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ΤΤΕΕΕΕ  -  ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ  ΑΑΝΝΑΑΤΤΟΟΛΛΙΙΚΚΗΗΣΣ    ΚΚΡΡΗΗΤΤΗΗΣΣ

Οπολυβραβευµένος καθηγητής, από την ελ-ληνική και τη διεθνή κοινότητα αλλά και α-
πό τον ΟΗΕ µε το «Βραβείο Όζοντος», παρου-
σίασε τα σύγχρονα περιβαλλοντικά προβλήµα-
τα, τις κλιµατικές αλλαγές και τη δραστική και
δραµατική επίδραση του ανθρώπου στο περι-
βάλλον και στο µέλλον του πλανήτη.
Ο οµιλητής έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο ευ-

αίσθητο µεσογειακό περιβάλλον της χώρας
µας, µε ιδιαίτερη επισήµανση στην ιδιαιτερότη-
τα του νησιού µας. Τόνισε ότι όλες οι µετρήσεις
δείχνουν πως τα τελευταία εκατό χρόνια το
κλίµα έχει αποσταθεροποιηθεί. Η συγκέντρωση
του διοξειδίου του άνθρακα στην ατµόσφαιρα,
του κατεξοχήν αερίου του θερµοκηπίου, έχει
τις τελευταίες δεκαετίες αυξηθεί δραµατικά.
Η αποσταθεροποίηση του κλίµατος έχει οδη-

γήσει σε αύξηση των ακραίων κλιµατικών φαι-
νόµενων, µε εξαιρετικά δριµείς χειµώνες να ε-
ναλλάσσονται, µε άτακτο τρόπο, µε θανατηφό-
ρους καύσωνες, ακόµα και σε περιοχές που µέ-
χρι πριν λίγα χρόνια αυτό ήταν αδιανόητο, ό-
πως η βόρεια Ευρώπη. Την ίδια ακραία συµπε-
ριφορά παρουσιάζουν και οι βροχοπτώσεις, µε
τις πληµµύρες να αυξάνονται σε συχνότητα και
ένταση, καταστρέφοντας περιουσίες και ζωές,
και να τις διαδέχονται έντονες ξηρασίες και
πολύχρονες άνυδρες περίοδοι.
Όπως, µάλιστα, πρόσθεσε ο οµιλητής, ο πε-

ριορισµός των εκποµπών των αερίων του θερ-
µοκηπίου είναι καταδικασµένος σε αποτυχία α-
φού, όπως εκτίµησε, ακόµα κι αν επιτευχθούν
οι στόχοι του Πρωτοκόλλου του Κιότο (6% µεί-
ωση των εκποµπών για τα συµβαλλόµενα κρά-
τη, 8% για την Ευρωπαϊκή Ένωση, το επιπλέον
µε δική της πρωτοβουλία), δεν επαρκούν για να

αναστραφεί το φαινόµενο. Οι αιτίες πρέπει να α-
ναζητηθούν αφενός στη µη συµµόρφωση όλων
των κρατών (όπως είπε χαρακτηριστικά, οι τρεις
µεγαλύτερες χώρες του κόσµου, που δεν έχουν
υπογράψει το Πρωτόκολλο, Κίνα, Ινδία και ΗΠΑ,
παράγουν περισσότερη µόλυνση από ό,τι όλες
οι υπόλοιπες µαζί), και αφετέρου, στην αχαλίνω-
τη ενεργειακή δίψα του σύγχρονου ανθρώπου. Η
µόνη αντιµετώπιση, κατά τον κ. Ζερεφό, είναι η
αλλαγή της καταναλωτικής µας συµπεριφοράς
και η εξοικονόµηση ενέργειας.
Ο κ. Ζερεφός, ο οποίος είναι και ∆ιευθυντής

του Παγκόσµιου Κέντρου Χαρτογράφησης Όζο-
ντος του ΟΗΕ, συνέχισε την οµιλία του περι-
γράφοντας την κατάσταση του παγκόσµιου πε-
ριβάλλοντος όσον αφορά την ατµοσφαιρική α-
σπίδα προστασίας από τις υπεριώδεις ακτινο-
βολίες, µε τη γνωστή τρύπα του όζοντος. Ο κα-
θηγητής τόνισε ότι, σε αντίθεση µε τον περιο-
ρισµό των εκποµπών του διοξειδίου του άν-
θρακα, η διεθνής συνεργασία φαίνεται ότι πέ-
τυχε το στόχο της αφού, όπως προκύπτει από
τις επιστηµονικές παρατηρήσεις, η τρύπα του
όζοντος αν και ακόµα δεν έχει αρχίσει να συρ-
ρικνώνεται, τουλάχιστον δείχνει να έχει σταθε-

ροποιηθεί και δεν διευρύνεται.
Για το νησί της Κρήτης ο διακεκριµένος επι-

στήµονας επιφύλαξε ιδιαίτερη αναφορά, αφού, ό-
πως τόνισε, το νησί βρίσκεται σε ένα ιδιαίτερα
ευαίσθητο, κλιµατολογικά και γεωγραφικά, ση-
µείο. 
Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις των επιστηµό-

νων, η επίδραση των κλιµατικών αλλαγών θα
είναι ιδιαίτερα έντονη στα νησιωτικά περιβάλ-
λοντα της Μεσογείου, επειδή, πέρα από την αύ-
ξηση της στάθµης της θάλασσας, θα µεταβλη-
θούν και οι υπόλοιπες κλιµατολογικές παράµε-
τροι. Όπως χαρακτηριστικά επισήµανε, οι κύριοι
ορεινοί όγκοι του νησιού, τα Λευκά Όρη και ο
Ψηλορείτης, ευρισκόµενοι στην οριακή κλιµατι-
κή ζώνη, ανάµεσα στο ξηροθερµικό κλίµα της
Σαχάρας και στο εύκρατο της Ευρώπης, απο-
µαστεύουν από τα αενάως συγκρουόµενα κλι-
µατικά µέτωπα το ζωοποιό νερό οδηγώντας το
στα σπλάχνα της κρητικής γης.
Για το λόγο αυτό µάλιστα, ο διαπρεπής επι-

στήµονας είπε, απευθυνόµενος στους κατοί-
κους του νησιού, ότι επιβάλλεται η κοινή δια-
χείριση των νερών σε όλο το πλάτος και το µή-
κος του νησιού, αφού το νερό προέρχεται από
την ίδια φυσική πηγή.
Η διάλεξη του καθηγητή της Φυσικής της Α-

τµόσφαιρας ολοκληρώθηκε µε την επισήµανση
ότι είναι απαραίτητο να αλλάξει η περιβαλλο-
ντική πολιτική και η συµπεριφορά των κρατών
αλλά και των πολιτών. ∆ηλαδή, θα πρέπει να ο-
δηγηθούµε σε µια κοινωνία αποδεσµευµένη α-
πό τα υγρά καύσιµα, µε καθολική χρήση των α-
νανεώσιµων πηγών ενέργειας, µε άλλα λόγια
σε µια βιώσιµη και αειφόρο οικονοµία.

Έρχονται καύσωνες!  

Η∆.Ε. του ΤΕΕ-ΤΑΚ διαπιστώνοντας την ανά-
γκη να ενηµερωθούν τα µέλη του Τµήµα-

τος σχετικά µε τις εξελίξεις στα ασφαλιστικά
θέµατα των Μηχανικών και ιδιαίτερα για τις
προτάσεις του (κεντρικού) ΤΕΕ για τις εισφο-
ρές και παροχές του Ταµείου Συντάξεως των
Μηχανικών σε σχέση και µε το νέο Νοµοσχέ-

διο για το Ασφαλιστικό, διοργάνωσε ενηµε-
ρωτική εκδήλωση.
Στην εκδήλωση, συµµετείχαν ο Πρόεδρος

του ΤΕΕ κ. Ι.  Αλαβάνος,  καθώς και τα µέλη της
∆.Ε. του ΤΕΕ κ.κ Α.  Πρωτονοτάριος, και Ι.
Φούρκας, στα γραφεία του ΤΕΕ/ΤΑΚ στο Ηρά-
κλειο.

Ενηµέρωση για το Ασφαλιστικό 

«Οι καύσωνες που ζήσαµε τα τελευταία χρόνια θα ‘ναι δροσερή
ανάµνηση µπροστά στις ζεστές µέρες που µας επιφυλάσσονται τα
χρόνια που έρχονται» επισήµανε ο καθηγητής του Πανεπιστηµίου
Αθηνών κ. Χρήστος Ζερεφός στην πολύ ενδιαφέρουσα διάλεξή του
στην εσπερίδα που διοργάνωσε στο Ηράκλειο  το Τµήµα
Ανατολικής Κρήτης του ΤΕΕ.

ΕΕΠΙΜΕΛΕΙΑ::  ΒΒΑΣΩ ΧΧΑΡΑΛΑΜΠΙ∆ΟΥ
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Εκτενής αναφορά στα θέµατα έγινε από τηΦορολογική Σύµβουλο του ΤΕΕ κα Κατερί-
να  Πέρρου και από την υπάλληλο του Γραφεί-
ου Επαγγελµατικών Θεµάτων του ΤΕΕ κα Ευ-
γενία  ∆ουβή.  
Ανοίγοντας τις εργασίες της ηµερίδας ο

Πρόεδρος του Τµήµα-
τος κ. Στέλιος  Ζαχαρό-
πουλος  τόνισε την ανά-
γκη διοργάνωσης ανά-
λογων ενηµερωτικών
εκδηλώσεων. Πρέπει να
σηµειωθεί ότι στην εκ-
δήλωση είχαν κληθεί
και συµµετείχαν τα µέ-
λη του Οικονοµικού Επι-
µελητηρίου και του Συλ-
λόγου Λογιστών Ν.
Φθιώτιδας. 

Η κα Πέρρου αναφέρθηκε στις πρόσφατες
διατάξεις που εξέδωσε το υπουργείο γύρω α-
πό την επιβολή του ΦΠΑ στις νεόδµητες οικο-
δοµές. Στη συνέχεια η υπάλληλος του Γραφεί-
ου Επαγγελµατικών Θεµάτων του ΤΕΕ κα Ευγ.
∆ουβή εισηγήθηκε κυρίως τα θέµατα τήρησης

του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. 
Με δεδοµένη την πληρότητα παρουσίασης

των θεµάτων σε επίπεδο εισηγήσεων, ακο-
λούθησε εποικοδοµητικός διάλογος µε τη
συµµετοχή όλων των παρευρισκοµένων, που
κράτησε αµείωτο το ενδιαφέρον µέχρι το τέ-
λος της εκδήλωσης. 

ΤΤΕΕΕΕ  -  ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ  ΑΑΝΝΑΑΤΤΟΟΛΛΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΣΣΤΤΕΕΡΡΕΕΑΑΣΣ

ΤΤΕΕΕΕ  -    ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ  ΚΚΕΕΝΝΤΤΡΡΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΜΜΑΑΚΚΕΕ∆∆ΟΟΝΝΙΙΑΑΣΣ

Ενηµέρωση για τα επίκαιρα φορολογικά θέµατα 

Ανάθεση  Μελέτης 

Μ ε απόφαση της ∆ιοικούσας Επιτροπής του
Τµήµατος ανατέθηκε η παρακάτω µελέτη:

«Έκδοση  Ενηµερωτικών  ∆ελτίων  και  λειτουργία
-  ενηµέρωση  της  βιβλιοθήκης  του  Τµήµατος».
Την οµάδα εργασίας αποτελούν οι µηχανικοί: 
Άννα Χαλκίδου, Π-Μ, Πασχαλίνα Ράπτη, Φιλό-

λογος.

Εκδήλωση µε οµιλία του καθηγητή κ. Sigmar
Wittig, προέδρου του Γερµανικού Ερευνητικού

Κέντρου Αεροναυτικής και ∆ιαστηµικής (DLR), ορ-
γανώνουν το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας. το
Γερµανικό Προξενείο Θεσσαλονίκης, ο ∆ήµος
Θεσσαλονίκης, η Πολυτεχνική Σχολή του Αρι-
στοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης,  Τµή-
µα Κεντρικής Μακεδονίας και ο Σύλλογος Φίλων
της Γερµανικής Σχολής Θεσσαλονίκης στην αί-
θουσα τελετών της Γερµανικής Σχολής Θεσσα-
λονίκης (όπισθεν Ρraktiker). Θέµα της οµιλίας εί-
ναι «Η Ευρώπη στο ∆ιάστηµα». Θα ακολουθήσει
συζήτηση µε συντονιστή τον πρόεδρο του Τµή-
µατος Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνι-
κής Σχολής του ΑΠΘ καθηγητή κ. Νικόλαο Μου-
σιόπουλο. Στο τέλος της εκδήλωσης θα παρατε-

θεί δεξίωση κατά τη διάρκεια της οποίας οι πα-
ρευρισκόµενοι θα έχουν τη δυνατότητα να ενη-
µερωθούν σχετικά µε τον υπό σύσταση Ελληνο-
γερµανικό Σύλλογο Μηχανικών Βόρειας Ελλά-
δας και να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για
σύµπραξη σε αυτόν.

Ο προσκεκληµένος οµιλητής κ. Wittig είναι πα-
γκοσµίως καταξιωµένος επιστήµονας στην πε-
ριοχή των θερµικών στροβιλοµηχανών,  την τε-
χνολογία της καύσης και την αεροναυτική. Μετά
από δεκαετή περίπου βιοµηχανική και ακαδηµαϊ-
κή καριέρα στις ΗΠΑ, εξελέγη το 1976 καθηγητής
θερµικών στροβιλοµηχανών στο Τµήµα Μηχανο-

λόγων Μηχανικών του Πανεπιστηµίου Καρ-
λσρούης της Γερµανίας. Την περίοδο 1994-2002
διετέλεσε πρύτανης του φηµισµένου αυτού πα-
νεπιστηµίου. Από το 2002 µέχρι σήµερα είναι
πρόεδρος του Γερµανικού Ερευνητικού Κέντρου
Αεροναυτικής και ∆ιαστηµικής (DLR). Από το
2005 είναι επιπρόσθετα πρόεδρος του Συµβουλί-
ου του Ευρωπαϊκού Οργανισµού ∆ιαστήµατος
(ΕSΑ). Είναι µέλος τριών γερµανικών ακαδηµιών
και από το 1999 Επίτιµος ∆ιδάκτορας του Τµήµα-
τος Μηχανολόγων Μηχανικών του ΑΠΘ. 
Η εκδήλωση διοργανώνεται µε την ευγενική

χορηγία των: «Μανδύλας ΑΕ», «Dresdner Βank»,
Γερµανικό Ερευνητικό Κέντρο Αεροναυτικής και
∆ιαστηµικής, Γερµανική Σχολή Θεσσαλονίκης,
Ελληνογερµανικό Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επι-
µελητήριο - Παράρτηµα Βορείου Ελλάδος, Ινστι-
τούτο Γκαίτε Θεσσαλονίκης, DΑΑD, Ίδρυµα Ηum-
boldt.

Η Ευρώπη στο ∆ιάστηµα

Θεσσαλονίκη,  Πέµπτη  8  Ιουνίου    2006,  
ώρα  17.30
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Με τις εγκυκλίους 25/22-10-04 και 33/24-
12-04 του Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε, καταβλή-

θηκε προσπάθεια για την ορθή εφαρµογή
των ενιαίων τιµολογίων, µε ορθολογική και
συνθετική χρήση αυτών και µε εκτίµηση των
πραγµατικών συνθηκών σε κάθε έργο.
Μέχρι σήµερα τα αποτελέσµατα εφαρµο-

γής των ενιαίων τιµολογίων στην πράξη  δεν
είναι ενθαρρυντικά, αφού σε πολλές περι-
πτώσεις και ιδιαίτερα στα µικρής και µεσαίας
κλίµακας έργα οδοποιίας, το προϋπολογιζό-
µενο κόστος των έργων υπολείπεται σηµα-
ντικά του πραγµατικού. 
Το γεγονός αυτό οδήγησε σε µαταιώσεις

δηµοπρασιών, σε καθυστερήσεις, σε κινήσεις
απελπισίας ορισµένων εργοληπτικών επιχει-
ρήσεων -οι οποίες υπό το βάρος των υπο-
χρεώσεων προσέφεραν τιµές ακόµα και κά-
τω του κόστους- και τον τεχνικό κόσµο σε α-
ναταραχή, τα οποία διαµορφώνουν ένα αρνη-
τικό περιβάλλον για την οµαλή εξέλιξη του
Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων και
την πρόοδο του τόπου.
Το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας, για την

αντικειµενική και αξιόπιστη προσέγγιση του
πραγµατικού κόστους των κατασκευών στη
χώρα, που αποτελεί προϋπόθεση του υγιούς
ανταγωνισµού και της οµαλής και ποιοτικής
εκτέλεσης των δηµοσίων έργων, επιδιώκει
την εφαρµογή ενός σύγχρονου, εξορθολογι-
σµένου και αναλυτικού τιµολογίου εργασιών,
στο οποίο θα υπεισέρχεται το σύνολο των
παραµέτρων που διαµορφώνουν το κόστος
κάθε εργασίας. 
Για την επεξεργασία και τη θέσπιση από το

ΥΠΕΧΩ∆Ε ενός τέτοιου τιµολογίου, µε αξιόπι-
στες αναλύσεις τιµών και µε αντικειµενικές
παραµέτρους για την εκτίµηση των συνθηκών
κατασκευής, θα απαιτηθεί ικανός χρόνος. 
Για το λόγο αυτό και δεδοµένου ότι τα

προβλήµατα στην εξέλιξη του Προγράµµατος
∆ηµοσίων Επενδύσεων έχουν σηµαντικές

κοινωνικές, οικονοµικές και αναπτυξιακές ε-
πιπτώσεις, το Τµήµα Ηπείρου του ΤΕΕ ανέθε-
σε σε οµάδα εργασίας:

•την αξιολόγηση των ενιαίων τιµολογίων
στα οικοδοµικά έργα και στα έργα οδοποιίας,

και 
• τη διερεύνηση λύσεων και προτάσεων,

µέσα στα πλαίσια της ισχύουσας νοµοθεσίας,
για την εναρµόνιση των τιµών εφαρµογής
του τιµολογίου µε το πραγµατικό κόστος των
αντίστοιχων εργασιών στην περιοχή µας.
Η εργασία της Οµάδας Εργασίας απεστάλη

σε όλες τις υπηρεσίες διαχείρισης ∆ηµοσίων
Έργων της περιοχής, στους πολιτικούς τους
προϊσταµένους και τις συλλογικές οργανώ-

σεις του τεχνικού κόσµου
της χώρας,  µε την ελπίδα
ότι θα βοηθήσουν στη δια-
µόρφωση κοινής αντίληψης
για τον τρόπο εφαρµογής
των ενιαίων τιµολογίων. 
Εστάλη επίσης στο ΥΠΕ-

ΧΩ∆Ε, για να τονιστεί η ση-
µασία της   προσεκτικής ε-
κτίµησης των συνθηκών
που διαµορφώνουν το κό-
στος των εργασιών -η ο-
ποία πρέπει να γνωστοποι-
ηθεί και πάλι, µε έµφαση,
σε όλες τις υπηρεσίες- και

να επισηµανθεί  η αναγκαιότητα έγκαιρης
προετοιµασίας για τη θέσπιση ενός νέου α-
ναλυτικού τιµολογίου εργασιών ∆ηµοσίων
Έργων. 

ΤΤΕΕΕΕ  -  ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ  ΗΗΠΠΕΕΙΙΡΡΟΟΥΥ

Προτάσεις οµάδας εργασίας
Η εφαρµογή των ενιαίων τιµολογίων εργασιών στο τέλος του 2004,
διαµόρφωσε µια νέα κατάσταση στον τοµέα των δηµοσίων έργων  της
χώρας. Τα περιγραφικά τιµολόγια εργασιών και η σοβαρή µείωση των
τιµών εφαρµογής (ιδίως στα τιµολόγια των έργων οδοποιίας), σε
συνδυασµό µε την απουσία ενός συστήµατος τεχνικής ανάλυσης των
εργασιών για την προσέγγιση του πραγµατικού κόστους, δηµιούργησαν
και στην περιοχή µας αρκετά και σοβαρά προβλήµατα στην παραγωγή
των δηµοσίων έργων.

ΤΤΕΕΕΕ  -    ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ  ΒΒΟΟΡΡΕΕΙΙΟΟΑΑΝΝΑΑΤΤΟΟΛΛΙΙΚΚΟΟΥΥ  ΑΑΙΙΓΓΑΑΙΙΟΟΥΥ

Η∆.Ε. σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 15
του από 27-11/14-12-1996 Π∆ «περί κωδικο-

ποιήσεως των περί ΤΕΕ κείµενων διατάξεων»
όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 14 του Ν.
1486/84 «Τροποποίηση των διατάξεων του
ΤΕΕ» και την παρ. 39 του άρθρου 27 του
Ν.2166/93, το οποίο συνεχίζει να ισχύει και να
εφαρµόζεται, σύµφωνα µε το άρθρο 50 του Ν.
1947/91 «Απλούστευση φορολογικών διαδικα-
σιών και άλλες ρυθµίσεις» (ΦΕΚ 70Α), µετά την
αριθµ. 55/18-4-2006 απόφασή της, συστήνει α-
µειβόµενη Οµάδα Εργασίας µε σκοπό «να  εξε-
τάσει  τη  δυνατότητα  προσαυξήσεων  στις  τιµές
των  ενιαίων  τιµολογίων  για  τα  δηµόσια  έργα,
λόγω  δυσκολιών  προσβασιµότητας  στα  νη-
σιά».
Η Οµάδα Εργασίας θα αποτελείται από

πέντε διπλωµατούχους µηχανικούς, οποιασ-

δήποτε ειδικότητας, µε εµπειρία στο αντικεί-
µενο του σκοπού της.
∆ηλώσεις συµµετοχής γίνονται δεκτές έ-

ως και 15 ηµέρες από τη δηµοσίευση στο Ε-
νηµερωτικό ∆ελτίο του ΤΕΕ, στα γραφεία
του Π.Τ. Βορειοανατολικού Αιγαίου του ΤΕΕ,
Αρίωνος 1 - 81100 Μυτιλήνη, τηλ: 22510-
40.847/48.126, fax: 22510-48.127 και θα συνο-
δεύονται από: Αντίγραφο του τίτλου σπου-
δών τους. Βιογραφικό σηµείωµα.
Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο αποδεικτικό

των ικανοτήτων, της εµπειρίας και της σχετι-
κής απασχόλησής τους στα αντικείµενα της
παρούσας (παρόµοια εµπειρία κλπ.).

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται από
τον Πρόεδρο του Π.Τ. κ. Μάντζαρη ∆ηµή-
τριο, τηλ.: 22510-40.847/48.126.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος


