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ΤΕΕ - ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

Έκδοση οικοδοµικών αδειών
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΧΩ∆Ε
Αναλυτικό κείµενο µε τις θέσεις και παρατηρήσεις επί του
προτεινόµενου νοµοσχεδίου για την έκδοση οικοδοµικών
αδειών διαµόρφωσε το ΤΕΕ/ΤΚΜ, το οποίο απέστειλε στο ΤΕΕ
και υπέβαλε στον Υπουργό ΠΕΧΩ∆Ε Γ. Σουφλιά.
το έγγραφο του ΤΕΕ/ΤΚΜ προς τον υπουργό

Σ ΠΕΧΩ∆Ε, που συνοδεύεται από το κείµενο

θέσεων - παρατηρήσεων και την πρότασή του
σχετικά µε την αδειοδότηση και τον έλεγχο των
κατασκευών, τονίζονται µεταξύ άλλων τα εξής:
Το νοµοσχέδιο, µπορεί να βελτιώνει σε ένα
βαθµό το υφιστάµενο θεσµικό πλαίσιο αλλά απέχει πολύ από την ανατροπή του «κατεστηµένου περιβάλλοντος» και την εξασφάλιση των απαιτήσεων για παραγωγή σύγχρονων, ασφαλών
και ωφέλιµων κτιριακών υποδοµών.
Η πρόταση του ΤΕΕ/ΤΚΜ καταλήγει στην ανάγκη εισήγησης εκ µέρους του ΥΠΕΧΩ∆Ε ενός
νέου ολοκληρωµένου σχεδίου νόµου για ΓΟΚ
και κτιριοδοµικό κανονισµό, σε ενιαίο κείµενο µε
την απαραίτητη αποσαφήνιση των συναφών εγκυκλίων και διατάξεων, ενώ το Τµήµα υποβάλλει εκ νέου την πρότασή του για την αδειοδότηση και τον έλεγχο των κατασκευών, µια ουσιαστική εναλλακτική πρόταση, απλή και αποτελεσµατική στη ρύθµιση ενός σύγχρονου θεσµικού
πλαισίου για το περιβάλλον και την παραγωγή
του ιδιωτικού έργου στη χώρα µας.
Παράλληλα το ΤΕΕ/ΤΚΜ υπενθυµίζει δύο άλλες σηµαντικές σχετικές πρωτοβουλίες του:
1. Το πρόγραµµα αναδιοργάνωσης των υπηρεσιών του Τµήµατος Έκδοσης Αδειών που µελέτησε το ΤΕΕ/ΤΚΜ σε συνεργασία µε τη ∆/νση Πολεοδοµίας Θεσσαλονίκης και τη σχετική λογισµική εφαρµογή, η οποία εφαρµόζεται εδώ και
τρία χρόνια µε σηµαντικά αποτελέσµατα και η οποία παρουσιάστηκε σε ειδική εκδήλωση στο ΥΠΕΧΩ∆Ε (5.4.02).
2. Την πρόταση δηµιουργίας «Γεωγραφικού
Πληροφοριακού Συστήµατος Πολεοδοµικής Νοµοθεσίας, Χωροταξικών και Πολεοδοµικών Στοιχείων για την Κ. Μακεδονία», για ένταξη στην
Κοινωνία της Πληροφορίας.
Θέσεις και παρατηρήσεις
επί του Σ/Ν
Το ΤΕΕ/ΤΚΜ µελέτησε προσεκτικά το υπό
συζήτηση σχέδιο νόµου για την «Έκδοση οι-
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κοδοµικών αδειών, και τον έλεγχο των ανεγειροµένων οικοδοµών…» και κατέληξε µεταξύ άλλων ότι:
Για να εξασφαλιστεί η ουσία του ζητήµατος, παράλληλα µε το νόµο για τη διαδικασία
έκδοσης οικοδοµικών αδειών, απαιτείται να
θεσπιστούν: Το Μητρώο Κατασκευαστών Ιδιωτικών Έργων. Η υποχρεωτική ασφάλιση του
έργου. Η ασφάλιση της µελέτης. Η υποχρεωτική παρουσία υπευθύνου εργοταξίου σε όλες τις κατασκευές πάνω από κάποιο όγκο. Η
καθιέρωση του πράσινου κουτιού σε κάθε κατασκευή. Η υποχρεωτική πιστοποίηση όλων
των υλικών και τεχνικών. Ο σαφής καθορισµός αρµοδιοτήτων και ευθυνών των διπλωµατούχων µηχανικών, των κατασκευαστών και
των ιδιοκτητών. Ο σαφής καθορισµός του ρόλου των επιβλεπόντων µηχανικών και των κατασκευαστών. Η τακτική αναπροσαρµογή των
τιµών εργασιών ιδιωτικών έργων, καθώς και
των συµβατικών προϋπολογισµών υπολογισµού αµοιβών των µηχανικών σε αξιοπρεπή
επίπεδα µε ελάχιστη αµοιβή ανά µηχανικό µε
βάση την πραγµατική αξία του έργου. Η αναβάθµιση και ο επαναπροσδιορισµός του ρόλου των Πολεοδοµικών Υπηρεσιών.
Από την υπόψη πρόταση νόµου, λείπουν τελείως οι νέες ιδέες και οι διατάξεις που θα αναβαθµίσουν το ρόλο των µηχανικών θα εξαλείψουν τη γραφειοκρατία και θα καλύψουν
τις απαιτήσεις µιας σύγχρονης πολιτείας για
ποιότητα, ασφάλεια και νοµιµότητα του παραγόµενου κτιριακού περιβάλλοντος.
Στο θέµα του ελέγχου, κυρίως σε επίπεδο
κατασκευών που είναι και το ζητούµενο, το
νοµοσχέδιο αποτυγχάνει εντελώς να προσεγγίσει το στόχο του.
Τα µοναδικά νέα -και εντόνως αµφιλεγόµενα- στοιχεία που περιλαµβάνονται στην πρόταση του νέου Σχεδίου Νόµου του ΥΠΕΧΩ∆Ε
είναι τα περί τροποποιήσεων του Γενικού Οικοδοµικού Κανονισµού (άρθρο 9 - Ηµι-υπαίθριοι χώροι, χώροι στάθµευσης και Ναοδοµία) και
τα περί προδιαγραφών επάρκειας των Πολεο-

δοµικών Υπηρεσιών (άρθρο 11).
Επισηµαίνουµε ιδιαίτερα τις εξαιρετικώς αδύναµες και αµφιβόλου προοπτικής υλοποίησης, προτάσεις περί έλεγχου των οικοδοµικών αδειών και εργασιών και περί τελικής θεώρησης της άδειας (άρθρα 6 και 7). Κατά την
άποψή µας θεσµοθετούν τη διαιώνιση της σηµερινής κατάστασης, της ασυδοσίας δηλαδή
των «υπευθύνων δηλώσεων» που καθιστούν
νεκρό γράµµα και άνευ αντικρίσµατος τα περί
ελέγχου.
Τις λανθασµένες και τελείως αποσπασµατικές διατάξεις του άρθρου 9, παρ. 1 και 2, περί
ηµι-υπαίθριων χώρων και προσµέτρησης των
υπέργειων κλειστών θέσεων στάθµευσης στο
Σ∆ που πρέπει να αποσυρθούν στο σύνολό
τους.
Τέλος, τις διατάξεις περί Ναοδοµίας οι οποίες είναι επιεικώς απαράδεκτες και πρέπει
να αποσυρθούν στο σύνολό τους.
Το γενικό συµπέρασµα είναι ότι το εν λόγω
σχέδιο νόµου δεν ανταποκρίνεται στην ανάγκη καινοτόµων προτάσεων και δεν αντιµετωπίζει ριζοσπαστικά τις προκλήσεις της εποχής. ∆εν εξασφαλίζει τον έλεγχο των κατασκευών. Ενισχύει τον γραφειοκρατικό έλεγχο
των µελετών, δεν ανοίγει προοπτικές για τον
καθορισµό των ευθυνών όλων των εµπλεκόµενων παραγόντων στην οικοδοµή. ∆εν παρέχει εχέγγυα για την ποιότητα των κατασκευών και τη διάρρηξη των σχέσεων διαπλοκής που µαστίζουν σήµερα το όλο περιβάλλον παραγωγής των ιδιωτικών έργων.
Κατά συνέπεια, δεν µπορεί να αποτελέσει
αποδεκτή βάση για συζήτηση από το ΤΕΕ και
ιδίως δεν µπορεί να τύχει αποδοχής ως έχει.
Πρότασή µας είναι το ΥΠΕΧΩ∆Ε να εισηγηθεί ένα άλλο ολοκληρωµένο σχέδιο νόµου
για ΓΟΚ και κτιριοδοµικό κανονισµό σε ενιαίο
κείµενο µε την απαραίτητη αποσαφήνιση των
συναφών εγκυκλίων και διατάξεων.
Πρόταση για την αδειοδότηση
και τον έλεγχο των κατασκευών
Σ’ αυτό το πλαίσιο, το ΤΕΕ/ΤΚΜ επαναϋποβάλλει την πρότασή του για ένα σύγχρονο
θεσµικό πλαίσιο για το δοµηµένο περιβάλλον
και την παραγωγή του ιδιωτικού έργου στη
χώρα µας, τα βασικά σηµεία της οποίας είναι:
Α. Για την ανέγερση και χρήση κάθε κατασκευής που προορίζεται για κατοικία, επαγγελµατική χρήση, συνάθροιση κοινού ή πρό-

κειται να στεγάσει κύρια ή βοηθητική χρήση
κάθε είδους δραστηριότητας (βιοµηχανική,
βιοτεχνική, γεωργοκτηνοτροφική κλπ.), απαιτείται ενιαία άδεια δόµησης- χρήσης, µέσα από µια διαδικασία τριών σταδίων (εγκρίσεων)
που περιλαµβάνει:
1. Έγκριση (θεώρηση) της µελέτης δόµησης.
2. Έγκριση (θεώρηση) για την έναρξη της
κατασκευής.
3. Έγκριση (θεώρηση) για τη χρήση της κατασκευής.
Β. Θεσµοθετείται υποχρεωτικός έλεγχος
για όλες τις αδειοδοτούµενες κατασκευές.
Για την έγκριση µελέτης δόµησης αρκεί ο
έλεγχος ενός φακέλου από τις Πολεοδοµικές
Υπηρεσίες, που θα περιέχει όλα τα στοιχεία
εκείνα που θα χαρακτηρίζουν µονοσήµαντα
το έργο της προτεινόµενης µελέτης και θα
δεσµεύουν ρητά το µελετητή και τον κατασκευαστή.
Τα στοιχεία της µελέτης που θα ελέγχονται θα περιλαµβάνουν σχέδιο κάλυψης µε τις
εφαρµογές των διατάξεων του ΓΟΚ και του
κτιριοδοµικού κανονισµού, τα απόλυτα και
σχετικά υψόµετρα, τη διαµόρφωση του περιβάλλοντος χώρου και την τεχνική έκθεση, ειδικό συνοπτικό τεύχος µε την ανάλυση και
περιγραφή της στατικής επίλυσης του φέροντος οργανισµού καθώς και τεύχος µε την ανάλυση και περιγραφή των βασικών εκείνων
στοιχείων που απαιτούνται για τις ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις µε εµφάνιση των
χώρων υποδοµών και εγκαταστάσεων. Επίσης
θα περιλαµβάνεται φάκελος µε τα απαιτούµενα σχέδια και στοιχεία στην περίπτωση ελέγχου της µελέτης από την ΕΠΑΕ.
Πέρα από το τµήµα της µελέτης, το οποίο
θα ελέγχεται, η µελετητική οµάδα είναι υποχρεωµένη να εκπονήσει το σύνολο των µελετών που προβλέπονται σήµερα και να τις υποβάλει στις Πολεοδοµικές Υπηρεσίες µέχρι
την έναρξη κατασκευής του έργου. Η κατάθεσή τους στην Πολεοδοµία και ο έλεγχος πληρότητας και µόνο, αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την έναρξη κατασκευής.
Με την ολοκλήρωση της κατασκευής και
του ελέγχου εγκρίνεται η χρήση της και ολοκληρώνεται η σύνδεση µε τα δίκτυα κοινής ω-

φέλειας.
Α΄ ΣΤΑ∆ΙΟ
Έγκριση µελέτης δόµησης - Προσδιορισµός
µελετών που ελέγχονται
Η µελετητική οµάδα οφείλει να καταθέσει
στην Πολεοδοµία τη βάση σχεδιασµού της επικείµενης κατασκευής υποβάλλοντας στο
φάκελο µελέτης δόµησης:
1. Την απαιτούµενη αίτηση του κυρίου του
έργου.
2. Τοπογραφικό διάγραµµα µε όρους δόµησης.
3. Εγκρίσεις άλλων Υπηρεσιών όπως Αρχαιολογία, ∆ασαρχείο, κλπ.
4. ∆ιάγραµµα κάλυψης που περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία µε τα οποία τεκµηριώνεται η
τήρηση των γενικών και ειδικών πολεοδοµικών διατάξεων και προδιαγραφών, η χρήση
του κτιρίου καθώς και η τήρηση των άρθρων
6, 7, 13, 15, 19, 20, 21, 22, 23 και 29 του ισχύοντος κτιριοδοµικού κανονισµού.
5. Αρχιτεκτονική µελέτη στις περιπτώσεις
που απαιτείται έλεγχος από την ΕΠΑΕ συνοδευόµενη από την αιτιολογική έκθεση.
6. Σύντοµη τεχνική περιγραφή της κατασκευής όπου θα αναφέρονται η αρχιτεκτονική
επιλογή, τα υλικά του φέροντος οργανισµού
και οι µηχανολογικές εγκαταστάσεις.
7. ∆ηλώσεις ανάθεσης - ανάληψης ευθύνης
εκπόνησης των µελετών.
8. Όλες οι απαραίτητες σχετικές πληρωµές
αµοιβών µελετητών µηχανικών.
9. Τίτλος ιδιοκτησίας και πρόσφατο πιστοποιητικό ιδιοκτησίας από το Υποθηκοφυλακείο για κάθε οικόπεδο ή γήπεδο, για το οποίο ζητείται η έκδοση άδειας δόµησης.
10. Συµβολαιογραφική δήλωση των προβλεπόµενων χώρων στάθµευσης, που προβλέπεται στο Ν. 1221/81 και µεταγραφή της ή αποδεικτικό κατάθεσης αίτησης µεταγραφής.
11. Συνοπτικό τεύχος στατικής µελέτης που
θα περιλαµβάνει:
• Τεχνική έκθεση η οποία θα περιέχει περιγραφή του έργου, τα χαρακτηριστικά περιοχής του έργου, το είδος του φορέα, αντισεισµικό αρµό, µέθοδο υπολογισµού, υλικά κατασκευής, κανονισµό, πρόγραµµα Η/Υ, χαρακτη-

ριστικά εδάφους.
• Σχηµατική τοµή και στάθµες του φορέα.
• Φορτιστικό Προσοµοίωµα.
• Σηµαντικά αποτελέσµατα ανάλυσης (µετακινήσεις κόµβων, έλεγχος στρεπτικής ευαισθησίας, σηµαντικά αποτελέσµατα ιδιοµορφικής ανάλυσης και σεισµικής ανάλυσης).
• Αποτελέσµατα διαστασιολόγησης (σκίτσα
από τους οπλισµούς των υποστυλωµάτων,
των τοιχωµάτων και των σταθµών).
Με το συνοπτικό τεύχος ο ελεγκτής µηχανικός µπορεί να κατανοήσει και να ελέγξει σε
σύντοµο χρονικό διάστηµα, όλες τις παραµέτρους της µελέτης και την ανταπόκρισή τους
στις προδιαγραφές.
12. Τεύχος εγκαταστάσεων: Ο έλεγχος Η/Μ
µελετών και των εγκαταστάσεων οφείλει να
πραγµατοποιείται ως προς την τήρηση των
προβλεπόµενων στον κτιριοδοµικό κανονισµό, µε ενσωµάτωση σε αυτόν τεχνικών οδηγιών και κανόνων (εγκατεστηµένη ισχύς, διαστασιολόγηση, υπολογισµοί συσκευών αποτελούν ευθύνη του µελετητή µηχανικού).
Τα παραπάνω αποτελούν το απολύτως
προσδιορισµένο (και περιορισµένο) αντικείµενο ελέγχου από την Πολεοδοµική Υπηρεσία.
Τα περιεχόµενα του φακέλου ελέγχονται
από την Πολεοδοµία και εγκρίνεται η µελέτη
δόµησης (1η Θεώρηση). Η ανωτέρω έγκριση
δεν αποτελεί την αναγκαία και ικανή συνθήκη
για την έναρξη της κατασκευής.
Β΄ ΣΤΑ∆ΙΟ
Έγκριση για την έναρξη της κατασκευής
Προκειµένου να αρχίσουν οι εργασίες κατασκευής η µελετητική οµάδα είναι υποχρεωµένη να υποβάλει στις Πολεοδοµικές Υπηρεσίες το σύνολο των απαιτούµενων µελετών,
που θα παραµείνει στο αρχείο του πολεοδοµικού γραφείου ως στοιχείο ελέγχου.
Ο φάκελος του συνόλου των µελετών µπορεί να υποβληθεί ταυτόχρονα µε το φάκελο
της µελέτης δόµησης (ελεγκτέο αντικείµενο),
ή µέσα σε ορισµένο χρονικό διάστηµα, π.χ. έξι
µηνών, από την έγκριση της µελέτης δόµησης.
Η Πολεοδοµία, µε βάση την έγκριση της µε³
λέτης δόµησης, ελέγχει µόνο:
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•Την πληρότητα των περιεχοµένων µελετών στον υποβληθέντα φάκελο.
• Τη συµφωνία του βασικού σχεδιασµού µε
την έγκριση µελέτης δόµησης.
Επισηµαίνεται η υποχρέωση υποβολής όλων των µελετών των Η/Μ εγκαταστάσεων
που προβλέπεται να κατασκευαστούν ανεξαρτήτως του µεγέθους του κτιρίου και που εξυπηρετούν άµεσα τη λειτουργία του. Παράλληλα ο µελετητής καταθέτει στην Πολεοδοµία
χρονοδιάγραµµα, προϋπολογισµό, αποδεικτικά είσπραξης αµοιβών και όλα τα απαραίτητα
για έλεγχο φορολογικών και δηλώσεις ανάθεσης - ανάληψης ευθύνης επίβλεψης των µελετών.
Μετά τον έλεγχο των παραπάνω θεωρούνται όλες οι προβλεπόµενες µελέτες και εγκρίνεται η έναρξη της κατασκευής (2η Θεώρηση). Η θεώρηση αυτή µπορεί να συµπίπτει
χρονικά µε την 1η εφόσον υποβληθεί πλήρης
φάκελος στο Α΄ ΣΤΑ∆ΙΟ.
Τα πολεοδοµικά γραφεία έχουν τη δυνατότητα δειγµατοληπτικών ελέγχων επί των µελετών χωρίς αυτό να αποτελεί προϋπόθεση
για την έκδοση της άδειας ή οποιασδήποτε
καθυστέρησης.
Ο επιβλέπων µηχανικός γνωστοποιεί την έναρξη εργασιών στο Αστυνοµικό Τµήµα της περιοχής του και στην Επιθεώρηση Εργασίας καταθέτοντας το ΣΑΥ και σφραγίζοντας το ηµερολόγιο έργου (σε περίπτωση που έχει παρέλθει διάστηµα άνω των 3 µηνών από την σχετική θεώρηση ενηµερώνεται και η Πολεοδοµία).
Σε περίπτωση που µετά την έγκριση µελέτης δόµησης και κατά την εκπόνηση του συνόλου των απαιτούµενων µελετών ή µετά από οποιαδήποτε αλλαγή στο σχεδιασµό του
κατασκευαστή / ιδιοκτήτη προκύψουν τροποποιήσεις στην εγκριθείσα µελέτη δόµησης, υποβάλλεται τροποποιητικός φάκελος µελέτης
και αίτηση µε την αντίστοιχη αµοιβή µηχανικού. Η διαδικασία αυτή µπορεί να επαναληφθεί και στη φάση της κατασκευής.
Γ΄ ΣΤΑ∆ΙΟ
Έγκριση για τη χρήση της κατασκευής
Μετά την ολοκλήρωση του έργου ο επιβλέπων µηχανικός µεριµνά για τους απαιτούµενους ελέγχους και ολοκληρώνει το Φάκελο
Ασφάλειας και Υγιεινής (ΦΑΥ) σφραγισµένο από τους φορείς πιστοποίησης. Με το τέλος
της κατασκευής και προκειµένου να γίνει η
σύνδεση µε τα δίκτυα, εγκρίνεται η χρήση της
(3η Θεώρηση), αφού υποβληθούν υποχρεωτικά και εξεταστούν τα παρακάτω στοιχεία:
α) η απαιτούµενη αίτηση
β) το τελικό διάγραµµα κάλυψης και η αιτιολογική τεχνική έκθεση (για τις ενδεχόµε-
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νες αλλαγές από τις αρχικές µελέτες),
γ) όλες οι προβλεπόµενες µελέτες προς
τελική περιγραφή-αποτύπωση της κατασκευής, οι οποίες και θα αντικαθιστούν η θα συµπληρώνουν τις αρχικές µελέτες
δ) τα πιστοποιητικά των υλικών που χρησιµοποιήθηκαν
ε) όλες οι απαραίτητες συµπληρωµατικές
πληρωµές (αµοιβών κλπ.)
στ) το πρακτικό ελέγχου της κατασκευής.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα στοιχεία (β) και (γ) υποβάλλονται και σε ηλεκτρονική µορφή ( 2 αντίγραφα).
Η άδεια δόµησης-χρήσης της οικοδοµής (µε
τις 3 θεωρήσεις), θα αποτελεί το έγγραφο µε
το οποίο θα γίνονται όλες οι απαραίτητες
συνδέσεις µε τα δίκτυα, καθώς θα αποτελεί
την ταυτότητα του κτιρίου για κάθε περίπτωση (µεταβιβάσεις, δανειοδοτήσεις κλπ.). Ειδικά
για τα κτίρια απαιτείται αρχιτεκτονικός έλεγχος, έλεγχος πυροπροστασίας, έλεγχος εγκατάστασης φυσικού αερίου και έλεγχος ανελκυστήρα. Η άδεια αυτή µε τα συνοδεύοντα
στοιχεία (β, γ, δ, στ) θα αποτελούν για όλη τη
ζωή του κτιρίου, το λεγόµενο «πράσινο κουτί».
∆΄ ΣΤΑ∆ΙΟ
Έλεγχος κατασκευών
Θεσµοθετείται υποχρεωτικός έλεγχος για
όλες τις κατασκευές από ανεξάρτητους - πιστοποιηµένους φορείς ελέγχου κατασκευών,
ειδικά στελεχωµένους µε εκπαιδευµένους και
πιστοποιηµένους διπλωµατούχους µηχανικούς, υπό τον έλεγχο επιτροπής ∆ιαπίστευσης (στο πλαίσιο του ΕΣΥ∆). Το Εθνικό Συµβούλιο ∆ιαπίστευσης µπορεί να διαπιστεύει
τέτοιους Φορείς Πιστοποίησης. Η Επιτροπή
(αρχή) ∆ιαπίστευσης θα απαρτίζεται από εκπροσώπους της πολιτείας, του ΤΕΕ και µηχανικούς (ελεύθερους επαγγελµατίες, δηµόσιους υπαλλήλους - κυρίως πολεοδοµικών γραφείων). Το κόστος των ελέγχων βαρύνει τον
ιδιοκτήτη, όπως εξάλλου συµβαίνει και µε όλες τις διαδικασίες πιστοποίησης.
Σχετικά µε τη χρονική φάση του ελέγχου
διατυπώθηκαν οι απόψεις:
α. υποχρεωτικού ελέγχου κατασκευών µε
την ολοκλήρωση του φέροντος οργανισµού
και
β. υποχρεωτικού ελέγχου µε την ολοκλήρωση της κατασκευής και πριν τη χορήγηση
άδειας χρήσης.
Κατατέθηκε επίσης πρόταση προσωρινού
συστήµατος ελέγχου µέχρι την τελική δηµιουργία - πιστοποίηση, φορέων από 3µελείς επιτροπές «ορκωτών» µηχανικών µε συµµετοχή της Πολεοδοµίας και του ΤΕΕ.

ροφανή οφέλη για την εθνική οικονοµία, την

Π «τσέπη» των νοικοκυριών και τον προϋπο-

λογισµό των επιχειρήσεων στην Ελλάδα, συνεπάγεται η εξοικονόµηση ενέργειας, η οποία µπορεί να επιτευχθεί ακόµη και µε απλές παρεµβάσεις, σε συνεργασία πάντα µε τους αρµόδιους
µηχανικούς.
Επιπλέον, η ανάπτυξη των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), για τις οποίες το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ανταγωνιστικότητας (ΕΠΑΝ)
προσφέρει σηµαντικά χρηµατοδοτικά εργαλεία,
µπορεί να διευκολύνει την «απεξάρτηση» της
Ελλάδας από τις εισαγωγές ενέργειας, αλλά και
να προστατέψει το περιβάλλον. Τα έργα ανάπτυξης των ΑΠΕ και εξοικονόµησης ενέργειας δελεάζουν ολοένα και περισσότερους ιδιώτες, µε
αποτέλεσµα τα ιδιωτικά ενεργειακά έργα να αυξάνονται συνεχώς.
Τα παραπάνω επισηµάνθηκαν, µεταξύ άλλων,
στη διάρκεια ηµερίδας µε τίτλο «ΕΠΑΝ- Μέτρο
6.5, Προώθηση Συστηµάτων ΑΠΕ, συµπαραγωγής
στο ενεργειακό σύστηµα της χώρας, εξοικονόµηση ενέργειας», που διοργάνωσε στη Θεσσαλονίκη, το ΤΕΕ/ΤΚΜ. Το «παρών» στην ηµερίδα
έδωσαν, µεταξύ άλλων, ο Παναγιώτης Παπασταµατίου, ειδικός σύµβουλος του υφυπουργού Ανάπτυξης Γεώργιου Σαλαγκούδη, εκπροσωπώντας
τον υπουργό Ανάπτυξης ∆. Σιούφα, ο νοµάρχης
Θεσσαλονίκης, Παναγιώτης Ψωµιάδης, ο αντινοµάρχης, Στάθης Αβραµίδης και πλήθος µηχανικών.
Απευθύνοντας χαιρετισµό στην εκδήλωση
του ΤΕΕ/ΤΚΜ, ο Π. Παπασταµατίου υπενθύµισε ότι το συνολικό όφελος της χώρας µας από τις
ΑΠΕ ανέρχεται σε 80 εκατ. ευρώ ετησίως. Μεταφέροντας τους χαιρετισµούς του υπουργού Ανάπτυξης, ∆ηµήτρη Σιούφα και του Γ. Σαλαγκούδη,
διαβεβαίωσε ότι είναι συνειδητή πολιτική επιλογή της κυβέρνησης η προώθηση των ΑΠΕ.
Από την πλευρά του, ο γενικός διευθυντής
του Κέντρου Επιχειρηµατικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ), Σπύρος Σκοτίδας, σηµείωσε ότι
η Κεντρική και ∆υτική Μακεδονία πρωτοστατούν
στα ιδιωτικά ενεργειακά έργα, που χρηµατοδοτούνται µέσω του ΕΠΑΝ. Σήµερα, µέσω του ΕΠΑΝ, στις δύο περιφέρειες υλοποιούνται 84 ιδιωτικά ενεργειακά έργα, ύψους 210 εκατ. ευρώ, µε
δηµόσια χρηµατοδότηση περίπου 80 εκατ.
Θεαµατική άνοδος της εγκατεστηµένης ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ παρατηρείται τα τελευταία χρόνια στη χώρα µας, σύµφωνα µε τον
πρόεδρο του ΤΕΕ/ΤΚΜ, Σάκη Τζακόπουλο. «Παρά τις πολύ δύσκολες, περιβαλλοντικά και ενεργειακά, στιγµές που περνά η χώρα µας, αλλά και
γενικά η ανθρωπότητα, το ΤΕΕ/ΤΚΜ αντιµετωπίζει µε υπευθυνότητα και συνέπεια αυτά τα µεγάλα θέµατα, έστω στο περιορισµένο τοπικά πλαίσιο» σηµείωσε ο κ. Τζακόπουλος, υπενθυµίζοντας το πολύπλευρο έργο των µόνιµων επιτρο-

ΠΑ-ΑΝΕΜ» σηµείωσε ο οµιλητής. Το ποσοστό επιχορήγησης σε αυτή την περίπτωση είναι 40%.
Εφαρµογές σε ποτάµια και υδατορρεύµατα, αλλά και σε υφιστάµενα υδραυλικά δίκτυα, δηλαδή
αρδευτικά κανάλια και αγωγούς υδροδότησης,
έχουν τα επιχορηγούµενα έργα για τα µικρά υδροηλεκτρικά έργα.
Προτίµηση στις συστοιχίες ηλιακών συλλεκτών δείχνουν τα τελευταία χρόνια ολοένα και
περισσότερες βιοµηχανίες, αλλά και ο τριτογε-

Σηµαντικά οφέλη από τη χρήση των ΑΠΕ
το 2006 και µετά.
Οι επενδύσεις που χρηµατοδοτούνται αφορούν την εξοικονόµηση ενέργειας, τη συµπαραγωγή ηλεκτρισµού-θερµότητας, την υποκατάσταση συµβατικών καυσίµων µε αέριο (υγραέριο ή
φυσικό αέριο) και την ενίσχυση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (αιολικά πάρκα, υδροηλεκτρικά, ηλιακά, φωτοβολταϊκά και γεωθερµία και
βιοµάζα).
Στις εφαρµογές των ΑΠΕ και συγκεκριµένα
των αιολικών συστηµάτων, της γεωθερµίας, των
µικρών υδροηλεκτρικών, των ηλιακών συστηµάτων και της αξιοποίησης βιοµάζας-φωτοβολταϊκών, αναφέρθηκε αναλυτικά ο µηχανολόγος µηχανικός Βασίλης Μπέλλος, επίσης µέλος της Μόνιµης Επιτροπής Ενέργειας του ΤΕΕ/ΤΚΜ. Αναφερόµενος ειδικότερα στα αιολικά συστήµατα, ο κ.
Μπέλλος επισήµανε ότι οι συνήθεις εφαρµογές
τους στον ελλαδικό χώρο είναι δύο: τα αιολικά
πάρκα για ηλεκτροπαραγωγή ή άλλες χρήσεις
(π.χ. παραγωγή υδρογόνου) και οι µεµονωµένες
ανεµογεννήτριες (κυρίως στο µη διασυνδεδεµένο σύστηµα). Το ανώτατο επιλέξιµο όριο προϋπολογισµού στα αιολικά είναι τα 900 ευρώ/ΚWe, µε
επιχορήγηση 30%.
Σηµαντικές εφαρµογές έχει και η γεωθερµία.
Η πρώτη εφαρµογή αφορά την αξιοποίηση του
γεωθερµικού δυναµικού για ηλεκτροπαραγωγή,
συµπαραγωγή ηλεκτρισµού και θερµότητας/ψύξης, τηλεθέρµανση/ τηλεψύξη και παραγωγή
θερµότητας/ψύξης σε µεµονωµένη εγκατάσταση. Η δεύτερη αφορά την αξιοποίηση της θερµότητας των γεωλογικών σχηµατισµών και των νερών (επιφανειακών και υπογείων), που δεν χαρακτηρίζονται γεωθερµικό πεδίο, για ψύξη και θέρµανση κτιρίων. «Για πρώτη φορά συγχρηµατοδοτούνται εφαρµογές αβαθούς γεωθερµίας, κατόπιν προσπαθειών του ΤΕΕ/ΤΚΜ και του ΕΦ∆ ΚΕ-

νής τοµέας (νοσοκοµεία, ξενοδοχεία, σχολεία).
Κοµµάτι της καθηµερινότητας φαίνεται ότι θα γίνει σταδιακά και η βιοµάζα (παραγωγή θερµότητας /ψύξης σε µεµονωµένη κεντρική εγκατάσταση και διανοµή στον ευρύτερο χώρο για τηλεθέρµανση ή τηλεψύξη), µε εφαρµογές στο βιοµηχανικό τοµέα, δηλαδή σε εκκοκκιστήρια βάµβακος ή εργοστάσια τροφίµων (υπολείµµατα επεξεργασίας καρπών). Επίσης, η ηλεκτροπαραγωγή µε αποκλειστικό καύσιµο βιοµάζα, έχει εφαρµογή σε ΧΥΤΑ, όπου το βιοαέριο είναι η καύσιµη ύλη.
Όπως σηµείωσε ο κ. Μπέλλος, «κατατέθηκε
σχετικό νοµοσχέδιο όπου καθορίζονται τα θέµατα παραγωγής, εισαγωγής και διάθεσης των

βιοκαυσίµων στην ελληνική αγορά. Ισχυρό κίνητρο για τη χρήση βιοµάζας είναι η χαµηλή τιµή
τελικού προϊόντος λόγω φοροαπαλλαγής για όσους παραγωγούς ενταχθούν στο αντίστοιχο
πρόγραµµα ποσοστώσεων.
Μέτρα για ενεργειακό «νοικοκύρεµα» πρότεινε ο µηχανολόγος µηχανικός Χαράλαµπος
Κουκλίδης, όπως η περιοδική συντήρηση των
καυστήρων και ο έλεγχος του βαθµού απόδοσης του λέβητα των καλοριφέρ, αλλά και η ελαχιστοποίηση των διακυµάνσεων φορτίου (επανεξέταση του αυτοµατοποιηµένου ωραρίου λειτουργίας λέβητα-καυστήρα). Η περιοδική συντήρηση των συστηµάτων κλιµατισµού, αλλά και η
λήψη µέτρων στα δίκτυα σωληνώσεων και αεραγωγών, αποτελούν επίσης αναγκαία µέτρα. Επίσης, ο έλεγχος και η επισκευή ρηγµάτων στην
τοιχοποιία ή το κλείσιµο διόδων «διαφυγής» ενέργειας σε φρεάτια και κλιµακοστάσια.
Ακόµη, η τοποθέτηση ενός λαµπτήρα φθορισµού µε ballast υψηλής συχνότητας, µπορεί να
βοηθήσει στην εξοικονόµηση ενέργειας. Σύµφωνα µε τον κ. Κουκλίδη, το σβήσιµο λαµπτήρων σε
µη κατοικηµένους χώρους, ο έλεγχος της λειτουργίας των φωτιστικών και ο καθαρισµός των
λαµπτήρων, «η αναδιευθέτηση χώρων, ώστε το
φυσικό φως να αξιοποιείται µε τον καλύτερο
τρόπο» ή η αντικατάσταση δύο λαµπτήρων χαµηλής απόδοσης µε έναν υψηλής, µπορούν επίσης να κάνουν τη διαφορά.

Ηµέρα εξυπηρέτησης για φορολογικά θέµατα
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ, 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2006

ο ΤΕΕ- Τµήµα Κεντρικής Μακεδονίας στην

Τπροσπάθειά του να υποστηρίξει πιο ουσια-

στικά και συστηµατικά τους µηχανικούς ελεύθερους επαγγελµατίες στα διάφορα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν σ’ ό,τι αφορά φορολογικά θέµατα, τις σχετικές διαδικασίες και τις
σχέσεις µε τις ∆ΟΥ αποφάσισε, να διευρύνει
τον χρόνο λειτουργίας της ηµέρας εξυπηρέτησης για φορολογικά θέµατα.
Έτσι, µετά από εισήγηση του Τµήµατος Επαγγελµατικών Θεµάτων, αποφασίστηκε η, εδώ και χρόνια, καθιερωµένη ηµέρα εξυπηρέτησης µηχανικών για φορολογικά θέµατα, η οποία υλοποιούνταν το διάστηµα που υποβάλλονταν οι φορολογικές δηλώσεις, να διευρυνθεί και χρονικά και ποιοτικά.
Η διαδικασία αυτή που θα ξεκινήσει από τον

Ιανουάριο 2006 και θα ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2006, θα πραγµατοποιείται στην αρχή
σε 15νθήµερη και στη συνέχεια σε εβδοµαδιαία βάση.
Η Βασιλική Μπόσκου, συνεργάτης του
ΤΕΕ/ΤΚΜ σε φορολογικά θέµατα εδώ και χρόνια, θα εξυπηρετεί τους συναδέλφους µηχανικούς που χρειάζονται υποστήριξη, πληροφορίες και συµβουλές για το διάστηµα Ιανουαρίου - Ιουνίου 2006, τις Πέµπτες 19/1/2006,
2/2/2006, 16/2/2006 και στη συνέχεια κάθε Πέµπτη αρχής γενοµένης από την Πέµπτη
2/3/2006 (πλην της Μ. Πέµπτης και ηµέρες αργιών).
Η εξυπηρέτηση των συναδέλφων θα γίνεται
τις παραπάνω Πέµπτες, από τις 11.30 π.µ. έως
τη 13.30 µ.µ. στον 3ο όροφο (γραφείο ΓΟΚ).
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περιφερειακά τµήµατα

πών του ΤΕΕ/ΤΚΜ γύρω από το θέµα της ενέργειας. Ο ίδιος επισήµανε ότι οι τοπικές κοινωνίες επιβάλλεται να ενηµερώνονται αντικειµενικά για τα οφέλη και τις επιπτώσεις των ΑΠΕ.
Τις χρηµατοδοτικές δυνατότητες του Μέτρου
6.5 του ΕΠΑΝ παρουσίασε στην ηµερίδα ο µηχανολόγος µηχανικός Στέργιος ∆ακουράς, µέλος
της Μόνιµης Επιτροπής Ενέργειας του ΤΕΕ/ΤΚΜ,
εκφράζοντας την πεποίθηση ότι αντίστοιχες
προκηρύξεις θα υπάρξουν και στο ∆΄ ΚΠΣ, από

περιφερειακά τµήµατα

Αντικαταστάσεις µελών
& σύσταση Ο.Ε.
ΤΕΕ - ΤΜ. ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
∆ιοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ/Τ∆Ε στην υπ’α-

Ηριθµ. 29η/14-11-2005 συνεδρίασή της αποφά-

σισε τη σύσταση Οµάδας Εργασίας µε θέµα: «Επιµέλεια έκδοσης του Ενηµερωτικού ∆ελτίου
του ΤΕΕ/Τ∆Ε». Η σύνθεση της οµάδας εργασίας
είναι η εξής:
1. Βουλδής Απόστολος, ∆ηµοσιογράφος 2.
Γιωτόπουλος Κωνσταντίνος, Μηχανικός Η/Υ και
Πληροφορικής, 3. ∆ροσόπουλος Κων/νος, Μηχανολόγος-Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, 4. Παπαϊωάννου Βασίλειος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, 5.
Τσιλήρας Ανδρέας, Χηµικός Μηχανικός, 6. Φανουράκης Ιωσήφ, Αρχιτέκτων Μηχανικός.
Επίσης, η ∆ιοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ /Τµήµατος ∆υτ. Ελλάδας στην 30η/21-11-2005 συνεδρίασή της αποφάσισε τη συγκρότηση Οµάδας
Εργασίας µε θέµα: «Συλλογή - Αξιολόγηση στοιχείων για το Έλος της Αγυιάς», αποτελούµενη
από τους εξής:
1. Αντωνοπούλου Κωνσταντίνα, διπλ. Ηλεκτρολόγο Μηχανικό 2. Καραλή Κωνσταντίνο, διπλ.
Πολιτικό Μηχανικό 3. Κουβέλη Ελένη, διπλ. Πολιτικό Μηχανικό 4. Πανταζόπουλο Ιωάννη, ∆ιπλ.
Αρχιτέκτονα Μηχανικό 5. Σταµατίου Ελένη, ∆ιπλ.
Αρχιτέκτονα Μηχανικό

ΤΕΕ - ΤΜΗΜΑ Β/Α ΑΙΓΑΙΟΥ
∆Ε του ΤΕΕ- Τµήµατος Β/Α Αιγαίου συστήνει

Ηαµειβόµενη Ο. Ε. µε αντικείµενο «Υποβοήθη-

ση και ανάδειξη του έργου και των συνεδριάσεων της ∆ιοικούσας Επιτροπής, της Αντιπροσωπείας, των Νοµαρχιακών Επιτροπών Χίου και Σάµου και των Μονίµων Επιτροπών του Περιφερειακού Τµήµατος, τήρηση περιληπτικών πρακτικών
- όπου γίνεται συνεδρίαση - οργάνωση και λειτουργία του Λογιστηρίου, κωδικοποίηση και αρχειοθέτηση των αποφάσεων της ∆ιοικούσας Επιτροπής, της Αντιπροσωπείας, των Νοµαρχιακών Επιτροπών και των εισηγήσεων των Μονίµων Επιτροπών, οργάνωση της βιβλιοθήκης, οργάνωση ηµερίδων-διηµερίδων, υποστήριξη του
Γραφείου ΤΣΜΕ∆Ε Μυτιλήνης κλάδου ΕΕ και
ΚΥΤ».
Η Οµάδα Εργασίας θα αποτελείται από: 1. Ένα
διπλωµατούχο µηχανικό, κάτοχο πτυχίου ξένης
γλώσσας, µε εµπειρία στη διαχείριση και οργάνωση γραφείου - βιβλιοθήκης και µε γνώση του
Θεσµικού Πλαισίου του ΤΕΕ και της λειτουργίας
των Οργάνων του, για τη νήσο Λέσβο. 2. Έναν
οικονοµολόγο, πτυχιούχο ΑΕΙ, µε εµπειρία στο
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∆ηµόσιο Λογιστικό ΝΠ∆∆ και ασφαλιστικά θέµατα, εµπειρία στη διαχείριση - οργάνωση και
λειτουργία ασφαλιστικών ταµείων ΤΣΜΕ∆Ε-ΚΥΤ
για τη νήσο Λέσβο. 3. Έναν γραµµατέα, απόφοιτο ΙΕΚ ή Μέσης Σχολής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης ή
Λυκείου , κάτοχο πτυχίου ξένης γλώσσας, µε εµπειρία στη διαχείριση και οργάνωση γραφείου βιβλιοθήκης και τη χρήση του ΙΝΤΕRΝΕΤ, για τη
νήσο Λέσβο. 4. Έναν απόφοιτο Λυκείου ή ΑΕΙ,
για τη νήσο Χίο, που θα αναλάβει την υποβοήθηση του έργου της Νοµαρχιακής επιτροπής Χίου.
5. Έναν απόφοιτο Λυκείου ή ΑΕΙ , για τη νήσο Σάµο, που θα αναλάβει την υποβοήθηση του έργου
της Νοµαρχιακής Επιτροπής Σάµου. 6. Έναν πτυχιούχο ΑΕΙ, κάτοχο πτυχίου ξένης γλώσσας, µε
εµπειρία στο ∆ηµόσιο Λογιστικό ΝΠ∆∆ και ασφαλιστικά θέµατα καθώς και εµπειρία στη διαχείριση και οργάνωση γραφείου - βιβλιοθήκης
και χρήσης του ΙΝΤΕRΝΕΤ, για τη νήσο Λέσβο.
Η αµοιβή και ο χρόνος παράδοσης του έργου
της Οµάδας Εργασίας θα καθοριστεί µε νεότερη
απόφαση της ∆ιοικούσας Επιτροπής του Τµήµατος, η οποία διατηρεί το δικαίωµα της µερικής
συµπλήρωσης της Ο.Ε.
΄Ολοι οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να έχουν άριστη γνώση χρήσης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
(WΙΝDΟWS, WΟRD, ΕΧCΕL, ΑCCΕSS κλπ.), του ΙΝΤΕRΝΕΤ και µηχανογραφηµένου περιβάλλοντος. ∆ηλώσεις συµµετοχής γίνονται δεκτές έως και 10 ηµέρες από τη δηµοσίευση στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο του ΤΕΕ, καθώς και σε µία τοπική
εφηµερίδα των Ν. Λέσβου, Χίου και Σάµου, στα
γραφεία του ΠΤ Β/Α Αιγαίου του ΤΕΕ, Αρίωνος 1 81100 Μυτιλήνη, τηλ: 22510-40.847/48126, FΑΧ:
22510 48127 και θα συνοδεύονται από αντίγραφο
του τίτλου σπουδών τους, βιογραφικό σηµείωµα,
οποιοδήποτε άλλο στοιχείο αποδεικτικό των ικανοτήτων και της σχετικής εµπειρίας τους.
Περισσότερες πληροφορίες δίνονται από τον
Πρόεδρο του Π.Τ. Μάντζαρη ∆ηµήτριο τηλ.:

22510-40.847/48.126.
Αντικατάσταση µέλους
ο Προεδρείο της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕΤµήµατος Β/Α Αιγαίου έχοντας υπόψη την από 29-11-2005 παραίτηση του συναδέλφου Βλασιάδη Κων/νου από µέλος της Αντιπροσωπείας
του ΤΕΕ-Τ. ΒΑ Αιγαίου, την από 2-12-2005 παραίτηση του συναδέλφου ∆ογάνη Γεωργίου, που είναι ο αµέσως επόµενος σε σειρά σταυρών προτίµησης υποψήφιος του ιδίου ψηφοδελτίου για
να γίνει µέλος της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ-Τ.
Β/Α Αιγαίου, την από 2-12-2005 παραίτηση του
συναδέλφου Ζαχαρη Νικολ. που είναι ο αµέσως
επόµενος σε σειρά σταυρών προτίµησης υποψήφιος του ιδίου ψηφοδελτίου για να γίνει µέλος
της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ-Τ. Β/Α Αιγαίου, αντικατέστησε τον παραιτηθέντα συνάδελφο
Βλασιάδη Κων/νο µέλος της Αντιπροσωπείας
του Τµήµατος, µε το συνάδελφο Καραγιαννίδη
Ιωάννη Μηχανολόγο Μηχανικό, που είναι ο αµέσως επόµενος σε σειρά σταυρών προτίµησης υποψήφιος του ιδίου ψηφοδελτίου, µε το οποίο εκλέχθηκε ο παραιτηθείς συνάδελφος Βλασιάδης
Κων/νος, µετά και τις παραιτήσεις των συναδέλφων ∆ογάνη Γεωργίου και Ζαχαρη Νικολ., που ήταν οι αµέσως επόµενοι σε σειρά σταυρών προτίµησης υποψήφιοι του ιδίου ψηφοδελτίου.

Τ

ΤΕΕ - ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤ. ΚΡΗΤΗΣ
ο Προεδρείο της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ-

ΤΤµήµ. Αν. Κρήτης προχώρησε στην αντικατά-

σταση του µέλους της Αντιπροσωπείας συναδέλφου Αγησιλάου Μανιαδή του Ε., Πολιτικού Μηχανικού, ο οποίος παραιτήθηκε, από το συνάδελφο
Εµµαν. Φραγκιαδάκη του Κ., Χηµ. Μηχανικού, που
είναι ο πρώτος επιλαχών του ψηφοδελτίου «∆ηµοκρατική Κίνηση Μηχανικών» µε το οποίο εκλέχτηκε ο συνάδελφος Αγησίλαος Μανιαδής.
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Στελέχωση γραφείου ΤΣΜΕ∆Ε Ηρακλείου

Τστο ΤΣΜΕ∆Ε:

ην παρακάτω επιστολή απέστειλε το ΤΕΕ/ΤΑΚ

Λάβαµε πρόσφατα το παραπάνω υπ’αριθ.
2721/8.11.05 έγγραφο του Γραφείου ΤΣΜΕ∆Ε Ηρακλείου από το οποίο προκύπτει ότι λόγω συνταξιοδότησης υπαλλήλου θα υπάρξουν προβλήµατα
στη λειτουργία του Γραφείου, ιδιαίτερα στο τµήµα
του ΚΥΤ (όπου υπηρετεί η συγκεκριµένη υπάλληλος), δεδοµένου ότι δεν προβλέπεται η άµεση αναπλήρωσή της.
Επειδή επίκειται συνταξιοδότηση και άλλων υπαλλήλων στο εγγύς µέλλον, παρακαλούµε να
προβείτε στις απαιτούµενες ενέργειες όχι µόνο

για την αναπλήρωση της εν λόγω υπαλλήλου (έγκαιρα και πριν η υπάλληλος συνταξιοδοτηθεί ώστε να ενηµερώσει τη διάδοχό της), αλλά και την
κατά το δυνατό κάλυψη και των λοιπών θέσεων
όπως αυτές περιγράφονται στο σχετικό έγγραφο
του Γραφείου ΤΣΜΕ∆Ε Ηρακλείου. Η εξυπηρέτηση
των 1.800 και πλέον µηχανικών - µελών µας στην
Ανατολική Κρήτη πρέπει να είναι κύριο µέληµα
για το ΤΣΜΕ∆Ε. Εξάλλου, σας είναι γνωστές οι έντονες κατά καιρούς διαµαρτυρίες όταν υπάρχουν προβλήµατα στην εξυπηρέτηση των µελών
µας που σχετίζονται µε το Ασφαλιστικό. Αναµένουµε άµεσα τις δικές σας ενέργειες.

Κτίριο ΙΚΑ Καβάλας
Π του ΙΚΑ στους χώρους του παλαιού Γενικού
ρόταση να εγκατασταθούν οι Υπηρεσίες

Νοσοκοµείου και να µην κατασκευαστεί νέο κτίριο στο κέντρο της Καβάλας, κάνει ο Πρόεδρος
του ΤΕΕ - Τµήµατος Ανατ. Μακεδονίας Κωνσταντίνος Αντωνιάδης µε έγγραφό του προς τους
υπουργούς Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Νικ. Κακλαµάνη, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Παν. Παναγιωτόπουλο, τον υφυπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Γερ. Γιακουµάτο, τον ∆ιοικητή ΙΚΑ Ι.
Βαρθολοµαίο, το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο
Καβάλας, τον ∆ήµαρχο Καβάλας Στ.
Εριφυλλίδη, το Νοµάρχη Καβάλας Θεοδ. Καλιοντζή και τον Πρόεδρο Ιατρικού Συλλόγου Καβάλας Θεµ. Ζεκερίδη. Στο έγγραφο υπογραµµίζονται τα εξής:
Η ∆ιοικούσα Επιτροπή του Τµήµατός µας στη
συνεδρίαση της 14/11/2005 αφού συζήτησε αναλυτικά και διεξοδικά το θέµα κατέληξε στις εξής διαπιστώσεις:
Στην περιοχή του Αγίου Σίλα κατασκευάζεται
το Νέο Νοσοκοµείο Καβάλας, που σύµφωνα µε
το χρονοδιάγραµµα και τους ρυθµούς εργασίας
προβλέπεται να είναι έτοιµο στο τέλος του
2008 και να αποκτήσει η πόλη µας επιτέλους ένα σύγχρονο Νοσηλευτικό ΄Ιδρυµα.
Φυσιολογικά οι δραστηριότητες του Γενικού
Νοσοκοµείου θα µεταφερθούν στο νέο Νοσοκοµείο, άρα δηµιουργείται αυτοµάτως ένας χώρος
που µπορεί να χρησιµοποιηθεί άµεσα και χωρίς
µεγάλη δαπάνη ως κτίριο του ΙΚΑ για τη στέγαση όλων των Υπηρεσιών του, Υγειονοµικών και
∆ιοικητικών, ο δε χώρος όπου τώρα στεγάζεται
το ΄Ιδρυµα να γίνει χώρος πρασίνου που τόσο
ανάγκη έχει η πόλη µας στο κέντρο.
Η πρότασή µας θεωρούµε ότι έχει αρκετά
πλεονεκτήµατα: • Το Γενικό Νοσοκοµείο Καβάλας χωροταξικά ευρίσκεται στις παρυφές του Ιστορικού Κέντρου της πόλης • Είναι προσβάσιµο λόγω της άρτιας και συχνής αστικής συγκοινωνίας • ∆ιαθέτει άρτιο εξοπλισµό εξωτερικών ιατρείων και κλινικών που µπορεί κάλλιστα
να προσφέρει άµεσα πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια υγειονοµική περίθαλψη που θα είναι
προς όφελος των ασφαλισµένων του • ∆ιαθέτει ένα ανεξάρτητο σύγχρονο κτίριο ∆ιοικητικών Υπηρεσιών • Η ανέγερση ενός πολυώροφου κτιρίου του ΙΚΑ στο κέντρο της πόλης δεν
ενδείκνυται διότι θα έχει σοβαρές επιπτώσεις

στο κυκλοφοριακό.
Για όλους τους παραπάνω λόγους φρονούµε
ότι η πρότασή µας να εγκατασταθούν οι Υπηρεσίες του ΙΚΑ στους χώρους του παλαιού Γενικού
Νοσοκοµείου είναι χωροταξικά και οικονοµοτεχνικά η πιο ρεαλιστική.
Για την ανέγερση κτιριακού συγκροτήµατος
του ΙΚΑ Καβάλας, ο Αντιπρόεδρος του ΤΕΕ Τµήµατος Ανατολικής Μακεδονίας Μιχάλης Παπαδόπουλος απέστειλε έγγραφο προς το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Καβάλας, στο οποίο
τονίζει ότι το οικόπεδο-οικοδοµικό τετράγωνο
βρίσκεται στην καρδιά της Καβάλας στο διοικητικό και εµπορικό κέντρο της. Είναι µεταξύ ∆ηµοτικών και Νοµαρχιακών Υπηρεσιών και σε άµεση γειτνίαση µε µία πληθώρα και σειρά διοικητικών δραστηριοτήτων (ΕΛΤΑ, ΟΤΕ) καθώς και
διακίνησης µεγάλου όγκου επιβατών και εµπο-

ρευµάτων (ΚΤΕΛ, λιµάνι κλπ.) και επί του κεντρικού αλλά και µοναδικού διαµήκη άξονα κυκλοφορίας της πόλης µας.
΄Ολα τα παραπάνω συνθέτουν ένα λειτουργικό πλαίσιο εξαιρετικά πολύπλοκο και επιβαρηµένο, µέσα στο οποίο έρχονται να προστεθούν µία σειρά δραστηριοτήτων και διεργασιών
που θα στεγάσει ένα επικείµενο νέο κτίριο του
ΙΚΑ, στο οποίο θα συγκεντρωθούν διοικητικές
και ιατροφαρµακευτικές Υπηρεσίες.
Η επιβάρυνση του λειτουργικού ιστού της πόλης είναι εύκολα αντιληπτή. Συνεκτιµώντας λοιπόν τις παραπάνω ιδιαιτερότητες του χώρου,
θα εκτιµούσαµε ότι η πλέον δόκιµη και προτιµότερη λύση θα ήταν η αποφυγή ανέγερσης ενός κτιρίου που θα συγκεντρώσει όλες τις δραστηριότητες του κτιρίου και η ταυτόχρονη απόδοσή του σε χώρο εκτόνωσης και πρασίνου µε
την παράλληλη δηµιουργία υπογείου πάρκινγκ
που τόσο απαραίτητο είναι στο κεντρικό αυτό
σηµείο της πόλης.

ΤΕΕ - ΤΜΗΜΑ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ

∆ιήµερο για την ηλιακή ενέργεια
ε επιτυχία πραγ-

Μµατοποιήθηκαν

στη Ρόδο οι εργασίες
του διήµερου µε θέµα
«Ηλιακή ενέργεια
στον τουριστικό τοµέα» , που συνδιοργανώθηκε από το Ελληνογερµανικό Εµπορικό και Βιοµηχανικό
Επιµελητήριο και το
ΤΕΕ- Τµήµα ∆ωδεκανήσου. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης αναπτύχθηκαν τα παρακάτω θέµατα: • Ανάπτυξη των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, το νέο Νοµοθετικό πλαίσιο, Λάµπρος ∆αβής, Ελληνογερµ. Επιµελ. • Εξοικονόµηση ενέργειας, ∆ηλανάς Αθανάσιος, Μηχ.
Μηχ. • Γερµανικές εµπειρίες ηλιοθερµικών εγκαταστάσεων. Εισηγήσεις - παρουσιάσεις Γερµανικών Εταιρειών Schuco. (Εισηγητές: Χ. Χριστίδης - Stefan Wunder) και «Sunset» (Εισηγητές Ο.
Fleck - Η. Ηammer).

Την εκδήλωση προσφώνησαν από πλευράς
Ελληνογερµανικού Επιµελητηρίου ο δ/ντης παρ.
Βορείου Ελλάδος Αθανάσιος Κελέµης και η
Κολωνιάρη Χριστίνα και από πλευράς ΤΕΕ Τµήµατος ∆ωδεκανήσου ο πρόεδρος Πάνος
Βενέρης. Στην εκδήλωση παρευρέθησαν ο Αντινοµάρχης ∆ωδεκανήσου Στάθης Κουσουρνάς, ο
Αντιδήµαρχος Ροδίων Γιάννης Τσιγάρος, πολλοί
µηχανικοί και ασχολούµενοι µε τον τουριστικό
τοµέα.
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περιφερειακά τµήµατα
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