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ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΣΤΙΣ 27/5 
ΟΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΔΕΙΕΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ

Από τις 12 Μαΐου ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στις εξετάσεις για τη χορήγηση 
των αδειών ενεργειακών επιθεωρητών στο πληροφοριακό σύστημα του Επιμελητηρίου, ενώ από 
τις 27 Μαΐου ξεκίνησαν και οι εξετάσεις.
Σε συνέχεια της προσφοράς του ΤΕΕ στην κατάρτιση των τεχνικών οδηγιών για την εφαρμογή 
του ΚΕΝΑΚ στην Ελλάδα και την υποστήριξη της δημιουργίας λογισμικού αναφοράς για τη δι-
ενέργεια των υπολογισμών,“ το ΤΕΕ υλοποίησε τις υποδομές για την ηλεκτρονική υποβολή των 
αιτήσεων για συμμετοχή στις εξετάσεις και την εξέταση με ηλεκτρονικό σύστημα που θα αντι-
μετωπίζει αντικειμενικά, ισότιμα όλους τους μηχανικούς”, αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση. 
Τα θέματα εξετάσεων προετοιμάζονται και αποφασίζονται από το ΥΠΕΚΑ.
Η διαδικασία θα απαιτεί μόνο την επίσκεψη σε Εξεταστικό Κέντρο του ΤΕΕ για την διεξαγωγή 
της εξέτασης και όλες οι υπόλοιπες διαδικασίες θα διενεργούνται και θα ολοκληρώνονται ηλε-
κτρονικά.
Εξεταστικό κέντρο  λειτουργεί στα γραφεία του ΤΕΕ/ΤΚΜ, όπως και στα κεντρικά γραφεία του 
ΤΕΕ και στις εγκαταστάσεις όλων των  περιφερειακών τμημάτων. Η πρόσκληση συμμετοχής 
στην εξεταστική διαδικασία για τη χορήγηση άδειας ενεργειακού επιθεωρητή κτηρίων είναι 
διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ/ΤΚΜ (www.tkm.tee.gr), στην κατηγορία “Ενδιαφέρουν”. n

Ποια προσόντα απαιτούνται για να γίνει κά-
ποιος μηχανικός; Ποιες οι προοπτικές του 
επαγγέλματος εντός και εκτός Ελλάδας, ποια 
τα οφέλη και τα μειονεκτήματα; 
Στις ερωτήσεις αυτές, εκατοντάδων μαθητών, 
απαντούν οι εθελοντές μηχανικοί, που παρου-
σιάζουν το επάγγελμα σε παιδιά και νέους 
ηλικίας  ηλικίας 14-18 ετών, στο Κέντρο Δι-
άδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας 
“ΝΟΗΣΙΣ”, στη Θεσσαλονίκη.
Ο νέος κύκλος παρουσιάσεων επαγγελματικού 
προσανατολισμού ξεκίνησε στις 30 Απριλίου 
και στην πρώτη εκδήλωση συμμετείχαν 54 
μαθητές και τρεις εκπαιδευτικοί του πρώτου 
επαγγελματικού λυκείου Θεσσαλονίκης. 
 Στη δεύτερη και την τρίτη παρουσίαση, που 
πραγματοποιήθηκαν σε διαδοχικές ώρες, 
στις 2 Μαΐου, έλαβαν μέρος α) 60 μαθητές 
και τέσσερις εκπαιδευτικοί του 4ου λυκείου 
Σταυρούπολης και β) 44 μαθητές και τρεις 
καθηγητές του 7ου γενικού λυκείου Θεσσα-
λονίκης. 

Ο ΕΛ. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ Ν.Ε. ΠΕΛΛΑΣ 
ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΚΜ

Με πρόεδρο τον πολιτικό μηχανικό Ελευ-
θέριο Αβραμίδη συγκροτήθηκε σε σώμα η 
νέα νομαρχιακή επιτροπή Πέλλας του ΤΕΕ/
ΤΚΜ, η οποία εκπροσωπεί περίπου  600 δι-
πλωματούχους μηχανικούς του νομού. 
Καθήκοντα αντιπροέδρου αναλαμβάνει η  
συνάδελφος Σουλτάνα Μήτκα, ενώ η υπό-
λοιπη σύνθεση, όπως αυτή προέκυψε από 
τις εσωτερικές διαδικασίες, είναι η εξής: 
γενική γραμματέας εξελέγη η Ελένη Ζα-
μινού και μέλη οι Παναγιώτης Στόγιος και 
Κυριάκος Τομόσογλου. 
Η νέα Nομαρχιακή Eπιτροπή προέκυψε κα-
τόπιν μυστικών ψηφοφοριών, κατόπιν συ-
νεδρίασης που πραγματοποιήθηκε στις 19 
Μαΐου.  n

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ 
ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ 
ΑΠΟ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν με αίτησή τους 
στο ΤΕΕ/ΤΚΜ 12 εθελοντές μηχανικοί. Υπεν-
θυμίζεται ότι οι παρουσιάσεις γίνονται για 
δεύτερη συνεχή χρονιά, στο πλαίσιο συνερ-
γασίας του “ΝΟΗΣΙΣ” με το ΤΕΕ/ΤΚΜ, ύστερα 
από πρόταση της Μόνιμης Επιτροπής  Νέων 
Τεχνολογιών,΄Ερευνας και Τεχνολογικής Ανά-
πτυξης και το Κέντρο Συμβουλευτικής και 
Προσανατολισμού (ΚΕΣΥΠ) Θέρμης. 
Οι συμμετέχοντες εθελοντές παρουσιάζουν 
και αναλύουν στους μαθητές τα προσόντα που 
απαιτούνται για να γίνει κάποιος μηχανικός, τις 
προοπτικές του επαγγέλματος εντός και εκτός 
Ελλάδας, τα πλεονεκτήματα και τα οφέλη. 
Παράλληλα, προβάλλεται κάθε φορά σύντομο 
βίντεο ενός έργου ή μιας τεχνολογίας αιχ-
μής, που αφορά ειδικότητες των μηχανικών 
(πχ, ενεργειακά σπίτια, ΑΠΕ, νανοτεχνολογία, 
υπερκατασκευές όπως γέφυρες και τούνελ), 
ενώ ακολουθεί συζήτηση και απαντώνται ερω-
τήσεις και απορίες των εφήβων.  n

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΚΜ 
ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 
ΤΟΥ Δ. Σ. ΤΟΥ ΣΒΒΕ

Την ανάγκη στήριξης του κατασκευαστικού 
κλάδου κι όχι μόνο της καινοτομίας και της 
επιχειρηματικότητας, υπογράμμισε ο πρόεδρος 
του ΤΕΕ/ΤΚΜ Πάρις Μπίλλιας, ο οποίος ήταν 
επικεφαλής μελών της Διοικούσας Επιτροπής 
του Επιμελητηρίου που συμμετείχαν -μετά από 
σχετική πρόσκληση- στην κλειστή συνεδρίαση 
του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Βι-
ομηχανιών Βορείου Ελλάδος.
Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε στις 28 Απρι-
λίου στο ξενοδοχείο The MET και συμμετείχαν 
παραγωγικοί επιστημονικοί φορείς της Βορείου 
Ελλάδος, ο Διευθυντής, Επικεφαλής Γραφείου 
Αθηνών, Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και 
Νομισματικών Υποθέσεων, ΕΕ, Μαργαρίτης 
Σχοινάς και ο Yigal Erlich, Ιδρυτής και Πρόε-
δρος της μεγαλύτερης εταιρείας χρηματοδότη-
σης καινοτομίας του Ισραήλ, YOSMA GROUP.

Στην παρέμβασή  του ο κ. Μπίλλιας τόνισε τη 
σημασία και τη σπουδαιότητα του κατασκευα-
στικού κλάδου στην ελληνική οικονομία και ζή-
τησε να μην υπάρχουν περιορισμένα κονδύλια 
στη νέα προγραμματική περίοδο σε ότι αφορά 
τις κατασκευές και την ενεργειακή αναβάθμι-
ση των κτηρίων. Τον κ. Μπίλλια πλαισίωναν εκ 
μέρους του ΤΕΕ ο β’ αντιπρόεδρος της κεντρι-
κής Αντιπροσωπείας Χρίστος Βλαχοκώστας, ο 
αντιπρόεδρος της Δ.Ε. του Τμήματος Κεντρικής 
Μακεδονίας Κωνσταντίνος Λεονταρής και τα 
μέλη της Δ.Ε. του Τμήματος: Δημήτρης Μήτρου, 
Ιωάννης Νάνος και Γιώργος Τσακούμης.
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ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕ 
ΤΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

τημα και ταυτόχρονα να ζητηθεί από την πολεο-
δομία να ελέγξει τη νομιμότητα όλων αυτών των 
υπαγωγών.
Ζητήθηκαν επιπρόσθετες πληροφορίες, κυρίως 
για το αν οι τακτοποιήσεις που είχαν γίνει αφο-
ρούσαν τους κλειστούς χώρους κτηρίων που εί-
χαν βγει με άδεια, διευκρίνιση για τη δεξαμενή 
βιολογικού καθαρισμού του ξενοδοχείου, κα-
τασκευασμένη σε «δασική» γειτονική  έκταση 
και  για το θέμα του νέου δασικού νόμου (πρό-
σφατη τροποποίηση ).
Ο εγκαλούμενος αναφέρθηκε ιδιαίτερα σχετι-
κά με ένα τμήμα του παλαιού βιολογικού, για 
το οποίο ο εγκαλών ισχυρίζεται ότι βρίσκεται 
σε δασική έκταση και παρέθεσε διάφορα έγ-
γραφα, όπως και απόσπασμα από την οδηγία 
εφαρμογής διατάξεων του δασικού νόμου  Ν. 
4061, ότι, από την ισχύ του εν λόγω νόμου και 
έπειτα κατ’ εφαρμογή της προαναφερομένης 
διάταξης και χωρίς άλλη διατύπωση, όλες οι 
εκτάσεις με δασικό χαρακτήρα και αυτές που 
είχαν κηρυχθεί αναδασωτέες, διαχειρίζονται 
και προστατεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις 

αυτές δηλ. από τις 19-4-12 και έπειτα εφόσον 
δεν έχει ξαναχαρακτηριστεί δασική μια έκταση, 
παραμένει με τη μορφή που έχει. 
Γι’ αυτό και ο ίδιος τη δήλωση των αυθαιρέτων 
με τον Ν. 4014 την οριστικοποίησε μετά την 
δημοσίευση και υπαγωγή της υπόθεσης στις 
διατάξεις αυτού του νόμου. Από την ισχύ του 
Νόμου 4061 και μετά, το Δασαρχείο με πρά-
ξη χαρακτηρισμού στις 13-12-12 ορίζει ότι οι 
εκτάσεις δεν υπάγονται πλέον στην κατηγορία 
των δασών ή δασικών εκτάσεων σύμφωνα με 
τις διατάξεις του νόμου. 

Ο εγκαλών έχει πρόσβαση από άλλο δρόμο στην 
ιδιοκτησία του και ο δρόμος που ισχυρίζεται ότι 
έκλεισε με το χτίσιμο του ξενοδοχείου, δεν είναι 
δρόμος διανομής αλλά παραχωρημένη έκταση.
Το ΠΣ έκανε ερώτημα στην πολεοδομία με την 
συνδρομή του εισηγητή και στο απαντητικό 
έγγραφο της πολεοδομίας αναγράφεται ότι η 
συγκεκριμένη δήλωση υπαγωγής αυθαιρεσι-
ών στο άρθρο 24 του Ν. 4014 και η βεβαίωση 
της περαίωσης της διαδικασίας υπαγωγής  που 
έγινε στις 26-4-2012 δεν έχει ανακληθεί. Ο νό-
μος καθορίζει ότι με ευθύνη των  μηχανικών 
υποβάλλονται οι δηλώσεις των αυθαιρέτων. 

Είναι ευθύνη των πολεοδομιών να ελέγξουν 
την ορθότητα αυτών των δηλώσεων,( έγγραφο 
του ΥπΕΚΑ   προς την Εισαγγελία Πρωτοδι-
κών «………… οι Υπηρεσίες δόμησης ελέγχουν 
την αλήθεια και την ακρίβεια της περιγραφής 
της κατασκευής, του εμβαδού και της χρήσης 
και επιπλέον τη δυνατότητα ή μη υπαγωγής της 
αυθαιρεσίας στις διατάξεις του Ν. 4014/11…». 
), πράγμα που πλέον γίνεται δειγματοληπτι-
κά. Η βεβαίωση περαίωσης της υπαγωγής 
κατατέθηκε  στην πολεοδομία για τον συμψη-
φισμό και την  διαγραφή των προστίμων, που 
είχαν καταλογισθεί στον ιδιοκτήτη του ξενο-
δοχείου για αυθαίρετη κατασκευή και αλλαγή 
χρήσης υπογείων σε κύριους χώρους.

Τα μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου παίρνο-
ντας υπόψη ιδιαίτερα την τοποθέτηση του ειση-
γητή και την απάντηση, σε ερώτημα του ΠΣ, του 
Δήμου για το συγκεκριμένο θέμα ότι η  βεβαίω-
ση περαίωσης σε διαδικασία υπαγωγής η οποία 
έγινε στις 26-4-2012 δεν έχει ανακληθεί, δεν 
διαπιστώνουν ότι υφίσταται θέμα πειθαρχικής 
παράβασης από τις συγκεκριμένες ενέργειες 
του εγκαλούμενου, και αποφασίζει  την απαλ-
λαγή του.  n

δικοτήτων, χωρίς, μάλιστα, καμία ενημέρωση και 
διαβούλευση με τους φορείς των Μηχανικών.
Κύριε Υπουργέ, ζητούμε άμεσα, σε πρώτη φάση, 
τα εξής:
• Την τροποποίηση των διατάξεων του νόμου στη 
βάση της ισότιμης μεταχείρισης όλων των ειδικο-
τήτων των μηχανικών, αφού υπάρξει η απαραίτη-
τη διαβούλευση με όλους τους εμπλεκόμενους 
φορείς.
• Να υπάρξει η πρόβλεψη για τη «σύμφωνη γνώ-
μη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας» για 
την έκδοση των ΠΔ, που θα θέτουν προϋποθέσεις 
και περιορισμούς στην άσκηση συγκεκριμένων 
επαγγελματικών δραστηριοτήτων, για όλες της 
ειδικότητες των μηχανικών της υποπαραγράφου 
ΣΤ.23 , κατ’ αναλογία με την αντίστοιχη ρύθμιση 
της υποπαραγράφου ΙΓ.12, που αφορά τα επαγ-
γέλματα του Πολιτικού, του Αρχιτέκτονα και του 
Τοπογράφου Μηχανικού.
Τέλος, με δεδομένα τα προαναφερθέντα ζητήμα-
τα, ζητούμε να δοθεί, άμεσα, παράταση της προ-
θεσμίας για την κατάθεση των γνωμοδοτήσεων 
του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, σχετικά 
με τα Π.Δ., που προβλέπονται στις υποπαραγρά-
φους ΙΓ.12 και ΣΤ.23 του νόμου, έως το τέλος του 
2014, προκειμένου να υπάρξει ο στοιχειώδης 
χρόνος για τη διαμόρφωσή τους, αλλά και για τις 
απαραίτητες διαβουλεύσεις.
Το ΤΕΕ/ΤΚΜ επεξεργάζεται ήδη τις προτάσεις 
του, ώστε να συμβάλει στη διαμόρφωση των δια-
τάξεων του νέου θεσμικού πλαισίου. Είμαστε στη 
διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.  n
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ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΕΕ/ΤΚΜ 
ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ 
ΠΕΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥ-
ΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ Ν. 4254

Αποκλειστικός σκοπός της συνεδρίασης ήταν 
η συζήτηση και η εξαγωγή συμπερασμάτων 
για την οπτική των ανθρώπων του εξωτερι-
κού για την Ελλάδα, για τις επιχειρήσεις, τις 
επενδύσεις, και, γενικότερα τις αναπτυξιακές 
προοπτικές. 

Κατά τη διάρκειά της κατατέθηκαν οκτώ προ-
τάσεις για τη στήριξη της ανάπτυξης, τόσο της 
Θεσσαλονίκης όσο και γενικότερα της Βόρειας 
Ελλάδας.
Ο Μαργαρίτης Σχοινάς, στο πλαίσιο των προ-
τάσεών του για την ανάπτυξη σε τοπικό και 
περιφερειακό επίπεδο, πρότεινε “να δούμε το 
μέλλον έξυπνα, ευέλικτα, με τρόπο καινοτό-
μο, αποφεύγοντας τον πειρασμό των εύκολων 
λύσεων, ενθαρρύνοντας το επιχειρηματικό ρί-
σκο”.

Για τη Θεσσαλονίκη πρότεινε:
- να ενισχύσει την ταυτότητα της πόλης, την 
εξειδίκευση με την ανάπτυξη μοναδικών προϊ-
όντων και λειτουργιών και την αριστεία.
- να αποφύγει τη διασπορά και τις γενικές 
προσεγγίσεις
- να συγκεντρώσει τους πόρους σε συγκεκρι-
μένους στόχους που θα είναι ορατοί.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΚΜ 
ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ. Σ. ΤΟΥ ΣΒΒΕ

Από την πλευρά του ο κ. Yigal Erlich παρουσί-
ασε τις προτάσεις του Ισραηλινού Οργανισμού 
YOZMA σχετικά με τη χρηματοδότηση δράσε-
ων έρευνας και καινοτομίας στο πλαίσιο του 
νέου ΕΣΠΑ.
Η μελέτη που εκπόνησε ο Ισραηλινός Οργανι-
σμός προτείνει τη χρηματοδότηση των επιχει-
ρήσεων για δράσεις έρευνας και καινοτομίας 
με ποσό συνολικού ύψους 1,17 δις. ευρώ την 
προσεχή 7ετία (δηλαδή κατά την περίοδο υλο-
ποίησης του νέου ΕΣΠΑ), κεφάλαια τα οποία 
με τη μόχλευση ιδιωτικών πόρων μπορούν 
μέχρι και να διπλασιαστούν, και περιλαμβάνει 
πέντε άξονες πολιτικής:

- Έμφαση στο θεσμό του venture capital με 
κεντρικό άξονα το Ταμείο Νέας Οικονομίας.
- Σύσταση θέσης Συντονιστή Τεχνολογίας που 
θα στελεχωθεί από άτομο εγνωσμένου κύ-
ρους.
- Σύνδεση της επιστημονικής έρευνας με τις 
επιχειρήσεις με στόχο τη μεταφορά τεχνολο-
γίας, με την οργάνωση γραφείων μεταφοράς 
τεχνολογίας στην επιχειρηματικότητα.
- Αξιοποίηση του θεσμού των θερμοκοιτίδων 
επιχειρήσεων σε κλάδους της οικονομίας 
όπου υπάρχουν συγκριτικά πλεονεκτήματα.
- Διαμόρφωση πλαισίου λειτουργίας και παρο-
χή κινήτρων για «επιχειρηματικούς αγγέλους» 
(business angels) που επενδύουν σε επιχει-
ρήσεις με ερευνητικές δραστηριότητες. n
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