
Η∆.Ε. του ΤΕΕ/Τ∆Μ παρακολουθώντας το θέµα
της επιβολής ΦΠΑ στα ακίνητα και µετά από έ-

ντονες διαµαρτυρίες συναδέλφων Ελεύθερων Ε-
παγγελµατιών της Περιφέρειάς µας, συζήτησε το
θέµα σε συνεδρίασή της και σας γνωρίζει τα πα-
ρακάτω: 
Η ∆.Ε. του Τµήµατός µας εκφράζει τη συµφωνία

της µε τις γενικές και ειδικές θέσεις του ΤΕΕ για
την επιβολή του ΦΠΑ όπως αυτές διατυπώθηκαν

στο ∆ελτίο Τύπου του ΤΕΕ στις 30-11-2005. 
Θεωρεί ότι ο συγκεκριµένος τρόπος επιβολής

του ΦΠΑ ακυρώνει τη σωστή απόφαση εισαγωγής
του στον Τοµέα της κατασκευής ακινήτων, καθιστά
ακόµα πιο πολύπλοκη και άδικη τη φορολογία των
ακινήτων, ενώ παράλληλα δηµιουργεί σοβαρές α-
δικίες και µεγάλα προβλήµατα στον κλάδο της οι-
κοδοµής, καταργώντας τη συνταγµατική αρχή της
φορολογικής ισότητας. 
Ενδεικτικά η επιβολή ΦΠΑ: 
1. Καταργεί έµµεσα τον αντικειµενικό προσδιο-

ρισµό δίνοντας στον Έφορο την ευχέρεια να ορί-
ζει την τιµή που πωλούνται τα διαµερίσµατα, µε α-
ποτέλεσµα τεράστια φορολογική επιβάρυνση και
ποικίλες «παρενέργειες» στο σύστηµα. 

2. Επιβάλλει την καταβολή ολόκληρου του ΦΠΑ
19% µε το οριστικό συµβόλαιο έστω και αν δεν έ-
χει ξεκινήσει η κατασκευή της οικοδοµής, που
µπορεί και να µην κτιστεί ή και να καθυστερήσει
πολύ χωρίς να υπάρχει τελειωµένο προϊόν και πα-
ράδοση προϊόντος όπως προβλέπει η Γενική Νο-
µοθεσία του ΦΠΑ. 
Το γεγονός ότι το κράτος εισπράττει 19% πριν

ακόµη και από τον πωλητή - κατασκευαστή δηµι-
ουργεί θέµα νοµιµότητας. 

3. Επιβάλλει την καταβολή ολόκληρου του ΦΠΑ
µε τη συµπλήρωση πενταετίας από της εκδόσεως
της οικοδοµικής άδειας έστω και αν δεν ξεκίνησε
η κατασκευή της οικοδοµής ή είναι ηµιτελές το
κτίριο ή δεν έχουν πωληθεί τα διαµερίσµατα, γε-
γονός που αποτελεί κατά την άποψή µας κατα-
στρατήγηση κάθε έννοιας ∆ικαίου. 

4. Η φοροαπαλλαγή για πρώτη κατοικία µε τον
τρόπο που γίνεται µετακυλίει το βάρος τυχαία σε
πωλητές - κατασκευαστές και ως εκ τούτου είναι
άδικη. Το βάρος της κοινωνικής πολιτικής πρέπει
να το αναλαµβάνει το ίδιο το κράτος. 

5. Ο διαχωρισµός του ΦΠΑ κόστους (εισροές) α-
νά διαµέρισµα στην ίδια οικοδοµή εκτός από το
γεγονός ότι είναι ιδιαίτερα πολύπλοκος και ως εκ
τούτου πρακτικά µη εφαρµόσιµος, δεν είναι ούτε
δίκαιος, ούτε λογικός και δεν συµφωνεί µε τη γενι-
κή νοµοθεσία ΦΠΑ, αφού σε κανένα άλλο «προϊ-
όν» από όσο γνωρίζουµε δεν ακολουθείται αυτός
ο τρόπος υπολογισµού. 

6. Η συνέχιση επιβολής χαρτόσηµου 3,6% επί
του ιδανικού µερι-
δίου του οικοπέδου
που παίρνει ο ερ-
γολάβος της αντι-

παροχής, ξεχωρίζει αυθαίρετα το στοιχείο αυτό α-
πό τον ΦΠΑ. Κανονικά θα έπρεπε να συµψηφίζεται,
ως προς τον ΦΠΑ, ο ΦΠΑ του κόστους κατασκευής
των κτισµάτων της αντιπαροχής του οικοπεδού-
χου µε τον ΦΠΑ του µεριδίου του οικοπεδούχου
που παίρνει ο εργολάβος. 

7. Με τον ΦΠΑ, όπως νοµοθετήθηκε, πολλαπλα-

σιάζεται η λογιστική γραφειοκρατία, νέα έντυπα
που ακόµη δεν κυκλοφόρησαν, προϋπολογιστικό
κόστος, απολογιστικό κόστος, έντυπα ανά διαµέρι-
σµα κλπ. 
Το υπουργείο Οικονοµικών δεν έχει απαντήσει

σε πολλά ερωτήµατα και δεν ξέρουµε πότε θα α-
παντηθούν. Για παράδειγµα, οι αγορές µε σεισµο-
δάνεια θα βαρύνονται µε ΦΠΑ ή όχι; Σηµειώνεται
ότι µε το προηγούµενο καθεστώς υπήρχε φοροα-
παλλαγή για τον ΦΜΑ (Φόρο Μεταβίβασης Ακινή-
των) για τους αγοραστές µε σεισµοδάνεια. 
Μετά τα παραπάνω και µε δεδοµένο ότι υπάρ-

χει πρόταση διαδικασίας του ΤΕΕ για τη σωστή και
δικαιότερη εφαρµογή του Νόµου, η ∆.Ε. του Τµήµα-
τός µας ζητά από τη ∆ιοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ
να εντείνει τις προσπάθειές της για την κατά περί-
πτωση βελτίωση ή κατάργηση διατάξεων του Νό-
µου χωρίς να αποκλείεται και το ενδεχόµενο προ-
σβολής του στα ελληνικά ή ευρωπαϊκά δικαστήρια. 
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Η επιβολή ΦΠΑ στα ακίνητα 

Οπρόεδρος του ΤΕΕ - Τµήµατος ΑνατολικήςΣτερεάς Στέλιος  Ζαχαρόπουλος  απέστει-
λε προς το ∆ήµαρχο Λαµιέων Γεώργιο  Κο-
τρωνιά  και τον πρόεδρο ∆Σ του ∆ήµου Λαµιέ-
ων Νικόλαο  Τσακτάνη  την ακόλουθη επιστο-
λή: 
Από µέλη µας, υπήρξε η πληροφόρηση για

τις πρόσφατες Αποφάσεις του ∆ηµοτικού σας
Συµβουλίου, σχετικά µε τις απευθείας αναθέ-
σεις του έργου των παρακάτω µελετών:  1.
«Κατασκευή διαµόρφωσης χώρου Νταµα-
ρίων» δαπάνης 59.500,00 ευρώ, µε Προγραµ-
µατική Σύµβαση µεταξύ του ∆ήµου Λαµιέων
και της «Φθιωτικής Αναπτυξιακής ΑΕ» της ΝΑ
Φθιώτιδας.  2.  «Κατάρτιση αναλυτικών προδια-
γραφών και προετοιµασία των αναλυτικών
τευχών δηµοπράτησης, για την κατασκευή του
νέου κτιρίου διοίκησης της ∆ΕΥΑΛ» δαπάνης
48.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ, µε Προγραµµατική
Σύµβαση µεταξύ της ∆ΕΥΑ Λαµίας, του ∆ήµου
Λαµιέων και της Ε∆ΕΧΥ Α.Ε. 
Σύµφωνα µε το Ν. 3316/2005 (άρθρο 2), ρυθ-

µίζονται τα θέµατα «της σύναψης και εκτέλε-
σης όλων των δηµόσιων συµβάσεων, ανεξαρ-
τήτως αξίας, για την εκπόνηση µελετών και

παροχή λοιπών υπηρεσιών Μηχανικού και των
άλλων ελεύθερων επαγγελµάτων των κατη-
γοριών µελετών κλπ.» και είναι ευνόητο ότι οι
διατάξεις αυτές απαρέγκλιτα πρέπει αρµο-
δίως να εφαρµόζονται. 
Οι Μελέτες των ∆ηµοσίων Έργων εκπονού-

νται από τους Μελετητές οι οποίοι έχουν τα
τυπικά αλλά και τα ουσιαστικά προσόντα, µέ-
σα από την τήρηση των νόµιµων διαδικασιών.
Οι διαδικασίες αυτές προβλέπουν διαγωνι-
σµούς για τις αναθέσεις, την τήρηση των προ-
διαγραφών, την επίβλεψη, τις πληρωµές και
την έγκριση και παραλαβή του έργου. Η πα-
ρέκκλιση από τις ισχύουσες διατάξεις εκτός
από το ότι έρχεται σε αντίθεση µε τα νόµιµα,
ακυρώνει ταυτόχρονα και όλες τις άλλες α-
σφαλιστικές δικλίδες και όρους που θεσπί-
στηκαν και σε κάθε περίπτωση στοχεύουν στη
διασφάλιση του δηµόσιου συµφέροντος, αλλά
και των όρων άσκησης χρηστής διοίκησης. 
Συνεπώς και µε βάση τα προαναφερόµενα

από το Τµήµα µας πρέπει να σας κατατεθεί ότι
σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να γίνει απο-
δεκτός ο τρόπος ο οποίος επιλέχθηκε για την
ανάθεση και εκπόνηση των δύο συγκεκριµέ-
νων µελετών. Η διαδικασία, που προκρίθηκε να
τηρηθεί, έρχεται σε πλήρη αντίθεση µε τις ι-
σχύουσες διατάξεις της ελληνικής νοµοθε-
σίας αλλά και όλων των σχετικών κατευθύν-
σεων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

ΤΕΕ - ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ 

Απευθείας
αναθέσεις µελετών



Η Η ∆.Ε. του ΤΕΕ/Τ∆Μ µε την απόφαση 50 της
6ης συνεδρίασης στις 14-2-2006 αποφάσισε

τη σύσταση και συγκρότηση Ο.Ε. µε θέµα:  «Υλο-
ποίηση  προγράµµατος:  Επιταχυντές  Υποστήριξης
Απασχόλησης  και  Επιχειρηµατικότητας»  
Η ΟΕ αποτελείται από τους:  1. ∆άρδα Κωνστα-

ντίνο, Η.Μ.  2. Καστανάρα Μιχάλη, Μ.Μ.  3. Κορκά
Βασίλειο, Η.Μ.  Το έργο της Ο.Ε. θα παραδοθεί µέ-
χρι τις 30-6-2006. 

Συµπλήρωση Ο. Ε.

Η∆.Ε. του ΤΕΕ/Τ∆Μ µε την απόφαση 44 (συν. 6η /
14-2-2006) αποφάσισε τη συµπλήρωση της ο-

µάδας εργασίας που συστήθηκε και συγκροτήθη-

κε µε την απόφαση 43 (συν. 5η / 31-1-2006) µε θέ-
µα: «∆ιαµόρφωση  θέσεων  του  ΤΕΕ/Τ∆Μ  για  τη
διαχείριση  αποβλήτων  αµιάντου»  µε τη Βακου-
φτσή  Ελένη.  
Η Ο.Ε. συµπληρωµένη αποτελείται από τους: 
1. Παπαγόρα Παντελή, Α.Τ.Μ.  2. Τσιόπτσια Κων-

σταντίνο, Π.Μ.  3. Αντωνογιάννη Κωνσταντίνα, Π.Μ.
4. Βακουφτσή Ελένη, Μηχανικό ∆ιαχείρισης Ενερ-
γειακών Πόρων  Η διάρκεια του έργου της Ο.Ε.
θα είναι µέχρι 30-3-2006. 

Με απόφασή της η ∆.Ε. του ΤΕΕ/Μαγνησίας,
προτίθεται να συστήσει 5µελή Οµάδα Εργα-

σίας µε θέµα:  «Προτάσεις  για  την  ανάδειξη  ως
δικτύου  των  ήδη  αξιοποιηµένων  µε  νέες  χρήσεις
βιοµηχανικών  κτιρίων  του  Πολεοδοµικού  Συγκρο-
τήµατος,  ∆ήµου  Βόλου  -  ∆ήµου  Ν.  Ιωνίας»
Στην Οµάδα Εργασίας θα συµµετέχουν: 
- ∆ύο (2) Αρχιτέκτονες Μηχανικοί  - Ένας (1) Μη-

χανολόγος Μηχανικός  - Ένας (1) Πολιτικός Μηχα-

νικός και  - Ένας (1) Ιστορικός 
Όσοι Μηχανικοί ενδιαφέρονται να συµµετά-

σχουν στην παραπάνω Οµάδα Εργασίας πρέπει
να δηλώσουν συµµετοχή στα γραφεία του ΤΕΕ
Μαγνησίας (2ας Νοεµβρίου/Ξενοφώντος) ή στο
fax: 24210-21.944. 
Υποβολή αιτήσεων 20 ηµέρες από τη δηµοσί-

ευση στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο του ΤΕΕ. 

Η∆ιοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ - Τµήµατος ∆υτ.Ελλάδας στην 3η/31-1-2006 συνεδρίασή της α-
ποφάσισε τη συγκρότηση Οµάδας Εργασίας µε
θέµα: «∆ιερεύνηση  µελέτης  για  εθνική  οδό  Πα-
τρών  -  Κορίνθου»,  αποτελούµενη από τους εξής: 

1. Βαγιώτα Παναγιώτη, Πολιτικό Μηχανικό,  2.
Λάµπρου ∆ηµήτριο, Αγρονόµο Τοπογράφο,  3.
Φράγκο Γεώργιο, Πολιτικό Μηχανικό,  4. Χριστο-
δουλου Κωνσταντίνο, Αρχιτέκτονα Μηχανικό

ΤΕΕ - ΤΜΗΜΑ ∆ΥΤ. ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

ΤΕΕ - ΤΜΗΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΤΕΕ - ΤΜΗΜΑ ∆. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
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ΤΕΕ - ΤΜΗΜΑ Β/Α ΑΙΓΑΙΟΥ 

Σύσταση 
Οµάδων Εργασίας 

Π ραγµατοποιήθηκε σε µια κατάµεστη αίθουσακέντρου διασκέδασης της Χίου, η καθιερωµέ-
νη κοπή της πίτας της Νοµαρχιακής Επιτροπής Χί-
ου, του Περιφερειακού Τµήµατος Β/Α Αιγαίου του
ΤΕΕ. 
Στην εκδήλωση έδωσαν το «παρών» και χαι-

ρέτισαν οι δύο βουλευτές της Χίου Γιάννης  Πίττας
και Ελπίδα  Τσουρή,  ο Νοµάρχης Χίου Πολύδωρας
Λαµπρινούδης, ο ∆ήµαρχος Χίου Μάρκος  Μενής,
οι ∆ήµαρχοι Αγίου Μηνά και Αµανής Γιάννης  Πα-
ντελάρας  και Γιάννης  Μαλαφής  αντίστοιχα, ο
Πρόεδρος του Νοµαρχιακού Συµβουλίου Χίου
Στέλιος  Καµπούρης, ο Αντιδήµαρχος Χίου Αντώ-
νης  Λυπαρής,  εκπρόσωποι πολλών φορέων του
νησιού, ενώ µήνυµα έστειλε ο Πρόεδρος της Αντι-
προσωπείας του ΤΕΕ και Χιώτης στην καταγωγή
∆ηµοσθένης  Αγορής.  
Ανοίγοντας την εκδήλωση το µέλος της ∆.Ε.

του ΤΕΕ ∆ηµήτρης  Τριαντάφυλλος, ευχαρίστησε
όλους όσους πήραν µέρος στην εκδήλωση για
την παρουσία τους και τις ευχές τους στο ΤΕΕ και
έδωσε το λόγο στον πρόεδρο της Νοµαρχιακής
Επιτροπής Χίου του ΤΕΕ Στέλιο  Φράγκο,  ο οποίος
και έκανε τον απολογισµό δουλειάς της Νοµαρ-

χιακής Επιτροπής. Στον
απολογισµό του ο κ.
Φράγκος αναφέρθηκε
στο επιστηµονικό έργο
του ΤΕΕ στη Χίο τη χρο-
νιά που πέρασε, καθώς
και στις πρωτοβουλίες που
πήρε για το ΓΠΣ της Χίου, για
τον Κάµπο κλπ. 
Στη συνέχεια πήρε το λόγο

ο πρόεδρος της ∆ιοικούσας
Επιτροπής του ΤΕΕ ∆ηµήτρης
Μάντζαρης  ο οποίος επικέ-
ντρωσε την προσοχή του στα
προβλήµατα που απασχολούν
τους µηχανικούς στο Β. Αιγαίο, τονίζοντας ιδιαίτε-
ρα την ύφεση στον τοµέα των κατασκευών, τη
µείωση των δηµοσίων επενδύσεων, την υποβάθ-
µιση των σπουδών στις Πολυτεχνικές σχολές, τα
προβλήµατα στην απορρόφηση των κονδυλίων
στο Γ΄ ΚΠΣ, τη συνέχιση της απαξίωσης των Μη-
χανικών στη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση, τα τεράστια προ-
βλήµατα που αντιµετωπίζει το ΤΣΜΕ∆Ε, λόγω των
συνεχιζόµενων αντιασφαλιστικών πολιτικών και

την εµφάνιση σηµαντικού προ-
βλήµατος ανεργίας στους νέ-
ους συναδέλφους, ακόµα και
σε ειδικότητες που παλιότερα
δεν είχαν τέτοιο πρόβληµα.
Τόνισε δε ότι ελπιδοφόρο µή-
νυµα απέναντι σ’ όλα αυτά τα
ζητήµατα, που απασχολούν το
κλάδο είναι η συσπείρωση

των συναδέλφων γύρω απ’ το ΤΕΕ και τους κλαδι-
κούς συλλόγους, κάτι που φάνηκε και στις πρό-
σφατες κινητοποιήσεις των µηχανικών στο τέλος
του 2005. 
Τυχερός της βραδιάς ήταν ο Αρχιτέκτονας

Γιώργος  Κουκούλης,  ο οποίος κέρδισε και το κα-
θιερωµένο δώρο. Η εκδήλωση έκλεισε µε µπου-
φέ, µουσική και πολύ κέφι. 

Κοπή πίτας Ν.Ε. Χίου 
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Π ραγµατοποιήθηκε, σε µια κατάµεστη αί-θουσα κέντρου διασκέδασης της Σάµου, η
κοπή της βασιλόπιτας της Νοµαρχιακής Επι-
τροπής Σάµου του Περιφερειακού Τµήµατος
Β/Α Αιγαίου του ΤΕΕ. Η κοπή της πρωτοχρο-
νιάτικης πίτας συνοδεύτηκε από χοροεσπερί-
δα που συνδιοργάνωσε το ΤΕΕ µε τους τοπι-
κούς συλλόγους των Μηχανικών ∆ηµοσίων
Υπαλλήλων (ΕΜ∆Υ∆ΑΣ) και το Σύνδεσµο Ερ-
γοληπτών Σάµου. 
Στην εκδήλωση έδωσαν το «παρών» ο Νο-

µάρχης Σάµου Μανόλης  Κάρλας, ο πρόεδρος
του Νοµαρχιακού Συµβουλίου Σάµου συνά-
δελφος Νίκος  Ζάχαρης, οι Αντινοµάρχες Ι.  Γε-
ωργιάδης  και Κ.  Θάνος,  οι Νοµαρχιακοί Σύµ-

βουλοι Σάµου Μανώλης  Γερογλής,  Αλέξαν-
δρος  Γιαουτζής, και ο τυχερός της βραδιάς,
αφού κέρδισε το νόµισµα, Φίλιππας  Πετρού-
σκας,  καθώς και ο συν. Κώστας  Μπουρµπού-
λης,  ο Αντιπρόεδρος της Π.Ο. ΕΜ∆Υ∆ΑΣ συν.
Θανάσης  Μπούµης,  ο συντονιστής και το µέ-
λος του Περιφερειακού Συµβουλίου του
ΠΑΣΟΚ κ.κ. Λαµπριανού  και Πολίτης,  οι πρόε-
δροι των τοπικών παραρτηµάτων της ΕΜ∆Υ-
∆ΑΣ και του Συνδέσµου Εργοληπτών συν. Γε-
ωργία  Φραγκουλάκη  και Κώστας  Κρυσταλλί-
δης,  ενώ κεντρικός οµιλητής στην εκδήλωση
ήταν ο πρόεδρος της ∆.Ε. του Περιφερειακού
Τµήµατος ∆ηµήτρης  Μάντζαρης.  
Ανοίγοντας την εκδήλωση ο πρόεδρος της

Νοµαρχιακής Επιτροπής Σάµου του ΤΕΕ Νί-
κος  Χούλης  αφού καλωσόρισε τους προσκε-
κληµένους, τόνισε την ανάγκη να προωθη-
θούν τα ζητήµατα των µηχανικών της Σάµου
τη χρονιά που έρχεται. 
Στην οµιλία του ο Πρόεδρος της ∆.Ε. του

ΤΕΕ ∆ηµήτρης  Μάντζαρης, αναφέρθηκε στα
ζητήµατα που απασχολούν τους µηχανικούς
στο Β. Αιγαίο και κάλεσε όλους τους Μηχανι-
κούς της Σάµου να δουλέψουν στις Μόνιµες
Επιτροπές και στις Οµάδες Εργασίας που συ-
γκροτεί το Περιφερειακό Τµήµα, χαρακτηρί-
ζοντας τη δουλειά αυτή ως πιο σηµαντική για
την παρουσία του ΤΕΕ στην τοπική κοινωνία,
ενώ ανέφερε ότι θα πρέπει η ∆.Ε. και η Αντι-
προσωπεία του Περιφερειακού Τµήµατος του
ΤΕΕ να σταθεί πιο κοντά στα προβλήµατα
των Μηχανικών της Σάµου. 
Στο τέλος της εκδήλωσης η Νοµαρχιακή Ε-

πιτροπή Σάµου του ΤΕΕ βράβευσε µε χρηµα-

τικό έπαθλο (τους τρεις πρώτους) και µε ανα-
µνηστική πλακέτα τους επτά πρώτους επιτυ-
χόντες µαθητές από τη Σάµο σε Πολυτεχνι-
κές Σχολές. 
Συγκεκριµένα βραβεύτηκαν οι µαθητές: 
1.  Καραγιάννης  Νικόλαος  του Αποστόλου,

Πολιτικών Μηχ/κών ΕΜΠ,
19.640 µ. 

2.  Σοφιανού  Χρυσούλα
του ∆ηµητρίου, Ηλεκτρ.

Μηχ/κών και Μηχ/κών Υπολογιστών ΕΜΠ
19.051 µ. 

3.  Χουβαρδάς  Γεώργιος  του Ιωάννη, Μηχα-
νολόγων Μηχ/κών Θεσ/νίκης, 18.120 µ. 

4.  Ζαννή  Μαρία  του Εµµανουήλ, Αγρ. Τοπο-
γράφων Μηχ/κών Θεσ/νίκης 17.503 µ. 

5.  Σοφοτάσιου  Πολύτιµη του Ιωάννη,
Μηχ/κών Περιβάλλοντος Θράκης 17.150 µ. 

6.  Τσακουµάκη  ∆ανάη  του Σταµατίου, Αρχι-
τεκτόνων Μηχ/κών Κρήτης 17.074 µ. 

7.  Πουλή  Ειρήνη του Γεωργίου, Μηχ/κών Οι-
κονοµίας και ∆ιοίκησης Πανεπιστήµιο Αιγαί-
ου Χίου 15.198 µ. 

Κοπή πίτας Ν. Ε. Σάµου
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Το υψηλής ποιότητας αστικό περιβάλλον απο-τελεί µία από τις πρώτες προτεραιότητες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεδοµένου ότι: 
Τέσσερις στους πέντε πολίτες της Ευρωπαϊκής

Ένωσης διαβιούν σε αστικό περιβάλλον και η ποι-
ότητα ζωής τους επηρεάζεται άµεσα από την κα-
τάσταση του αστικού περιβάλλοντος. 
Οι πόλεις είναι οι οικονοµικοί µοχλοί και ο τό-

πος συσσώρευσης επιχειρηµατικότητας και επεν-
δύσεων. 
Η ελκυστικότητα των ευρωπαϊκών πόλεων θα

αναβαθµίσει τις δυνατότητες ανάπτυξης, κατά συ-
νέπεια είναι καίριας σηµασίας για την εφαρµογή
της Ατζέντας της Λισαβόνας. 
Στη Θεσσαλονίκη, οι γνωστές καθυστερήσεις

αλλά και ακυρώσεις σηµαντικών έργων υποδο-
µής, οδήγησαν και οδηγούν στην υποβάθµιση της
ζωής της πόλης και της καθηµερινότητας των κα-
τοίκων της.  
Αντικείµενο του προγράµµατος του ΤΕΕ/ΤΚΜ,

είναι η ανάδειξη αυτών ακριβώς των ζητηµάτων
και η επεξεργασία προτάσεων για την αντιµετώπι-
σή τους. 
Η υλοποίηση αυτής της φιλόδοξης πρότασης

στο δεύτερο µεγαλύτερο Πολεοδοµικό Συγκρότη-
µα της χώρας, εκτός από τα προφανή αποτελέ-
σµατά της για τη Θεσσαλονίκη, µπορεί να χρησι-
µεύσει ως πιλοτικό σχέδιο ώστε το τεράστιο από-
θεµα εµπειρίας, προτάσεων και πληροφορίας για
ευφυείς πρακτικές, που θα συλλεχθεί, να τροφο-
δοτήσει αντίστοιχες δραστηριότητες σε άλλα µε-
γάλα αστικά κέντρα της Επικράτειας. 

Βελτίωση της καθηµερινότητας 
στο Πολεοδοµικό Συγκρότηµα

Θεσσαλονίκης 
«Τhink globally, act locally»
Το ΤΕΕ/ΤΚΜ, είναι ίσως ο µοναδικός φορέας

που, παράλληλα µε τη διεκδίκηση των απαιτούµε-
νων «µεγάλων έργων» υποδοµής από την Κε-
ντρική Εξουσία, έκανε κατά καιρούς λόγο για τη

δυνατότητα βελτίωσης της καθηµερινότητας των
πολιτών, µέσω δράσεων και πρωτοβουλιών της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των τοπικών φορέων και
των κατοίκων. 
Ωστόσο οι περισσότερες αναφορές υπήρξαν υ-

παινικτικές ή γενικόλογες, γεγονός που κατέδει-
ξε την ανάγκη για σαφέστερο προσδιορισµό των
δυνατών παρεµβάσεων και µελέτη συγκεκριµέ-
νων λύσεων. Η ανάγκη αυτή εκφράστηκε σαφώς
στο Πρόγραµµα δράσης του Τµήµατος για τη θη-
τεία 2004-2006, όπου τέθηκε ως βασικός στόχος
η «Βελτίωση του Αστικού Περιβάλλοντος και της
καθηµερινότητας του Πολίτη». 

Στόχος - Αντικείµενο 
Το θέµα των αστικών οχλήσεων είναι ασφαλώς

τεράστιο. Μία πρώτη καταγραφή τους καταλήγει
σε µία λίστα σηµαντικότατων ζητηµάτων που κα-
θένα από αυτά -και πολύ περισσότερο µε τις αλ-
ληλεπιδράσεις τους- απαιτεί χρόνο, χρήµατα και
ερευνητικές δυνατότητες που προφανώς δεν δια-
θέτει το ΤΕΕ/ΤΚΜ. 
Με βάση τα παραπάνω προκύπτουν ως στόχοι

του εγχειρήµατος του ΤΕΕ/ΤΚΜ: 
- Η καταγραφή των σηµαντικότερων προβληµά-

των που ταλανίζουν καθηµερινά τους κατοίκους
του ΠΣΘ  - Η επισήµανση εκείνων των θεµάτων
που η λύση τους έγκειται στην αρµοδιότητα των
τοπικών φορέων και της Αυτοδιοίκησης και δεν α-
παιτούν σηµαντικά κονδύλια ή αποφάσεις της Κε-
ντρικής ∆ιοίκησης - Η σύνταξη, για ορισµένα από
αυτά, προτάσεων αντιµετώπισης µε πλήρη στοι-
χεία (κόστος, χρονοδιάγραµµα, αρµόδιο φορέα,
διαδικασία υλοποίησης, εξασφάλιση κονδυλίων,
καταµερισµό δαπάνης) - Η ενηµέρωση των πολι-
τών και για τις αρµοδιότητες και τις ευθύνες των
φορέων ώστε να απαιτούν την ανάληψή τους αλ-
λά και για τις δικές τους υποχρεώσεις. Επίσης η
ευαισθητοποίησή τους για τις δυνατότητες αυτο-
οργάνωσής τους. 

∆ράσεις 
1. Σύνταξη και κυκλοφορία σχετικού ερωτηµα-

τολογίου σε επαρκές στατιστικό δείγµα (2.000 κά-
τοικοι) για την ανάδειξη των σηµαντικότερων προ-
βληµάτων που επηρεάζουν την καθηµερινότητα
των πολιτών του ΠΣΘ. Από τη στατιστική έρευνα,
η οποία πρώτη φορά διενεργείται στο ΠΣΘ, ανα-
µένονται σηµαντικά στοιχεία και για την οξύτητα
κάποιων προβληµάτων και τη διαφοροποίησή

τους χωροταξικά, κοινωνικοοικονοµικά, ανά οµά-
δες πληθυσµού, φύλο κλπ. 

2. Μελέτη και συγκεκριµένων προτάσεων προς
υλοποίηση. ∆ηµοσιοποίησή τους και ενηµέρωση
των πολιτών και των υποψηφίων για τις εκλογές
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

3. Εκδηλώσεις: 
- Θεµατικές. 
Παρουσίαση των επιµέρους θεµάτων για τα ο-

ποία θα υπάρξουν επεξεργασίες σε ειδικές εκδη-
λώσεις, µε σαφή στόχο, προσδιορισµένους συνο-
µιλητές και συγκεκριµένο κοινό στο οποίο απευ-
θύνονται. 

- Παρουσιάσεις εµπνευσµένων πρακτικών ή
σχεδίων. 
Εκλαϊκευµένες παρουσιάσεις και διαλέξεις για

πρωτοποριακές πρακτικές ή σχέδια, µε τα οποίες
οι πολίτες της Θεσσαλονίκης δεν έχουν συχνά τη
δυνατότητα να έρχονται σε επαφή. 

4. Παραγωγή ντοκιµαντέρ ή ταινίας µικρού µή-
κους. 

Συντονιστικό Όργανο 
Αντικείµενο της Οµάδας Εργασίας είναι ο συ-

ντονισµός και η ευθύνη υλοποίησης του συνόλου
των δράσεων στο πλαίσιο του προγράµµατος:
«Βελτίωση  της  καθηµερινότητας  στο  ΠΣΘ»  και
συγκεκριµένα: 

- Η διαµόρφωση και εισήγηση προς τη ∆.Ε. συ-
νολικού προγράµµατος δράσεων  - Ο συντονι-
σµός των επιµέρους δράσεων των Μ.Ε. και η εξα-
σφάλιση της µεταξύ τους συνεργασίας  - Η εξεύ-
ρεση χορηγών - Η παρακολούθηση της πορείας
των σχετικών ΟΕ  - Η ευθύνη για το περιεχόµενο
και την οργάνωση των εκδηλώσεων  - Οι συνεν-
νοήσεις και συνεργασίες µε φορείς, χορηγούς, ε-
ξωτερικούς συνεργάτες, η σύνταξη εγγράφων και
διεκπεραίωση της αλληλογραφίας - Η µέριµνα
για την ανάδειξη του θέµατος µέσω των ΜΜΕ, των
εντύπων και του δικτυακού τόπου του ΤΕΕ και του
ΤΕΕ/ΤΚΜ - Η ευθύνη της τήρησης του χρονοδια-
γράµµατος και της παρακολούθησης των εξόδων
- Η επεξεργασία, αυτοτελώς, θεµάτων που δεν α-
παιτούν συγκρότηση ΟΕ - Ο απολογισµός του συ-
νόλου των δράσεων και η εισήγηση για περαιτέ-
ρω αξιοποίηση των αποτελεσµάτων του προ-
γράµµατος: 
Η σύνθεσή της είναι: Βενέτης  Μπούρας,  ΠΜ, Α-

ντιπρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ, υπεύθυνος του ΤΕΑΘ,
Μαίρη  Κηπουρού,  ΑΜ, Πρόεδρος της ΜΕ Χωροτα-
ξικών, Γιάννης  Κρεστενίτης,  Αγρ-Τ.Μ., Πρόεδρος
της ΜΕ Περιβάλλοντος, Μάκης  Νικηφορίδης,  ΑΜ,
Πρόεδρος της ΜΕ Αρχιτεκτονικών, Θανάσης  Παπ-
πάς,  ΑΜ, Θεόδωρος  Νάτσινας  ΠΜ, Βίκυ  Παπαγε-
ωργίου,  ΑΜ, Προϊστάµενη του ΤΕΑΘ, Χρύσα  Λα-
σκαρίδου  ΧΜ, υπάλληλος ΤΕΑΘ. 

ΤΕΕ - ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

Καµπάνια για το Αστικό Περιβάλλον
Το ΤΕΕ/ΤΚΜ αποφάσισε να υλοποιήσει ένα πρόγραµµα δράσεων µε
αντικείµενο το αστικό περιβάλλον και τη βελτίωση της καθηµερινότητας
του πολίτη στο Πολεοδοµικό Συγκρότηµα Θεσσαλονίκης. 


