηχηρό «ΟΧΙ» των μηχανικών στο νομοσχέδιο για
τις μελέτες δημοσίων έργων (Τ.244/2003)
• Η ποιότητα είναι το ζητούμενο στα δημόσια
έργα, τονίστηκε σε σχετική ημερίδα του ΤΕΕ/ΤΚΜ
(Τ.244/2003)
• Δώδεκα πληροφοριακές πινακίδες φωτίζουν το
κέντρο της πόλης. Στήθηκαν με πρωτοβουλία του
ΤΕΕ/ΤΚΜ (Τ.245/2003)
• Τα αεροδρόμια, ο σχεδιασμός και η λειτουργία τους βρέθηκαν στο επίκεντρο ημερίδας
(Τ.246/2003)
• Νέος πρόεδρος του ΤΕΕ εξελέγη ο Γιάννης
Αλαβάνος. Την εκλογή του επέβαλε ο θάνατος του
Ντίνου Παναγιωτόπουλου. Τ.247/2003. Συνέντευξη νέου Προέδρου στο Τ.248/2003.
• Ένα γιγάντιο επιδαπέδιο παιχνίδι έστησε το
ΤΕΕ/ΤΚΜ σε συνεργασία με τη νομαρχία Θεσσαλονίκης, με στόχο να μάθουν οι Θεσσαλονικείς την
πόλη τους. Ονομάζονταν «Το παιχνίδι της Θεσσαλονίκης» (Τ.248 & 250/2003)
• Εικόνες αρχιτεκτονικών έργων που παραπέμπουν σε μητροπόλεις του μέλλοντος, παρου-

• Τα δεδομένα του μεγάλου σεισμού στη Λευκάδα, μεγέθους 6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, παρουσιάστηκαν από ερευνητική ομάδα του ΙΤΣΑΚ
(Τ.257/2004)
• Η ασφάλεια και η παιδαγωγική ποιότητα των
χώρων παιχνιδιών στην πόλη, παρουσιάστηκε σε
ειδική εκδήλωση του ΤΕΕ/ΤΚΜ (Τ.258/2004)
• Στις 7 Μαρτίου 2004, οι πολίτες της χώρας
ψήφιζαν για νέα κυβέρνηση. Το Τεχνογράφημα
συγκέντρωσε –όπως σε κάθε άλλη εκλογική αναμέτρηση- τους υποψήφιους βουλευτές που είναι
μηχανικοί (Τ.260/2004)
• Παρουσίαση της μακρόχρονης δράσης του ΤΕΕ/
ΤΚΜ για το εθνικό πρόγραμμα αντισεισμικής ενίσχυσης υφιστάμενων κατασκευών (Τ.262/2004)
• Παρουσίαση της 4ης πανελλήνιας έκθεσης αρχιτεκτονικού έργου, που φιλοξενήθηκε στο αίθριο
του παλιού τελωνείου στο λιμάνι (Τ.265/2004)
• Το (πολύπαθο) έργο του ΜΕΤΡΟ Θεσσαλονίκης,
παρουσιάστηκε σε όλες τις διαστάσεις του από
τον συγκοινωνιολόγο του ΟΡΘΕ, Γιάννη Τόσκα
(Τ.265/2004)
• Την 11η Μάιου έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος
Ζογγολόπουλος, ο οποίος κόσμησε και τίμησε με
τα γλυπτά του τη Θεσσαλονίκη, ίσως όσο κανένας
άλλος. Μίνι αφιέρωμα (Τ. 266/2004) φωτό

2005
2005

• Έκπληξη και προβληματισμό προκάλεσε στο
ΤΕΕ/ΤΚΜ η απρόσμενη εμφάνιση της περίφημης
μακέτας Καλατράβα για την ανάπλαση της κεντρικής ζώνης της Θεσσαλονίκης (Τ.295/2005) φωτό

• Η ολοκλήρωση της σιδηροδρομικής Εγνατίας, είναι έργο μείζονος αναπτυξιακής σημασίας.
• Την άμεση έναρξη εργασιών ανάδειξης του πε- Ημερίδα ΤΕΕ/ΤΚΜ (Τ.317/2006)
ριτειχίσματος του Λευκού Πύργου, αντί για την κα- • Μικρομεσαία και εντάσεως εργασία η βιομηχανία στη Κεντρική Μακεδονία. Ομάδα Εργασίας
τάχωσή του, ζήτησε το ΤΕΕ/ΤΚΜ (Τ.294/2005)
• Δέσμη δέκα προτάσεων του ΤΕΕ/ΤΚΜ για την του ΤΕΕ/ΤΚΜ (Τ.315/2006)
εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την • Τη μορφή συγκεκριμένων δράσεων έλαβαν οι
νέα κοινοτική οδηγία 2003/105/ΕΚ SEVESO προσπάθειες δημιουργίας σταθερής συνεργασίας
μεταξύ του ΤΕΕ/ΤΚΜ και του Επιμελητηρίου Μη(Τ.291/2005)
• «Χάρτης πορείας» του προαστιακού σιδηροδρό- χανικών Μελετητών του περιφερειακού τμήματος
μου από το ΤΕΕ/ΤΚΜ. Αναλυτικά οι προτάσεις της Σόφιας Βουλγαρίας(Τ.315/2006)
ΟΕ (Τ.289/2005)
• Προτάσεις για την ενίσχυση του καθεστώτος
• Το ΤΕΕ/ΤΚΜ επανήλθε στο θέμα της χωροθέ- προστασίας του ιστορικού οικισμού της Άνω Πότησης ΧΥΤΥ στο νομό Ημαθίας μετά την θετική λης (Τ.314/2006)
γνωμοδότηση της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης • Την ανάγκη η σχεδιαζόμενη (τότε) διαμόρφωση
Ημαθίας για την ΜΠΕ (Τ.287/2005)
της πλατείας Αριστοτέλους να γίνει με αρχιτεκτο• Οι θέσεις του ΤΕΕ/ΤΚΜ αναφορικά με την ίδρυ- νικό διαγωνισμό εξέφρασε το ΤΕΕ/ΤΚΜ. Όλη η
ση και λειτουργία βιομηχανικών και βιοτεχνικών αντίδραση και η επιστολή (Τ.312/2006) φωτό
εγκαταστάσεων (Τ.285/2005)
• Οι «Σημαντικές γέφυρες της Εγνατίας Οδού»
ήταν το θέμα της ημερίδας που πραγματοποιήθηκε με διοργάνωση του ΤΕΕ/ΤΚΜ (Τ.285/2005)
• Την περιπέτεια της οδού Μητροπόλεως στη
Βέροια, περιγράφει ο πολιτικός μηχανικός και
μέλος της «Α» ΤΕΕ/ΤΚΜ Γιώργος Ουρσουζίδης
(Τ.284/2005)
• Προτάσεις του ΤΕΕ/ΤΚΜ για το κυκλοφοριακό
στο πλαίσιο κατάρτισης του νέου συγκοινωνιακού
χάρτη της Θεσσαλονίκης. (Τ.284/2005) φωτό

• Συγκεκριμένη πρόταση για να «αναπνεύσει»
ξανά το κέντρο της Θεσσαλονίκης, κατέθεσε το
ΤΕΕ/ΤΚΜ (Τ.312/2006)
• Ένα ανθισμένο δωμάτιο εγκατέστησε στη πλατεία Αριστοτέλους το ΤΕΕ/ΤΚΜ. Με την ΠΟΛΗ
ΠΡΑΣΙΝΟ, άνοιξαν οι εκδηλώσεις του ΤΕΕ/ΤΚΜ
«Θεσσαλονίκη, κάθε μέρα» (Τ.311/2006)
• Το Pet Coke θα πρέπει να αντιμετωπιστεί σαν
• Τα κυριότερα σημεία του φακέλου της ελληνιαπόβλητο και το ΤΕΕ/ΤΚΜ ζήτησε να απαγορευτεί
κής υποψηφιότητας για τη διεκδίκηση της EXPO
η χρήση του από τις ασβεστοποιίες (Τ.310/2006)
2008 (Τ.266/2004)
• Διήμερο συμπόσιο με θέμα τη βιοενέργεια στην
• «Χωροταξία και ανάπτυξη για την Ημαθία του • Ο πρόεδρος του ΤΣΜΕΔΕ Αναστάσιος Κουμπλής Ελλάδα που έγινε σε συνεργασία με το ΤΕΕ/ΤΚΜ
μέλλοντος» ήταν το θέμα ημερίδας που έγινε στη αναφέρθηκε στις προσπάθειες για εκσυγχρονι- (Τ.310/2006)
Βέροια (Τ.269/2004)
σμό του ΤΣΜΕΔΕ και αξιοποίηση της περιουσίας • Το ζήτημα του σχεδιασμού ενός σύγχρονου
• Το 2004 ήταν το έτος της τέλεσης των Ολυμπι- (Τ.281/2005)
εκθεσιακού κέντρου έθεσε ο πρόεδρος του ΤΕΕ/
ακών Αγώνων στην Αθήνα. Το περιοδικό ετοίμα- • Η Θεσσαλονίκη έχασε το τρένο της EXPO 2008 ΤΚΜ (Τ.308/2006)
σε ένα αφιέρωμα «γέφυρα» μεταξύ των πρώτων και μαζί μία ιστορική ευκαιρία για τη διεθνή προ- • Μία εξαιρετικά προφητική και επίκαιρη σήμερα
σύγχρονων ολυμπιακών αγώνων του 1896 στην βολή της και την υλοποίηση υπεσχημένων έργων συνέντευξη παραχώρησε στο περιοδικό ο αρχιτέΑθήνα και εκείνων του 2004 (Τ.270/2004)
και υποδομών που θα άλλαζαν τη ζωή των Θεσ- κτονας και συγγραφέας Πέτρο Μαρτινίδης, που
• Το σύστημα ανάθεσης των δημοσίων έργων και σαλονικέων, κάνοντας τη «νύφη του Θερμαϊκού» ζούσε στο Παρίσι (Τ.307/2006)
οι προτάσεις του ΤΕΕ/ΤΚΜ (Τ.272/2004)
στολίδι των Βαλκανίων. (Τ.278/2005). Η αντίδραση • Αναγκαία θεωρεί το ΤΕΕ/ΤΚΜ τη δημιουργία
• Η θέση του ΤΕΕ/ΤΚΜ αναφορικά με τη με- της «Α» (Τ.280/2005)
φορέα διαχείρισης του Θερμαϊκού Κόλπου. Παταλλευτική δραστηριότητα στη ΒΑ Χαλκιδική • Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εγκαινίασε το ρουσίασε την πρόταση του σε εκδήλωση (Τ.304/
(Τ.274/2004)
εντυπωσιακό Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και 2006) φωτό
• Ημερίδα «Θεσσαλονίκη Πάνω – Κάτω» με θέμα Μουσείο Τεχνολογίας (Τ.278/2005)
τους αρχαιολογικούς χώρους διοργάνωσε το ΤΕΕ/
ΤΚΜ (Τ.275/2004)
• Οι ήπιες επεμβάσεις για την προστασία ιστορικών κατασκευών στο επίκεντρο εκδήλωσης του 2006
ΤΕΕ/ΤΚΜ (Τ.275/2004)
Καθ’ όλη τη διάρκεια του 2004 το ΤΕΕ/ΤΚΜ «έτρε- • Την αντίθεσή του στη πολιτική που καθολικά
χε» το εξαιρετικά σημαντικό πρόγραμμα που ανέ- επιδρά αρνητικά στον κατασκευαστικό κλάδο εξέλαβε για την κινητικότητα των μηχανικών στην φρασε το ΤΕΕ με πανελλαδική παντεχνική απερΕυρώπη - Mobility. Αφορούσε στη συγκέντρωση γία (Τ.300/2006)
• Σε ριζική αναβάθμιση της ιστοσελίδας του προόλης της σχετικής πληροφορίας για την εγκατά- • Το 2006 ήταν έτος εκλογών για το ΤΕΕ. Στις 26 χώρησε το ΤΕΕ/ΤΚΜ. Πλέον στο www.tkm.tee.gr
σταση και απασχόληση των μηχανικών σε χώρες Νοεμβρίου οι μηχανικοί ψήφισαν. Πρώτη φορά ο χρήστης μπορεί να βρει πολλές καινοτομίες, να
της ΕΕ. Στο πλαίσιο του έργου έγιναν ενημερω- από το ΤΕΕ εφαρμόστηκαν ηλεκτρονικές μέθοδοι ενημερωθεί και να εξυπηρετηθεί (Τ.303/2006)
τικές ημερίδες και εκδηλώσεις στη Θεσσαλονί- καταμέτρησης (Τ.321/2006)
κη (Τ.266/2004), την Λευκωσία (Τ.267/2004), τη • Οι μηχανικοί… «παίζουν μπάλα»! Πρόκειται για
Καρλσρούη (Τ.270/2004), την Ρώμη (Τ.271/2004), το 1ο mundialito Μηχανικών του ΤΕΕ/ΤΚΜ. Όλο
την Βιέννη και τις Βρυξέλες (Τ.276/2004).
το… αθλητικό ρεπορτάζ, οι συνθέσεις των ομάδων
και τα αποτελέσματα (Τ.320/2006) φωτό
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• Η διοικούσα επιτροπή του ΤΕΕ/ΤΚΜ συγκρότησε ομάδα εργασίας για το Ειδικό Χωροταξικό
Πλαίσιο για τον Τουρισμό (Τεύχος 345/2008).
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• Το πρώτο θεματικό τεύχος στην ιστορία του “Τ”
ήταν αφιερωμένο στο περιβάλλον και ...συζητήθηκε πολύ! Μεταφορές σε υπόγειες στοές με τη
δύναμη του αέρα. «Έξυπνα» δίκτυα ηλεκτρικής
ενέργειας και πράσινα δομικά υλικά. Πρόληψη
της παραγωγής αποβλήτων και πράσινα πλαστικά
(Τ.377/2009) Εξωφυλο
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στο “Τ” για τις μεγάλες προκλήσεις που έχουν
να αντιμετωπίσουν οι Έλληνες μηχανικοί, σε ένα
περιβάλλον ρευστότητας και αβεβαιότητας (Τ.
2007
334/2007)
• Στην ανάδειξη του ρόλου του μηχανικού και του
• Η μετανάστευση έχει αλλάξει τη μορφή της φορέα του στις σημερινές συνθήκες, και στην
Θεσσαλονίκης τις τελευταίες δεκαετίες και το αξιοπιστία τους απέναντι στην κοινωνία τοποθέΤΕΕ/ΤΚΜ κατέγραψε τις αλλαγές μέσω μελέτης τησε το «κέντρο βάρους» των προτεραιοτήτων του
διεπιστημονικής ομάδας εργασίας. για την αξι- για τα χρόνια της θητείας του ο νέος πρόεδρος
οποίηση της μελέτης το ΤΕΕ/ΤΚΜ διοργάνωσε της διοικούσας επιτροπής του ΤΕΕ/ΤΚΜ, Τάσος
σειρά εκδηλώσεων με θέμα: «τη Θεσσαλονίκη Κονακλίδης. Επισήμανε ακόμη την ανάγκη για
συν-κατοικώ» (Τ.322/2007 και Τ.341/2007).
ένα νέο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του ΤΕΕ (Τ.
-Πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την ποιότη- 330/2007)
τα ζωής σε ένα οικοδομικό τετράγωνο; Ομάδα • Τον απολογισμό πέντε ετών στη διοίκηση του
εργασίας του ΤΕΕ/ΤΚΜ στο πλαίσιο της καμπά- ΤΕΕ/ΤΚΜ έκανε ο Σάκης Τζακόπουλος στη συνιας του Τμήματος για το αστικό Περιβάλλον. νέντευξή του στο “Τ”, περιγράφοντας όσα τον
(Τ.323/2007)
κάνουν να αισθάνεται περήφανος αλλά και όσα
• ”Ο Μηχανισμός των Αντικυθήρων είναι τόσο ση- θεωρεί ότι δεν πρόλαβε να προωθήσει επαρκώς
μαντικός για την εξέλιξη της τεχνολογίας, όσο και στη διάρκεια της θητείας του. (Τ.322/2007)
η Ακρόπολις για την αρχιτεκτονική”: ξεκινώντας
με τη συγκεκριμένη φράση, ο Γιάννης Σειραδάκης, καθηγητής Αστρονομίας τής Σχολής Θετικών
Επιστημών ΑΠΘ, ετοίμασε ειδικά για το “Τ” ένα 2008
αφιέρωμα σε αυτή την τόσο ιδιαίτερη συσκευή
(Τ.325/2007). φωτό
• Την αποφασιστικότητα των μηχανικών να «πολεμήσουν» με κάθε νόμιμο μέσο, προκειμένου να
καταπέσει το νομοσχέδιο που καταργεί την αυτοτέλεια του ταμείου τους (ΤΣΜΕΔΕ), επισήμαναν
σε συνέντευξη Τύπου ο πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ,
Τάσος Κονακλίδης και εκπρόσωποι των συλλόγων και ενώσεων των μηχανικών (Τ.350/2008 και
Τ.344/2008)
• Από τη Στοά Χρυσικοπούλου στη Μ.Αλεξάνδρου:
Από το 1979, όταν ξεκίνησε η προσπάθεια απόκτησης ιδιόκτητου κτηρίου για το ΤΕΕ/ΤΚΜ- μέχρι το 2008, 11 πρόεδροι διοικουσών επιτροπών
διαδέχτηκαν ο ένας τον άλλο στο «τιμόνι» του
Τμήματος. Οι “11” μίλησαν στο “Τ” για το όραμά
τους σε σχέση με το κτήριο (Τ.358/2008).
• Με αφορμή τον εορτασμό της «Ευρωπαϊκής • Ο διάσημος Ισπανός αρχιτέκτονας, δάσκαλος
Ημέρας των Πάρκων», το “Τ” παρουσίασε τα συ- και πολυβραβευμένος δημιουργός José Antonio
μπεράσματα έρευνας Ομάδας Εργασίας, που συ- Martínez Lapeña εξηγεί στο “Τ” γιατί η ομορφιά
γκροτήθηκε για τους χώρους πρασίνου και για τη έγκειται στο να μην επιβάλλεις το σχεδιασμό σου
διαμόρφωση και εφαρμογή ενός -κοινής αποδο- στον περίγυρο. (Τ.364/2008). Το έργο του Λαπένια
χής- στρατηγικού σχεδίου (Τ.331/2007)
και του συνεργάτη του Ελίας Τόρες Τουρ παρουσι• Στον φάκελο «νέα Εξωτερική Περιφερειακή» άστηκε σε εκδήλωση των ΤΕΕ/ΤΚΜ και Τμήματος
το “Τ” φιλοξένησε τις απόψεις τεσσάρων φορέων Αρχιτεκτόνων ΑΠΘ (Τ. 363/2008) Φωτο
για το θέμα: της Εγνατίας Οδού ΑΕ, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, του Συμβουλίου
Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΣΑΣΘ) και
του Οργανισμού Ρυθμιστικού (Τ.343/2007).
• Τα “βάρη” που κρύβει ο ΦΠΑ για τους μηχανικούς βρέθηκαν μεταξύ άλλων στο επίκεντρο
εκδηλώσεων που διοργάνωσε το ΤΕΕ/ΤΚΜ στο
πλαίσιο του χρηματοοικονομικού πολυσυνεδρίου
«Money Show – Θεσσαλονίκη» (Τ.343/2007)
• Το ΤΕΕ/ΤΚΜ ανέπτυξε και το 2007 διεθνείς συνεργασίες. Τη Σόφια επισκέφτηκε αντιπροσωπεία
του ΤΕΕ/ΤΚΜ, στο πλαίσιο της διοργάνωσης σεμιναρίων για Βούλγαρους μελετητές στη Θεσσαλονίκη (Τ.340/2007)
• Ένα κτήριο μπορεί πλέον κάλλιστα να σχεδιαστεί
• Το 2007, στο ξεκίνημα μιας νέας τριετίας στο στην Αθήνα, να αναλυθεί κατασκευαστικά στη Βεπροεδρείο του ΤΕΕ, ο Γιάννης Αλαβάνος μίλησε νετία και να χτιστεί στο Λος Άντζελες. Πρόγευση
των νέων τεχνολογιών στην αρχιτεκτονική έδωσε
η έκθεση «ΣΥΝ_ΑΘΡΟΙΣΕΙΣ» των ΤΕΕ/ΤΚΜ και
HELEXPO, όπου παρουσίασαν τις “προωθημένες”
προτάσεις τους 15 διεθνή αρχιτεκτονικά γραφεία
(Τ.347/2008 & T.349/2008). Φωτο
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• Από την Οικολογία έως τη Ρομποτική Τεχνολογία: Οι Γιώτα Αδηλενίδου και Εύα Σοπέογλου
ξενάγησαν τους αναγνώστες του “Τ” στην 11η
Μπιενάλε Αρχιτεκτονικής της Βενετίας, με θέμα
«Out There: Architecture Beyond Building» (Τ.
365/2008) Φωτο
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• “Ποτέ δεν μπόρεσα να καταλάβω τί ακριβώς
είναι η Θεσσαλονίκη. Την αγαπάω, λέω ότι είμαι
δοσμένος σ’ αυτή. […] Λοιπόν, είναι ένα αίνιγμα.
Την αγαπώ χωρίς να την αποδέχομαι πλήρως.
Ντίνος Χριστιανόπουλος (Τεύχος αφιερωμένο στη
Θεσσαλονίκη, 381/2009)

2008

2010

Θεσσαλονίκη είναι ένα “θησαυροφυλάκιο” με
έντονη αρχιτεκτονική άποψη. Άρθρο των αρχιτεκτόνων Πρόδρομου Νικηφορίδη και Μπερνάρ
Κουόμο (Τ.408/2010).
• Σοβαρός κίνδυνος πλημμυρών εξακολουθεί να
υπάρχει στο πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης. Το γιατί αναλύθηκε σε εκδήλωση του ΤΕΕ/
ΤΚΜ (Τ.403/2010).
• Αν το ΤΕΕ/ΤΚΜ δεν αλλάξει, δεν θα επιβιώσει. Συνέντευξη του Τάσου Κονακλίδη στο “Τ”
με αφορμή την έναρξη της νέας θητείας του
(Τ.403/2010)
• Μπορεί η συνέντευξη του πολιτικού μηχανικού-γελοιογράφου Θανάση (Νάσου) Ευθυμιάδη
στο “Τ” να δόθηκε το 2010, αλλά τα γεγονότα στο
Charlie Hebdo την καθιστούν εξαιρετικά επίκαιρη. Ο σκιτσογράφος, με 38 διεθνή βραβεία και το
δικό του λήμμα στο Λεξικό των Σύγχρονων Εικαστικών Χιουμοριστών του 20ου αιώνα, ‘κληροδότησε” ένα σκίτσο που δημιουργήθηκε ειδικά για
το εξώφυλλο του περιοδικού (Τ. 399/2010)
-Στοά Μοδιάνο, προστασία και ανάδειξη. Ένα άρθρο των Α. Βλαστάρη, Γ. Κακέ, Φ. Καραγιώργου,
Ν. Κορώνη, Κ. Μπόλη, Κ. Σταματοπούλου, Μ.
Χατζή, Μ. Νομικού και Α. Αβδελά, με ενδιαφέροντα ιστορικά στοιχεία και χρήσιμες προτάσεις
τ.396/2010.
• Απροετοίμαστοι νιώθουν ότι «βγαίνουν» στην
αγορά εργασίας οι μηχανικοί, που παίρνουν το
πρώτο πτυχίο τους από το ΑΠΘ, όπως προκύπτει
από επεξεργασία που πραγματοποίησε το «Τ» στα
ευρήματα δημοσκόπησης της Public Issue για
λογαριασμό του ΤΕΕ (Τ.391/2010)
• Ο ακαδημαϊκός, Χρήστος Ζερεφός, πρόεδρος
του Εθνικού Αστεροσκοπείου, καταθέτει στο “Τ”
την άποψή του σχετικά με τη σύνοδο του ΟΗΕ στην
Κοπεγχάγη για το κλίμα και εξηγεί γιατί πιστεύει
ότι δεν ήταν η απόλυτη αποτυχία (Τ.390/2010)
• Το 2010 ακόμη πιστεύαμε ότι η βασική γραμμή
του Μετρό Θεσσαλονίκης θα έχει ολοκληρωθεί
μέχρι τις αρχές του 2014. Ένα ρεπορτάζ με ...ιστορικό ενδιαφέρον (Τ.392/2010) Φωτο

2010

• Ο Κλεομένης Τσιγάνης πέτυχε με την έρευνά
του, μόλις στα 34 χρόνια του, αυτό που οι άλλοι
επιστήμονες επιζητούν μια ζωή: την αναγνώριση!
Η Επιτροπή της Διεθνούς Αστρονομικής Ένωσης
“βάφτισε” έναν αστεροειδή με το όνομά του (T.
363/2008)
• Τον προβληματισμό τους για την ενδεχόμενη
κατάργηση των “κάτω ορίων” συμμετοχής των μεγάλων τεχνικών εταιριών στους διαγωνισμούς μικρότερων δημοσίων έργων, μετέφεραν στον τότε
υπουργό ΠΕΧΩΔΕ, Γεώργιο Σουφλιά, οι πρόεδροι
οκτώ περιφερειακών τμημάτων (Τ. 364/2008)
-Δέσμη έξι βασικών προτάσεων για τη σωστή
λειτουργία του Μητρώου Κατασκευαστών Ιδιωτικών Έργων (ΜΗ.Κ.Ι.Ε), κατέθεσε το ΤΕΕ/ΤΚΜ.(T.
362/2008)
• Ομάδα εργασίας του ΤΕΕ/ΤΚΜ ετοίμασε έναν
χρηστικό οδηγό για την ομαλότερη προσαρμογή
και ένταξη των νέων μηχανικών στην επαγγελματική ζωή τους (Τ. 361/2008)
• Το ΤΕΕ/ΤΚΜ είναι δίπλα στους πολίτες! Στις 23
Ιουλίου 2008 ανακοίνωσε την πρωτοβουλία του
για την ίδρυση γραφείου παροχής δωρεάν συμβουλών για το κτηματολόγιο προς τους Θεσσαλονικείς (Τ.359/2008).
• Βάλαμε στο μικροσκόπιο το “Εθνικό Χωροταξικό” και παρουσιάσαμε τις θέσεις μας (Τ.
352/2008).
• ”Κολύμπι στα βαθιά” απαιτεί η αντιμετώπιση
του προβλήματος της μόλυνσης του Θερμαϊκού
Κόλπου, όπως επισημάνθηκε σε εκδήλωση του
ΤΕΕ/ΤΚΜ, του ΥΜΑ-Θ, του ΑΠΘ και της ΕΥΑΘ ΑΕ
(Τ.351/2008)

• Εγκαινιάστηκε στις 15/10/2010, μετά από 30ετή
«οδύσσεια, το νέο κτήριο του ΤΕΕ/ΤΚΜ, ένα από
τα λίγα της πόλης, που έγιναν με ανοιχτό αρχιτεκτονικό διαγωνισμό, αλλά και ένα τεχνικά πρωτοποριακό οικοδόμημα (Τ.406/2010).
• Η έκθεση «Οι Ρωμιοί αρχιτέκτονες στη διαδικασία εκδυτικισμού της Κωνσταντινούπολης»
παρουσιάστηκε στο πανεπιστήμιο Καλών Τεχνών
Μιμάρ Σινάν της Πόλης, παρουσία πολυμελούς
αντιπροσωπείας του ΤΕΕ/ΤΚΜ και στη συνέχεια • Την αντίθεσή τους στο ενδεχόμενο χρήσης πυστο Σισμανόγλειο Μέγαρο του Ελληνικού Προξε- ρηνικής ενέργειας στην Ελλάδα, εξέφρασαν οι
νείου Κωνσταντινούπολης. (Τ.409/2010) Φωτο
εκπρόσωποι των κομμάτων σε στρογγυλή τράπεζα του ΤΕΕ/ΤΚΜ για το θέμα (Τ.388/2010)

Μεταφορών Θεσσαλονίκης, που ξεκίνησε υπό τον
συντονισμό του ΤΕΕ/ΤΚΜ το 2010 (Τ.421/2011)
Φωτο

Πηγή φωτο: http://www.elter.gr

• Στην Κωνσταντινούπολη υπολογίζεται ότι δραστηριοποιήθηκαν διαχρονικά περισσότεροι από
350 Έλληνες αρχιτέκτονες, αφήνοντας πίσω τους
υπέροχα έργα. Διαβάστε περισσότερα για το θέμα
στο ειδικό αφιέρωμα του τεύχους 419/2011, με
άρθρα των Βασίλη Κολώνα, Βίλμας ΧαστέογλουΜαρτινίδη, Σάββα Τσιλένη, και Λίλας Θεοδωρίδου-Σωτηρίου.
Το αφιέρωμα πραγματοποιήθηκε με αφορμή την
ιδιαίτερα αξιόλογη έκθεση για τους Ρωμιούς
αρχιτέκτονες, που το ΤΕΕ/ΤΚΜ φιλοξένησε την
άνοιξη του 2011 (T.417/2011)
• Οι νέοι μηχανικοί της πόλης έχουν δυνατή δημιουργική και επιστημονική “φωνή” και ενδιαφέρονται ν΄ακουστούν. Ετσι, ο θεσμός των Ετήσιων
Βραβείων Νέου Μηχανικού παρέλαβε εργασίες
πραγματικά υψηλού επιπέδου. Ποιες τέσσερις
διακρίθηκαν; (T. 423/2011)
• Πώς μπορούν να “εκμεταλλευτούν” την κρίση
οι μηχανικοί; Στο ερώτημα απάντησαν οι Κώστας
Σορτίκος (πολιτικός μηχανικός, πρώην αντιπρόεδρος ΤΕΕ/ΤΚΜ), Βασίλης Θωμαΐδης (ημικός,
πρόεδρος Compucon, πρώην πρόεδρος Συνδέσμου Εξαγωγέων) και Θεοδόσιος Τάσιος (πολιτικός μηχανικός) (Τ.431/2011)
• Μπορεί η ηλεκτρονική συνταγογράφηση να
βάλει «μαχαίρι» στις αδικαιολόγητες δαπάνες
υγείας; Στους πρώτους επτά μήνες λειτουργίας
του συστήματος ο αριθμός των συνταγών φαρμάκων μειώθηκε κάθετα, κατά 40%. Όχι όμως
χωρίς προβλήματα, όπως προέκυψε από την ημερίδα για το θέμα που διοργάνωσε το ΤΕΕ/ΤΚΜ
(Τ.426/2011)
• Τελικά υπάρχουν “δυνατά” κοιτάσματα πετρελαίου και φυσικού αερίου στην Ελλάδα; Ναι, αλλά
με βάση τα όσα ξέρουμε μέχρι σήμερα, δεν μπορούμε να συγκριθούμε με την Αλάσκα, τη Σαουδική Αραβία ή τη Βενεζουέλα, όπως προέκυψε από
εκδήλωση του ΤΕΕ/ΤΚΜ (Τ.422/2011) Αφισα

2011
2011

• Την ανάγκη χάραξης ενιαίου στρατηγικού σχεδίου για τη Θεσσαλονίκη και τους δημόσιους
χώρους της, επισήμαναν οι εκπρόσωποι των φορέων της πόλης, με αφορμή το μεγάλο συνέδριο
«Δημόσιος χώρος …αναζητείται» (T. 428/2011).
Αφισα
• Φυσικό κλιματισμό, με ταυτόχρονη μείωση της
ηχορύπανσης (έως και κατά 10 ντεσιμπέλ) και της
απορροής των υδάτων (κατά 50%-90%), μπορεί
να εξασφαλίσει ένα φυτεμένο δώμα, τονίστηκε σε
εκδήλωση του ΤΕΕ/ΤΚΜ και της Διεθνούς Ομοσπονδίας Φυτεμένων Δωμάτων. (Τ.409/2010)
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20–22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011
ΟΛΥΜΠΙΟΝ / ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ /
ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
σε συνεργασία με:
τον ΣΑΔΑΣ–ΠΕΑ, τη Σχολή Αρχιτεκτόνων του Εθνικού Μετσόβιου
Πολυτεχνείου και τα Τμήματα Αρχιτεκτόνων των Πολυτεχνικών
Σχολών των Πανεπιστημίων: Αριστοτέλειου, Πατρών, Θεσσαλίας,
Δημοκρίτειου και Πολυτεχνείου Κρήτης

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΕΚΘΕΣΗ
PUBLICCITY / ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΟΛΗ
15–30 Οκτωβρίου 2011
Κήπος των Ρόδων
Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης
Σάββατο 15 Οκτωβρίου 2011 / 12:00
Παρουσίαση – Εγκαίνια έκθεσης
Κτίριο ΤΕΕ/ΤΚΜ
_
ΙΑΣΟΝΙΔΟΥ
ΕΠΙΣΤΡΟφΗ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ
Σάββατο 22 Οκτωβρίου 2011
Συνδιοργάνωση «Θεσσαλονίκη Αλλιώς»

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
10–19 Οκτωβρίου 2011
Αστικές στρατηγικές για το δημόσιο χώρο
Τετάρτη 19 Οκτωβρίου 2011 / 17:00
Ημερίδα – Παρουσίαση αποτελεσμάτων
Αμφιθέατρο ΤΕΕ/ΤΚΜ
_
Ο ΧώΡΟΣ ώΣ ΚΟΙΝΟ ΑΓΑΘΟ. ΕΝΑΣ ΚΗΠΟΣ
ΣΤΗ ΠΟΛΗ / ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
«ΝΟΜΑΔΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ»

• «Είμαι αρχιτέκτονας, πολεοδόμος, μηχανικός,
ζωγράφος, μαθηματικός, γλύπτης, γεωμέτρης,
μουσικός, γιατρός, εφευρέτης, ανατόμος…». Έτσι
έγραφε στο “βιογραφικό” του ο Λεονάρντο Ντα
Βίντσι. Αφιέρωμα σε έναν από τους γνωστότερους
μηχανικούς της ιστορίας (Τ.417/2011) Φωτο

Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2011 / 14:00
Κενό οικόπεδο στις οδούς Σοφοκλέους και
Αμπελοκήπων στη Σταυρούπολη

• Τα αποτελέσματα του 6μηνου δημόσιου διαλό• Το νέο κτήριο της Τράπεζας της Ελλάδος στη γου για το Ενιαίο Στρατηγικό Σχέδιο Υποδομών

Συνέχεια στη σελίδα 14
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23 ΧΡΟΝΙΑ ΤΕΧΝΟΓΡΑΦΗΜΑ
(Τ.443/2012)
• Ο ‘Ελληνας μηχανικός της blackberry. Γεννημένος το 1980 στον Καναδά, ο Μάθιου Στάικος
2012
σπούδασε ηλεκτρολόγος μηχανικός και μηχανικός Η/Υ και πριν καν τελειώσει τις σπουδές του
• Η 100 χρόνια ελεύθερη Θεσσαλονίκη έχει την τι- δημιούργησε μια εταιρεία που λίγα χρόνια αργόμητική της. Μέσα από ένα ειδικό θεματικό τεύχος τερα εξαγοράστηκε από τον όμιλο της BlackBerry
για την πόλη, το “Τ” ανέτρεξε στην περίοδο 1912- (Τ. 452/2012)
2012 και σε θεσμούς-σταθμό: στο ΑΠΘ, από τον •”Oι Aρχιτέκτονες αλλάζουν την πόλη” ήταν το
Καραθεοδωρή και τον Ελευθέριο Βενιζέλο μέχρι θέμα της UIA για την παγκόσμια ημέρα Αρχιτεσήμερα, στη ΔΕΘ, το αρχαιολογικό μουσείο και το κτονικής του 2012 και το θέμα του αρχιτεκτονικού
υπουργείο Μακεδονίας Θράκης (Τ. 449/2012) Φ
διαγωνισμού που προκήρυξε το ΤΕΕ/ΤΚΜ για να
τη γιορτάσει (Τ. 448&449/2012)
• Τα στάδια των Ολυμπιακών του Λονδίνου έμοι01/
αζαν με γιγάντια σαλάχια, αυξομείωναν τη χωρητικότητά τους ή “συγχωνεύονταν” σχεδόν μαγικά
στο περιβάλλον. “Μπήκαμε” στα στάδια και σας
ξεναγήσαμε σε αυτά (Τ.445/2012)
• Με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας Θεάτρου του 2012, το «Τεχνογράφημα» σταχυολόγησε
μια σειρά από πρωτοποριακά κτήρια και αίθουσες
θεάτρου. Κτήρια με καλπάζουσα ...φαντασία (Τ.
438/2012) Φωτο από τευχος
Συνέχεια από τη σελίδα 13
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έριξε πάνω από 595 εκατ. ευρώ …στη θάλασσα.
Και δεν το έκανε τυχαία. Για να ακριβολογούμε, τα
συγκεκριμένα κεφάλαια κατευθύνθηκαν σε έρευνα για τις θαλάσσιες μεταφορές (Τ. 435/2012)
• Πώς ήταν η Θεσσαλονίκη το 2012; Ένα ενδιαφέρον άρθρο της Αλέκας Γερολύμπου στο πλαίσιο
της ειδικής αρθρογραφίας που φιλοξένησε το ‘Τ”
για τα 100 χρόνια από την απελευθέρωση της πόλης (Τ. 439/2012)

2013
2013

• Ο Hugo Hinsley είναι διευθυντής του προγράμματος “Housing & Urbanism” στην περίφημη
αρχιτεκτονική σχολή “AA” του Λονδίνου. Στη συνέντευξή του στο «Τ» μίλησε για την Ελλάδα, τη
Θεσσαλονίκη και για την τεχνική βιωσιμότητα των
πόλεων, ενώ εξήγησε πώς φαντάζεται τις πόλεις
του 2050.. (Τ.457/ 2013) Φωτο από τευχος
www.pr2012.aaschool.ac.uk

2014

• Ποιος είναι ο πραγματικός αντίκτυπος των
προγραμμάτων επιμόρφωσης και ενίσχυσης της
επιχειρηματικότητας, που έχουν “τρέξει” στην
Ελλάδα για τη δημιουργία θέσεων εργασίας; Οι
απαντήσεις δόθηκαν διάρκεια εκδήλωσης του
ΤΕΕ/ΤΚΜ (Τ.497/2014)
• 14η Μπιενάλε Αρχιτεκτονικής στη Βενετία, με
κεντρικό τίτλο “fundamentals”. Άρθρο της Β.
Γκανίλα (Τ.496/2014) Φωτο από τευχος

Πηγή εικόνας: formakers.eu.
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• «Παραδοσιακοί Οικισμοί της Περιφέρειας Κ.
Μακεδονίας-Ανω Πόλη 33 χρόνια μετά», διήμερη εκδήλωση του ΤΕΕ/ΤΚΜ για τα 33 έτη απ’ τον
χαρακτηρισμό της Άνω Πόλης ως παραδοσιακού
οικισμού. Μεταξύ των ομιλητών κι ο θρυλικός Νίκος Μουτσόπουλος (Τ. 432/2012)
• Το ΤΕΕ/ΤΚΜ συμμετείχε στη διοργάνωση του
πρώτου Open House στην Ελλάδα, αυτού της
Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο του οποίου χιλιάδες
επισκέπτες “είδαν αλλιώς” 60 κτήρια της πόλης
(Τ.451/2012) Αφισα

• Βάλαμε την οικονομική κρίση στο “μικροσκόπιο” και συγκεντρώσαμε απόψεις με βάρος. Ο
φάκελος συνεντεύξεων “Οικονομική κρίση’ φιλοξενήθηκε σε τρία συνεχόμενα τεύχη, τα 432,
433 και 434/2012. Στα τεύχη 445 και 442 άνοιξαν
οι φάκελοι “Τουρισμός στη Β.Ελλάδα” και “Υγροβιότοποι της Κ.Μακεδονίας”.
• Τελικά, πόσο πράσινες είναι οι ΤΠΕ; Βάσει
απαισιόδοξων εκτιμήσεων μέχρι το 2022 θα ξεπεράσουν και το αποτύπωμα CO2 που αντιστοιχεί
στις αεροπορικές μεταφορές! Για το θέμα μίλησαν επτά ειδικοί σε εκδήλωση του ΤΕΕ/ΤΚΜ
• Η έκθεση βραβευμένων αρχιτεκτονικών μελε- (Τ.446/2012)
τών publicCITY/Δημόσια πόλη ξεκίνησε από τη • Το ενεργειακό σύστημα της Ελλάδας θεωρείΘεσσαλονίκη, όπου τη διοργάνωσε το ΤΕΕ/ΤΚΜ, ται ρυπογόνο, μη αποδοτικό και ελλειμματικό.
αλλά ταξίδεψε σε όλη την Ελλάδα. (Τ. 450/2012) Τι προτείνεται; Εκτενής σύνοψη των ευρημάτων
-Επτά φοιτητές του «Senseable City Lab» του πε- της ομάδας εργασίας του ΤΕΕ/ΤΚΜ με τίτλο
ρίφημου ΜΙΤ παρουσίασαν τις προτάσεις τους για «Ενέργεια & Περιβάλλον στην Κ. Μακεδονία» (Τ.
τη Θεσσαλονίκη, ενώ και ο Μr Coca Cola Μου- 452/2012)
χταρ Κεντ αποδείχτηκε ανέλπιστα φιλέλληνας • Μεταξύ 1998 και 2010, η Ευρωπαϊκή Ένωση

• Τελικά γίνεται και μετρό και αρχαία; Το ΤΕΕ/
ΤΚΜ απάντησε ναι εγκαίρως στο πιεστικό δίλημμα με μια τεκμηριωμένη πρόταση τής 8μελούς διεπιστημονικής ομάδας, που ολοκλήρωσε το έργο
της σε χρόνο- ρεκόρ (Τ.461/2013)
• Θεσσαλονίκη 100+. Οι εκδηλώσεις με τις οποίες έπεσε η αυλαία τού “Θεσσαλονίκη 100+”, παρουσία και του τότε υπουργού ΠΕΚΑ, Ευάγγελου
Λιβιεράτου, αποτέλεσαν ένα υπέροχο ταξίδι στον
χρόνο. (Τ.457/2013) Φωτο

• Τις θέσεις του ΤΕΕ/ΤΚΜ για το ΡΣΘ και τη χωροταξική πολιτική κατέθεσε στη Βουλή ο Δημήτρης Μήτρου, μέλος της διοικούσας επιτροπής
του Τμήματος, στην πρώτη -έπειτα από πολλά
χρόνια- αυτόνομη παρουσία του Τμήματος στο
κοινοβούλιο (Τ.487/2014)
• To 5% του ετήσιου ΑΕΠ της Ελλάδας θα πρέπει να ξεπερνά οπωσδήποτε -για καθένα από τα
επόμενα χρόνια- η αύξηση δαπανών για το ΠΔΕ,
υπογράμμισε στο “Τ” ο πρόεδρος του Συνδέσμου
Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, Αθανάσιος Σαββάκης (Τ.485/2014)
• Την κατάθεση επίσημης πρότασης στην πολιτεία
για 5ετή φορολογική και ασφαλιστική ατέλεια των
νέων μηχανικών, προανήγγειλε ως στόχο, στην
πρώτη συνέντευξή του στο “Τ”, ο νέος πρόεδρος
του ΤΕΕ/ΤΚΜ, Πάρις Μπίλλιας (Τ.482/2014)
• Πόσο πιθανό είναι να γεννηθεί στην Ελλάδα
• Την ανάγκη τάχιστης προώθησης του κολοσσι- το επόμενο «Facebook» ή «Google»; Κατά τον
αίου έργου του Διαδριατικού Αγωγού Φυσικού Αε- πρόεδρο του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληρορίου (TAP), επισήμανε το ΤΕΕ/ΤΚΜ, παρουσιάζο- φορικής Β.Ελλάδος, Θεόφιλο Μυλωνά, η Ελλάντας τα πορίσματα ομάδας εργασίας (Τ.496/2014) δα διαθέτει μεν άριστο δυναμικό αλλά εταιρείες
-“Healthy Cities, Happy Cities”. Στο πλαίσιο της όπως οι Google, Facebook και PayPal γεννιούΠαγκόσμιας Ημέρας Αρχιτεκτονικής, το ΤΕΕ/ νται μόνο μέσα από οργανωμένα οικοσυστήματα
ΤΚΜ, σε συνεργασία με άλλους φορείς, διοργά- (Τ.481/2014)
νωσε εκδήλωση με κεντρικό ομιλητή τον senior • Big Data. Το 2013 έφερε τον όρο “Μεγάλα
design architect στο γραφείο Henning Larsen Δεδομένα” στο επίκεντρο της επικαιρότητας.
Architects Copenhagen, Κώστα Πουλόπουλο, (Τ.480/2014)
κατά τον οποίο “το μέλλον δεν είναι γραμμένο • Οι παρατηρήσεις και οι προτάσεις του ΤΕΕ/ΤΚΜ
αλλά σχεδιάσιμο” (Τ. 493/2014) Αφισα
αναφορικά με τον Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης
Αποβλήτων παρουσιάστηκαν σε εκδήλωση του
ΤΕΕ/ΤΚΜ, σε συνεργασία με τον ΦΟΣΔΑ Κ. ΜαΠΗΓΗ: http://www.everystockphoto.com,
κεδονίας (Τ.479/2014) Αφισα
Title: Himmelskibet
i Tivoli, Photographer: Stig Nygaard,
License: http://creativecommons.org

• «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» αναφερόταν στην απόφαση της
3ης τακτικής συνεδρίασης της Αντιπροσωπείας
ΤΕΕ/ΤΚΜ για το ασφαλιστικό, την οποία παρουσίασε στην κεντρική αντιπροσωπεία ο πρόεδρος του
ΤΕΕ/ΤΚΜ, Πάρις Μπίλλιας (Τ.498/2014) Φωτο

• Ο ιδρυτής της κοινότητας
των Google
Developers στη Θεσσαλονίκη, Παναγιώτης Τζίνης
εξήγησε στο “Τ” γιατί “η Ελλάδα δεν χρειάζεται το
κακό “ctrl-C_ctrl-V” (Τ. 490/2014)
• Οι “κιβωτοί” του μέλλοντος: η ιδέα της κατασκευής πλωτών πολιτειών, που θα απέβαιναν σωτήριες σε περίπτωση φυσικών καταστροφών άνευ
• Την πεποίθηση ότι το νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο προηγουμένου, ουδέποτε έπαψε να ασκεί γοητεία
Θεσσαλονίκης (ΡΣΘ) πρέπει να θεσμοθετηθεί ως πάνω στους μηχανικούς(Τ.488/2014) Φωτο
μέρος του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού
Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΠΠΧΣΑΑ) Πηγή εικόνας: DINFO.
Κεντρικής Μακεδονίας και όχι ως διακριτό σχέδιο, εξέφρασε το ΤΕΕ/ΤΚΜ (Τ.498/2014)
• Η Victoria Thornton ‘ξεκλείδωσε’ τις πόρτες
χιλιάδων κτηρίων ανά τον κόσμο. Ως ιδρύτρια
του θεσμού του Open House μίλησε στο “Τ” με
αφορμή την ενεργοποίηση του θεσμού του Open
House στην Ελλάδα, χάρη και στο ΤΕΕ/ΤΚΜ.
(Τ.455/2013)
• Ο Richard Hunter, καθηγητής του University of
Cambridge, είναι ο πρώτος πρόεδρος του Συμβουλίου Διοίκησης του ΑΠΘ. Μίλησε στο “Τ” για το
πανεπιστήμιο όπως το φαντάζεται (Τ.459/2013).
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• Ο διάσημος Δανός αρχιτέκτονας Jan Gehl εξηγεί γιατί ήρθε η ώρα να σταματήσουμε να κάνουμε
ευτυχισμένο το ΙΧ, περιγράφει τις ανθρώπινες πόλεις και δεν είναι πάντα ...καλός με τους συναδέλφους του (Τ.463/2013)
• Περισσότερες από 30 επιχειρηματικές προτάσεις από μηχανικούς υποβλήθηκαν το 2013 προς
παρουσίαση στο “Τριήμερο υποστήριξης επιχειρηματικών ιδεών” που διοργάνωσε το ΤΕΕ/ΤΚΜ,
στις 27, 28 και 31 Μαΐου. (Τ.463 & 465/2013)
• Πώς αναπτύσσεται η επιχειρηματικότητα στην
Ελλάδα της κρίσης; Επτά επιχειρηματίες με πτυχίο
μίλησαν στο “Τ” για το όραμά τους, τα “αγκάθια”,
τις δυσκολίες και τα ζητούμενα (Τ.469/2013)
• Για πρώτη φορά επί δεκαετίες το ΤΕΕ/ΤΚΜ αναγκάστηκε το 2013 να προχωρήσει σε προσωρινή
αναστολή της λειτουργίας του στις 21 και 22 Μαΐου. Γιατί; (Τ.464/2013)
• ”Εντός-εκτός”. Ένα νέο εργαλείο του ΤΕΕ/ΤΚΜ
στη διάθεση των μηχανικών που μεταναστεύουν
στο εξωτερικό ή σκέφτονται να το πράξουν. Διαβάστε για την επίσημη πρώτη παρουσίαση της
πρωτοβουλίας του ΤΕΕ/ΤΚΜ (Τ.474/2013) Αφισα

• “Το ΤΕΕ δεν πρόκειται να κλείσει. Το πραγματικό θέμα είναι πόσο δυνατό θα μείνει”: Με τη φράση αυτή, ο τότε απερχόμενος πρόεδρος του ΤΕΕ/
ΤΚΜ, Τάσος Κονακλίδης, συνέχισε τη συζήτηση
για την ανάγκη αλλαγών στο ΤΕΕ (Τ.479/2014)
• Ποιες κινήσεις χρειάζεται να κάνει ένας μηχανικός, που επιθυμεί να εργαστεί στη Δανία (πχ, σε
επίπεδο δικαιολογητικών ή πιστοποίησης); Δύο
Έλληνες μηχανικοί, οι Ιωάννης Βουσβούκης και
Θεόδωρος Μπίκος, απαντούν σε 19 πρακτικές
ερωτήσεις για το θέμα (Τ.477/2014)
• Ο πρέσβης καλής θελήσεως της Νεολαίας της
Δανίας, ο 30χρονος Νάσος Στεφανάκης είναι
απόφοιτος του τμήματος Χημικών Μηχανικών του
ΑΠΘ. Σε συνέντευξή του στο “Τ” μιλάει για την
προσαρμογή σε μια ξένη χώρα και απαντά γιατί η
προηγμένη Σκανδιναβία έχει ανάγκη από χιλιάδες
επιστήμονες. (Τ.476/2014)
• Στο ειδικό θεματικό τεύχος 491/2014, 19 πρόσωπα με ισχυρό λόγο καταθέτουν τις σκέψεις και
τις προτάσεις τους για την ανάπτυξη. n
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χώρησε κατά 3,3%, έναντι πτώσης 29,4% κατά το αντίστοιχο διάστημα του 2013. «Η επιβράδυνση του ρυθμού
μείωσης αντανακλά μια τάση σταθεροποίησης που ενδεχομένως να σηματοδοτήσει ήπια αύξηση του όγκου
οικοδομών από το δεύτερο μισό του 2015. Οι άδειες
ιδιωτικών οικοδομών αποτελούν πρόδρομο δείκτη για
τις εξελίξεις στην αγορά κατοικίας και ειδικότερα στις
επενδύσεις σε ιδιωτικά ακίνητα μερικούς μήνες αργότερα», ανέφερε η Alpha Bank. Σε κάθε περίπτωση, οι
τιμές των κατοικιών αναμένεται να συνεχίσουν να υποχωρούν και τα επόμενα τρίμηνα, παρότι ο ρυθμός της
υποχώρησης επιβραδύνεται συνεχώς από το τρίτο τρίΟΙΚΟΔΟΜΗ Η ΜΕΓΑΛΗ ΧΑΜΕΝΗ ΤΗΣ 6ΕΤΟΥΣ ΟΙΚΟ- μηνο του 2013, για να φτάσει στο 7% κατά τη διάρκεια
του τρίτου τριμήνου του 2014. Η αργή ανάκαμψη της
ΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
Την αρνητική πρωτιά του κλάδου που δέχθηκε το μεγα- αγοράς κατοικίας οφείλεται στο γεγονός ότι εξαρτάται
λύτερο πλήγμα από την οικονομική κρίση των τελευταί- άμεσα από την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος,
ων ετών φαίνεται πως κατακτά η κτηματαγορά, καθώς την αύξηση απασχόλησης και τη διαμόρφωση της φοη συρρίκνωση της οικονομικής δραστηριότητας στον ρολογικής επιβάρυνσης. Αναφορικά με τις προσδοκίες
κλάδο των οικοδομών και των κατασκευών ευθύνεται που διαμορφώνονται, σύμφωνα με την έρευνα της Τράσε μεγάλο βαθμό για τη συνολική κάμψη των πραγμα- πεζας της Ελλάδος, παρατηρείται ενίσχυση της άποψης
τικών επενδύσεων στην οικονομία της χώρας. Ειδικό- ότι η αγορά κατοικίας σταθεροποιείται σε χαμηλό επίτερα, σύμφωνα με σχετική ανάλυση της Eurobank, σε πεδο και η αποκλιμάκωση των αρνητικών προσδοκιών,
ετησιοποιημένη βάση από το πρώτο τρίμηνο του 2008 που ξεκίνησε από το πρώτο τρίμηνο του 2012 και επιταέως το τρίτο τρίμηνο του 2014, η μείωση των πραγμα- χύνθηκε στη διάρκεια του 2013 και στο πρώτο μισό του
τικών επενδύσεων στην οικονομία άγγιξε τα 42,55 δισ. 2014, φαίνεται να ανακόπτεται κατά το 2014. Ωστόσο το
ευρώ. Εξ αυτών, ποσοστό 61% ή 26 δισ. ευρώ «χάθη- τρίτο τρίμηνο 2014 οι προσδοκίες επιδεινώθηκαν ελακαν» από την πτώση της οικοδομής. Τα μεγέθη αυτά φρά σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, γεγονός που
μεταφράζονται σε απώλειες 250.000 θέσεων εργασίας σχετίζεται με την αύξηση της αβεβαιότητας λόγω των
και πτώση των τιμών των κατοικιών 36% κατά μέσο πολιτικών εξελίξεων.
όρο. Η συρρίκνωση της οικονομικής δραστηριότητας (Η Καθημερινή 31/1/2015)
στον κλάδο των κατασκευών αποτυπώνεται στην πτώση
του αριθμού των οικοδομικών αδειών, στη συρρίκνω- «ΕΚΤΟΣ ΟΑΕΕ» ΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΟΥ ΑΝΕΓΕΙΡΟΥΝ Ή
ση του μεριδίου των κατασκευών επί του συνόλου των ΠΩΛΟΥΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
επενδύσεων, στη μείωση της απασχόλησης και στην Μηχανικοί - “παλαιοί” ασφαλισμένοι (σε οποιοδήποτε
πτώση των τιμών των διαμερισμάτων. Σύμφωνα με Ταμείο πριν από την 1/1/1993) που ήταν την 1/8/2010
τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ που επικαλείται η Eurobank, ασφαλισμένοι στον κλάδο κύριας ασφάλισης του
η συνολική πτώση της οικοδομικής δραστηριότητας ΕΤΑΑ (πρώην ΤΣΜΕΔΕ) δεν ασφαλίζονται στον ΟΑΕΕ
(αριθμός αδειών) στο σύνολο της χώρας υποχώρησε αν απασχολούνται με την ανέγερση πολυκατοικιών με
κατά 63,47% από το 2011 έως το 2014. Ειδικότερα, αντιπαροχή ή πωλούν διαμερίσματα σε πολυκατοικίες
κατά το 12μηνο από τον Νοέμβριο του 2010 έως το τις οποίες ανεγείρουν είτε ατομικά είτε ως μέλη εταιΟκτώβριο του 2011 εκδόθηκαν 38.192 άδειες. Το ίδιο ριών με αντικείμενο δραστηριότητας κατασκευαστικές
μέγεθος για την περίοδο Νοεμβρίου 2013 - Οκτωβρίου εργασίες. Αυτό διευκρινίζει εγκύκλιος του ΟΑΕΕ που
2014 ήταν της τάξης των 13.951 οικοδομικών αδειών. εκδόθηκε αναφέροντας ότι η έναρξη της ασφάλισης
Σε επίπεδο περιφερειών, η μεγαλύτερη ποσοστιαία στον ΟΑΕΕ προσώπων που ασκούν “μη συναφή” επαγπτώση σημειώθηκε στην Αττική, από 10.375 οικοδο- γελματική δραστηριότητα δεν μπορεί να ανατρέξει, σε
μικές άδειες στις 2.791 (-73,10%), στα Ιόνια Νησιά καμία περίπτωση, πριν από την 1/8/2010 (ημερομηνία
(-69,08%) και στη Θεσσαλία (-66,37%). Η περιφέρεια έναρξης της ισχύος της διάταξης). Σύμφωνα με την
με τη μικρότερη πτώση οικοδομικών αδειών ήταν αυτή εγκύκλιο, “ειδικά για τους πολιτικούς μηχανικούς που
του Νοτίου Αιγαίου. Εκεί σημειώθηκε μείωση των οι- απασχολούνται στην ανέγερση πολυκατοικιών με αντικοδομικών αδειών από τις 2.163 στις 1.163, δηλαδή παροχή, κρίθηκε με αποφάσεις του ΣτΕ 516/93, 519/93,
πτώση ισοδύναμη με -46,23%. Τις μεγαλύτερες απώ- 520/93 κ.ά. ότι δεν υπάγονται για τη δραστηριότητά τους
λειες σημειώνει η αγορά κατοικίας. Μέχρι και την αρχή αυτή παράλληλα και στην ασφάλιση του πρώην ΤΕΒΕ.
της κρίσης, οι επενδύσεις σε κατοικίες αποτελούσαν Και τούτο, διότι η ανέγερση πολυκατοικιών από πολιτο 75% των συνολικών επενδύσεων σε κατασκευές. Το τικό μηχανικό αποτελεί αυτή καθαυτή δραστηριότητα
αντίστοιχο μέγεθος κατά το τρίτο τρίμηνο του 2014 είχε που εμπίπτει στον κύκλο των επιστημονικών του εναπεριοριστεί σε μόλις 31%, καθώς μειώθηκε κατά 23,29 σχολήσεων, για την οποία υπάγεται στην υποχρεωτική
δισ. ευρώ. Οπως τονίζεται στην ανάλυση της Eurobank, ασφάλιση του πρώην ΤΣΜΕΔΕ. Εξάλλου, η πώληση
«είναι φανερό ότι από το 2002 και έπειτα ο ποσοστιαίος των διαμερισμάτων σε πολυκατοικίες τις οποίες οι ίδιοι
ρυθμός μεταβολής των επενδύσεων σε κατοικίες και ανεγείρουν είναι παρεπόμενη της ανέγερσης δραστηρισε άλλες κατασκευές δεν ήταν παρόμοιος. Μέχρι και ότητα και για το λόγο αυτό δεν δηλώνεται ως αυτοτελής
το τέλος του 2007, η δαπάνη για κατοικίες αυξανόταν δραστηριότητα η έναρξή της στη ΔΟΥ. Πέραν τούτου,
με υψηλότερους ρυθμούς σε σχέση με τη δαπάνη για το εμπορικό κέρδος, στο οποίο αποσκοπεί η ανέγερση
άλλες κατασκευές. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την αύ- πολυκατοικιών με το σύστημα της αντιπαροχής από
ξηση του μεριδίου των κατοικιών επί του συνόλου των πολιτικό μηχανικό, συμφυές σε κάθε δραστηριότητα
επενδύσεων στις κατασκευές (από 58% στο 75%)». ελευθέριου επαγγέλματος, δεν μπορεί να προσδώσει
Η συγκεκριμένη πορεία αντιστράφηκε στις αρχές του «πρωτεύοντα» ρόλο, ώστε να θεωρηθεί ότι η πώληση
2008 και στο 3ο τρίμηνο του 2014 για κάθε ευρώ δαπά- των διαμερισμάτων συνιστά δραστηριότητα, για την
νης επενδύσεων για κατασκευές το 31% προοριζόταν οποία οι ασκούντες αυτή πολιτικοί μηχανικοί υπάγογια κατοικίες και το υπόλοιπο 69% για άλλες κατασκευ- νται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ. Και τούτο,
ές (π.χ. κτίρια επιχειρήσεων). Πάντως, κατά το 2014 η επειδή η ανέγερση πολυκατοικιών από πολιτικό μηχααγορά ακινήτων συνέχισε την πορεία υποχώρησής της, νικό αποτελεί αυτή καθαυτή δραστηριότητα που εμπίόπως αυτή αποτυπώνεται στα στοιχεία 10μήνου για την πτει στον κύκλο των επιστημονικών του ενασχολήσεων
πορεία του όγκου των νέων οικοδομών, των επενδύσε- για την οποία υπάγεται στην υποχρεωτική ασφάλιση
ων σε κατοικίες και των τιμών των κατοικιών. Σύμφωνα του πρώην ΤΣΜΕΔΕ ( βλ. Ασφαλιστική νομοθεσία, Φ.
με την Alpha Bank, η δυσμενής εικόνα σχετίζεται με Χατζηδημητρίου, Γ. Ψηλός, Εκδόσεις ΔΕΝ 1984)”. Τα
παράγοντες που επηρέασαν αρνητικά τόσο τη ζήτηση, παραπάνω εφαρμόζονται αναλόγως και για τους παλαιόπως η σημαντική μείωση του διαθέσιμου εισοδή- ούς ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ των τομέων Νομικών και
ματος, η υψηλή ανεργία και η βαριά φορολόγηση της Υγειονομικών (ενδεικτικά αναφέρεται ότι για τα εκτός
ακίνητης περιουσίας, όσο και την προσφορά, όπως η των φαρμάκων προϊόντα τα οποία πωλούνται στα φαρμείωση των επενδύσεων για την κατασκευή κατοικιών. μακεία, οι φαρμακοποιοί δεν υπάγονται στην ασφάλιση
Πλέον, το αγοραστικό ενδιαφέρον περιορίζεται σχεδόν του ΟΑΕΕ)
αποκλειστικά στις μεταχειρισμένες κατοικίες μικρότε- (Ημερησία 6/2/2015)
ρης επιφάνειας, τάση η οποία αναμένεται να συνεχιστεί. Οπως αναφέρει η ανάλυση της Alpha Bank, τον ΚΑΜΨΗ ΚΑΤΕΓΡΑΨΕ Η ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΟκτώβριο η πτώση του όγκου των νέων οικοδομών δι- ΤΗΤΑ
αμορφώθηκε σε 2,8% σε ετήσια βάση. Επιπλέον, κατά Δείγματα επιτάχυνσης κατέγραψε ο ρυθμός υποχώρητο 10μηνο (Ιανουάριος - Οκτώβριος 2014), ο όγκος υπο- σης της οικοδομικής δραστηριότητας τον Νοέμβριο

ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

του 2014, καθώς σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία
της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), η συνολική
δραστηριότητα διαμορφώθηκε σε 1.088 οικοδομικές
άδεις που αντιστοιχούν σε 210,7 χιλιάδες τ.μ. επιφάνειας και 837,9 χιλιάδες κυβικά μέτρα όγκου, μεγέθη που
συνιστούν μείωση κατά 30,9% στον αριθμό των αδειών,
κατά 34,3% στην επιφάνεια και κατά 37,3% στον όγκο,
συγκριτικά με τον αντίστοιχο μήνα του 2013. Ανάλογη
εικόνα καταγράφηκε και στην ιδιωτική οικοδομική
δραστηριότητα, δείγμα της ακόμα μεγαλύτερης αποχής
των κατασκευαστών από την αγορά κατοικίας, εν μέσω
έλλειψης ζήτησης και ενός αποθέματος απούλητων
κατοικιών που προσεγγίζει τις 250.000 πανελλαδικά (εξ
αυτών εκτιμάται ότι οι νεόδμητες διαμορφώνονται σε
περίπου 100.000). Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ,
η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα τον προηγούμενο
Νοέμβριο διαμορφώθηκε σε 1.079 οικοδομικές άδειες,
που αντιστοιχούν σε 204,7 χιλιάδες τ.μ. επιφάνειας και
814,6 χιλιάδες κυβικά μέτρα όγκου, σημειώνοντας μείωση κατά 30,6% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών,
κατά 33,7% στην επιφάνεια και κατά 36,4% στον όγκο,
σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2013. Κατά την
περίοδο του 11μήνου Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2014, η
συνολική οικοδομική δραστηριότητα εμφανίζει μείωση
κατά 19,3% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά
16,4% στην επιφάνεια και κατά 10,3% στον όγκο, σε
σχέση με το αντίστοιχο εντεκάμηνο του 2013. Αντίστοιχα, η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα καταγράφει
υποχώρηση κατά 19,1% στον αριθμό των οικοδομικών
αδειών, κατά 13,9% στην επιφάνεια και κατά 7,2% στον
όγκο. Σε επίπεδο 12μήνου και συγκεκριμένα από τον
Δεκέμβριο του 2013 έως τον Νοέμβριο του 2014, η
συνολική οικοδομική δραστηριότητα διαμορφώθηκε
σε 13.464 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε
2.577,7 χιλιάδες τ.μ. επιφάνειας και 11.078,4 χιλιάδες
κυβικά μέτρα όγκου. Παρατηρήθηκε δηλαδή μείωση
κατά 20,4% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών,
κατά 19,8% στην επιφάνεια και κατά 14,5% στον όγκο
σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Δεκεμβρίου 2012
- Νοεμβρίου 2013.
(Καθημερινή 13/2/2015)
ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ “ΜΗΔΕΝ” ΞΑΝΑ ΟΙ 600.000 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ
Στο σημείο «μηδέν» επανέρχονται ξανά οι 600.000
ιδιοκτησίες των οικοδομικών συνεταιρισμών, με τον
αναπληρωτή υπουργό, Γ. Τσιρώνη να εξαγγέλλει χθες
από το βήμα της Βουλής πως «ακυρώνονται οι δασοκτόνοι νόμοι και ειδικά ο ν.4280/2014» που υπέγραψε
η προηγούμενη διοίκηση του υπουργείου Περιβάλλοντος. Μετά από περίπου 40 χρόνια, το πολύπαθο σχέδιο
επίλυσης της ιδιοκτησίας των οικοδομικών συνεταιρισμών τινάζεται στον «αέρα» με τον νόμο 4280/2014,
που υπήρξε το πρώτο σκαλοπάτι για την επίλυση του
πολύπαθου ζητήματος, να μπαίνει σε διαδικασία «αναθεώρησης»! Η αξιοποίηση της περιουσίας που έχουν
στο ενεργητικό τους οι 550 οικοδομικοί συνεταιρισμοί,
παραμένει επί μακρόν στα χαρτιά, καθώς άγνωστες
παραμένουν ακόμη οι προθέσεις του υπουργείου, εάν
θα διατηρηθεί το δικαίωμα οικοδόμησης του 1/4 των
εκτάσεων ή θα υπάρξουν μεταβολές στο μεγαλύτερο
βαθμό εφαρμογής του νόμου. Από το βήμα της Βουλής
ο Γ. Τσιρώνης, έκανε λόγο για ακύρωση της διαδικασίας, δίχως ωστόσο να αποσαφηνίζεται εάν η εφαρμογή
της απόφασης αφορά το σύνολο ή μέρος του ψηφισθέντος νόμου. Ο προηγούμενος σχεδιασμός προέβλεπε
εντός του 2015 να οριστικοποιηθούν οι περιοχές που
θα επιλεγούν από τους δήμους, κάνοντας το πρώτο
βήμα για την οριστική απελευθέρωση των ιδιοκτησιών
που παρέμεναν «παγωμένες». Στην Αττική υπολογίζεται ότι υπάρχουν 220 οικοδομικοί συνεταιρισμοί, εκ
των οποίων οι 110 αντιμετωπίζουν προβλήματα καθώς
βρίσκονται σε δασικές εκτάσεις. Για τους υπόλοιπους
330 που βρίσκονται εκτός Αττικής, το 25% αντιμετωπίζει προβλήματα γιατί ανήκει σε δασικές εκτάσεις και
15% δεν βρίσκεται σε περιοχή Ειδικά Ρυθμιζόμενης
Πολεοδόμησης (ΠΕΡΠΟ). Κτηματολόγιο. Ο αναπληρωτής υπουργός επανέφερε, από το βήμα της Βουλής, το
μείζον ζήτημα υλοποίησης των δασικών χαρτών, χαρακτηρίζοντάς τους ως προϋπόθεση για την ολοκλήρωση
του Κτηματολογίου. Μάλιστα, όπως τονισε, «κανένας
χάρτης δεν έχει οριστικοποιηθεί, γιατί δεν έχει κτηματογραφηθεί η δημόσια περιουσία, που σημαντικό της
τμήμα είναι τα δάση. Όσο δεν υπάρχουν δασικοί χάρτες
και δεν οριστικοποιείται η δημόσια περιουσία, δεν είναι
δυνατόν να οριστικοποιηθεί και το Κτηματολόγιο». Ο Γ.
Τσιρώνης επισήμανε ότι με την έλλειψη των δασικών

χαρτών δεν είναι δυνατόν να υπάρξει και δασολόγιο,
ώστε να καθοριστεί και η χρήση δασικών εκτάσεων ως
βοσκότοπων, «αφού όλοι γνωρίζουμε ότι η δική μας
παραδοσιακή κτηνοτροφία είναι δασική δραστηριότητα
και για αυτό πρέπει να δώσουμε τη μάχη στην Ε.Ε. Η
κτηματογράφηση είναι για εμάς ζήτημα προτεραιότητας και όχι ζήτημα πελατειακής συναλλαγής».
(Ημερησία 11/2/2015)

τές και ερευνητές που εργάζονται μαζί του νυχθημερόν
στο μεγαλύτερο εργαστήριο Βιοϊατρικής Μηχανικής
στον κόσμο μέσα στο διάσημο Ινστιτούτο Τεχνολογίας
της Μασαχουσέτης, το ΜΙΤ, αλλά και από πολλούς συναδέλφους του. Και ο χαρακτηρισμός δεν είναι τυχαίος,
αφού τα όσα έχει επιτύχει μέχρι στιγμής αυτός ο χημικός μηχανικός που διέπρεψε στον... ιατρικό τομέα μάλλον μοιάζουν πολύ πάνω από τα «γήινα» για όλους εμάς
τους κοινούς θνητούς. Ο 66χρονος σήμερα δρ Ρόμπερτ
Λάνγκερ, ένας από τους 11 καθηγητές του ΜΙΤ - ο συγκεκριμένος τίτλος είναι ο μεγαλύτερος που μπορεί να
λάβει ένα μέλος του - στο Ινστιτούτο για τη Συνθετική
Ερευνα στον Καρκίνο, έλαβε πριν από λίγες ημέρες το
σημαντικό βραβείο Queen Elizabeth για τη Μηχανική
από τη Βασιλική Εταιρεία Μηχανικής της Βρετανίας.
Ενα βραβείο που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο
1 εκατ. βρετανικών στερλινών και θεωρείται το «Νομπέλ της Μηχανικής» (μήπως προπομπός και για το
«πραγματικό» Νομπέλ, αφού αυξάνονται οι φήμες που
θέλουν τον δρα Λάνγκερ να είναι υποψήφιος για ένα
Νομπέλ εφέτος;). Το βραβείο Queen Elizabeth είναι
μόνο το πιο πρόσφατο από τα περισσότερα από 220(!)
μεγάλα βραβεία που έχει λάβει μέχρι στιγμής στην καριέρα του. Είναι ένας από τους μόλις επτά επιστήμονες
που έχουν τιμηθεί τόσο με το Εθνικό Μετάλλιο για την
Επιστήμη όσο και με το Εθνικό Μετάλλιο για την Τεχνολογία και την Καινοτομία στις ΗΠΑ, ενώ έχει επίσης
λάβει μεταξύ άλλων το Millennium Prize, το μεγαλύτερο βραβείο για την τεχνολογία, αλλά και το Μετάλλιο
Priestley, το οποίο αποτελεί τη μεγαλύτερη διάκριση
της Αμερικανικής Χημικής Εταιρείας.

ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΤΟΝ CERN
Στους αχανείς διαδρόμους και τα εργαστήρια του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Πυρηνικής Έρευνας (CERN),
στα σύνορα Ελβετίας και Γαλλίας, αναζητούν την
επαγγελματική τους τύχη και τον δρόμο για την επιστημονική τους ανέλιξη ολοένα περισσότεροι Έλληνες
επιστήμονες την τελευταία πενταετία, είτε ως μόνιμο
προσωπικό είτε απλά για να κάνουν εκεί την έρευνά
τους για το μεταπτυχιακό ή το διδακτορικό τους. Η κοινότητα των Ελλήνων στον CERN -φυσικών, μηχανικών,
προγραμματιστών, φοιτητών, υπότροφων και στελεχών
διαφόρων ειδικοτήτων- αριθμεί ήδη αρκετές δεκάδες
άτομα, ενώ αρκετοί ακόμη είναι οι νεαροί επιστήμονες
που συμμετέχουν σε πειράματα τού Οργανισμού από
την Ελλάδα. “Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε μεγάλη
αύξηση των Ελλήνων στον CERN. Έχουμε 28 μέλη του
μόνιμου προσωπικού, που είναι Έλληνες, συν πάνω από
100 φοιτητές, που κάνουν το μεταπτυχιακό ή το διδακτορικό τους στην Ελλάδα και έρχονται στη Γενεύη για
το κομμάτι της έρευνας. Παράλληλα, περίπου 200 Έλληνες φοιτητές, πχ, φυσικοί και μηχανικοί, που φοιτούν
σε ελληνικά πανεπιστήμια, εργάζονται πάνω σε πειράματα του CERN” επισήμανε ο αναπληρωτής επικεφα- (Το Βήμα 15/2/2015)
λής Διεθνών Σχέσεων του CERN, Μανώλης Τσεσμελής,
ο οποίος μίλησε σήμερα μέσω τηλεδιάσκεψης στη συνέντευξη Τύπου για την παρουσίαση της συνεργασίας
μεταξύ της Τεχνόπολης Θεσσαλονίκης και του CERN.
Η αύξηση αυτή είναι μεγάλη ιδίως την τελευταία πενταετία “για τους λόγους που φαντάζεσθε” κατέληξε.
(Ημερησία 17/2/2015)

Πηγή φωτογραφίας: Το Βήμα

Πηγή φωτογραφίας: web.cern.ch

ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο “ΤΑΧΥΔΑΚΤΥΛΟΥΡΓΟΣ” ΤΗΣ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
Παίζει στα δάχτυλα την καινοτομία η οποία προσφέρει πρωτοποριακές θεραπείες για πλήθος νόσων.
Ακροβατεί με περισσή άνεση ανάμεσα σε διαφορετικά επιστημονικά πεδία – σπούδασε άλλωστε χημικός
μηχανικός και τώρα έχει υπό τη διεύθυνσή του το μεγαλύτερο Εργαστήριο Βιοϊατρικής στον κόσμο μέσα
στο διάσημο Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Μασαχουσέτης (ΜΙΤ). Ο καθηγητής Ρόμπερτ Λάνγκερ μοιάζει
με έναν ταχυδακτυλουργό που με το μαγικό ραβδί του
«πασπαλίζει» με ανακούφιση τον πληθυσμό. Δεν είναι
τυχαίο ότι, όπως εκτιμάται, η ερευνητική δουλειά του
ιδίου και των συνεργατών του έχει επηρεάσει τη ζωή
2 δισεκατομμυρίων ανθρώπων! Πριν από λίγες ημέρες
ο επιστήμονας αυτός των 220 μεγάλων βραβείων έλαβε άλλη μία σημαντική τιμητική διάκριση, το βραβείο
Queen Elizabeth για τη Μηχανική, που θεωρείται Νομπέλ στο συγκεκριμένο πεδίο. Ο μηχανικός με τις περισσότερες αναφορές άλλων επιστημόνων στο έργο του
μίλησε στο ΒΗΜΑscience, με αφορμή την τελευταία
βράβευσή του, για όσα έχει επιτύχει ως τώρα – έχει
μεταξύ άλλων χαρίσει στην ανθρωπότητα προηγμένα
στεντ για τις καρδιοπάθειες, ιστούς για μεταμόσχευση
δέρματος, «έξυπνα» συστήματα χορήγησης φαρμάκων,
επιδέσμους για τραύματα με έμπνευση τις σαύρες αλλά
και αντιαγγειογενετικούς παράγοντες με εφαρμογή σε
πολλές ασθένειες – καθώς και για τα όσα οραματίζεται για το μέλλον. Εχετε 2 δισ. λόγους για να διαβάσετε
αυτό το κείμενο και άλλους τόσους για να πείτε (και να
πούμε όλοι) «ευχαριστώ» σε αυτόν τον... ζογκλέρ της
επιστήμης. Θεωρείται «θεός» της βιοϊατρικής μηχανικής - όχι μόνο από τους περισσότερους από 100 φοιτη-

ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟΥΡΓΟ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΟΠΕΙΑΣ
Εδώ και αρκετά χρόνια, η Παγκόσμια Ομάδα Έρευνας
και Ανάλυσης της Kaspersky Lab έχει παρακολουθήσει στενά περισσότερους από 60 προηγμένους φορείς
απειλών, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για ψηφιακές επιθέσεις σε όλο τον κόσμο. Οι ειδικοί της εταιρείας έχουν
δει σχεδόν τα πάντα, με τις επιθέσεις να γίνονται ολοένα
και πιο πολύπλοκες, καθώς ακόμη και κράτη ενεπλάκησαν σε αυτές τις δραστηριότητες και προσπάθησαν
να «εξοπλιστούν» με τα πιο προηγμένα εργαλεία. Ωστόσο, μόλις τώρα, οι ειδικοί της Kaspersky Lab μπόρεσαν
να επιβεβαιώσουν ότι έχουν ανακαλύψει έναν φορέα
απειλών, ο οποίος ξεπερνά οτιδήποτε γνωστό ως προς
την πολυπλοκότητα και την εξειδίκευση των τεχνικών
του. Μάλιστα, ο συγκεκριμένος φορέας είναι ενεργός
εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες! Πρόκειται για την ομάδα Equation Group. Σύμφωνα με τους ερευνητές της
Kaspersky Lab, η ομάδα αυτή είναι μοναδική σχεδόν
σε κάθε πτυχή των δραστηριοτήτων της. Χρησιμοποιεί
ιδιαίτερα περίπλοκα και δαπανηρά στην ανάπτυξή τους
εργαλεία, με σκοπό να «μολύνει» τα θύματα, να ανακτήσει δεδομένα και να κρύψει τη δραστηριότητα της
με έναν εξαιρετικά επαγγελματικό τρόπο, αξιοποιώντας κλασικές τεχνικές κατασκοπείας, ώστε να μεταφέρει κακόβουλα φορτία στα θύματα. Για να «μολύνει»
τα θύματά της, η ομάδα αυτή χρησιμοποιεί ένα ισχυρό
«οπλοστάσιο» με «εμφυτεύματα» (Trojans), συμπεριλαμβανομένων και των ακολούθων (βάσει ονομασιών
που έχουν αποδοθεί από την Kaspersky Lab): Equation
Laser, Equation Drug, Double Fantasy, Triple Fantasy,
Fanny και Gray Fish. Χωρίς αμφιβολία, θα υπάρξουν
και άλλα ενεργά «εμφυτεύματα» εκτός των προαναφερθέντων. Τι καθιστά το Equation Group μοναδικό;
Απόλυτη επιμονή και απόκρυψη Η Παγκόσμια Ομάδα
Έρευνας και Ανάλυσης της Kaspersky Lab μπόρεσε να
ανακτήσει δύο μονάδες, οι οποίες επιτρέπουν τον επα-

ναπρογραμματισμό του firmware σκληρών δίσκων από
περισσότερους από 12 δημοφιλείς κατασκευαστές.
Αυτό είναι ίσως το πιο ισχυρό εργαλείο στο «οπλοστάσιο» του Equation Group και το πρώτο γνωστό κακόβουλο λογισμικό με την ικανότητα να «μολύνει» σκληρούς δίσκους. «Ένας ιδιαίτερος κίνδυνος είναι ότι μόλις
ο σκληρός δίσκος «μολυνθεί» με αυτό το κακόβουλο
φορτίο, είναι αδύνατο να σκαναριστεί το firmware του.
Για να το θέσω απλά: στους περισσότερους σκληρούς
δίσκους υπάρχουν λειτουργίες για εγγραφή στην περιοχή του firmware, αλλά δεν υπάρχουν λειτουργίες για να
διαβαστεί ξανά. Αυτό σημαίνει ότι είμαστε σχεδόν τυφλοί και δεν έχουμε τη δυνατότητα να εντοπίσουμε τους
σκληρούς δίσκους που έχουν «μολυνθεί» από αυτό το
κακόβουλο λογισμικό», προειδοποιεί ο Costin Raiu,
Director της Παγκόσμιας Ομάδας Έρευνας και Ανάλυσης της Kaspersky Lab. Το worm «Fanny» ξεχωρίζει
από όλες τις επιθέσεις που πραγματοποιήθηκαν από το
Equation Group. Ο κύριος σκοπός του ήταν να χαρτογραφεί δίκτυα με «air gap». Με άλλα λόγια, να κατανοεί την τοπολογία δικτύων που δεν είναι προσιτά και
να εκτελεί εντολές σε αυτά τα μεμονωμένα συστήματα.
Για το σκοπό αυτό, χρησιμοποιείται ένας μοναδικός μηχανισμός «command and control», ο οποίος βασίζεται
σε USB και επέτρεπε στους επιτιθέμενους να μεταφέρουν δεδομένα από και προς τα δίκτυα με «air gap».
Ειδικότερα, ένα μη «μολυσμένο» USB stick με κρυφό
αποθηκευτικό χώρο χρησιμοποιήθηκε για τη συλλογή βασικών πληροφοριών του συστήματος από έναν
υπολογιστή που δεν ήταν συνδεδεμένος στο Internet,
καθώς και για την αποστολή τους στον C&C μηχανισμό όταν το USB αυτό συνδέθηκε σε υπολογιστή που
έχει προσβληθεί από το worm «Fanny» και βρισκόταν
συνδεδεμένος στο Διαδίκτυο. Αν οι επιτιθέμενοι ήθελαν να εκτελέσουν εντολές σε δίκτυα με «air gap», θα
μπορούσαν να αποθηκεύσουν τις εντολές στον κρυφό
αποθηκευτικό χώρο του USB. Μόλις το USB συνδεόταν
στον υπολογιστή με «air gap», το «Fanny» αναγνώριζε
τις εντολές και τις εκτελούσε. Οι επιτιθέμενοι χρησιμοποίησαν γενικές μεθόδους για να «μολύνουν» τους
στόχους τους, όχι μόνο μέσω του διαδικτύου αλλά και
στο φυσικό κόσμο. Για το λόγο αυτό, χρησιμοποίησαν
μια τεχνική αναχαίτισης, υποκλέπτοντας στοιχεία και
αντικαθιστώντας τα με τις αντίστοιχες Trojan εκδοχές
τους. Ένα τέτοιο παράδειγμα αφορούσε τη στοχοποίηση
συμμετεχόντων σε επιστημονικό συνέδριο στο Χιούστον.
Όταν επέστρεφαν στο σπίτι, μερικοί από τους συμμετέχοντες έλαβαν ένα αντίγραφο των υλικών του συνεδρίου
σε CD-ROM, το οποίο στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκε
για την εγκατάσταση του Trojan «Double Fantasy» στη
συσκευή του στόχου. Η ακριβής μέθοδος με την οποία
έγιναν διαθέσιμα τα CD είναι άγνωστη [...]Από το 2001,
το Equation Group έχει «μολύνει» χιλιάδες ή ίσως ακόμη και δεκάδες χιλιάδες θύματα σε περισσότερες από
30 χώρες. Τα θύματα βρίσκονται στους ακόλουθους
τομείς: Κυβερνητικοί και διπλωματικοί οργανισμοί,
Τηλεπικοινωνίες, Αεροναυπηγική, Ενέργεια, Πυρηνική έρευνα, Πετρέλαιο και Φυσικό Αέριο, Στρατιωτικοί
Οργανισμοί και Νανοτεχνολογία. Επίσης, στράφηκε
εναντία σε ισλαμιστές ακτιβιστές, επιστήμονες, Μέσα
Μαζικής Επικοινωνίας, εταιρείες μεταφορών, χρηματοοικονομικά ιδρύματα και εταιρείες που αναπτύσσουν
τεχνολογίες κρυπτογράφησης. Η Kaspersky Lab παρατήρησε επτά exploits που χρησιμοποιούνται από το
Equation Group στο ομώνυμο κακόβουλο λογισμικό.
Τουλάχιστον τέσσερα από αυτά χρησιμοποιήθηκαν ως
zero-day απειλές. Επιπλέον, η παρατηρήθηκε η χρήση άγνωστων exploits, πιθανώς zero-day, με στόχο
τον Firefox 17, με τον ίδιο τρόπο που αυτά χρησιμοποιούνται στον Tor browser. Κατά το στάδιο της «μόλυνσης», η ομάδα έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει
δέκα exploits σε μια αλυσίδα. Ωστόσο, οι ειδικοί της
Kaspersky Lab παρατήρησαν ότι δεν χρησιμοποιούνται
περισσότερα από τρία. Αν το πρώτο δεν είναι επιτυχές,
προσπαθούν με ένα άλλο, και στη συνέχεια με το τρίτο.
Εάν και τα τρία exploits αποτύχουν, δεν «μολύνουν» το
σύστημα. Τα προϊόντα της Kaspersky Lab εντόπισαν
έναν αριθμό προσπαθειών επίθεσης εναντίον χρηστών.
Πολλές από αυτές τις επιθέσεις δεν ήταν επιτυχείς,
χάρη στην τεχνολογία Automatic Exploit Prevention, η
οποία εντοπίζει και εμποδίζει την εκμετάλλευση άγνωστων τρωτών σημείων. Το worm «Fanny» πιθανώς
δημιουργήθηκε τον Ιούλιο του 2008, ενώ εντοπίστηκε
για πρώτη φορά και εντάχθηκε στη μαύρη λίστα των αυτόματων συστημάτων της Kaspersky Lab το Δεκέμβριο
του 2008.
(Sofokleousin.gr 18/2/2015)

17/500
ΤΕΥΧΟΣ

1 MAPTIOY 2015

18/500

19/500

ΤΕΥΧΟΣ

ΤΕΥΧΟΣ

1 MAPTIOY 2015

1 MAPTIOY 2015

Η ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2020
H μετάβαση των μηχανικών σε μια νέα εποχή,
με βελτιωμένους δείκτες επιχειρηματικότητας
και απασχολησιμότητας στον κλάδο, εκτιμάται
ότι θα μπορούσαν να υποστηρίξουν υπό προϋποθέσεις τα κονδύλια της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020, αν και προκειμένου
αυτό να γίνει πράξη επιβάλλεται να διασφαλιστούν μια σειρά από προϋποθέσεις, όπως: η
εξασφάλιση από την πολιτεία των αναγκαίων
συνθηκών και του κατάλληλου θεσμικού και
κανονιστικού πλαισίου, η προσαρμογή του
ρόλου του ΤΕΕ σε οργανωτικό και επιχειρησιακό επίπεδο στη διασφάλιση γνώσης και την
ανάδειξη της ανταγωνιστικής θέσης του μηχανικού, η ανάπτυξη του μοντέλου του τριπλού
έλικα και η ενσωμάτωση της διάστασης της
επιχειρηματικότητας και της καινοτομικότητας
στα προγράμματα σπουδών των πολυτεχνικών
σχολών.
Τα παραπάνω επισήμαναν οι μηχανικοί Νικόλαος Ζαχαρής, ΧΜ και Ιωάννης Τσιτσόπουλος,
(MBA, Msc, Dip.Man.) ΑΤΜ, παρουσιάζοντας
-σε εκδήλωση του ΤΕΕ/ΤΚΜ στις 12 Φεβρουαρίου- τα συμπεράσματα ομάδας εργασίας,
που συγκρότησε το Τμήμα, προκειμένου να
διερευνήσει τις δυνατότητες διεύρυνσης του
επαγγελματικού αντικειμένου του μηχανικού
για την προώθηση της επιχειρηματικότητας
και της απασχολησιμότητας, μέσω της αξιοποίησης των πόρων της προγραμματικής
περιόδου 2014-2020. Η μελέτη υλοποιήθηκε
στο πλαίσιο του προγράμματος ΤΟΠΣΑ ¨Νέοι
επιστήμονες: Απασχόληση και Τοπική Ανάπτυξη¨, που υλοποιήθηκε από την Αναπτυξιακή
Σύμπραξη με διακριτικό τίτλο ¨ΕΠΙΘΕΣΗ¨,
στην οποία μετέχει το ΤΕΕ/ΤΚΜ.

Απευθύνοντας χαιρετισμό στην εκδήλωση, με
τίτλο «Οι μηχανικοί επιχειρούν», ο πρόεδρος
της διοικούσας επιτροπής του ΤΕΕ/ΤΚΜ, Πάρις Μπίλλιας, εξέφρασε την ελπίδα οι παρουσιάσεις που έγιναν ν΄ αποτελέσουν την αφετηρία να προσπαθήσουν να καινοτομήσουν οι
μηχανικοί. «Δυστυχώς, το κλασικό επάγγελμα
του μηχανικού για τα επόμενα χρόνια έχει πεθάνει. Είναι μία ευκαιρία, οι νέοι συνάδελφοι,
μέσα από τη κρίση, να αναπτύξουν τις δεξιότητες που έχουν, να κάνουν κάτι πιο παραγωγικό, τόσο για τους εαυτούς τους όσο και για τη
πατρίδα. Εμείς, ως ΤΕΕ, προσπαθούμε μέσα
από εκδηλώσεις, ημερίδες και σεμινάρια να
βοηθήσουμε σε αυτές τις ανησυχίες που έχουν
ώστε να βρουν διεξόδους», είπε και προανήγγειλε νέες πρωτοβουλίες του ΤΕΕ/ΤΚΜ το
επόμενο εξάμηνο. Η αναλυτική σύνοψη της
μελέτης ακολουθεί:

γραφών στο ΤΕΕ/ΤΚΜ ( 2010: 4.293 εγγραφές,
2011: 3.478 εγγραφές (μείωση 18,98% σε
σχέση το 2010) 2012:2.113 εγγραφές (μείωση
39% σε σχέση με το 2011), 2013:2031 εγγραφές (μείωση 3,88% σε σχέση με το 2012)
• Η συνεχής πτώση της οικοδομικής δραστηριότητας από το 2010 μέχρι σήμερα που σύμφωνα με εκτιμήσεις έχει περιοριστεί στο 10%
από 15-20%.
• Η βαθειά κρίση στην αγορά ακινήτων.
• Η συρρίκνωση των επιχειρήσεων του κατασκευαστικού κλάδου όπως αποτυπώνεται στην
έκθεση της Task Force «Ανάπτυξη για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις στην Ελλάδα» που
δημοσιεύτηκε το Σεπτέμβριο του 2014
Μηχανικοί και Οικονομική Κρίση
Αποτελεί αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι, ο κλά- • Η καθυστέρηση στην έναρξη των μεγάλων
δος των μηχανικών διαχρονικά και ιδιαίτε- οδικών έργων λόγω προβλημάτων με την ΕΕ
ρα την τελευταία εικοσαετία, αποτέλεσε το αλλά και τη χρηματοδότησή τους από το Τραβασικό πυλώνα στήριξης της ανάπτυξης της πεζικό Σύστημα.
χώρας, προκειμένου η Ελλάδα να αξιοποιεί • Η αδυναμία χρηματοδότησης των μηχανικών
τους εκάστοτε φυσικούς και οικονομικούς της τόσο από το τραπεζικό σύστημα (ακόμη και
πόρους για να σταθεί με αξιώσεις στο διεθνές από την Τράπεζα Αττικής) με ορθή αξιοποίηοικονομικό περιβάλλον (ευρωπαϊκό και μη) ση των χρηματοδοτικών εργαλείων του ΕΣΠΑ
που χαρακτηριζόταν από ισχυρό ανταγωνισμό 2007-2013, όσο και από προγράμματα ενίαλλά και μία ταχέως αναπτυσσόμενη παγκό- σχυσης επιχειρηματικότητας του ΕΣΠΑ, πλην
ελαχίστων εξαιρέσεων (π.χ. Εξωστρέφεια,
σμια αγορά.
Η παραγωγή δημοσίων και ιδιωτικών έργων, Ενίσχυση μέσω ΠΕΠ/ΕΣΠΑ 2007-2013).
καθώς και η ραγδαία αύξηση της αγοράς ακινήτων είχαν θετικό αντίκτυπο στην ανταγωνι- Η προώθηση της επιχειρηματικότητας ως
στικότητα και στο προφίλ του Έλληνα Μηχανι- πηγή αύξησης της απασχόλησης στον κλάδο
των μηχανικών
κού σε σχέση με τα υπόλοιπα επαγγέλματα.
Ωστόσο το μεταπολιτευτικό οικονομικό μοντέ- Για την αναστροφή αυτής της πορείας όλοι
λο ανάπτυξης της χώρας σε συνδυασμό με τις συνηγορούν στην υιοθέτηση ενός νέου παραδιαδικασίες και τις μεθόδους χρηματοδότησης γωγικού μοντέλου το οποίο θα βασίζεται στην
του (υψηλός εξωτερικός δανεισμός) βασίστη- υλοποίηση μεταρρυθμιστικών διαρθρωτικών
κε αποκλειστικά ως προς την εφαρμογή του, αλλαγών στην οικονομία, στην προσέλκυση
στον τομέα των υποδομών και στην κατανάλω- επενδύσεων και στη βελτίωση της ανταγωνιση και λιγότερο στην παραγωγή αγαθών προ- στικότητας της χώρας και των Περιφερειών
στιθέμενης αξίας μέσω της δημιουργίας ισχυ- της.
ρού παραγωγικού ιστού. Αποτέλεσμα αυτού Βασικό πυλώνα του νέου παραγωγικού μοήταν με το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης ντέλου αποτελεί η ανάπτυξη της επιχειρημανα υπάρξει ραγδαία επιδείνωση των οικονομι- τικότητας με αιχμή την καινοτομία, την εξωκών μεγεθών της χώρας με αρνητικές επιπτώ- στρέφεια και την αύξηση της απασχόλησης σε
σεις στη δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για συνδυασμό με τη διατήρηση της κοινωνικής
την κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων συνοχής και αλληλεγγύης. Κύρια πηγή χρηκαι κατ’ επέκταση στην απασχόληση των Ελλή- ματοδότησης του νέου αναπτυξιακού μοντέλου
της χώρας αποτελούν οι κοινοτικοί πόροι της
νων Μηχανικών.
νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020
“Η παρατεταμένη ύφεση των τελευταίων ύψους 20, 9 δις. ευρώ.
χρόνων επέφερε δραματικές επιπτώσεις στο
επάγγελμα του μηχανικού, όπως η αυξανόμε- Για το λόγο αυτό και το νέο αναπτυξιακό όραμα
νη ανεργία των νέων, η αύξηση των αιτήσεων της περιόδου 2014-2020 όπως αποτυπώνεται
για συνταξιοδότηση -2.689 μόνο το 2012- και στο Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης 2014-2020
η συνεχής αυξητική τάση στη μείωση εγγρα- (νέο/ ΕΣΠΑ 2014-2020) συνίσταται ««στην
φών στο ΤΕΕ/ΤΚΜ, από 4.293 το 2010 σε μό- αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας με
ανάταξη και αναβάθμιση του παραγωγικού
λις 2.031 το 2013”
και κοινωνικού ιστού της χώρας και τη δημιΗ παρατεταμένη ύφεση των τελευταίων χρόνων ουργία και διατήρηση βιώσιμων θέσεων απαεπέφερε δραματικές επιπτώσεις στο επάγγελ- σχόλησης, έχοντας ως αιχμή την εξωστρεφή,
καινοτόμο και ανταγωνιστική επιχειρημαμα του μηχανικού όπως:
• Η συνεχής και αυξανόμενη ανεργία των νέων τικότητα και γνώμονα την ενίσχυση της κοιμηχανικών σε συνδυασμό με την αδυναμία κα- νωνικής συνοχής και της αρχές της αειφόρου
ανάπτυξης».
ταβολής των ασφαλιστικών εισφορών.
• Την αύξηση των αιτήσεων για συνταξιοδότη- Όπως μάλιστα εξειδικεύεται στην παρουσίαση (2010: 2246 , 2011: 2048, 2012 2689) αλλά ση του νέου αναπτυξιακού οράματος «Βασική
και για διακοπή, λόγω μετάβασης στο εξωτε- επιδίωξη αποτελεί το να εξασφαλιστούν οι
ρικό ή λόγω παύσης των εργασιών η οποία συ- προϋποθέσεις για μια ευημερία που θα στηρίζεται στην ανταγωνιστικότητα, την καινοτονεχώς αυξάνεται (2013 :2341).
• Η συνεχής αυξητική τάση μείωσης των εγ- μία και την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων

της χώρας, συμπεριλαμβανομένων αυτών του
πρωτογενή τομέα. Και η πρώτη επιδίωξη γι’
αυτό είναι να υπάρξει συμφιλίωση με την ιδέα
του επιχειρηματικού κέρδους ως κινήτρου για
την επενδυτική πρωτοβουλία, εξοστρακίζοντας από τις επιλογές μας την κρατικοδίαιτη
επιχειρηματικότητα και τη λογική του εύκολου και βραχυπρόθεσμου οφέλους. Χρειάζεται μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα, με αιχμή την καινοτομία και αύξηση της
εγχώριας προστιθέμενης αξίας»
“Ο Ελληνας μηχανικός καλείται να υιοθετήσει
νέα αντίληψη σχετικά με τις απαιτούμενες δεξιότητές του και την αξιοποίηση της γνώσης
του. Πρωτίστως ν’ αντιληφθεί ότι αποτελεί
μέρος του επιχειρηματικού γίγνεσθαι της χώρας. Παράλληλα, θα πρέπει να δώσει έμφαση
στα κοινωνικό ρόλο της βιώσιμης ανάπτυξης.
Η πρόσφατη θέσπιση νομοθετικού πλαισίου
για τη δημιουργία των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ) συμβάλει
στην ανάδειξη του κοινωνικού ρόλου των μηχανικών”
Νέα αντίληψη καλούνται να υιοθετήσουν οι
μηχανικοί
Μέσα λοιπόν στο νέο αναπτυξιακό πρότυπο
καλείται ο Έλληνας Μηχανικός να επαναπροσδιορίσει τη θέση και το ρόλο του ως βασικού
θεμέλιου λίθου της ανάπτυξης της χώρας.
Κυρίως καλείται να υιοθετήσει μία νέα αντίληψη σχετικά με τις απαιτούμενες δεξιότητές
του και την αξιοποίηση της γνώσης του. Πρωτίστως όμως να αντιληφθεί ότι αποτελεί μέρος
του επιχειρηματικού γίγνεσθαι της χώρας και
ότι η ανάπτυξη επιχειρηματικής δραστηριότητας προσφέρει μία σημαντική διέξοδο στην
αντιμετώπιση των προκλήσεων του μέλλοντος.
Παράλληλα δε ο Έλληνας Μηχανικός θα πρέπει να δώσει έμφαση στα κοινωνικό ρόλο της
βιώσιμης ανάπτυξης και στα χαρακτηριστικά
που πρέπει να διαθέτει προκειμένου η εργασία του να έχει αντίκτυπο όχι μόνο για τη χώρα
αλλά και τον κλάδο του.
Στην κατεύθυνση αυτή η πρόσφατη θέσπιση
νομοθετικού πλαισίου για τη δημιουργία των
Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων
(ΚοινΣΕπ) συμβάλλει στην ανάδειξη του κοινωνικού ρόλου των Μηχανικών για την στην
επίτευξη βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης
προσφέροντας υπηρεσίες σε νέα πεδία δραστηριοτήτων.
Ειδικά στον τομέα της επιχειρηματικότητας θα
πρέπει συνολικά το ΤΕΕ να θεωρεί τους μηχανικούς ως εν δυνάμει επιχειρηματίες και όχι
ως μεμονωμένους επαγγελματίες δίνοντας έμφαση στην άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας και όχι στο τεχνικό αντικείμενο της
δραστηριότητας.

μηχανικών όσο και ανταγωνιστικότητας μεταξύ του προγράμματος Νέας Καινοτομικής Επιτων Διπλωματούχων Μηχανικών των ΑΕΙ και χειρηματικότητας
των αποφοίτων ΤΕΙ.
Η τάση αυτή αναπτύσσεται τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερο, καθώς έκαναν την
Αύξηση ΑΕΠ κατά 4 δισ. ευρώ και 32.000 θέ- εμφάνισή τους νέα επαγγέλματα αλλά και
σεις εργασίας, εάν...
νέοι τομείς παραγωγικής δραστηριότητας στις
Από την άλλη η ανάπτυξη της νεανικής επι- οποίες ήδη αναπτύσσουν και μπορούν να αναχειρηματικότητας αλλά και η σύγχρονη τάση πτύξουν καινοτομική δραστηριότητα οι Μηχαδημιουργίας νεοφυών επιχειρήσεων (start up) νικοί όπως :
με έμφαση στην καινοτομία, στην εξωστρέφεια • Η παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ
και στην αξιοποίηση της τεχνολογίας, παρά τα • Η εξοικονόμηση ενέργειας στα κτήρια
εγχώρια προβλήματα της επιχειρηματικού πε- • Η σύγχρονη αγροτική παραγωγή
ριβάλλοντος με κυριότερο την απουσία ολο- • Η πράσινη επιχειρηματική βιομηχανική πακληρωμένης στρατηγικής παροχής κινήτρων ραγωγή
(φορολογικά, θεσμικά, οικονομικά,..) στην • Η περιβαλλοντική διαχείριση των αποβλήανάπτυξη επιχειρηματικής δράσης (παρά τις των
κατά καιρούς εξαγγελίες), ανοίγουν μία νέα • Η πράσινη τουριστική δραστηριότητα
διέξοδο για την απασχόληση των Μηχανικών. • Νέες μέθοδοι παραγωγής και κατασκευής
Ήδη, σύμφωνα με την Καθημερινή, ο αριθμός κτηρίων προσαρμοσμένα στην επίτευξη υψητων 16 start-ups που ιδρύθηκαν το 2010 στα λού ενεργειακού αποθέματος και περιβαλτέλη του 2013 σχεδόν δεκαπλασιάστηκε με λοντικού αποτυπώματος (π.χ. βιοκλιματικά
κύριο αντικείμενο την αξιοποίηση των νέων κτήρια, κατασκευή έξυπνων ενεργειακών σπιτεχνολογιών.
τιών).
Στα παραπάνω θα πρέπει να προστεθούν οι • Δημιουργία υποδομών και παροχή υπηρεσιπρόσφατες επισημάνσεις της Mc Kinsey για ών εφοδιαστικής αλυσίδας
τη δημιουργία 100.000 επιχειρήσεων στα επό- • Νέες τεχνολογίες διαχείρισης και χρήσης
μενα πέντε χρόνια για τη δημιουργία αναπτυ- του νερού.
ξιακού πλεονάσματος στη χώρας, καθώς και Χαρακτηριστικό παράδειγμα το πρόγραμμα της
η μελέτη του Ισραηλινού Οργανισμού YOZMA Νέας Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας όπου
σύμφωνα με την οποία η ενίσχυση των κονδυ- ποσοστό 20% των επιχειρήσεων είναι ιδιοκτηλίων για έρευνα και τεχνολογία για την δημι- σίας μηχανικών που δραστηριοποιούνται σε
ουργία νέων προϊόντων και υπηρεσιών μπορεί ζητήματα τεχνολογίας/πληροφορικής, έρευνα επιφέρει σημαντική αύξηση των θέσεων νας ανάπτυξης και εφαρμογών στους τομείς
απασχόλησης για νέους επιστήμονες και συ- υγείας, μεταφορών και υλικών (ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,
γκεκριμένα αύξηση του ΑΕΠ κατά 4 δις. ευρώ επεξεργασμένα στατιστικά στοιχεία).
και 32.000 άμεσες και έμμεσες νέες θέσεις
εργασίας.
“Σύμφωνα με έρευνα του ΤΕΕ το 2012 η εξοικονόμηση ενέργειας στα κτήρια/βιομηχανία
Επίσης η μελέτη του ΙΟΒΕ (IOBE 2014) για το μπορεί να δημιουργήσει μέχρι το 2020 έως
νέο Αναπτυξιακό Πρότυπο της χώρας αναφέ- και 33.000 θέσεις εργασίας”, ενώ βάσει διρει ως τομείς με ισχυρές αναπτυξιακές προ- πλωματικής εργασίας, το 3% τής ανεργίας
οπτικές :
απορροφάται ήδη σε ‘πράσινα’ επαγγέλματα”
• Περιβαλλοντική βιομηχανία
• Ενέργεια
Επίσης σύμφωνα με έρευνα του ΤΕΕ το 2012
• Τηλεπικοινωνίες-Πληροφορική
η εξοικονόμηση ενέργειας στα κτήρια/βιομη• Χωροταξία
χανία μπορεί να δημιουργήσει μέχρι το 2020
• Εφοδιαστική Αλυσία (Logistics).
έως και 33.000 θέσεις εργασίας ενώ σύμφωνα
με τη διπλωματική εργασία των κ.κ. Θεοφίλη
Κατά συνέπεια η υστέρηση στην τεχνολογική Αποστόλου και Ειρήνης Κεμεντσετσίδου «το
καινοτομία και την οργανωσιακή ετοιμότη- 3% της ανεργίας απορροφάται ήδη σε “πράτα των επιχειρήσεων δημιουργεί ανάγκη για σινα” επαγγέλματα».
ανταποδοτικές υπηρεσίες μηχανικών που
δεν καλύπτει σήμερα η οικονομία και κυρί- Ωστόσο η μετεξέλιξη στο μηχανικό της νέας
ως δημιουργείται η ανάγκη για τη διεύρυνση γνώσης και της επιχειρηματικής κουλτούρας
των πεδίων γνώσης των μηχανικών αλλά και απαιτεί την ανάπτυξη δεξιοτήτων σε τεχνολοτη δραστηριοποίησής τους σε πεδία που δεν γίες αιχμής, στην εξοικείωση και αφομοίωση
αποτελούν αμιγώς πεδία σπουδών τους αλλά της καινοτομίας και της εξωστρέφειας, καθώς
αποτελούν τομείς παραγωγής/παροχής υπη- και την εκπαίδευση και κατάρτιση σε θέματα
ρεσιών που οι γνώσεις του Μηχανικού απο- διοίκησης και marketing και γενικότερα του
τελούν ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, επιχειρείν.
το εχέγγυο για την δημιουργία κερδοφόρας
απασχόλησης. Π.χ. η δημιουργία εταιρείας Η ίδρυση και λειτουργία των Μονάδων Καινοπληροφορικής για την ανάπτυξη πληροφορια- τομίας και Επιχειρηματικότητας τα τελευταία
κών συστημάτων μέτρησης και απόδοσης της χρόνια στα Πολυτεχνεία της χώρας αποτελεί
παραγωγής από έναν Πολιτικό Μηχανικό αντί σημαντικό βήμα για την επίτευξη του παρατης άσκησης ελεύθερου επαγγέλματος κατα- πάνω στόχου η οποία πρέπει να συνεχισθεί με
σκευής οικοδομικών έργων.

Είναι γεγονός ότι αντικείμενα δραστηριότητας
των μηχανικών βρίσκονται σήμερα σε ραγδαία
πτώση ενώ επίσης το ‘’νεφελώδες’’ τοπίο των
επαγγελματικών δικαιωμάτων δημιουργεί σοβαρά ζητήματα απασχόλησης τόσο μεταξύ των Μηχανικοί δύο στους δέκα επιχειρηματίες
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ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2020
4. Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία
άμεσα αρκεί να υπάρξουν μεταξύ των άλλων:
• Στοχευμένος και απόλυτα συνυφασμένος με χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα
το στρατηγικό στόχο και όραμα του νέου ΕΣΠΑ σε όλους τους τομείς .
5. Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματιβελτιώσεις ως προς την οργάνωσή τους αλλά 2014-2020 σχεδιασμός
και τις δράσεις διασύνδεσης των φοιτητών με • Το κατάλληλο νομοθετικό και θεσμικό πλαί- κή αλλαγή και της πρόληψης των κινδύνων.
την αγορά.
σιο διαχείρισης των πόρων με έμφαση στην 6. Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοδιαφάνεια, την ευελιξία, την ποιότητα , την ντος και προώθηση της αποδοτικής χρήσης
“Για να επιτευχθεί ο νέος ρόλος του μηχανι- αποφυγή άσκοπης γραφειοκρατίας και την των πόρων.
7. Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και
κού, επιβάλλεται -μεταξύ άλλων- η εξασφά- αποτελεσματικότητα.
λιση από την πολιτεία των αναγκαίων συνθη- • Οι απαραίτητες και ικανές δομές διαχείρι- άρση των εμποδίων σε βασικές υποδομές δικών και του κατάλληλου θεσμικού και κανο- σης των πόρων συμπεριλαμβανόμενης και της κτύων.
8. Προώθηση της βιώσιμης και ποιοτικής απανιστικού πλαισίου, η προσαρμογή του ρόλου δημόσιας διοίκησης.
του ΤΕΕ σε οργανωτικό και επιχειρησιακό Ειδικότερα για την επίτευξη των στρατηγικών σχόλησης και υποστήριξη της κινητικότητας
επίπεδο στη διασφάλιση γνώσης και την ανά- στόχων του ΕΣΠΑ 2014-2020 η Ελλάδα θα πρέ- των εργαζομένων.
δειξη της ανταγωνιστικής θέσης του μηχα- πει να ακολουθήσει τους περιορισμούς που 9. Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της
νικού, η ανάπτυξη του μοντέλου του τριπλού τίθεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά καταπολέμησης της φτώχειας και κάθε διάέλικα και η ενσωμάτωση της διάστασης της με τους 11 θεματικούς στόχους προκειμένου κρισης.
επιχειρηματικότητας και της καινοτομικότη- να ανταποκρίνεται ο αναπτυξιακός σχεδιασμός 10.Επένδυση στην εκπαίδευση και κατάρτιση
τας στα προγράμματα σπουδών των πολυτε- της χώρας στον ευρύτερο σχεδιασμό που γίνε- για την απόκτηση δεξιοτήτων και στη δια βίου
χνικών σχολών”
ται από τις Βρυξέλλες στο πλαίσιο υλοποίησης μάθηση.
11.Ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας των
της πολιτικής «Ευρώπη 2020».
δημόσιων υπηρεσιών και των φορέων, καθώς
Τέσσερις βασικές προϋποθέσεις για την επίκαι της αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης
τευξη του νέου ρόλου του μηχανικού
Οι 11 θεματικοί στόχοι είναι :
Απαραίτητες προϋποθέσεις για την επίτευξη 1. Ενίσχυση της Έρευνας, της Τεχνολογικής και θα υλοποιηθούν μέσω της επιχειρησιακής
εφαρμογής 7 τομεακών και 13 Περιφερειακών
του νέου ρόλου του μηχανικού αποτελούν :
Ανάπτυξης και της Καινοτομίας
• Η εξασφάλιση από την Πολιτεία των αναγκαί- 2. Βελτίωση της πρόσβασης σε ΤΠΕ, της χρή- Επιχειρησιακών Προγραμμάτων συνολικής
κοινοτικής συμμετοχή 20,9 δις. ευρώ*.
ων συνθηκών και του κατάλληλου θεσμικού σης και της ποιότητάς τους.
και κανονιστικού πλαισίου, καθώς και υποδο- 3. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μιμών για την ανάπτυξη της επαγγελματικής και κρομεσαίων επιχειρήσεων συμπεριλαμβα- Επιπρόσθετα της αξιοποίησης των πόρων
επιχειρηματικής δραστηριότητας του Μηχανι- νομένων και αυτών του γεωργικού τομέα (για μέσω των Επιχειρησιακών και Τομεακώς Προκού και την αξιοπρεπή διαβίωσή του.
το ΕΓΤΑΑ) και του τομέα της αλιείας και της γραμμάτων στο πλαίσιο του νέου ΕΣΠΑ 20142020 οι μηχανικοί μπορούν να απασχοληθούν
• Η προσαρμογή του ρόλου του ΤΕΕ σε οργα- υδατοκαλλιέργειας (για το ΕΤΘΑ).
νωτικό και επιχειρησιακό επίπεδο στην δι*Πίνακας Κατανομής Κοινοτικής Συνδρομής ΕΣΠΑ 2014-2020 ανά Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
ασφάλιση της γνώσης και της ανάδειξης της
ανταγωνιστικής θέσης του μηχανικού και στην
ουσιαστικού του ρόλου στο σχεδιασμό, αξιολόΕπιχειρησιακό Πρόγραμμα
Σύνολο Κοινοτικής Συνδρομής (€)
γηση και διαχείριση των πόρων της νέας προΑνταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία
3.646.378.290,48
γραμματικής περιόδου 2014-2020.
Υποδομές
Μεταφορών,
Περιβάλλον
&
Αειφόρος
Ανάπτυξη
3.550.487.733,04
• Η ανάπτυξη του μοντέλου του τριπλού έλικα
(Πολιτεία-Πανεπιστήμια-Αγορά) το οποίο ήδη
Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση
2.104.926.537,56
εφαρμόζεται με επιτυχία σε άλλες χώρες του
Μεταρρύθμιση
Δημόσιου
Τομέα
377.228.417,18
εξωτερικού π.χ. Αμερική, Καναδάς, Ολλανδία,
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
466.01713,25
Φιλανδία, Ισραήλ μέσω υλοποίησης συγκεκριμένου επιχειρησιακού σχεδίου.
Κεντρικής Μακεδονίας
958.799.290,74
• Η ενσωμάτωση της διάστασης της επιχειΘεσσαλίας
395.292.285,02
ρηματικότητας και της καινοτομικότητας στα
Ηπείρου
285.453.337,32
προγράμματα σπουδών των Πολυτεχνικών
Σχολών και την σύνδεσή της με την αγορά ερΔυτικής Ελλάδας
431.045.501,67
γασίας. Όπως εύστοχα επισήμανε ο καθηγηΔυτικής Μακεδονίας
283.270.050,53
τής Ν. Μουσιόπουλος (εκδήλωση ΤΕΕ/ΤΚΜ
‘’Επιχειρηματικότητα και Απασχόληση’’ στις
Στερεάς Ελλάδας
164.372.994,15
3/12/2014) « Ο νέος Μηχανικός απαιτείται να
Πελοποννήσου
280.068.110,12
κατευθύνει το βλέμμα του στην αναζήτηση
Ιονίων
Νήσων
196.541.640,36
εξειδικευμένης γνώσης με επαγγελματική
και επιστημονική εμβάθυνση π.χ. μέσω προΒορείου Αιγαίου
252.751.145,55
γραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών άριστου
Κρήτης
353.150.139,23
ακαδημαϊκού επιπέδου με υψηλή και πολυδιΑττικής
1.104.251.868,11
άστατη παρεχόμενη γνώση εστιασμένη πρώτιστα στη Βιομηχανία, στο Περιβάλλον και
Νοτίου Αιγαίου
107.605.046,33
στην Ενέργεια».
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Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014-2020
Η νέα προγραμματική περίοδος 2014-2020
μέσω του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 αλλά και των
κονδυλίων που χρηματοδοτούνται απευθείας
από την ΕΕ προσφέρει τις ευκαιρίες για τη
χρηματοδότηση και υλοποίηση των παραπάνω
προϋποθέσεων αλλά και της επιχειρηματικής
δραστηριότητας των Μηχανικών έμμεσα και

Αγροτική Ανάπτυξη

4.223.960.793,00

Αλιεία & Θάλασσα

388.777.914,00

Τεχνική Βοήθεια

332.612.062,97

CEF - μεταφορά από ΤΣ

580.038.571,00

Προγράμματα Ευρ. Εδαφικής Συνεργασίας

231.634.557,00

Ταμείο Απόρων (ΕΤΠΑ + ΕΚΤ)

280.972.531,00

Γενικό Σύνολο

20,995 δις. ευρώ

στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση της πολιτικής διαχείρισης των πόρων και προγραμμάτων
συμμετέχοντας ενεργά :
• Στις διαδικασίες πρόσληψης για τη στελέχωση των νέων Διαχειριστικών Αρχών, της ΜΟΔ
Α.Ε., ΕΦΕΠΑΕ, κ.λ.π. φορέων σχεδιασμού,
υλοποίησης/διαχείρισης των αναπτυξιακών
προγραμμάτων 2014-2020 σε όλους τους τομείς δραστηριότητας
• Στις διαδικασίες αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων που υποβάλλονται στο πλαίσιο
προγραμμάτων ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας εντασσόμενοι στα αντίστοιχα μητρώα
αξιολογητών.
Σύνοψη προτάσεων
Α. Προτάσεις παρεμβάσεων σε επίπεδο θεσμικού, νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου διαχείρισης προγραμμάτων ΕΣΠΑ 20142020
• Ενίσχυση της θεσμοθετημένης συμμετοχή
του ΤΕΕ/ΤΚΜ και του ΤΕΕ γενικότερα στο σχεδιασμό δράσεων και προγραμμάτων του νέου
ΕΣΠΑ που αφορούν στους Μηχανικούς.
• Διεκδίκηση του δικαιώματος συμμετοχής
των μηχανικών και ιδιαίτερα των νέων μηχανικών σε προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ ως
ανέργων κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν.
4144/18.04.2013.
• Το ΤΕΕ μέσω των Περιφερειακών του τμημάτων να διεκδικήσει να είναι αποκλειστικά
υπεύθυνο για την κατάρτιση, αξιολόγηση και
παρακολούθηση των μητρώων που αφορούν
σε θέματα τεχνικής πιστοποίησης.
• Εκπόνηση με συνεργασία του ΤΕΕ και του
Υπουργείο Ανάπτυξης εγχειριδίου κόστους
δαπανών (όρια εύλογου κόστους) για δαπάνες
ειδικότητας μηχανικών.
• Συμμετοχή εκπροσώπου του ΤΕΕ σε όλες τις
Επιτροπές Αξιολόγησης και Παρακολούθησης
επενδύσεων.
• Συμμετοχή του ΤΕΕ σε σεμινάρια εκπαίδευσης για θέματα αξιολόγησης επενδύσεων ως
προς τις δαπάνες εξοπλισμού, κτηριακών κατασκευών, κ.λ.π.
• Επιλεξιμότητα του κλάδου των μηχανικών
για τη δυνατότητα αξιοποίησης των χρηματοδοτικών εργαλείων στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 2014-2020.
• Στο Ε.Π. ΕΠΑνΕΚ θα πρέπει στις επιλέξιμες
δραστηριότητες να ανήκουν και οι κλάδοι που
δραστηριοποιούνται υποστηρικτικά στους εν
λόγω τομείς και συγκεκριμένα οι κλάδοι μελετών και κατασκευών για δραστηριότητες
μηχανικού.
• Στις υπηρεσίες, Διαχειριστικές Αρχές και
στους Φορείς Διαχείρισης του ΕΣΠΑ τουλάχιστον το 40% των θέσεων θα πρέπει να καλύπτεται από θέσεις μηχανικών.
• Σε προγράμματα επιχειρηματικότητας που
είναι επιλέξιμη η ενίσχυση λειτουργικών δαπανών να είναι επιλέξιμες οι δαπάνες ασφαλιστικών εισφορών, τόκοι δανείων όχι μόνο
για τις νέες θέσεις εργασίας αλλά και για τις
περιπτώσεις αυτοαπασχολούμενων αλλά και
μετόχους των επιχειρήσεων που έχουν άμεση
διαχείριση στην επιχείρηση καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου.
• Ολοκλήρωση θεσμικού πλαισίου που προ-

βλέπεται από τις αιρεσιμότητες του
νέου
ΕΣΠΑ προς όφελος του μεσο-μακροπρόθεσμου αναπτυξιακού σχεδιασμού σε τομείς
άμεσου ενδιαφέροντος των μηχανικών (π.χ.
ψηφιακές εφαρμογές, καινοτομία, διαχείριση
υδάτων)
• Προώθηση διαμόρφωσης ολοκληρωμένου
θεσμικού πλαισίου για την ανοικτή πρόσβαση
στα δημόσια δεδομένα με σκοπό την διαφάνεια
και ενημέρωση του πολίτη αλλά και παράλληλα τη δυνατότητα δημιουργίας εφαρμογών από
επιχειρήσεις με βάση τα δεδομένα αυτά.
• Ανάληψη πρωτοβουλιών στην κατεύθυνση
της απλοποίησης του καθεστώτος λειτουργίας
των επιχειρήσεων και βελτίωσης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.
• Ανάληψη πρωτοβουλίας διαλόγου και διαμόρφωσης κοινών θέσεων με τους φορείς της
επιχειρηματικότητας στην περιοχή (πχ Επιμελητήριο, ΣΕΒΕ, ΣΒΕΕ) αλλά και με άτυπες
ενώσεις που εκπροσωπούν νεοφυείς επιχειρήσεις, έτσι ώστε να διαμορφωθούν κοινές
προτάσεις απλοποίησης του επιχειρηματικού
περιβάλλοντος.
• Επεξεργασία νέου ριζικά αναμορφωμένου
θεσμικού πλαισίου ιδιωτικοποιήσεων στην κατεύθυνση της διευκόλυνσης των επενδύσεων.
Χρήση της τεχνικής βοήθειας των Διαθρωτικών Ταμείων για την ωρίμανση και αδειοδότηση επιλεγμένων έργων και ιδιωτικοποιήσεων
πριν από την προκήρυξη τους.
• Μετατροπή του Προγράμματος «Εξοικόνόμηση κατ’ οίκον» από Χρηματοδοτικό Μέσο σε
αναπτυξιακό πρόγραμμα όπου το ΤΕΕ και τα
Περιφερειακά του τμήματα θα έχουν την αποκλειστική ευθύνη στην αξιολόγηση, παρακολούθηση, πιστοποίηση και υποβολής τελικής
τεχνικής έκθεσης.
• Προώθηση προτάσεων εκσυγχρονισμού και
εξορθολογισμού του σχεδιασμού προγραμμάτων ίδρυσης/ανάπτυξης/εκσυγχρονισμού
επιχειρήσεων, όπως π.χ. ι) να υπάρχει ικανός
χρόνος για την κατάθεση προτάσεων για την
οριστικοποίηση του Οδηγού έκαστου προγράμματος και να λαμβάνονται υπόψη οι απόψεις
θεσμικών φορέων και μελέτες –εκδόσεις-πορίσματα –έρευνες ιι) Σε κάθε πρόγραμμα να
υπάρχει τουλάχιστον δίμηνη προδημοσίευση
και υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή προτάσεων ιιι) Με την ένταξη των επιχειρήσεων
οι επιχειρήσεις να μπορούν να λαμβάνουν το
ισόποσο της επιχορήγησης με εκχώρηση της
απόφασης ένταξης κλπ
• Ως προς την αξιοποίηση των χρηματοδοτικών εργαλείων είναι ιδιαίτερη σημαντική η
συμμετοχή της Τράπεζας Αττικής.
Β. Προτάσεις Διοικητικής και Επιχειρησιακής Οργάνωσης του ΤΕΕ/ΤΚΜ και παροχής
υπηρεσιών στους μηχανικούς
• Λήψη πιστοποιητικού διαχειριστικής επάρκειας σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο του Ν 4314/2014 (ΦΕΚ Α
265).
• Ίδρυση και λειτουργία γραφείου μελετών
–τεκμηρίωσης και αναπτυξιακών παρεμβάσεων το οποίο μεσο-μακροπρόθεσμα μπορεί να
χρηματοδοτηθεί μέσω έργων των Διαρθρωτικών Ταμείων και Ευρωπαϊκών προγραμμάτων

όπως το H2020 και τα διασυνοριακά – διακρατικά προγράμματα.
• Δημιουργία Παρατηρητηρίου Υλοποίησης
Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
• Χαρτογράφηση της απασχόλησης των μηχανικών σε έργα έρευνας μέσω συμμετοχής σε
προγράμματα που χρηματοδοτούνται από το
ΕΣΠΑ (ΓΓΕΤ), FP7,HORIZON 2020 κ.λ.π.
• Δημιουργία μιας μόνιμης μικτής επιτροπής
ΤΕΕ/ΤΚΜ και Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ με
σκοπό τη συνεχή εξέταση του μέλλοντος της
εκπαίδευσης και κατάρτισης των μηχανικών.
Γ. Ενδεικτικά Προτεινόμενα έργα προς χρηματοδότηση
• Πιλοτική εφαρμογή Δράσης «Συνεργασίας
Μεταφοράς Γνώσης» στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Πηγή Χρηματοδότησης :
ΠΕΠ ΚΜ ή ΕΠΑΝΕΚ.
• Χρηματοδότηση της κινητικότητας των μηχανικών μεταξύ της ακαδημαϊκής κοινότητας
και της βιομηχανίας. Πηγή χρηματοδότησης:
ΕΠΑΝΕΚ, ΠΕΠΚΜ
• Πρόγραμμα Ενίσχυσης Επιχειρήσεων για την
βελτίωση του ενεργειακού αποτυπώματος και
την υιοθέτηση πράσινων τεχνολογιών για τη
βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους στην
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Πηγή
Χρηματοδότησης : ΠΕΠ ΚΜ
• Ενίσχυση της Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Πηγή Χρηματοδότησης : ΠΕΠ ΚΜ
• Πρόσληψη νέων επιστημόνων μηχανικών
στον ιδιωτικό τομέα για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων.
Πηγές Χρηματοδότησης : ΠΕΠ ΚΜ, ΕΠΑΝΑΔΕΒΜ
• Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Κατάρτισης και
Πιστοποίησης Μηχανικών σε θέματα επαγγελματικής δραστηριότητας και επιχειρηματικότητας για την είσοδο τους στην αγορά εργασίας
και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας τους
προς όφελος της απασχόλησης. Πηγές Χρηματοδότησης : ΠΕΠ ΚΜ, ΕΠΑνΕΚ, ΕΠΑΝΑΔΕΒΜ
• Δημιουργία δικτύου φορέων αντιπροσώπευσης μηχανικών στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Πηγές Χρηματοδότησης: Προγράμματα Εδαφικής Συνεργασίας.
• Έργα συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων και
εκπαιδευτικών οργανισμών για τη διαμόρφωση πολιτικών και πρακτικών μεταφοράς γνώσης και εκσυγχρονισμού της εκπαίδευσης καθ
της δια βίου κατάρτισης των μηχανικών έτσι
ώστε να ανταποκριθούν στο σύγχρονο διευρυμένο ρόλο τους. Πηγές Χρηματοδότησης: Πρόγραμμα ERASMUS+.
• Υλοποίηση του προγράμματος της ΓΓΕΤ στο
πλαίσιο του ΕΠΑνΕΚ που προδημοσιεύτηκε
πρόσφατα «Ενίσχυση νέων επιστημόνων υψηλής κατάρτισης σε προκαταρκτικές ενέργειες μετασχηματισμού καινοτομικών ιδεών σε
επιχειρηματικά σχέδια και υποστήριξης της
εφαρμογής τους». n

Σημείωση : Ολόκληρο το κείμενο της μελέτης
με την αναλυτική παράθεση των προτάσεων
και προγραμμάτων υπάρχει στο site του ΤΕΕ/
ΤΚΜ, www.tkm.tee.gr
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης
δήμαρχος Βέροιας

“Να καλλιεργήσουμε ένα ευνοϊκό περιβάλλον
για επενδύσεις και ανάπτυξη”
n Άγγελος Αγγελίδης

www.panoramio.com

Την φιλοδοξία του να υπάρξει ένα ευνοϊκό επενδυτικό περιβάλλον στη Βέροια, παρουσιάζει με
συνέντευξή του στο «Τεχνογράφημα» ο δήμαρχος
Βέροιας, Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης. Μιλά για το
πώς οι σπουδές του στο Πολυτεχνείο επηρέασαν
τη μετέπειτα πολιτική καριέρα του, παρουσιάζει τα
δύο σημαντικότερα προβλήματα που κλήθηκε να
αντιμετωπίσει μόλις ανέλαβε δήμαρχος, θεωρεί
προβληματική την εφαρμογή του «Καλλικράτη»,
παρουσιάζει τις θέσεις του για τη διαχείριση των
απορριμμάτων, αναφέρεται στο περιουσιολόγιο
Βέροιας το οποίο βρίσκεται σε φάση κατάρτισης
και τείνει χείρα συνεργασίας προς το ΤΕΕ/ΤΚΜ.

Α ΤΕΕ/ΤΚΜ ήταν μικρή χρονικά, αφού μετά την
εκλογή μου ως αιρετός δεν μπορούσα να παρακολουθήσω τις διαδικασίες, καθώς συνέπιπταν οι
μέρες των Δημ. Συμβουλίων και αυτές της Α. Έτσι
παραιτήθηκα, αφού θεώρησα ότι κάποιος άλλος,
που θα είχε τον χρόνο θα μπορούσε να προσφέρει
σαφώς παραπάνω σε σχέση με εμένα.

Λίγοι γνωρίζουν ότι ο άνθρωπος που κρατά τα
ηνία της Βέροιας έχει περάσει από τα αμφιθέατρα του Πολυτεχνείου. Πότε σπουδάσατε εκεί;
Ποιες οι εντυπώσεις από τις σπουδές σας; Ακολουθήσατε το επάγγελμα του μηχανικού;
Εισήχθηκα στο τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. το Σεπτέμβριο του 1986 και αποφοίτησα το Μάρτιο του 1992
έχοντας διαλέξει τον τομέα Τηλεπικοινωνιών ως
ειδικότητα. Οι σπουδές ήταν ιδιαίτερα απαιτητικές
και η συντριπτική πλειονότητα των διδασκόντων
όλων των βαθμίδων, άνθρωποι με γνώσεις, κύρος
και διάθεση για μετάδοση της γνώσης. Τον Απρίλιο του 1993, αφού είχα τελειώσει με τις στρατιωτικές μου υποχρεώσεις, ξεκίνησα προσωρινά να
εργάζομαι ως συνεργάτης σε τεχνικό γραφείο στη
Βέροια ενώ παράλληλα έψαχνα για εργασία στην
Θεσσαλονίκη στον τομέα των σπουδών μου. Επειδή όμως ουδέν μονιμότερο του προσωρινού, από
τον Ιούνιο του 1994 ξεκίνησα το δικό μου τεχνικό
γραφείο το οποίο διατηρώ ως σήμερα.

Πόσο ικανοποιημένος είστε από την ποιότητα
ζωής των πολιτών σας; Τι μπορεί να κάνει ο δήμος για να την βελτιώσει;
Η ποιότητα ζωής σε μια τοπική κοινωνία είναι
μια ιδιαίτερα σύνθετη έννοια. Αν η ερώτησή σας
αναφέρεται στο επίπεδο καθαριότητας , την κατάσταση των δρόμων και των δημόσιων χώρων του
δήμου και ευρύτερα την εικόνα της πόλης, θα σας
έλεγα ότι σε γενικές γραμμές είμαι ικανοποιημένος.
Είμαι ικανοποιημένος βέβαια αναλογιζόμενος ότι
έχουμε στη διάθεσή μας σαφώς λιγότερους οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους σε σύγκριση
με το παρελθόν και ένα εν εξελίξει έργο αστικής
ανάπλασης που έχει μετατρέψει τα τελευταία χρόνια την πόλη σ’ ένα μεγάλο εργοτάξιο, δημιουργώντας πρόσκαιρες δυσκολίες στους κατοίκους
της. Το μόνο σίγουρο είναι ότι καθημερινά εργαζόμαστε σκληρά, ξεπερνώντας συχνά τους εαυτούς μας, ώστε οι δημότες να απολαμβάνουν ένα
υψηλό επίπεδο ποιότητας ζωής, αντίστοιχο μιας
σύγχρονης κοινωνίας.
Ως Δημοτική Αρχή, ωστόσο, θεωρούμε ότι η ποιότητα ζωής βρίσκεται σε πλήρη σύνδεση με το
επίπεδο ευημερίας μιας κοινωνίας. Με αυτή την
έννοια έχουμε ακόμα πολλά να κάνουμε. Ύστερα
από πέντε χρόνια παρατεταμένης ύφεσης, ο αριθμός των ανέργων και ανασφάλιστων συμπολιτών
μας που ζουν κάτω από τα όρια της φτώχειας
μεγαλώνει δραματικά. Κατά συνέπεια, η τοπική
αυτοδιοίκηση θα πρέπει αφενός να επιδείξει κοινωνική αλληλεγγύη ενώ αφετέρου να οραματιστεί
και να σχεδιάσει πολιτικές που θα ενισχύσουν την
αναπτυξιακή προοπτική των τοπικών κοινωνιών.
Στην κατεύθυνση αυτή, στόχος μας είναι να ενισχύσουμε και να διευρύνουμε το ήδη καλά οργανωμένο δίκτυο κοινωνικών δομών του Δήμου
Βέροιας και να ευαισθητοποιήσουμε όλο και
περισσότερους συμπολίτες μας να προσφέρουν
εθελοντικά υπηρεσίες ή αγαθά, υποστηρίζοντας
έμπρακτα την κοινωνική προσπάθεια τους δήμου.
Παράλληλα, στοχεύουμε να αναδείξουμε και να
προβάλλουμε τα πλεονεκτήματά μας ώστε να
καλλιεργήσουμε ένα ευνοϊκό περιβάλλον για
επενδύσεις και ανάπτυξη. Στο πλαίσιο αυτό, συνεργαζόμαστε με τους τοπικούς επαγγελματικούς, παραγωγικούς και θεσμικούς φορείς ώστε
να χτίσουμε μια ισχυρή και διακριτή παραγωγική
και τουριστική ταυτότητα που θα μας βοηθήσουν
να ξεχωρίσουμε από τον ανταγωνισμό και θα ενι-

Η γνώση και ο τρόπος σκέψης που λάβατε ως
μηχανικός από το Πολυτεχνείο, σας βοήθησε στη
μετέπειτα πολιτική σταδιοδρομία σας;
Καταρχήν πρέπει να πω ότι στην πολιτική είμαι
νέος, αφού πρωτοεκλέχθηκα στις εκλογές του
2010. Σε κάθε περίπτωση όμως οφείλω να τονίσω ότι τόσο η γνώση όσο και ο τρόπος σκέψης,
των οποίων έγινα κοινωνός κατά τις σπουδές μου
με βοήθησαν στο να είμαι οργανωτικός, αποφασιστικός και πάνω απ’ όλα ορθολογιστής και όχι
«πολιτικός».
Έχετε διατελέσει πρόεδρος του Περιφερειακού
Τμήματος Ν. Ημαθίας στον Πανελλήνιο Σύλλογο
Διπλωματούχων Μηχανολόγων-Ηλεκτρολόγων,
μέλος της «Α» ΤΕΕ/ΤΚΜ και μέλος της ΝΕ Ημαθίας. Ποιες οι εντυπώσεις και οι πρωτοβουλίες
σας;
Πράγματι, από το 1997 έως και το 2010 διατέλεσα κατ’ επανάληψη πρόεδρος του Περιφερειακού
Τμήματος ν. Ημαθίας του Π.Σ.Δ.Μ-Η. Ήταν αν
θέλετε μια περίοδος άσκησης διοίκησης σε έναν
επιστημονικό-συνδικαλιστικό σύλλογο. Ήμασταν
πρωτεργάτες στην έκδοση τιμοκαταλόγου αμοιβών για Η/Μ εργασίες ώστε η ιδιότητά μας να έχει
αξιοπρεπείς αμοιβές. Επιπλέον πήραμε πλείστες
όσες πρωτοβουλίες για την έλευση του φυσικού
αερίου στην περιοχή μας χωρίς όμως να έχουμε το
πολυπόθητο αποτέλεσμα. Η συμμετοχή μου στην

η τοπική αυτοδιοίκηση θα πρέπει αφενός να
επιδείξει κοινωνική αλληλεγγύη ενώ αφετέρου
να οραματιστεί και να σχεδιάσει πολιτικές που
θα ενισχύσουν την αναπτυξιακή προοπτική των
τοπικών κοινωνιών

σχύσουν συνολικά την αναπτυξιακή προοπτική
της περιοχής μας. Τέλος, στοχεύουμε στην αξιοποίηση κάθε χρηματοδοτικής ευκαιρίας από
εθνικά ή κοινοτικά προγράμματα.
Ποια είναι τα δυο σημαντικότερα προβλήματα
που κληθήκατε να αντιμετωπίσετε μόλις καθίσατε στη καρέκλα του δημάρχου; Πως τα χειριστήκατε;
Ίσως το πιο άμεσο πρόβλημα που κληθήκαμε να
αντιμετωπίσουμε ως Δημοτική Αρχή ήταν εκείνο των αδέσποτων ζώων. Την τελευταία χρονιά η
κατάσταση με τα αδέσποτα ζώα στην πόλη έγινε
ασφυκτική και κληθήκαμε να βρούμε μια χρυσή
τομή ανάμεσα στην πίεση της τοπικής κοινωνίας,
την επιμονή των φιλοζωικών σωματείων και τους
δεδομένους περιορισμούς της νομοθεσίας.
Μέσα στις πρώτες εβδομάδες καταφέραμε να
λειτουργήσουμε το προσφάτως αδειοδοτημένο
κυνοκομείο του δήμου με την πρόσληψη ειδικού
συνεργάτη με ειδικότητα του Κτηνιάτρου, ξεπερνώντας την αδυναμία πρόσληψης μόνιμου προσωπικού, ενώ εφαρμόσαμε ένα γιγαντιαίο πρόγραμμα εμβολιασμών και στειρώσεων με τη βοήθεια
εθελοντών και φιλοζωικών σωματείων, διασφαλίζοντας τη δημόσια υγεία και περιορίζοντας την
μελλοντική αναπαραγωγή των αδέσποτων ζώων.
Μια δεύτερη πρόκληση που αντιμετωπίσαμε ήταν
η έλλειψη βασικής οργάνωσης στον τομέα του
τουρισμού. Η ευρύτερη περιοχή της Βέροιας μπορεί να αποτελέσει βασικό εναλλακτικό, θρησκευτικό και γαστρονομικό προορισμό στην καρδιά της
Μακεδονίας αλλά, δυστυχώς, μέχρι σήμερα δεν
υπήρξε συντονισμένη προσπάθεια και οργανωμένο σχέδιο για την τουριστική ανάδειξή της.
Στο πλαίσιο αυτό, έχουμε ήδη συστήσει ειδική
Αντιδημαρχία Τουρισμού ενώ έχουμε προσλάβει
Ειδικό Συνεργάτη με σχετική εξειδίκευση για τον
καλύτερο σχεδιασμό των τουριστικών δράσεων
του δήμου μας. Τέλος, πρόσφατα καταθέσαμε, σε
συνεργασία με Περιφερειακές Αρχές και άλλους
δήμους της χώρας, πρόταση σε Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα στην προσπάθεια να αξιοποιήσουμε κάθε
διαθέσιμο χρηματοδοτικό εργαλείο για την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής μας.
Πιστεύετε ότι ο «Καλλικράτης» έχει πετύχει τον
στόχο του; Έχουν ξεπεραστεί τα προβλήματα;
Απέκτησε και πάλι σωστό βηματισμό η αυτοδιοίκηση;
Ο Καλλικράτης αδιαμφισβήτητα αποτελεί το μεγαλύτερο εγχείρημα αυτοδιοικητικής μεταρρύθμισης κατά τη διάρκεια της Μεταπολίτευσης.
Πρόκειται για ένα σχέδιο το οποίο ως σύλληψη
ακολούθησε μια σωστή λογική στην κατεύθυνση
δημιουργίας μιας αυτόνομης και ισχυρής αυτοδιοίκησης που αρμόζει σε μια σύγχρονη ευρωπαϊκή
χώρα.
Ωστόσο, στην πράξη η εφαρμογή της μεταρρύθμισης αποδείχτηκε ιδιαίτερα προβληματική, προϊόν
της πρόχειρης και εσπευσμένης διαδικασίας που
ακολουθήθηκε κατά την κατάρτιση του σχεδίου.
Η βασικότερη αστοχία της μεταρρύθμισης, κατά τη
γνώμη μου, υπήρξε η θεώρηση ότι ισχυρός δήμος
είναι απλά ένας μεγάλος δήμος. Κατά συνέπεια,

προωθεί ενέργειες με στόχο την μείωση των διαθέσιμων προς ταφή αποβλήτων. Θα πρέπει να σημειώσω επίσης ότι στην προσπάθεια που καταβάλουμε έχει συνεισφέρει τα μέγιστα το προσωπικό
του δήμου στον τομέα της καθαριότητας που έχει
ανταποκριθεί στα καθήκοντά του, παρότι διαρκώς
μειώνεται ως αποτέλεσμα των πρόσφατων πολιτικών περιορισμού των προσλήψεων στο δημόσιο
που, κατά τη γνώμη μου, δε θα έπρεπε να ισχύουν
για τον ευαίσθητο τομέα της καθαριότητας.
Σε κάθε περίπτωση, θεωρούμε ότι η διαχείριση
των στερεών αποβλήτων αποτελεί «τοπική» υπόθεση και οι Δήμοι σε συνεργασία με τους συσταwww.dotsoft.wifi-192.gr
θέντες Περιφερειακούς Συνδέσμους Φο.Δ.Σ.Α.
παρότι μεταφέρθηκαν δεκάδες αρμοδιότητες είναι οι πλέον αρμόδιοι να διαχειριστούν με το
στους δήμους, δεν ακολούθησε και η αντίστοιχη βέλτιστο τρόπο τα στερεά τους απόβλητα. Για το
μεταφορά οικονομικών πόρων και στελεχιακού λόγο αυτό, είμαστε αντίθετοι σε κάθε μορφής
δυναμικού, οδηγώντας τους δήμους σε οικονομι- προσπάθεια ιδιωτικοποίησης της διαχείρισης
των στερεών αποβλήτων και εμμένουμε πιστά στη
κή και διοικητική «ασφυξία».
Δε θα πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Καλλικράτης σχε- διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα αυτής.
διάστηκε με τη διαδικασία του κατεπειγόντως ως
βασικό μέτρο δημοσιονομικής εξυγίανσης στο Ξεκίνησε η εκπόνηση τεσσάρων πολεοδομιπλαίσιο του πρώτου μνημονίου. Έτσι, θα λέγαμε κών μελετών που αφορούν επεκτάσεις σχεδίου
ότι η τοπική αυτοδιοίκηση βίωσε από τους πρώ- πόλεως; Από πού εξασφαλίστηκαν τα χρήματα;
Πότε θα ολοκληρωθούν και τι θα σημαίνει πρατους τις επιπτώσεις της μνημονιακής πολιτικής.
κτικά αυτό για τον δήμο;
είμαστε αντίθετοι σε κάθε μορφής προσπάθεια Όπως σωστά αναφέρετε στο Δήμο Βέροιας εκποιδιωτικοποίησης της διαχείρισης των στερεών νούνται 4 πολεοδομικές μελέτες που για την εξααποβλήτων και εμμένουμε πιστά στη διατήρηση σφάλιση της ομαλής χρηματοδότησής τους ο δήμος εντάχθηκε στο πρόγραμμα Πράσινο Ταμείο.
του δημόσιου χαρακτήρα αυτής
Η ολοκλήρωση της μελέτης περιοχής ΝοσοκοΠοιες είναι οι θέσεις της διοίκησης σας για το μείου πρακτικά σημαίνει την δημιουργία μιας
τράπεζας γης η οποία θα διατεθεί στους οικοπεθέμα της διαχείρισης απορριμμάτων;
Ως διοίκηση του Δήμου Βέροιας θεωρούμε τη δούχους Βίλας Βικέλα τα οικόπεδα των οποίων
διαχείριση των απορριμμάτων κορυφαία προτε- είναι δεσμευμένα από το 1974 ως χώρος πρασίραιότητα και μεγάλο στοίχημα. Παρά τις αντικει- νου. Επιπλέον θα δημιουργηθεί οικιστικό περιμενικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει η αυτο- βάλλον ποιοτικό με υψηλά πολεοδομικές προδιαδιοίκηση, τα τελευταία χρόνια καταβάλουμε μια γραφές στο μοντέλο της «κηπούπολης», ώστε να
συντονισμένη προσπάθεια να εξορθολογίσουμε προσφέρει ευχάριστη διαμονή στους σημερινούς
τη διαχείριση των απορριμμάτων μειώνοντας πα- και μελλοντικούς κατοίκους αλλά να προσελκύσει
ράλληλα το κόστος για το δήμο και τους δημότες και νέους κατοίκους στον οικισμό.
και να εναρμονιστούμε με την ευρωπαϊκή νομο- Επιπλέον, η μελέτη της περιοχής Περιφερειακής
θεσία. Στο πλαίσιο αυτό, αποφασίσαμε την οριστι- οδού- κάτω Εληάς στοχεύει στη δημιουργία μιας
κή παύση λειτουργίας του Χώρου Ανεξέλεγκτης περιοχής κατοικίας με μείξη χρήσεων γης και με
Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) στην περιοχή την εξασφάλιση ενός αναβαθμισμένου αστικού
Μετοχιου καθώς και την αποκατάσταση αυτής, περιβάλλοντος. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην
και πλέον τα σύμμεικτα απορρίμματα του Δήμου, διαφύλαξη του ενιαίου χαρακτήρα του δομημένου
σε συνεργασία με τον Περιφερειακό Φορέα ΔΙΑ- περιβάλλοντος μέσω της ανακοπής της τάσης δηΔΥΜΑ Α.Ε., διατίθενται στον αδειοδοτημένο ΧΥΤΑ μιουργίας δύο διακριτών ενοτήτων διαφορετικού
χαρακτήρα, δηλαδή της περιοχής κεντρικών λειΔυτικής Μακεδονίας.
Με σωστό προγραμματισμό και οικονομική δια- τουργιών κατά μήκος της Ανατολικής Περιφερειχείριση, παρά την αύξηση του κόστους διαχείρι- ακής οδού και της κατοικίας στο εσωτερικό της.
σης των απορριμμάτων κατά 800.000 ευρώ περί- Παράλληλα, η ολοκλήρωση της μελέτης του οιπου ετησίως, λόγω της μεταφοράς και διάθεσή κισμού Ασωμάτων σημαίνει τη δημιουργία ενός
τους στο ΧΥΤΑ Δυτικής Μακεδονίας, κατόρθωσε οικιστικού περιβάλλοντος ποιοτικού με υψηλές
να διατηρήσει τα δημοτικά τέλη στα ίδια επίπεδα, πολεοδομικές προδιαγραφές. Τέλος, με την ολοκληρωμένη πράξη εφαρμογής Μακροχωρίου
χωρίς να προβεί σε καμία είδους αύξηση.
Επιπλέον, κατ’ εφαρμογή των νέων Ευρωπαϊκών προκύπτουν διαθέσιμα οικόπεδα τα οποία ο Δήκαι Εθνικών Στρατηγικών για το περιβάλλον και μος μπορεί να τα χρησιμοποιήσει για την τακτοειδικότερα στον τομέα διαχείρισης των στερεών ποίηση ρυμοτομούμενων και δεσμευμένων οικοαποβλήτων, όπου δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην πέδων.
εφαρμογή μέτρων για την αποτροπή παραγωγής
απορριμμάτων, στην ανακύκλωση και την επαναχρησιμοποίηση προϊόντων ανακύκλωσης, ο
Δήμος Βέροιας συμμετέχει σε Προγράμματα και

μας επιτρέπει να αξιοποιήσουμε τη δημοτική
περιουσία
Το 2013 ξεκίνησε η σύνταξη του περιουσιολόγιου Βέροιας. Πότε θα ολοκληρωθεί και τι δυνατότητες θα δώσει στον δήμο;
Η σύνταξη του περιουσιολογίου του διευρυμένου
Δήμου Βέροιας περιλαμβάνει την καταγραφή των
περιουσιακών στοιχείων όλων των πρώην Καποδιστριακών Δήμων που σήμερα αποτελούν τον
ενοποιημένο Δήμο Βέροιας.
Έως σήμερα έχει ολοκληρωθεί η καταγραφή των
περιουσιακών στοιχείων που αφορά τους πρώην
Δήμους Δοβρά, Αποστόλου Παύλου, Μακεδονίδος και εκκρεμεί η καταγραφή για τον πρώην
Δήμο Βεργίνας. Η καταγραφή της περιουσίας
του πρώην Δήμου Βέροιας έχει ολοκληρωθεί στα
πλαίσια σύνταξης του Εθνικού Κτηματολογίου
κατά ένα μέρος ενώ υπολείπεται η ολοκλήρωσή
του σε ένα μικρό ποσοστό. Η σύνταξη του περιουσιολογίου αναμένεται ότι θα ολοκληρωθεί εντός
του 2015. Πολύ σημαντική θα είναι η ενσωμάτωση
των στοιχείων του περιουσιολογίου στο υπό εκπόνηση Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών του Δήμου Βέροιας. Όταν θα ολοκληρωθεί η ψηφιακή
αυτή πλατφόρμα διαχείρισης της περιουσίας θα
έχουμε πραγματικά ένα αναπτυξιακό εργαλείο
που θα μας επιτρέπει να αξιοποιήσουμε τη δημοτική περιουσία.
Ποιες πρωτοβουλίες έχει αναλάβει στο πλαίσιο
της εξοικονόμησης ενέργειας και τι σχεδιάζετε
για το μέλλον;
Η εντός των συνόρων δραστηριότητά μας έχει να
κάνει με τη θωράκιση των δημοτικών κτιρίων έναντι της κατανάλωσης ενέργειας, με την εγκατάσταση ΑΠΕ σε δημοτικά κτίρια και την αντικατάσταση
του ενεργοβόρου φωτισμού. Τις επόμενες μέρες
δημοπρατείται έργο ενεργειακής αναβάθμισης
σχολείου της πόλης μας ενώ παράλληλα εκπονούνται μελέτες για άλλα σχολεία. Έχει κατατεθεί
πρόταση προς ένταξη για εγκατάσταση ΑΠΕ σε
σχολεία του Δήμου και επίσης υπάρχουν μελέτες
για αλλαγή φωτισμού σε μικρά τμήματα οδών.
Αντίπαλός μας οι ελάχιστοι στον αριθμό συνάδελφοι της Τεχνικής Υπηρεσίας, που μπορούν να
ασχοληθούν εκτός από όλα τα άλλα και με τέτοιες μελέτες. Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, υπογράψαμε
πριν λίγο καιρό στις Βρυξέλλες το Mayors Adapt
πιστοποιώντας ότι θα συμβάλουμε στην αποτροπή του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής και
προσδοκώντας τη βοήθεια του προγράμματος για
την επίτευξη του επιθυμητού σκοπού.

Πως σκοπεύετε να συσφίξετε και να επεκτείνετε
τις σχέσεις του δήμου Βέροιας με το ΤΕΕ/ΤΚΜ;
Καταρχήν πρέπει να τονίσω ότι η δημοτική μας
ομάδα συμπεριλαμβάνει ακόμη τρεις Μηχανικούς, γεγονός που θεωρώ ιδιαίτερα σημαντικό.
Ήδη έγινε η πρώτη συνάντηση μεταξύ των μηχανικών της δημοτικής μας ομάδας και της ΝΕ
ΤΕΕ Ημαθίας . Στη συνάντηση διαπιστώθηκε ότι
Όταν θα ολοκληρωθεί η ψηφιακή αυτή πλατ- μιλάμε την ίδια γλώσσα και ότι υπάρχει διάθεση
φόρμα διαχείρισης της περιουσίας θα έχουμε συνεργασίας για κάθε τι παραγωγικό και ωφέλιμο
πραγματικά ένα αναπτυξιακό εργαλείο που θα για το Δήμο μας. n
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Ευδοξία
Στεφανίδου,
Τμ. Αγρονόμων
Τοπογράφων
Μηχανικών

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
με επτά νέους
και αριστούχους συναδέλφους
Πώς «βλέπουν» το επαγγελματικό μέλλον τους,
τί προσδοκούν από το ΤΕΕ;
n Άγγελος Αγγελίδης
Είναι νέοι, αριστούχοι και αποφοίτησαν πρόσφατα από τη Πολυτεχνική Σχολή του ΑΠΘ.
Σχεδόν όλοι τους σκέφτονται να αναζητήσουν
την επαγγελματική τύχη τους στο εξωτερικό.
Όμως, θέλουν πρώτα να εξαντλήσουν όλα τα
περιθώρια που έχουν για να βρουν δουλειά
στην Ελλάδα. Επτά αριστούχοι μηχανικοί του
ΑΠΘ «άνοιξαν τη καρδιά τους» στο Τεχνογράφημα και απάντησαν σε ερωτήσεις τόσο για
το επαγγελματικό μέλλον τους όσο και για τις
προσδοκίες που έχουν από το ΤΕΕ.
Αναγνωρίζουν ότι το μέλλον είναι δυσοίωνο,
ότι υπάρχει επαγγελματική ανασφάλεια και
γενικότερα ότι οι προοπτικές είναι δύσκολες.
Παρ’ όλα αυτά και καθ’ ότι είναι νέοι άνθρωποι έχουν τη διάθεση να το «πολεμήσουν».
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι θέσεις
τους αναφορικά με το ΤΕΕ, το οποίο θέλουν
ακόμη πιο κοντά τους και μάλιστα από τα φοιτητικά τους χρόνια και όχι αφού τελειώσουν
τη Πολυτεχνική Σχολή.

κλπ. Έπειτα, απαραίτητο θα ήταν να διασφαλισθούν τα στοιχειώδη δικαιώματά μου όσον
αφορά κατώτατες αμοιβές, και να θεσπισθούν
διακριτά όρια στο εύρος των έργων που μπορεί να αναλάβει η κάθε ειδικότητα του μηχανικού, ώστε, στο βαθμό πάντοτε του δυνατού,
να μην αναλαμβάνονται έργα που απαιτούν την
ειδικότητά μου από άλλες ειδικότητες. Κατόπιν θα επιθυμούσα ένα ισχυρό ασφαλιστικό
ταμείο. Σημαντικότατη συνεισφορά θα αποτελούσε και η διεξαγωγή σεμιναρίων για εκμάθηση νέων τεχνολογιών ή τεχνικών. Τέλος, θα
ήθελα το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος να
βρίσκεται κοντά στον φοιτητή Μηχανικό και
να πραγματοποιεί συχνές ενημερώσεις, έτσι
ώστε οι νέοι να εξοικειωθούν με αυτό.

Κυριακή
Γεωργιάδου,
Τμ. Αρχιτεκτόνων
Μηχανικών
Κωνσταντίνος
Κερεμίδης,
Τμ. Πολιτικών
Μηχανικών
Πώς βλέπετε το επαγγελματικό μέλλον σας;
Το επαγγελματικό μέλλον στην Ελλάδα του
2015, και ιδιαίτερα όσον αφορά το επάγγελμα του Πολιτικού Μηχανικού φαντάζει αρκετά δυσοίωνο. Προσωπικά, σκέφτομαι να
ακολουθήσω μεταπτυχιακές σπουδές και να
εδραιώσω την καριέρα μου στο εξωτερικό.
Παρόλα αυτά, πιστεύω ότι οι ευκαιρίες για
τους ανθρώπους που αγαπούν και κυνηγούν
το επάγγελμά τους μπορούν να βρεθούν παντού, ακόμα και στην Ελλάδα της οικονομικής
κρίσης. Επομένως, αν μου δοθεί μια ευκαιρία
που να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες και
τους στόχους μου, εντός Ελλάδας, θα προτιμήσω να ασκήσω το επάγγελμά μου στον τόπο
μου. Πιο συγκεκριμένα, θα επιθυμούσα μια
θέση στον ιδιωτικό τομέα, πχ σε κάποια κατασκευαστική εταιρία, όπου υπάρχει αξιοκρατία
και ο κάθε εργαζόμενος κρίνεται και αμείβεται ανάλογα με την ποιότητα και το επίπεδο
της εργασίας του.
Ποιές είναι οι προσδοκίες και τι περιμένετε
από το ΤEE;
Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας θα επιζητούσα να μου παρέχει τα οφέλη που ο οποιοσδήποτε οργανισμός θα προσέφερε στους
προστατευόμενους του. Καταρχήν, θα ήθελα
εύκολη και γρήγορη πρόσβαση στα εργαλεία
της δουλειάς του μηχανικού, όπως για παράδειγμα κανονιστικά κείμενα, πρόσβαση σε λίστες εργατικού προσωπικού και πρώτων υλών

Πώς βλέπετε το επαγγελματικό μέλλον σας;
Η μεγάλη χαρά και η ικανοποίηση της αποφοίτησης από το τμήμα αρχιτεκτόνων μηχανικών απθ έρχεται σε αντίθεση με το αίσθημα
ανασφάλειας και άγνοιας για το μέλλον. Το
επάγγελμα του αρχιτέκτονα είναι άμεσα συνδεδεμένο με την οικοδομική και κατασκευαστική δραστηριότητα. Σε άλλες εποχές η
επαγγελματική αποκατάσταση θα ήταν άμεση
στον τομέα των κατασκευών, με πολύ καλές
απολαβές. Όμως, τα κατασκευαστικά επαγγέλματα πλέον εμφανίζουν σοβαρό πρόβλημα
απορρόφησης στην αγορά εργασίας κατά την
τρέχουσα περίοδο. Αν και το επαγγελματικό
μέλλον φαντάζει δυσοίωνο υπάρχουν κάποιες
διέξοδοι από την κρίση. Η απασχόληση με τη
διακόσμηση, την άδεια νέων επαγγελματικών
χώρων, όπως και στην «τακτοποίηση» των
αυθαίρετων είναι μια λύση για τους νέους αρχιτέκτονες. Άλλη επιλογή είναι παρακολούθηση κάποιου μεταπτυχιακού διευρύνοντας τις
γνώσεις που αποκτήθηκαν. Ακόμη μια εναλλακτική πρόταση είναι η μετανάστευση στο
εξωτερικό, φυσικά ο ανταγωνισμός για την
εξασφάλιση μιας θέσης σε κατασκευαστική
εταιρεία διεθνούς εμβέλειας είναι υψηλός
και συχνά ζητείται μεγάλη εξειδίκευση και
εμπειρία. Όλοι οι νέοι αρχιτέκτονες ανάμεσά
τους και εγώ είναι σε δίλημμα και σε σκέψεις
για τον δρόμο που πρέπει να ακολουθήσουμε.

ρινή εποχή της οικονομικής κρίσης, οι νέοι
μαστίζονται από την ανεργία, την υποβαθμισμένη απασχόληση και την ετεροαπασχόληση. Θα ήταν μεγάλη βοήθεια για όλους τους
μηχανικούς η συμπαράσταση του ΤΕΕ όπου
την χρειάζονται, όπως επίσης και η ενεργοποίηση κάποιου γραφείου εύρεσης εργασίας
και η αξιοποίηση σεμιναρίων επιμόρφωσης
και κοινοτικών προγραμμάτων. Ίσως θα μπορούσε να δεχθεί ακόμη και τους φοιτητές ως
μέλη ώστε να μπορούν να είναι ενήμεροι από
τα φοιτητικά τους χρόνια σχετικά με τις δραστηριότητες του ΤΕΕ αλλά και του κλάδου. Το
ΤΕΕ θα μπορούσε να υποστηρίξει τους νέους
συναδέλφους, καθιερώνοντας κάποια υπηρεσία μέσω της οποίας οι νέοι μηχανικοί θα
ενημερώνονται από έμπειρους συναδέλφους
για γενικά θέματα που αφορούν το ξεκίνημα
της καριέρας τους. Τέλος, και ίσως η σημαντικότατη προσφορά του ΤΕΕ θα μπορούσε
να ήταν η κινητοποίησή του που θα οδηγούσε στην μείωση των ασφαλιστικών εισφορών
στους νέους μηχανικούς για τα πρώτα χρόνια
της επαγγελματικής τους πορείας.

Δημήτριος
Ζαγκλιβέρης,
Τμ. Χημικών
Μηχανικών
Πώς βλέπετε το επαγγελματικό μέλλον σας;
Το επαγγελματικό μου μέλλον ως Χημικός
Μηχανικός είναι προς το παρόν αδιευκρίνιστο, καθώς είμαι σε φάση επέκτασης των
σπουδών μου σε μεταπτυχιακό επίπεδο, με
απώτερο στόχο την απόκτηση διδακτορικού
διπλώματος. Παρ’ όλα αυτά, δεν έχω κατασταλάξει ακόμη αν θέλω να ενταχθώ στο
χώρο της βιομηχανίας ή να αφοσιωθώ στην
έρευνα. Αναμφίβολα ο κάθε τομέας έχει τα
πλεονεκτήματά του, αλλά και τις δυσκολίες
του στα πλαίσια της οικονομικής κρίσης. Πιστεύω και ελπίζω πως οι όποιες δυσκολίες
δε θα με εξαναγκάσουν να εγκαταλείψω την
πατρίδα μου προς αναζήτηση ενός καλύτερου
επαγγελματικού μέλλοντος.

Ποιές είναι οι προσδοκίες και τί περιμένετε
από το ΤEE;
Επί του παρόντος δεν είμαι σε θέση να διατυπώσω συγκεκριμένες προσδοκίες από το ΤΕΕ
διότι οι σπουδές μου συνεχίζονται. Πιστεύω
όμως ότι το ΤΕΕ μου σταθεί αρωγός στις μελΠοιές είναι οι προσδοκίες και τί περιμένετε λοντικές μου επαγγελματικές και επιστημονιαπό το ΤEE;
κές επιδιώξεις.
Ως νέος αρχιτέκτονας όπως και όλοι οι νέοι
μηχανικοί περιμένουμε την στήριξη από το
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Στην σημε-

Πώς βλέπετε το επαγγελματικό μέλλον σας;
Στις σημερινές δύσκολες συνθήκες που βιώνει
η χώρα μας, οι επαγγελματικές δυνατότητες για
τους νέους επιστήμονες μηχανικούς συνεχίζουν
να διαγράφονται ιδιαίτερα δύσκολες. Η σχεδόν
παντελής έλλειψη αναπτυξιακών δράσεων τα
τελευταία χρόνια σίγουρα δε μου αφήνει μεγάλα περιθώρια αισιοδοξίας στην αναζήτηση μιας
επαγγελματικής απασχόλησης που να αξιοποιεί
την ιδιαίτερα καλή κατάρτιση που θεωρώ ότι δίνουν τα ελληνικά Πολυτεχνεία στους νέους μηχανικούς. Δεν εθελοτυφλώ και γνωρίζω καλά ότι
πολλοί συν-απόφοιτοί μου, αλλά και ένα μεγάλο
μέρος της νέας γενιάς μηχανικών αναγκάζεται
να απασχοληθεί σε επαγγέλματα που ουδεμία
σχέση έχουν με τα όνειρά μας και τις σπουδές
μας. Η επιλογή της φυγής στο εξωτερικό για την
ανεύρεση επαγγελματικής ενασχόλησης συναφούς με τις σπουδές μου, που θα μου δίνει τη
δυνατότητα μιας αυτόνομης αξιοπρεπούς διαβίωσης, είναι σίγουρα μέσα στα σχέδια μου, αφού
πρώτα όμως εξαντλήσω τα περιθώρια που έχω
θέσει στον εαυτό μου για να βρω μια καλή δουλειά στην Ελλάδα. Είτε στη μια, είτε στην άλλη
περίπτωση, θεωρώ ότι οι συνθήκες θα είναι από
πολλές απόψεις αρκετά δύσκολες, αλλά παρόλα
αυτά προσπαθώ να διατηρώ την αισιοδοξία μου.
Ποιες είναι οι προσδοκίες και τί περιμένετε από
το ΤEE;
Θεωρώ ότι το ΤΕΕ μπορεί και πρέπει να προσφέρει ουσιαστική συνεχή υποστήριξη στους νέους
μηχανικούς. Αυτό αφορά τόσο τη δυνατότητα
παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επαγγελματικά, νομικά και φορολογικά θέματα που
αφορούν τους νέους μηχανικούς, όσο και τη δυνατότητα επιμορφωτικών σεμιναρίων σε τεχνολογικά θέματα αιχμής, με ιδιαίτερη έμφαση στις
ανάγκες της ελληνικής οικονομίας. Ως ιδιαίτερα
σημαντικό και κρίσιμο θέμα θα ήθελα να προσθέσω τη μελλοντική ουσιαστική αναβάθμιση
που πρέπει οπωσδήποτε να γίνει στη διαδικασία
απόκτησης επαγγελματικών δικαιωμάτων, με
την κατάργηση της υπάρχουσας, κατ’ ευφημισμό
εξέτασης των διπλωματούχων μηχανικών και την
αντικατάστασή της με αντικειμενικές και υψηλού
επιπέδου διαδικασίες πιστοποίησης της επαγγελματικής επάρκειας για τα διάφορα γνωστικά
πεδία των μηχανικών.

Μιχαήλ
Μητσουρίδης,
Τμ. Μηχανολόγων
Μηχανικών
Πώς βλέπετε το επαγγελματικό μέλλον σας;
Δεδομένων των σπουδών μου, δεν αισθάνομαι
ανήσυχος για το επαγγελματικό μου μέλλον. Ως
απόφοιτος του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μπορώ να ισχυριστώ ότι πρόκειται για ένα εξαιρετικά αξιόλογο τμήμα, το οποίο παρέχει σε όποιον φοιτητή
πραγματικά το επιθυμεί όλα τα εφόδια ώστε να
έχει την εξέλιξη που αυτός θέλει. Όσον αφορά
εμένα, η επιθυμητή εξέλιξη είναι η παρακολούθηση διδακτορικών σπουδών. Πολύ σύντομα λοιπόν, θα γίνει και επίσημα δεκτή η σχετική μου
αίτηση στο τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών για
διδακτορικές σπουδές που θα υποστηρίζονται

από ένα από τα καλύτερα οργανωμένα εργαστήρια της Πολυτεχνικής Σχολής, το Εργαστήριο
Εφαρμοσμένης Θερμοδυναμικής. Είναι βέβαιο
ότι δε μεγαλώσαμε σε μια χώρα και σε μια χρονική περίοδο με τις καλύτερες δυνατές προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης. Θεωρώ πάντως
ότι για τον απόφοιτο ελληνικών Πολυτεχνικών
Σχολών, υπάρχουν πολλές ευκαιρίες είτε στην
Ελλάδα είτε στο εξωτερικό.
Ποιές είναι οι προσδοκίες και τί περιμένετε
από το ΤEE;
Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας θεωρώ ότι
πρέπει να πιέσει περισσότερο για τη δημιουργία
κινήτρων, ώστε οι Έλληνες μηχανικοί να μπορούν
να παραμείνουν στην Ελλάδα. Οι εξαντλητικές εισφορές και ένα ασφαλιστικό ταμείο που μετά το
κούρεμα των ελληνικών ομολόγων δεινοπαθεί,
είναι μια πολύ δυσμενής πραγματικότητα που
θα αντιμετωπίσει ένας μηχανικός στην Ελλάδα του σήμερα αν δεν αποφασίσει να φύγει στο
εξωτερικό. Και όμως δεν είναι λογικό η Ελλάδα
να πληρώνει για την εξαιρετική εκπαίδευση των
νέων μηχανικών και τελικά να είναι κάποια άλλη
χώρα αυτή που καρπώνεται την παραγωγική ικανότητα αυτών των ατόμων. Επίσης, το ΤΕΕ θα
πρέπει να αποκτήσει μεγαλύτερη δημόσια προβολή με σκοπό και τη γενικότερη αναβάθμιση
του ρόλου του μηχανικού στην ελληνική κοινωνία. Βάσει της εικόνας που λαμβάνω, ο συμβουλευτικός ρόλος του ΤΕΕ στην πολιτεία, είτε είναι
ανεπαρκής, είτε δεν επικοινωνείται κατάλληλα,
ενώ θα έπρεπε να είναι πολύ ισχυρός.

ρείς να εκπροσωπείσαι επειδή ανήκεις σε έναν
κλάδο με λιγότερους επαγγελματίες από ότι οι
υπόλοιποι μηχανικοί. Επιπλέον, θα πρέπει να
εκσυγχρονιστούν οι βασικές κατηγορίες μηχανικών για να περιλαμβάνουν και τις νεότερες ειδικότητες, όπως αυτή του μηχανικού χωροταξίας
πολεοδομίας και περιφερειακής ανάπτυξης,
για να διαχωριστούμε από τον κλάδο των αρχιτεκτόνων με τους οποίους μέχρι σήμερα θεωρούμαστε συγγενής. Τέλος, να διαχωριστούν οι
εισφορές για τον κλάδο της υγείας από τις κύριες εισφορές ώστε αφενός να αναγνωρίζονται οι
περίοδοι ανεργίας των μηχανικών και αφετέρου
οι νέοι μηχανικοί να μπορούν να εγγράφονται
στον κλάδο υγείας και να μπορούν να έχουν έτσι
την άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος που είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή στο
ΤΣΜΕΔΕ.

Παναγιώτης
Νάτσικας,
Τμ.Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών
και Μηχανικών
Υπολογιστών

Πώς βλέπετε το επαγγελματικό σας μέλλον;
Αγνοώντας τις δυσοίωνες προβλέψεις για τους
νέους μηχανικούς, παραμένω ακόμη στους λίγους, μάλλον ρομαντικούς, που προσδοκούν από
τη χώρα που ανέλαβε την επιστημονική κατάρτιση να αγκαλιάσει και τη νέα επαγγελματική
τους πορεία. Κατά την πολυετή συνεργασία με
συμφοιτητές και καθηγητές, μου δόθηκε η ευκαιρία να γνωρίσω σπουδαίους επιστήμονες και
εξαιρετικούς ανθρώπους, που καταδείκνυαν
συνεχώς την τεράστια δυναμική του κλάδου μας.
Γεωργία-Γαρυφαλλιά
Αισθάνομαι λοιπόν υποχρεωμένος να εξαντλήΒαρβιτσιώτη,
σω τις πιθανότητες και ευελπιστώ να υπάρξει η
Τμ. Χωροταξίας
εγχώρια αυτή προοπτική που θα ικανοποιεί τις
και Ανάπτυξης
επαγγελματικές και οικονομικές μου προσδοκίες. Ως παράταση της ελπίδας μου αυτής κρίνεται
Πώς βλέπετε το επαγγελματικό σας μέλλον;
και η πρόσφατη επιλογή εκπλήρωσης των στραΣτην Ελλάδα της κρίσης το μόνο που δεν πρέπει τιωτικών μου υποχρεώσεων. Προβάλλοντας την
να χαθεί είναι η αισιοδοξία. Βέβαια, όταν πρό- καριέρα μου στο μέλλον, δύσκολα φαντάζομαι
κειται για άτομα που έχουν καταβάλει ήδη πολύ κάτι διαφορετικό από την ενασχόληση με την
κόπο και χρόνο για να αποκτήσουν τα εφόδια έρευνα στον τομέα των συστημάτων ηλεκτρικής
που κρίνονταν αναγκαία για την επαγγελματική ενέργειας. Η εκπόνηση αντίστοιχης διδακτοτους ανέλιξη δεν αρκούν η καλή πρόθεση και ρικής διατριβής εντάσσεται εντός των άμεσων
η ελπίδα. Χρειάζονται απτά στοιχεία ότι όλες οι σχεδίων μου, ενώ η έναρξη ακαδημαϊκής καπροσπάθειες άξιζαν τον κόπο και θα ανταμει- ριέρας ή εναλλακτικά η απασχόληση σε κάποια
φθούν μέσω μίας δημιουργικής επαγγελματικής καινοτόμα επιχείρηση φαντάζει ως το ιδανικό
θέσης στον τομέα τους.
ακόλουθο βήμα.
Προσπαθώ να δω το μέλλον μου ως χωροτάκτης
και αναπτυξιολόγος στη χώρα μου και εύχο- Ποιές είναι οι προσδοκίες και τί περιμένετε
μαι να μην αναγκαστώ να αποχωρήσω για άλλη από το ΤEE;
χώρα εντός ή εκτός Ευρώπης. Εδώ γεννήθηκα, Η μαινόμενη οικονομική κρίση των τελευταίων
εδώ μεγάλωσα, εδώ σπούδασα και συνεχίζω να ετών έχει πλήξει σημαντικά τον κλάδο των μηχασπουδάζω γιατί πιστεύω στην ελληνική παιδεία νικών καθιστώντας χιλιάδες συναδέλφους αντικαι εκπαίδευση. Δεν πιστεύω, όμως, στην αξι- μέτωπους με την υποαπασχόληση και την ανεροκρατία που εκλείπει ιδιαίτερα στον κλάδο των γία. Έχοντας πρόσφατα αποκτήσει το δίπλωμα
μηχανικών αλλά και στην ελληνική κοινωνία της του μηχανικού, οφείλω να ομολογήσω μάλλον
οποίας εμείς αποτελούμε το μέλλον και θα το τρομαγμένος απέναντι στον κίνδυνο της επαγ‘φέρουμε’ στα μέτρα μας.
γελματικής και οικονομικής ασφυξίας. Προσδοκώ λοιπόν από το ΤΕΕ την ανάληψη θεμελιώδους
Ποιές είναι οι προσδοκίες και τί περιμένετε πρωτοβουλίας με επίκεντρο τους νέους μηχανιαπό το ΤEE;
κούς που θα στηρίζεται στην ενημέρωση και την
Το Τεχνικό Eπιμελητήριο δεν παρουσιάζεται ως επαφή για τα φλέγοντα προβλήματα του κλάδου.
φιλόξενο περιβάλλον για τους νέους μηχανικούς. Η χαρτογράφηση και αξιοποίηση του δυναμικού
Προσωπικά, εξαιτίας των μεγάλων εισφορών που των μηχανικών και η ενίσχυση των δομών στήπρέπει να καταβάλλονται κατά τη διάρκεια του ριξης νέων επαγγελματιών φαντάζουν πιο επιχρόνου, δεν έχω γίνει μέλος του ακόμα. Δεν υπάρ- τακτικές από ποτέ. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν
χουν διαθέσιμες θέσεις εργασίας για να μπορώ να και πιθανές σκέψεις για ανασυγκρότηση του
παρέχω τις υπηρεσίες μου και να έχω κάποιο ει- αντίστοιχου εργασιακού και θεσμικού πλαισίου
σόδημα. Οι μεγάλες τεχνικές εταιρείες με εγχώ- με γνώμονα την αυξημένη προστασία των δικαιρια δράση είτε δεν προσλαμβάνουν άτομα χωρίς ωμάτων των αμύητων ακόμη μηχανικών. Τέλος,
επαγγελματική εμπειρία, όπως εγώ, είτε έχουν ο ρόλος του ΤΕΕ ως επιστημονικού φορέα και
σταματήσει τη δράση τους στη χώρα μας.
συμβούλου της πολιτείας οφείλει να παραμείνει
Καταρχάς, το ΤΕΕ θα πρέπει να χαράξει καλύ- πρωταρχικός και να συνοδεύεται από την κατάτερη πολιτική σχετικά με τα δικαιώματα των θεση συγκεκριμένων και ουσιαστικών προτάσεδιαφορετικών ειδικοτήτων. Δε νοείται να είσαι ων για την αναπτυξιακή διέξοδο της χώρας από
πολεοδόμος και να μην μπορείς να υπογράψεις την κρίση. n
πολεοδομικές μελέτες. Δε νοείται να μην μπο-
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ

Α. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Αποστολή αγγελιών
τηλ: 2310 883148,
fax: 2310 883151,
e-mail:
irene@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 εσωτερικώνεξωτερικών 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
Δομοστατικός μηχανικός ζητείται από
εταιρεία παραγωγής ξύλινων δομικών
στοιχείων με έδρα την ΒΙ. ΠΕ. ΣΙΝΔΟΥ.
Απαραίτητα προσόντα , εμπειρία σε
στατικά προγράμματα (robot), 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@ak-dynamiki.gr
Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός με εμπειρία σε εκπόνηση
ηλεκτρομηχανολογικών μελετών και
αδειοδότηση εγκαταστάσεων ζητείται από εταιρία μελετών. Βιογραφικά
στο email info@elgek.com ή στο Fax
2310458062
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: 2310-327308
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 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 Μηχανικός ζητείται από
γραφείο στατικών μελετών στην Θεσσαλονίκη. Επιθυμητά προσόντα: Γνώση Scada, Robot, Sap2000, Autocad.
Βιογραφικά στο email: statmele@
gmail.com
Πολιτικός ζητείται με αποδεδειγμένη
οκταετή εργοταξιακή εμπειρία. Απαραίτητες συστατικές επιστολές. Τηλ.:
2310-445367. 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.:
2310-445367, 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 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
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
Αρχιτέκτων διαθέτει για στελέχωση
πτυχίο ΜΕΚ Β΄ οικοδομικά, Α’ πράσινο
Τηλ. 6978333356
Αρχιτέκτων Α.Π.Θ., διαθέτει εργοληπτικό πτυχίο ΜΕΚ για στελέχωση
εταιρείας Β΄ οικοδομικά, Α’ πράσινο. Τηλ 2310402960, 6977587578
Αρχιτέκτων διαθέτει άμεσα ΜΕΚ Δ’ οικοδομικά & Α’ πρασίνου για στελέχωση
εταιρίας. Τηλ. 6946467808
Αρχιτέκτονας ζητείται από εταιρεία
μελετών για συνεργασία ή στελέχωση
με πτυχίο μελετητή κατηγορίας μελετών 6,7. Βιογραφικά στο email: jobs@
infoplan.gr
Αρχιτέκτων διατίθεται εργοληπτικό
πτυχίο ΜΕΚ για στελέχωση εταιρίας 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 διαθέτει
για στελέχωση πτυχίο ΜΕΚ Β ΗΜ Τηλ.
6978333356
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 Α.Π.Θ. ενεργειακής κατεύθυνσης αποφοιτήσας
στους 10 πρώτους ζητεί συνεργασία
με τεχνικά γραφεία και εταιρείες στην
ευρύτερη περιοχή της Θεσ/νίκης. Κάτοχος
10 πτυχίων σε 3 ξένες γλώσσες (αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά) και αποδεικτικών παρακολούθησης ενεργειακών
σεμιναρίων(ενέργεια και περιβάλλον).
Τηλ:6946441402
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

500

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΤΕΥΧΟΣ

03

n Το τέλος δεν είναι 		
υποχρεωτικά κάτι
κακό

04-07

n Την πρωτοχρονιάτικη
πίτα του για το 2015
έκοψε το ΤΕΕ/ΤΚΜ

08-15

n 23 χρόνια
“Tεχνογράφημα”

16-17

n Mε μια ματιά

18-21

n Η διεύρυνση του
επαγγέλματος του
Μηχανικού μέσω της
αξιοποίησης των
πόρων της προγραμματικής περιόδου
2014-2020

22-23

n Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης
“Να καλλιεργήσουμε ένα ευνοϊκό περιβάλλον για επενδύσεις
και ανάπτυξη”

24-25

n Συνέντευξη με επτά
νέους και αριστούχους
συναδέλφους

23

n Ζητείται

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

