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Τα νέα τηλέφωνα του ΤΕΕ/ΤΚΜ έχουν κοινό πρόθεμα 2310-883 και 
ακολουθούν τα επόμενα τρία ψηφία κάθε τμήματος.

EDITORIAL
Homo (πραγματικά;) Sapiens  

Μερικές φορές είναι οι πόλεμοι, που αναγκάζουν τις κοινωνί-
ες να γυρίσουν σελίδα. Άλλες φορές πάλι, το σπόρο της «με-
τάλλαξης» τον σπέρνει μια οικονομική κρίση, ένα κραχ. Κοινή 
συνισταμένη σε όλες τις κοινωνικές στροφές, πάντως, είναι ότι 
προηγείται ένα γερό ταρακούνημα. Στην Ελλάδα, το «χαστούκι»-
αφορμή ήταν η άδικη απώλεια ενός παιδιού.
Ξεκινώντας από τη δολοφονία του Αλέξη Γρηγορόπουλου, ζή-
σαμε πρόσφατα πρωτοφανή γεγονότα: πρωτοφανή ως προς την 
ένταση, την έκταση και τη μαζικότητά τους, αλλά και ως προς την 
ηλικία των ανθρώπων, που ενεπλάκησαν σε αυτά. Δεν ήταν απλά 
φοιτητές, απλά νέοι άνθρωποι, αλλά και μαθητές γυμνασίου! Σε 
απλά ελληνικά, παιδάκια: οι γιοι και οι κόρες μας. 
Για την ανάλυση του «φαινομένου», το μελάνι στις εφημερίδες 
και ο τηλεοπτικός χρόνος έρευσαν αφειδώς (και όχι πάντα με το 
σωστό τρόπο), οπότε εμείς δε θα προσπαθήσουμε να εξηγήσου-
με τα αίτια τής τόσης οργής, ούτε να αναλύσουμε την κατάστα-
ση (άλλωστε στο ψήφισμα της ΔΕ, που δημοσιεύεται στο παρόν 
τεύχος του «Τ», η θέση μας για τα γεγονότα -από το φόνο του 
μικρού μέχρι τους βανδαλισμούς που τον ακολούθησαν- είναι 
ξεκάθαρη).
Αυτό που μας απασχολεί είναι το αύριο, το «μετά», το πώς η κοι-
νωνία θα πάει Μπροστά, όχι κουκουλώνοντας αυτά που έγιναν, 
αλλά αλλάζοντας πραγματικά και σε βάθος. Στην πράξη μπορεί 
αυτό να ακούγεται ανέφικτο, αλλά από την άλλη, ίσως έχουμε 
φτάσει πια στο σημείο καμπής, στο σημείο όπου εγκαταλείπου-
με τις «σπηλιές» και τα «ρόπαλα» του μακάριου εφησυχασμού 
μας και γινόμαστε ένας νέος Homo, πραγματικά Sapiens.
Οι ανήλικοι που κατέβηκαν στους δρόμους, μας είπαν ξεκά-
θαρα –και ωμά- ένα πράγμα: ότι η εφαρμογή του «δικού μας» 
συστήματος ηθικών αξιών δεν «τραβάει» πια, ότι έχει φάει τα 
ψωμιά της. Ότι χρειάζονται ένα νέο σύστημα ηθικών αξιών για 
να αναπνεύσουν και να δημιουργήσουν, απαλλαγμένο από τα 
«βαρίδια» που κρέμασαν στην καθημερινότητά τους οι περα-
σμένες γενιές. 
Ένα Αληθινό σύστημα, που δεν μπορεί να υπολογιστεί σε ευρώ, 
ούτε να μεταφραστεί σε ισχύ και εξουσία. Δεν μπορούμε πια 
να ξεγελάμε τους νέους. Πρέπει να αλλάξουμε πραγματικά. 
Να μη διδάσκουμε πια τον «ωχαδερφισμό», τη μικροκομπίνα 
και το «θέλω ή λιγότερη διαφθορά ή περισσότερες ευκαιρίες 
να συμμετάσχω» στα παιδιά μας, με τις πράξεις μας. Κανένας 
δε βγήκε από την κοιλιά της μητέρας του οργισμένος. Ο θυμός 
αποκτήθηκε στην πορεία.
Πρέπει να ακούμε τα παιδιά μας. Να σκύβουμε στα προβλήματά 
τους, να αφουγκραζόμαστε τις ανησυχίες τους, να αλλάζουμε 
μαζί τους. Και ως μηχανικοί, πρέπει να επιδιώκουμε μεγαλύτε-
ρη και ουσιαστικότερη συμμετοχή στα κοινά, με βάση ακριβώς 
το νέο σύστημα ηθικών αξιών, που μας ζητούν οι Επόμενοί μας, 
οι απόγονοί μας… 
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Με διάλεξη της Ελληνίδας αρχιτεκτόνισσας Μα-
ρίας Γούλα, με θέμα «Βαρκελώνη: Από το Δημό-
σιο Χώρο στο Τοπίο», συνεχίζεται το αφιέρωμα 
στη Σύγχρονη Ισπανική Αρχιτεκτονική, που έχει 
προγραμματίσει το ΤΕΕ/ΤΚΜ, μετά από πρόταση 
της Μόνιμης Επιτροπής Αρχιτεκτονικών Θεμά-
των.
Την εκδήλωση, που θα πραγματοποιηθεί την Πέ-
μπτη 29 Ιανουαρίου 2009 και ώρα 7.00 μ.μ., στο 
αμφιθέατρο του Μακεδονικού Μουσείου Σύγ-
χρονης Τέχνης, διοργανώνουν το ΤΕΕ/ΤΚΜ και το 
Τμήμα Αρχιτεκτόνων Α.Π.Θ. Πρόκειται για τη δεύ-
τερη διάλεξη του αφιερώματος, μετά από εκείνη 
του διάσημου Ισπανού αρχιτέκτονα Χοσέ Αντόνιο 
Μαρτίνεθ Λαπένια.
 Η Μαρία Γούλα ζει και εργάζεται από το 1992 
στη Βαρκελώνη. Είναι απόφοιτος του τμήματος 
Αρχιτεκτονικής του Α.Π.Θ., Μaster Αρχιτεκτο-
νικής τοπίου από τη σχολή Αρχιτεκτονικής της 
Βαρκελώνης, ETSAB. Η διατριβή της (ETSAB, 
UPC, 2007) πραγματεύεται ζητήματα ερμηνείας 
και σχεδιασμού των κοινών τοπίων μέσα από τον 
επιλεκτικό σχολιασμό αισθητικών θεωριών και 
εμπειρικών μοντέλων αντίληψης που διαμόρφω-
σαν τις κυρίαρχες ιδεολογίες για την προστασία 
και τα κριτήρια σχεδιασμού για το τοπίο.
Διδάσκει Αστικό Σχεδιασμό στον τομέα Πολεοδο-
μίας της Αρχιτεκτονικής Σχολής της Βαρκελώνης 
και παράλληλα, σχεδιασμό και θεωρία τοπίου 
στο Master Αρχιτεκτονικής Τοπίου. Είναι ιδρυτι-
κό μέλος της Ευρωπαϊκής Μπιενάλε Τοπίου που 
διοργανώνεται στην Βαρκελώνη από το 1999, και 
μέλος της επιτροπής του Ευρωπαϊκού Βραβείου 
για το τοπίο Rosa Barba.
Από το 2007 είναι υπεύθυνη του ερευνητικού 
κέντρου Centre de Recerca i Projectes de 
Paisatge Barcelona, ενταγμένου στον τομέα Πο-
λεοδομίας της Αρχιτεκτονικής σχολής, με κυριό-
τερες εργασίες τη συμμετοχή στους καταλόγους 
τοπίων των περιοχών της Ζιρόνα και της Λιέιδα 
στην Καταλωνία. 
Έχει βραβευθεί σε διεθνείς αρχιτεκτονικούς δια-
γωνισμούς όπως: 1ο βραβείο στο διεθνή διαγω-
νισμό για την επέκταση του πάρκου Αλαμίγιο, της 
Expo στη Σεβίλλη και 2ο βραβείο για το σχεδια-
σμό του δημόσιου χώρου στη Ρόντα Μαρουμπιάλ 
στην Κόρδοβα. n

ΣΥΓΧΡΟΝΗ 
ΙΣΠΑΝΙΚΗ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 
Διάλεξη Μ. Γούλα, 29 Ιανουαρίου

Στη διοργάνωση τεσσάρων σεμιναρίων μικρής 
διάρκειας, που θα πραγματοποιηθούν στη Θεσ-
σαλονίκη το δίμηνο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 
2009, προχωρά το ΤΕΕ/ΤΚΜ, συνεχίζοντας το 
πρόγραμμα επιμόρφωσης μηχανικών (ελεύθερων 
επαγγελματιών ή υπαλλήλων στο δημόσιο ή ιδι-
ωτικό τομέα), μετά από εισήγηση του Τμήματος 
Επαγγελματικών Θεμάτων. Πρόκειται για τον Η΄ 
κύκλο σεμιναρίων, με θέματα που σχετίζονται με 
το καύσιμο αέριο, τον ενεργειακό σχεδιασμό κτι-
ρίων, τον ΓΟΚ και τις κατασκευές από φέρουσα 
τοιχοποιία. 
Τα σεμινάρια απευθύνονται κυρίως σε εργαζό-
μενους συναδέλφους και θα γίνουν στην αίθουσα 
που δημιουργήθηκε στον προθάλαμο του αμφιθε-
άτρου στο ισόγειο του νέου κτιρίου του ΤΕΕ/ΤΚΜ 
κατά τις απογευματινές ώρες (17.00 – 22.00). Η 
διάρκειά τους θα είναι 25 ώρες (1 εβδομάδα).
Στην επιλογή των καταρτιζόμενων θα προηγηθούν 
οι συνάδελφοι που δεν έχουν παρακολουθήσει 
σεμινάριο προηγούμενου κύκλου. Η επιλογή των 
θα γίνει με βάση τον αριθμό πρωτοκόλλου της αί-
τησης συμμετοχής τους.   
Οι συνάδελφοι που ενδιαφέρονται να τα παρακο-
λουθήσουν, καλούνται να συμπληρώσουν και να 

Η  ́ΚΥΚΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ
Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2009

υποβάλουν αίτηση δήλωσης συμμετοχής, μέχρι 
την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου 2009. 
Η αίτηση συμμετοχής είναι διαθέσιμη στην ιστοσε-
λίδα του ΤΕΕ/ΤΚΜ www.tkm.tee.gr και υποβάλ-
λεται στα γραφεία του ΤΕΕ/ΤΚΜ (Μ.Αλεξάνδρου 
49 - 1ος όροφος), Fax 2310883110 και στο e-
mail: odgramm@central.tee.gr, πληροφορίες Ο. 
Γραμμένος, τηλ. 2310883145 και Ε. Παλιεράκη, 
τηλ. 2310883143.
Το αντικείμενο αναλυτικά, οι ειδικότητες των συμ-
μετεχόντων, ο επιστημονικός υπεύθυνος κλπ ανα-
φέρονται στην προηγούμενη ανακοίνωση (τεύχος 
365/15.12.2008). Οι ημερομηνίες διεξαγωγής των 
σεμιναρίων είναι οι εξής:
1. ΚΑΥΣΙΜΟ ΑΕΡΙΟ - ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ -  ΝΕΕΣ ΧΡΗ-
ΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
 19 - 23 Ιανουαρίου 
2. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΥΦΙ-
ΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
26 - 30 Ιανουαρίου 
3. ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΓΟΚ)
2 - 6 Φεβρουαρίου 
4. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ: 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ – ΒΛΑΒΕΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
 9 - 13 Φεβρουαρίου  n

Δύο χρόνια πριν, το 2006, οι μηχανικοί-ποδο-
σφαιριστές της Θεσσαλονίκης έζησαν τις δικές 
τους μέρες …Μουντιάλ, με το πολύ επιτυχημένο 
«Mundialito», που διοργανώθηκε από το ΤΕΕ/
ΤΚΜ, εκπλήσσοντας το πανελλήνιο με τις επιδό-
σεις του κλάδου στο γρασίδι των γηπέδων 5x5. 
Το 2009 η «στρογγυλή θεά» αποκτά χρώμα πορτο-
καλί και απαιτεί επιδόσεις επιπέδου …NBA, αφού 
στο κλειστό γήπεδο της ΧΑΝΘ θα πραγματοποιη-
θεί τον Μάρτιο το 1ο Τουρνουά Μπάσκετ Μηχα-
νικών. Μάλιστα, το τουρνουά θα δώσει και στην 
ομάδα των παλαίμαχων μηχανικών την ευκαιρία 
για εντυπωσιακά σουτ και «jumb ball», σωτήριες 
«assist» και «κοψίματα» που …κόβουν τον βήχα 
του αντιπάλου (ο οποίος αντίπαλος θα είναι η νι-
κήτρια ομάδα του τουρνουά). 
Οι επίδοξοι πρωταθλητές θα πρέπει να δηλώσουν 
συμμετοχή μέχρι τις 10 Φεβρουαρίου, σύμφωνα 
με επιστολή που έστειλε το ΤΕΕ/ΤΚΜ προς τους 
συλλόγους Αγρονόμων-Τοπογράφων, Αρχιτεκτό-
νων, Ηλεκτρολόγων-μηχανολόγων, Πολιτικών και 
Χημικών Μηχανικών και προς την ΕΜΔΥΔΑΣ, τον 
ΣΜΕΔΕΚΕΜ και τον ΣΠΕΔΕΘ,
Στις 11/2/09 και ώρα 12 π.μ. καλούνται οι πρόε-
δροι των συλλόγων στα γραφεία του ΤΕΕ/ΤΚΜ (Μ. 
Αλεξάνδρου 49 1ος όροφος) να καταθέσουν και 
επισήμως τις αιτήσεις συμμετοχής και ταυτόχρο-
να να γίνει η κλήρωση των ομάδων του προγράμ-
ματος διεξαγωγής των αγώνων. Την ίδια μέρα, θα 
γίνει  και η κλήρωση των χρωμάτων της αθλητι-
κής  αμφίεσης (δηλ. σορτς - φανέλα).
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στους 
αγώνες είναι οι ενδιαφερόμενοι να είναι  μέλη του 

AΠO TO MUNDIALITO ΣTO …JUMP BALL
1o τουρνουά  μπάσκετ μηχανικών, Μάρτιος 2009

ΤΕΕ και να δηλώνουν  υποχρεωτικά τον  αριθμό  
μητρώο. 
Την τελευταία ημέρα του τουρνουά, θα διεξαχθεί 
ο αγώνας της νικήτριας ομάδας με την ομάδα των 
ΠΑΛΑΙΜΑΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. Συμμετοχή για την 
ομάδα των παλαιμάχων μπορούν να δηλώσουν  οι 
συνάδελφοι  άνω των 50 ετών στα γραφεία του 
ΤΕΕ/ΤΚΜ, στην  κα  Έβη Μεσχίνη, μέχρι τις 10 
Φεβρουαρίου 2009. Η οργανωτική επιτροπή του 
τουρνουά απαρτίζεται από τους Κυριάκο  Μουρα-
τίδη,  πρόεδρο Αντιπροσωπείας ΤΕΕ/ΤΚΜ, Άνθιμο 
Αμανατίδη, αντιπρόεδρο Αντιπροσωπείας ΤΕΕ/
ΤΚΜ και Έβη Μεσχίνη, υπάλληλο ΤΕΕ/ΤΚΜ.  n



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ

n ΣYNOΠTIKH AITIOΛOΓIKH EKΘEΣH EP-
ΓΩN KAI YΠHPEΣIΩN ΠOY MΠOPOYN NA 
YΛOΠOIHΘOYN MEΣΩ ΣYMΠPAΞEΩN ΔHMOΣIOY 
IΔIΩTIKOY TOMEA (ΣΔΙΤ)
Έγγραφο (ΑΠ 13012/16.12.2008) στον Ειδικό Γραμ-
ματέα Συμπράξεων Δημοσίου Ιδιωτικού Τομέα 
(ΣΔΙΤ).
Το Τεχνικό Επιμελητήριο  Ελλάδας από την πρώτη 
στιγμή της θεσμοθέτησης των συμπράξεων Δημόσι-
ου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) υποστήριξε, ότι «κάτω 
από συγκεκριμένες και κρυστάλλινες προϋποθέσεις, 
οι συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα μπορούν 
να γίνουν ένα από τα εργαλεία και τους μηχανισμούς 
ενίσχυσης της ανάπτυξης της χώρας».
Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας/Τμήμα Κε-
ντρικής Μακεδονίας, παρακολουθεί με ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον το πρώτο διάστημα εφαρμογής των 
ΣΔΙΤ. Ανταποκρινόμενο στον θεσμικό του ρόλο, ως 
τεχνικός σύμβουλος της πολιτείας, συγκρότησε ει-
δική ομάδα εργασίας, στελεχωμένη από μέλη του 
μηχανικούς, με ιδιαίτερη εμπειρία σε όλους τους 
τομείς παραγωγής των Δημοσιών έργων, τόσο από 
την πλευρά του μηχανικού μελετητή και κατασκευ-
αστή, όσο και από την πλευρά της δημόσιας διοί-
κησης. Η Ομάδα εργασίας έχει ως αντικείμενο, την  
διερεύνηση του Θεσμικού Πλαισίου εφαρμογής 
των  ΣΔΙΤ και των κανόνων λειτουργίας του θεσμού, 
την κριτική αποτίμηση της μέχρι σήμερα εμπειρίας 
από την εφαρμογή του και τον εντοπισμό προβλη-
μάτων και δυσλειτουργιών. 
Τελικός στόχος της Ο.Ε. είναι να οδηγήσει το ΤΕΕ/
ΤΚΜ στη διαμόρφωση  ολοκληρωμένων προτάσε-
ων που θα συμβάλουν  στην  καλύτερη  εφαρμογή 
του θεσμού έτσι ώστε να αποτελέσει ένα ισχυρό και 
ευέλικτο χρηματοδοτικό εργαλείο το οποίο θα συμ-
βάλλει στην προσπάθεια ανάπτυξης της χώρας, και 
στη βελτίωση της ποιότητας των παρερχόμενων 
υπηρεσιών.
Γνωρίζουμε ότι η Ειδική Γραμματεία Συμπράξε-
ων Δημοσίου Ιδιωτικού Τομέα (ΕΓΣΔΙΤ) με βάση 
το άρθ. 4 του Ν. 3389 «καταρτίζει μη δεσμευτικό 
κατάλογο έργων και υπηρεσιών («Κατάλογος Προ-
τεινόμενων Συμπράξεων») που μπορούν να υλο-
ποιηθούν μέσω Συμπράξεων και να υπαχθούν στις 
διατάξεις του νόμου αυτού» και «συντάσσει συ-
νοπτική αιτιολογική έκθεση» με περιεχόμενο που 
προδιαγράφεται στο συγκεκριμένο άρθρο, για κάθε 
έργο που περιλαμβάνεται στον κατάλογο.
Επιθυμώντας να υλοποιήσουμε το στόχο που θέσα-
με και προκειμένου η εργασία της Ομάδας εργασί-
ας να στηριχθεί σε πραγματικά και αντικειμενικά 
στοιχεία παρακαλούμε να μας χορηγήσετε, το συ-
ντομότερο δυνατόν,  ένα αντίτυπο της συνοπτικής 
αιτιολογικής έκθεσης που συντάξατε για τα παρα-
κάτω έργα 
1. «Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση και Τεχνι-
κή Διαχείριση Κτιριακών και Λοιπών Εγκαταστά-
σεων για τη Στέγαση έξι (6) Υπηρεσιών και ενός (1) 
Σταθμού του Πυροσβεστικού Σώματος με ΣΔΙΤ»
Αναθέτουσα Αρχή: Κτηματική Εταιρεία του Δημο-
σίου Α.Ε.

2. «Υλοποίηση Παιδιατρικού Νοσοκομείου Θεσσα-
λονίκης - Τεχνική Διαχείριση αυτού και συναφείς 
υπηρεσίες με ΣΔΙΤ»
Αναθέτουσα Αρχή: Δημόσια Επιχείρηση Ανέγερ-
σης Νοσηλευτικών Μονάδων Α.Ε. 
3. «Μελέτη, Χρηματοδότηση, Κατασκευή και Τε-
χνική Διαχείριση 16 Σχολικών Μονάδων στην Πε-
ριφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με ΣΔΙΤ»
Αναθέτουσα Αρχή: Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων Α.Ε.
4. «Υλοποίηση των κτιριακών εγκαταστάσεων του 
Διοικητηρίου της Νομαρχίας Χαλκιδικής»
Αναθέτουσα Αρχή: Κτηματική Εταιρεία του Δημο-
σίου Α.Ε
Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την κατανόηση 
σας δηλώνοντας ότι το ΤΕΕ/ΤΚΜ είναι στη διάθεση 
σας για οποιαδήποτε συνεργασία επιθυμήσετε.

n ΔIAΔIKAΣIA XOPHΓHΣHΣ ΠIΣTOΠOIHTIKOY 
ΠYPOΠPOΣTAΣIAΣ
Έγγραφο (ΑΠ 12750/3.12.2008) στον Υφυπουργό 
Εσωτερικών: 
«Με αφορμή την Απόφαση του Αρχηγού του Πυ-
ροσβεστικού Σώματος σχετικά με τη διαδικασία 
χορήγησης πιστοποιητικού πυροπροστασίας σε 
επιχειρήσεις που στεγάζονται σε κτίρια (Απόφαση 
ΑΠΣ της 3.7.2008, ΦΕΚ 1506 Β/30.7.2008) και λαμ-
βάνοντας υπόψη τις τροποποιήσεις, που περιλαμ-
βάνει σε σχέση με την προϋπάρχουσα διαδικασία, 
το ΤΕΕ/ΤΚΜ εκφράζει τις ακόλουθες απόψεις:
α. Η προβλεπόμενη από το άρθρο 1 της παραπάνω 
Απόφασης διαδικασία για τη χορήγηση, εκ μέρους 
της Πυροσβεστικής Αρχής, πιστοποιητικού πυρο-
προστασίας χωρίς τη διενέργεια αυτοψίας και με 
την προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης του μελετητή 
ή του επιβλέποντα Μηχανικού ότι τηρούνται και λει-
τουργούν καλώς τα μέσα και τα μέτρα πυροπροστα-
σίας, μας βρίσκει αντίθετους. Δεν είναι δυνατόν, η 
ευθύνη του επιβλέποντα Μηχανικού για την τήρηση 
των προβλέψεων της Τεχνικής Μελέτης να επε-
κτείνεται επ’ αόριστον, πέραν δηλαδή της χρονικής 
στιγμής κατά την οποία χορηγείται το πιστοποιητικό.
β. Η πρόβλεψη του άρθρου 2 της παραπάνω Από-
φασης, περί διενέργειας έκτακτων ελέγχων της 
τήρησης των προβλεπόμενων μέτρων και μέσων 
πυροπροστασίας, χωρίς να προσδιορίζεται αν αυτό 
θα γίνεται κατά τη χορήγηση του πιστοποιητικού 
πυροπροστασίας, είναι απαράδεκτη. Ο επιβλέπων 
Μηχανικός, μετά την ολοκλήρωση των υπηρεσιών 
του, δεν έχει διαχρονική επίβλεψη των εγκαταστά-
σεων, ούτε ευθύνη οποιασδήποτε παρακολούθη-
σης της συντήρησης αυτών.
γ. Η αναφορά περί μικρών ή σοβαρών παραλείψε-
ων ή ελλείψεων, που γίνεται στις παρ. 2 και 3 του 
άρθρου 2 της ίδιας παραπάνω Απόφασης, είναι 
ασαφής και επιδέχεται πολλαπλών ερμηνειών.
δ. Άμεση συνάφεια με τα παραπάνω έχει και η 
προβλεπόμενη από το άρθρο 4 της ίδιας Απόφα-
σης του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, 
επιβολή κυρώσεων και ως εκ τούτου είναι αβάσι-
μη και απαράδεκτη.
Μετά τα παραπάνω και με δεδομένο τον κοινό στό-
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χο όλων, που είναι η προστασία και η εξυπηρέτηση 
του κοινωνικού συνόλου, προτείνουμε:
α. Την άμεση απόσυρση της από 3.7.2008 Από-
φασης του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος 
(ΦΕΚ 1506 Β/30.7.2008).
δ. Την έναρξη διαλόγου μεταξύ του Πυροσβεστι-
κού Σώματος, του Τεχνικού Επιμελητηρίου και των 
επιστημονικών και επαγγελματικών Συλλόγων των 
Μηχανολόγων-Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, με στό-
χο την κωδικοποίηση των υφιστάμενων διατάξεων 
πυροπροστασίας σε ενιαίο πλαίσιο (Π.Δ. 71/1988 
και Πυροσβεστικές Διατάξεις), καθώς και τη σύ-
νταξη τεχνικών οδηγιών και άλλων διατάξεων πυ-
ροπροστασίας».

n ΣXEΔIO ΠΔ ΓIA TO MHTPΩO 
KATAΣKEYAΣTΩN IΔIΩTIKΩN EPΓΩN (ΜΗΚΙΕ)
Έγγραφο (ΑΠ12076/8.10.2008) στον Υφυπουργό 
ΠΕΧΩΔΕ:
Πάγια θέση του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, 
εδώ και χρόνια, ήταν ότι η θεσμοθέτηση Μητρώου 
κατασκευαστών Ιδιωτικών έργων (ΜΗ.Κ.Ι.Ε.), είναι 
απαραίτητο βήμα για τη βελτίωση της ποιότητας 
του παραγόμενου τεχνικού έργου στον ιδιωτικό 
τομέα και τον περιορισμό των προβλημάτων και 
των στρεβλώσεων που παρουσιάζονται. Για το λόγο 
αυτό, το ΤΕΕ/ Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας, θέ-
λοντας να συμβάλει ουσιαστικά στη διαμόρφωση 
ενός σύγχρονου, λειτουργικού και συγκροτημένου 
θεσμικού πλαισίου, συγκρότησε  ομάδα εργασίας, 
η οποία ανέλυσε το σχέδιο ΠΔ και διαμόρφωσε 
κείμενο με συγκεκριμένες θέσεις και προτάσεις.
Το κείμενο αυτό τέθηκε για συζήτηση στην Αντιπρο-
σωπεία του ΤΕΕ/ΤΚΜ. Στη συνεδρίαση της Τρίτης 
30 Σεπτεμβρίου 2008, συζήτησε για τρίτη φορά το 
θέμα του ΜΗ.Κ.Ι.Ε. και κατέληξε σε κείμενο ανα-
λυτικών προτάσεων, το οποίο σας αποστέλλουμε.
Η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ/ΤΚΜ πιστεύει ότι η θε-
σμοθέτηση του ΜΗ.Κ.Ι.Ε. θα πρέπει:
α. να θέτει τους όρους και τις προϋποθέσεις για την 
πιστοποίηση και εξουσιοδότηση της ικανότητας και 
της δυνατότητας του φυσικού ή νομικού προσώπου 
να αναλάβει και να διεκπεραιώσει ικανοποιητικά, 
σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και της 
τεχνικής, την κατασκευή του συνόλου ή τμήματος 
ιδιωτικού οικοδομικού έργου, και
β. να προσδιορίζει με σαφήνεια τις υποχρεώσεις 
και τα δικαιώματα του Μηχανικού απέναντι στον 
κύριο του έργου, σε ότι αφορά την ευθύνη της εκτέ-
λεσης του έργου, και
γ. να διασφαλίζει την ποιότητα των ιδιωτικών οικοδο-
μικών έργων, προς όφελος του κοινωνικού συνόλου, 
μέσω της υποχρεωτικής εκτέλεσης των έργων αυτών 
από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που διαθέτουν πιστο-
ποιημένη οικονομική και τεχνική ικανότητα. Το ΤΕΕ/
ΤΚΜ με τις προτάσεις του, οι οποίες κινούνται στις 
πιο πάνω κατευθύνσεις θεωρεί ότι συμβάλει στη συ-
ζήτηση για την διαμόρφωση του τελικού σχεδίου ΠΔ 
και είναι στη διάθεση σας να συμμετάσχει με εκπρο-
σώπους του σε συνάντηση για περαιτέρω ανταλλαγή 
απόψεων, όποτε κρίνεται σκόπιμο. n

ΗΜΕΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
Το ΤΕΕ/ΤΚΜ συνεχίζοντας την προσπάθειά του να υποστηρίζει ουσιαστικά και συστηματικά 
τους μηχανικούς ελεύθερους επαγγελματίες στα διάφορα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σ’ 
ότι αφορά φορολογικά θέματα, τις σχετικές διαδικασίες και τις σχέσεις με τις Δ.Ο.Υ. υλοποιεί 
και αυτή τη χρονιά, την ημέρα εξυπηρέτησης μηχανικών για φορολογικά θέματα.
Έτσι, μετά από εισήγηση του Τμήματος Επαγγελματικών Θεμάτων, αποφασίσθηκε, η κα Βασι-
λική Μπόσκου, συνεργάτης του ΤΕΕ/ΤΚΜ σε φορολογικά θέματα εδώ και χρόνια, να εξυπηρε-
τεί τους συναδέλφους μηχανικούς ελεύθερους επαγγελματίες, που χρειάζονται υποστήριξη, 
πληροφορίες και συμβουλές σε 15νθήμερη βάση, αρχίζοντας από την Πέμπτη 15/1/2008. Η 
διαδικασία θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη 18/6/2008.
Η εξυπηρέτηση των συναδέλφων θα γίνεται από τις 12.00 μ. – 14.00 μ.μ. στον 1ο όροφο του 
ΤΕΕ/ΤΚΜ (γραφείο ΓΟΚ). n
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ
9η τακτική συνεδρίαση Αντιπροσωπείας ΤΕΕ/ΤΚΜ

Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα των τακτικών συ-
νεδριάσεων της Αντιπροσωπείας για το έτος 
2009, ενώ ο πρόεδρος της ΔΕ, Τάσος Κονακλί-
δης, ενημέρωσε τα μέλη της για τις δραστηριό-
τητες της διοικούσας και απάντησε σε ερωτήσεις 
για το ΚΕΔΑΚ, τα επαγγελματικά δικαιώματα, την 
ΕΥΑΘ και το ΤΣΜΕΔΕ.
Στην επόμενη τακτική συνεδρίαση θα συζητηθεί 
εκ νέου το θέμα του κανονισμού λειτουργίας της 
Αντιπροσωπείας, μετά από διορθώσεις και αλ-
λαγές που έγιναν, κατόπιν προτάσεων των μελών 
της. Το πλήρες κείμενο των θεμάτων ημερήσιας 
διάταξης της 9ης συνεδρίασης ακολουθεί:

Η 9η Τακτική Συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας 
του ΤΕΕ/ΤΚΜ πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 
1.12.2008 και ώρα 19.30 μ.μ. στα γραφεία του Τμή-
ματος, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Ανακοινώσεις του Προεδρείου της Αντιπρο-
σωπείας
2. Ενημέρωση της Αντιπροσωπείας για τις δρα-
στηριότητες της Δ.Ε.: Συζήτηση
3. Έλεγχος – Ερωτήσεις – Επερωτήσεις προς τη 
Δ.Ε.
4. Κανονισμός λειτουργίας Αντιπροσωπείας

Θέμα 1ο: Ανακοινώσεις του Προεδρείου της 
Αντιπροσωπείας
Ο Πρόεδρος της «Α» συν. Μουρατίδης ανακοίνωσε: 
• ότι η Αντιπροσωπεία θα προβεί, για πρώτη φορά 
στα χρονικά λειτουργίας της Α ΤΕΕ/ΤΚΜ, στην 
εφαρμογή του Ν. 1984/84 άρθρο 7 παρ. 12, σύμφωνα 
με τον οποίο «Αιρετά μέλη της Αντιπροσωπείας που 
απουσιάζουν αδικαιολόγητα από 3 συνεχόμενες συ-
νεδριάσεις, αντικαθίστανται υποχρεωτικά από τους 
επιλαχόντες του ψηφοδελτίου με το οποίο εκλέχτη-
καν. Η αντικατάσταση γίνεται με απόφαση της Αντι-
προσωπείας». Ο λόγος που οδήγησε στην εφαρμογή 
του νόμου για τον πρόεδρο συν. Μουρατιδη Κυριάκο 
ήταν η υποχρέωση του ίδιου και του προεδρείου της 
Α να εφαρμόζει τα αυτονόητα.  Μετά από συζήτηση, 
για την πρόταση αντικατάστασης δέκα (10) συναδέλ-
φων, η Αντιπροσωπεία αποφάσισε να σταλεί επιστο-
λή  στα μέλη της, για όσους   έχουν πάνω από τρεις 
συνεχόμενες απουσίες, προκειμένου να ενημερω-
θούν για την επικείμενη αντικατάστασή τους. Επίσης 
αποφάσισε στο εξής να ενημερώνονται γραπτώς  
όσοι συμπληρώνουν 2 συνεχόμενες απουσίες.
• οι τακτικές συνεδριάσεις της Αντιπροσωπείας για 
το έτος 2009 θα πραγματοποιηθούν ως εξής:
o 2 Φεβρουαρίου 2009
o 6 Απριλίου 2009
o 1 Ιουνίου 2009
o 7 Σεπτεμβρίου 2009

Θέμα 2ο & 3ο: Ενημέρωση της Αντιπροσωπείας 
για τις δραστηριότητες της Δ.Ε. & έλεγχος- ερω-
τήσεις – επερωτήσεις προς τη Δ.Ε.
Ο Πρόεδρος της Δ.Ε. συν. Κονακλίδης ενημέρωσε 
το σώμα για τα εξής θέματα  :
• Κοινή Σύσκεψη ΤΕΕ και Περιφερειακών Τμη-
μάτων στη Κρήτη
o ΜΗ.Κ.Ι.Ε.
o Θέματα Παιδείας 
• Σύσκεψη Προέδρου ΤΕΕ και Προέδρων Περι-
φερειακών Τμημάτων στην Αθήνα με θέμα την 
ΚΥΑ Τουρισμού.
• Ηλεκτρονικές εξετάσεις

• Ομάδες Εργασίες που συγκροτήθηκαν από τη Δ.Ε.
και απάντησε σε ερωτήσεις συναδέλφων σχετικά 
με το ΚΕΔΑΚ, τα επαγγελματικά δικαιώματα των 
μηχανικών, την ΕΥΑΘ Α.Ε., και το ΤΣΜΕΔΕ.

Θέμα 4ο: Κανονισμός λειτουργίας Αντιπροσω-
πείας
Η Αντιπροσωπεία συζήτησε την πρόταση της Ο.Ε. 
που είχε συγκροτηθεί από τον πρόεδρο της Α. 
Μουρατίδη Κυριάκο και τους εκπροσώπους των 
παρατάξεων , για την αναθεώρηση του κανονισμού 
λειτουργίας της Αντιπροσωπείας. Αφού έγιναν οι 
απαραίτητες αλλαγές και διορθώσεις σύμφωνα 
με τις προτάσεις των μελών της, η Αντιπροσωπεία 
αποφάσισε να ξανασυζητήσει τον κανονισμό και 
κυρίως το άρθρο 20 στην επόμενη τακτική της 
συνεδρίαση. 
Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες από το Ν. Θεσ-
σαλονίκης οι Βακαλόπουλος Άγγελος, Βλαχοκώ-
στας Χρίστος, Γαληνός Δημήτριος, Γκουντής Βασί-
λης, Δαρδαμάνης Ιωάννης, Ευσταθίου Ευστάθιος, 
Ζαχαριάδης Φίλιππος, Ζώκας Νίκος, Κολοβός 
Σπυρίδων, Κονακλίδης Αναστάσιος, Κωνσταντι-
νίδης Βασίλειος, Λαδόπουλος Σάββας, Λεκίδης 
Βασίλειος, Λυσαρίδης Κωνσταντίνος, Μάνου Θεο-
δώρα, Μήτκας Περικλής, Μήτρου Δημήτριος, Μί-
χου Σουλτάνα, Μουρατίδης Κυριάκος, Μπίλλιας 
Παρίσης, Νικολαϊδης Αλέξανδρος, Πάππα Όλγα, 
Πέρκα Θεοπίστη, Περτζινίδου Μαρία, Πεχλιβάνου 
Αικατερίνη, Πίλτσης Ιωάννης, Πρέντζας Σωτήρης, 
Ράλλη Πηνελόπη, Σιδηροπούλου Ευμορφίλη, Σο-
ϊλεμετζίδου Κυριακή, Χρηστίδου Ερμιόνη, από το 
Ν. Ημαθίας ο Παγώνης Ιωάννης  από το Ν. Πέλ-
λας οι Ανδρεάδου Παρθένα, Τομόσογλου Κυρι-
άκος, από το Ν. Πιερίας ο Οικονόμου Γεώργιος, 
από το Ν. Χαλκιδικής ο Αμανατίδης Άνθιμος.
Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν από το Ν. Θεσσα-
λονίκης οι: Αικατερινάρης Νικόλαος, Γάγαλης Γε-
ώργιος, Κωτούλας Λεωνίδας, Παντελιάδης Παύ-
λος, Πουσκούρης Άγγελος, Ρεντζεπέρης Ιωάννης, 

Φουντουλίδου Ελένη, Ψημμένος Σωτήριος,  από 
το Ν. Κιλκίς οι: Αμοιρίδης Ηλίας, Κεμεντσετσί-
δης Παναγιώτης, Λιαρετίδης Ιωάννης, από το Ν. 
Πέλλας ο Φωτιάδης Γιώργος, από το Ν. Πιερίας 
οι Νταγλιούδης Αντώνιος, Σινωπίδης Εμμανου-
ήλ, από το Ν. Σερρών οι: Λογοθετίδης Σταύρος, 
Σταυρόπουλος Χριστόδουλος, Φωταρούδης Αλέ-
ξανδρος από το Ν. Χαλκιδικής οι Κυρίτσης Βασί-
λειος, Τοτικίδης Ματθαίος. 
Δικαιολογημένα απόντες: Γούτα Πασχαλίνα, Παυ-
λούδη Μερσίνα, Φάμελλος Σωκράτης, Μιχαλιάς 
Γεώργιος, Ουρσουζίδης Γιώργος. n

Ψήφισμα για την άδικη απώλεια του 16χρονου 
Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου εξέδωσε η διοι-
κούσα επιτροπή του ΤΕΕ/ΤΚΜ, καταδικάζοντας 
απερίφραστα τόσο τη δολοφονία του νεαρού, 
όσο και τις καταστροφές δημόσιας και ιδιωτικής 
περιουσίας και τους εμπρησμούς στα πανεπι-
στήμια. Το πλήρες κείμενο του ψηφίσματος της 
ΔΕ, η οποία απαιτεί την απόδοση ευθυνών για τα 
γεγονότα, ακολουθεί:
«Καταδικάζουμε απερίφραστα τη δολοφονία του 
δεκαεξάχρονου Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου και 
εκφράζουμε τα ειλικρινή και ολόψυχα συλλυπη-
τήρια στην οικογένεια και τους οικείους του.
Σε μια ευνομούμενη κοινωνία καταδικάζουμε 
κατηγορηματικά τη βία από όπου και όποιον προ-

ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΕ ΤΕΕ/ΤΚΜ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΙΚΗ ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΟΥ 16ΧΡΟΝΟΥ

έρχεται. Υπογραμμίζουμε ότι όλα τα τελευταία γε-
γονότα που αφορούν στην καταστροφή δημόσιας 
και ιδιωτικής περιουσίας, εμπρησμούς σε πανε-
πιστημιακούς χώρους και όχι μόνο, δεν τιμούν τη 
μνήμη του νεαρού που χάθηκε άδικα. Απαιτούμε 
απόδοση ευθυνών προς πάσα κατεύθυνση και 
κάνουμε έκκληση για ηρεμία και περίσκεψη σε 
όλους τους πολίτες της χώρας.
Σε μια ιδιαίτερη χρονική στιγμή, μόνο με ευρύτε-
ρη κοινωνική συναίνεση είναι δυνατό να ξεπερά-
σουμε τέτοιες δύσκολες περιστάσεις και να προ-
χωρήσουμε δημιουργικά μπροστά προς όφελος 
της κοινωνίας μας». n
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Γ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ: 
Η «KΛEIΣTH» ΓEΩMETPIA THΣ APXITEKTONIKHΣ

«Κλειστή» γεωμετρία. Λογική. Ποίηση. Τεκτονι-
κή «λαλιά». Μύηση και εξαγνισμός. Έννοιες που 
«εγγράφονται» στη μορφή του κτιστού χώρου, 
φανερώνοντας την ίδια τη ζωή. Για την αρχιτε-
κτονική της «κλειστής» γεωμετρίας μίλησε –κά-
νοντας απολογισμό του έργου του στην τελευταία 
δεκαετία- ο γνωστός αρχιτέκτονας Γιώργος Τρι-
ανταφυλλίδης, στη διάρκεια διάλεξης που διορ-
γάνωσε στις 27 Νοεμβρίου, στη Θεσσαλονίκη, το 
ΤΕΕ/ΤΚΜ, μετά από εισήγηση της Μόνιμης Επι-
τροπής (ΜΕ) Αρχιτεκτονικών Θεμάτων.
Η διάλεξη, που πραγματοποιήθηκε στο κατάμε-
στο αμφιθέατρο του Μουσείου Βυζαντινού Πο-
λιτισμού (Λεωφόρος Στρατού 2), διοργανώθηκε 
στο πλαίσιο σειράς παρουσιάσεων του έργου των 
σημαντικότερων αρχιτεκτόνων της Κεντρικής 
Μακεδονίας, που διοργανώνει το ΤΕΕ/ΤΚΜ. Τον 
ομιλητή καλωσόρισε ο πρόεδρος της Μόνιμης 
Επιτροπής (ΜΕ) Αρχιτεκτονικών Θεμάτων, Θανά-
σης Παπάς.
Σύμφωνα με τον κ. Τριανταφυλλίδη, η αρχιτεκτο-
νική της «κλειστής» γεωμετρίας θα μπορούσε να 

αναγνωρισθεί ως η αναζήτηση κάποιας «λογικό-
τητας», ενός τρόπου δηλαδή, με τον οποίο ο κτι-
στός χώρος αποκτά μορφή.  
Μέσα στο αδιάστατο συνεχές του χώρου και του 
χρόνου ο βηματισμός αυτόματα γίνεται μέτρο και 
όριο. Η διαδοχική του επανάληψη είναι νοητός 
αριθμός, λογική έννοια, αποτυπώνεται ως ίχνος 
και γίνεται μορφή, αλλά και δυνατότητα μορφής.
Και είναι η μορφή αυτό που φανερώνει τη ζωή. 
Η λογική δια-μόρφωση, ο διάλογος μεταξύ των 
μορφών, ο αλληλοσυσχετισμός, η ετερότητά τους, 
τα σχήματα, τα μεγέθη, οι διαστάσεις, το χρώμα 
ταυτίζονται με τη ζωή.
«Σε μια εποχή όπου το ιστορικό μας παρελθόν 
όλο και λιγότερο θεωρείται προϋπόθεση για το 
ιστορικό μας μέλλον, με την αναδρομική παρου-
σίαση έργων της τελευταίας δεκαετίας καταθέτω 
τις σκέψεις μου πάνω σ’ αυτά που με γοήτευσαν, 
με γοητεύουν και με κινητοποιούν όταν σχεδιάζω 
αρχιτεκτονική», σημείωσε ο ομιλητής.

Ο ΜΑΙΑΝΔΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΣΑΡΑΣ ΚΑΙ Η 
BIENNALE ΤΗΣ ΒΕΝΕΤΙΑΣ 
Ο μαιανδρισμός της μορφής στην παλαιολιθική 
κοινωνία στη Μεσαρά της Κρήτης ίχνος και κί-
νηση μαζί, αρχή και τέλος, στατικός όσο κι ανά-
λαφρος, γαιώδης και ουράνιος, ορίζει τη ζωή ως 
ενεργούμενο γεγονός σε μια μονοκονδυλιά.
Σε αυτόν τον προβληματισμό κινείται και η σχε-
διαστική πρόταση για το ελληνικό περίπτερο στην 
Biennale της Βενετίας το 1991. Αφετηρία για το 
σχεδιασμό αποτέλεσε η έννοια της περιβόλου, 
ενός περίκλειστου δηλαδή σχήματος - ενός λα-
βυρίνθου. Η συνεχής παράταση της εισόδου στον 
κυρίως εκθεσιακό χώρο, η υπό γωνία προσέγγιση 
στο χώρο του περιπτέρου, καθώς και η διαδρομή 
στο στενό «πέρασμα» σκοπό έχει να υποβάλει σ’ 
ένα διαφορετικό τρόπο προσέγγισης ενέχοντας 
υπόνοιες μύησης και εξαγνισμού, να «σημάνουν 
τη συνεχή παρουσία μιας ιεροφάνειας μέσα τους» 
(M. Eliade). «Το ίχνος αυτής της μονοκονδυλιάς 
είναι ο λόγος, ο αρχιτεκτονικός λόγος που προ-
σπαθώ να ενσωματώσω στα έργα μου», σημείωσε 
ο κ. Τριανταφυλλίδης.

Ο ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΗΜΕΝΟΣ ΚΥΒΟΣ ΤΟΥ ΤΕΕ ΚΑΙ 
ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΦΙΞ
Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση του διαγωνι-
σμού για το κτίριο του ΤΕΕ Μακεδονίας: η επιλο-
γή ενός αρχιτεκτονημένου κουτιού, το οποίο ανα-
λαμβάνει να στεγάσει το σύνολο των αναγκών του 
Τ.Ε.Ε. Μακεδονίας, ένα κτίριο δηλαδή αναγνωρί-
σιμο ως  μια πειθαρχημένη και αρχιτεκτονημένη 
κτιριακή δομή».
Μέσα από ένα μαιανδρισμό της φόρμας εγκλείο-
νται στο «κλειστό», εσωτερικό της τμήμα όλοι οι 
γραφειακοί χώροι, ενώ στο «ανοικτό» της τμήμα 
τοποθετείται το αμφιθέατρο και ο χώρος εκτόνω-
σής του, ο οποίος ανοίγεται με μεγάλη γενναιο-
δωρία στην απρόσκοπτη θέαση  του Θερμαϊκού 
κόλπου και του πάρκου της παραλίας.
Το κτίριο γραφείων του ΦΙΞ στη δυτική είσοδο 
της Θεσσαλονίκης υλοποιήθηκε σε μια περιοχή 
άμορφη από πλευράς αστικού ιστού και αδιάφορη 
αισθητικά. Μοναδική ένδειξη αρχιτεκτονικής στο 
άμεσο περιβάλλον είναι στο κατεστραμμένο ερ-
γοστάσιο της ζυθοποιίας «ΦΙΞ», έργο των αρχών 
του αιώνα και σημείο αναφοράς για την πόλη της 
Θεσσαλονίκης μέχρι πρόσφατα.
Πρόθεση είναι να οικοδομηθεί ένα νέο επίπεδο 

επικοινωνίας με το περιβάλλον του. Επιχειρείται 
μέσα από τη συστηματική του αναφορά στο κτίριο 
του «ΦΙΞ», μια διαδικασία επανασύνδεσης των 
αποσπασμάτων (αναμνήσεων) του αστικού ιστού 
στην περιοχή.

ΚΑΣΤΡΑ, ΠΥΡΓΟΙ, Ο ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟΣ ΣΤΙΣ ΗΠΑ 
ΚΑΙ Η ΣΟΒΙΕΤΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
Τα κάστρα της βυζαντινής πόλης και οι πύργοι της, 
η «κλειστή» τυπολογία των βυζαντινών κτισμάτων, 
η ορθολογικότητα και η ποίηση στη δομή τους, η 
τεκτονική τους «λαλιά», αλλά και η αρχιτεκτονική 
των αρχών του αιώνα (1900), οι πύργοι από οπτό-
πλινθο στο ζυθοποιείο ΦΙΞ, η τεχνική τους, τα ψηλά 
κτίρια του μεσοπολέμου στην Αμερική, τα κτίρια 
του Louis H.Sullivan, τα υψηλά κτίρια των αδερ-
φών  A. και V. Vesnin στην τότε Σοβιετική Ένωση 
για το Narkomtyazhp συνείρονται μέσα στη μνήμη 
και προσφέρονται ως «σημεία» αναφοράς - ανά-
γνωσης για το κτίριο που σχεδιάστηκε.
Οι μουσειολογικές προτάσεις που παρουσιάστη-
καν επιχείρησαν να ενοποιήσουν ένα εξαιρετικά 
σύνθετο εκθεσιακό περιεχόμενο, να μεταγράψουν 
με ιδιαίτερη οικονομία στα μέσα και με έμφαση 
στην αμεσότητα και την αδρότητα του αρχιτεκτονι-
κού ίχνους – μονοκονδυλιάς το πολύ ειδικό περι-
εχόμενο αυτών των εκθέσεων. 

Η ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΥ
Στην έκθεση για τον Πανσέληνο η αφετηρία για το 
σχεδιασμό του κελύφους αναζητήθηκε στον ίδιο 
το ναό του Πρωτάτου, ως δηλαδή κτιριακός τύπος, 
ως αίσθηση και ζωγραφική ενότητα, αλλά και στη 
σχέση του ναού, με την ακανόνιστη δομή που τον 
περιβάλλει. Από τη μία, το Πρωτάτο, μια κιβωτός 
με ορθογωνισμένο σχήμα, χωρίς τρούλο, με δύο 
δίρριχτες στέγες που πλέκονται σταυροειδώς, 
ένας χώρος δηλαδή με αδρή και λιτή σύνταξη, 
ενώ από την άλλη, ο περιβάλλων χώρος, ένα πε-
ρίκλειστο σχήμα, αρκετά περίπλοκο, πολύμορφο, 
γωνιώδες στην ανάπτυξη του. 
Η σχεδιαστική πρόταση για το κέλυφος της έκ-
θεσης αξιοποιεί και αναγνωρίζει τις δύο αυτές 
γεωμετρίες. Τη μία μέσα στην άλλη σε μια σχέση 
δυναμική. Η μία με αδρή και λιτή σύνταξη θα κα-
ταλάβει το κέντρο της σύνθεσης. Δύο παράλληλοι 
τοίχοι που κινούνται σε διώροφο ύψος. Ένα «ανοι-
κτό» κιβώτιο, μια κιβωτός σε απόσταση από το 
δάπεδο. Γύρω της κινείται μια δεύτερη γεωμε-
τρία, πολύμορφη και γωνιώδης. Η μία γεωμετρία 
μέσα στην άλλη σε μια νέα χωρική διατύπωση με 
την δική της γνησιότητα. 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΠΙΠΕΔΟΣ ΧΩΡΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
Και τελικά στην ενότητα των κατοικιών, κεντρική 
σχεδιαστική επιδίωξη αποτέλεσε η απόφαση να 
κατανεμηθούν οι χρήσεις και οι κινήσεις εντός 
ενός καθαρού γεωμετρικού σχήματος, εντός ενός 
παραλληλεπίπεδου χώρου. Η σχεδιαστική αυτή 
χειρονομία αποτελεί εργαλείο σχεδιαστικής οικο-
νομίας και στοχεύει στην ανάδειξη του κεντρικού 
κτιριακού όγκου αναγνωρίζοντάς τον ως το κυρί-
αρχο οντολογικό στοιχείο στο θέμα της κατοικίας. 
Μέσα από λογικές συσχετισμού επί μέρους σχη-
μάτων και ποσοτήτων, εντός ενός αυστηρού περι-
γράμματος όπου το κάθε μέρος προϋποθέτει την 
ύπαρξη του άλλου, με τη βεβαιότητα ότι τα επί μέ-
ρους στοιχεία στοχεύουν να ανακεφαλαιώσουν το 
όλο, αποδίδεται σχεδιαστικά σε μια αδρή, ενιαία 
και περιεκτική κτιριακή ενότητα. n





ΜΟΝΙΜΗ ΕΚΘΕΣΗ με 
πέντε ενότητες που φωτί-
ζουν όψεις του πολιτισμού 
που αναπτύχθηκε στη 
Μακεδονία από την αυγή 
της Προϊστορίας έως την 
ύστερη αρχαιότητα:
-  Η ζωή στην προϊστορική 
Μακεδονία
- Προς τη γένεση των 
πόλεων
- Στη Μακεδονία από τον 
7ο αι. π.Χ. ως την ύστερη 
αρχαιότητα
- Θεσσαλονίκη, Μακεδο-
νίας μητρόπολις
- Ο Χρυσός των Μακε-
δόνων
Αρχαιολογικό Μουσείο, 
Θεσσαλονίκη.

ΜΟΝΙΜΗ ΕΚΘΕΣΗ, με 
θέμα «Ανάδειξη της αθλη-
τικής ιστορίας και του 
ολυμπιακού πνεύματος. 
Ολυμπιακοί Αγώνες»,  
Ολυμπιακό Μουσείο (3ης 
Σεπτεμβρίου & Αγ. Δημη-
τρίου), Θεσσαλονίκη.

ΕΚΘΕΣΗ με τίτλο «Από-
φοιτοι 2007 – 2008», 
με έργα αποφοίτων του 
Τμήματος Εικαστικών και 
Εφαρμοσμένων Τεχνών 
της ΣΚΤ του ΑΠΘ, 18 Δε-
κεμβρίου 2008 – 25 Ιανου-
αρίου 2009, Μακεδονικό 
Μουσείο Σύγχρονης Τέ-
χνης – Γαλλικό Ινστιτούτο 
– Ινστιτούτο Γκαίτε, Θεσ-
σαλονίκη.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ

ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ 
του Εδουάρδου Σακαγι-
άν, με τίτλο «Θεατές», 4 
Δεκεμβρίου 2008 – 24 
Ιανουαρίου 2009, γκαλερί 
Καλφαγιάν (Πρ. Κορομηλά 
43), Θεσσαλονίκη.

ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ 
της Γεθσημανής, με τίτλο 
«Τέτοιες χριστουγεννι-
άτικες κουκλίτσες», 1 
Δεκεμβρίου 2008 – 7 
Ιανουαρίου 2009, Στέγη 
Γραμμάτων και Τεχνών 
Νεάπολης (Αμαθείας 23), 
Θεσσαλονίκη.

ΕΚΘΕΣΗ έργων ψηφιδο-
γραφίας και υαλογραφίας, 
στο πλαίσιο εκδηλώσεων 
«Προβολείς στους επαγ-
γελματίες», 5 Δεκεμβρί-
ου 2008 – 11 Ιανουαρίου 
2009, Τελλόγλειο (Αγ. 
Δημητρίου 159α), Θεσσα-
λονίκη.

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ 
«Ελένη» του Ευριπίδη, 
μέχρι 12 Απριλίου 2009, 
ΚΘΒΕ – Νεανική Σκηνή, 
Θέατρο Μονής Λαζαρι-
στών, Θεσσαλονίκη.
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ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙ-
ΑΣ με τίτλο «Νερό», από 
τον θεματικό κύκλο «Τα 4 
στοιχεία της φύσης και ο 
άνθρωπος», Νοέμβριος 
2008 – Ιανουάριος 2009, 
Μουσείο Φωτογραφίας 
(αποθήκη Α’, λιμάνι), Θεσ-
σαλονίκη.

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ 
«Που είναι ο Τάσος που 
ερωτεύτηκα;» της Χαρού-
λας Αποστολίδου, από 22 
Νοεμβρίου 2008, ΚΘΒΕ, 
κύκλος παραστάσεων 
«1Χ4», Μικρό Θέατρο Μο-
νής Λαζαριστών (Κολοκο-
τρώνη 25-27 Σταυρούπο-
λη), Θεσσαλονίκη.

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑ-
ΣΗ «Σαν τα σκυλιά» του 
Ρίτσαρντ Ζάιντλικ, από 26 
Δεκεμβρίου 2008, ΚΘΒΕ, 
κύκλος παραστάσεων 
«1Χ4», Μικρό Θέατρο Μο-
νής Λαζαριστών (Κολοκο-
τρώνη 25-27 Σταυρούπο-
λη), Θεσσαλονίκη.

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ 
«Ο κύκλος με την κιμωλία 
στον Καύκασο» του Μπέρ-
τολντ Μπρέχτ, από 28 
Νοεμβρίου 2008, ΚΘΒΕ, 
κύκλος παραστάσεων 
«1Χ4», Μονή Λαζαρι-
στών – σκηνή «Σωκράτης 
Καραντινός» (Κολοκοτρώ-
νη 25-27 Σταυρούπολη), 
Θεσσαλονίκη.

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑ-
ΣΗ «Σαν τα σκυλιά» του 
Ρίτσαρντ Ζάϊντλικ, από 26 
Δεκεμβρίου 2008, ΚΘΒΕ, 
κύκλος παραστάσεων 
«1Χ4», Μονή Λαζαρι-
στών – σκηνή «Σωκράτης 
Καραντινός» (Κολοκοτρώ-
νη 25-27 Σταυρούπολη), 
Θεσσαλονίκη.

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ 
«Επιστροφή στον Παρά-
δεισο» του Φίλιπ Ρίντλεϊ, 
από 30 Ιανουαρίου 2009, 
ΚΘΒΕ, κύκλος παρα-
στάσεων «1Χ4», Μονή 
Λαζαριστών – σκηνή «Σω-
κράτης Καραντινός» (Κο-
λοκοτρώνη 25-27 Σταυ-
ρούπολη), Θεσσαλονίκη.

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ 
«Ο Ερωτευμένος Πειρα-
τής» του Θέμη Μουμου-
λίδη, από 20 Νοεμβρίου 
2008, ΚΘΒΕ – Παιδική 
Σκηνή, Βασιλικό Θέατρο, 
Θεσσαλονίκη.

ΜΟΝΙΜΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ στο Λευκό Πύρ-
γο, από 1 Σεπτεμβρίου 2008:
Ισόγειο: «Ο χώρος και ο χρόνος»
1ος όροφος: «Θεσσαλονίκη- Μεταμορφώσεις»
2ος όροφος: «Μνημεία και ιστορία»
3ος όροφος: «Πατρίδα των ανθρώπων»
4ος όροφος: «Στους δρόμους του εμπορίου»
5ος όροφος: «Το τερπνόν μετά του ωφελίμου»
6ος όροφος: «Γεύσεις»

ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ (Ν. Αναγνωστόπουλος, Ν. Ανδρικόπουλος, Κ. 
Δημητριάδου, Ν. Ελευθεριάδη, Ι. Καμπέρη, Χ. Κεχαγιόγλου, Μ. Μαδένης, Φ. Μιχα-
ηλίδη, Β. Μιχαλιτσιάνου, Μ. Πελώνης, Ν. Ρίζου, Φ. Στεφανίδη και Ν. Στρατάκης), με 
τίτλο «Εορτινές παραμυθίες», 6 Δεκεμβρίου 2008 – 10 Ιανουαρίου 2009, αίθουσα 
τέχνης ΧΡΥΣΑ (Ανδρούτσου 2), Κατερίνη.

ΕΚΘΕΣΗ με τίτλο «CHEAP-PHOTO, ΦΘΗΝΗ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ», 13 Δεκεμβρίου 
2008 – 15 Ιανουαρίου 2009, γκαλερί TETTIX (Τσιμισκή και Διαλέττη 3), Θεσσαλο-
νίκη.

ΕΚΘΕΣΗ με τίτλο «Εικαστικό Πανόραμα στην Ελλά-
δα», 16 Δεκεμβρίου 2008 – 22 Φεβρουαρίου 2009, 
Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (αποθήκη Β1, 
λιμάνι), Θεσσαλονίκη.



3ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
«Ήπιες επεμβάσεις για 
την προστασία ιστορικών 
κατασκευών. Νέες τάσεις 
σχεδιασμού», 19 έως 21 
Μαρτίου 2009, Υπουργείο 
Πολιτισμού/Εφορεία 
Νεωτέρων Μνημείων 
Κ.  Μακεδονίας και ΤΕΕ/
ΤΚΜ, σε συνεργασία με τη 
Διεύθυνση Περιβάλλοντος 
& Υποδομών του ΥΜΑΘ 
και το Διατμηματικό 
Μεταπτυχιακό Πρόγραμ-
μα της Π.Σ. του Ε.Μ.Π. 
«Προστασία Μνημείων», 
Θεσσαλονίκη (e-mail: 
synedrio@monument.gr, 
http:// www.monument.
gr).

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ
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ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ «Λεωφορείο ο πόθος» 
του Τενεσί Ουίλιαμς, 14 Νοεμβρίου 2008 – 11 
Ιανουαρίου 2009, ΚΘΒΕ, Θέατρο Εταιρείας Μακε-
δονικών Σπουδών, Θεσσαλονίκη.

ΕΚΘΕΣΗ με τίτλο «Χειρώνακτες / εργα-
στήρια λέξεων, σχεδίων, εικόνων», με 
αφορμή το βιβλίο της Φωτεινής Μαργα-
ρίτη «Το εργαστήρι του συγγραφέα. Το 
εργαστήρι του αρχιτέκτονα», 26 Νοεμβρί-
ου 2008  – 6 Ιανουαρίου 2009, Σύλλο-
γος Αρχιτεκτόνων Ν. Ημαθίας (ΣΑΝΗ) 
και Κοινωνική Επιχείρηση Πολλαπλής 
Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ) Δ. Βέροιας, Χώρος 
Τεχνών, Βέροια.

ΕΚΘΕΣΗ του Δημήτρη 
Τζαμουράνη με τίτλο 
«Σημαδεμένα τοπία», σε 
συνεργασία με το ϊδρυμα 
«Κόνραντ Αντενάουερ», 
18 Δεκεμβρίου 2008 
– 1 Φεβρουαρίου 2009, 
Μακεδονικό Μουσείο 
Σύγχρονης Τέχνης, Θεσ-
σαλονίκη.

ΕΚΘΕΣΗ «Αρχαία Ελληνική Τεχνολογία: Μια 
διαχρονική προσέγγιση», 12 Νοεμβρίου 2008 
– 11 Ιανουαρίου 2009, Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ 
και Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών, υπό την αιγίδα του 
Υπουργείου Ανάπτυξης, Τελλόγλειο (Αγ. Δημητρίου 
159Α), Θεσσαλονίκη.

ΕΚΘΕΣΗ με τίτλο «Ο παράνομος τύπος στη Βόρεια 
Ελλάδα – Εθνική Αντίσταση 1941-44», 15 Νοεμβρί-
ου 2008 – 31 Ιανουαρίου 2009, Μορφωτικό Ίδρυμα 
ΕΣΗΕΜ-Θ (Στρ. Καλλάρη 5), Θεσσαλονίκη.

ΕΚΘΕΣΗ με τίτλο «Πορτραίτα από τη 
συλλογή ΜΜΣΤ», αφιερωμένη στη μνή-
μη του Γρηγορίου Νότα, 14 Δεκεμβρί-
ου 2008 – 1 Φεβρουαρίου 2009, Χώρος 
Τέχνης & Λόγου (οικία Παπασιλείου), 
Σέρρες.

ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ από το 
αρχείο του Βασίλη Μανιτάκη, με 
τίτλο «Αϊ-Στράτης: Φωτογραφι-
κά ίχνη (1940-1979)», μέχρι 15 
Ιανουαρίου 2009, Τελλόγλειο (Αγ. 
Δημητρίου 159α), Θεσσαλονίκη.

ΕΚΘΕΣΗ με τίτλο «Έργα από τη συλλογή ΜΜΣΤ 
– Δωρεά Δημήτρη Μεϊμάρογλου», 14 Δεκεμβρίου 
2008 – 1 Φεβρουαρίου 2009, εκθεσιακός χώρος 
Δ.Ε.Π.Κ.Α. Δ. Σερρών, Σέρρες.



Η «ΒΕΝΤΑΛΙΑ» ΤΩΝ ΜΟΝΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ
του Άγγελου Αγγελίδη
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Τα φώτα της δημοσιότητας δεν «πέφτουν» συχνά πάνω τους. Τα μονοθε-
ματικά μουσεία στέκουν στη σκιά των μεγάλων κρατικών μουσείων. Ωστό-
σο, καταφέρουν να «κλέψουν» λίγη από τη λάμψη τους. Αφιερωμένα σε 
«θέματα» που πραγματικά εντυπωσιάζουν τον επισκέπτη, το μέλλον τους 
προδιαγράφεται λαμπρό. Το «ΤΕΧΝΟΓΡΑΦΗΜΑ» παρουσιάζει ορισμένα 
από αυτά…

n Αγροτικό Μουσείο Πετροπηγής Καβάλας
Στις αίθουσες του, οι επισκέπτες μπορούν να θαυμάσουν παλιά αγροτικά ερ-
γαλεία αλλά και να δουν από κοντά ένα αγροτικό σπίτι της περιοχής του περα-
σμένου αιώνα! Η δημιουργία ενός αγροτικού μουσείου ήταν όνειρο ζωής για 
τον κ. Κώστα Λαζαρίδη, κάτοικο της Πετροπηγής. Αν κι ο ίδιος προέρχονταν 
από αγροτική οικογένεια, προτίμησε να εργαστεί ως οδηγός στο ελληνικό δη-
μόσιο. Ωστόσο, η αγάπη του για την αγροτιά δεν έσβησε ποτέ…
Για περισσότερα από 23 χρόνια συγκέντρωνε με κόπο και θυσίες ότι παλιό 
αγροτικό εργαλείο έβρισκε από φίλους και γνωστούς. Για κάποιο χρονικό 
διάστημα, το σπίτι του έμοιαζε με… μουσείο. Το 1999 το παλιό πέτρινο δη-
μοτικό σχολείο της Πετροπηγής Καβάλας έβαλε λουκέτο καθώς δεν υπήρ-
χαν πολλά παιδιά. Ο κ. Λαζαρίδης απευθύνθηκε στο δήμο Χρυσούπολης 
(όπου υπάγεται το χωριό) ζητώντας να του παραχωρηθεί ο χώρος προκει-
μένου να τον μετατρέψει σε αγροτικό μουσείο. Για να πετύχει τον σκοπό του 
ίδρυσε το Μορφωτικό και Πολιτιστικό Σύλλογο Πετροπηγής Χρυσούπολης 
«το Δουκάλιο». Το αίτημά του έγινε δεκτό κι σιγά – σιγά το μουσείο άρχισε 
να στήνεται. Οι πρώτοι επισκέπτες πέρασαν την πόρτα του και ξεναγήθηκαν 
στους χώρους του, το 2001. 
Από την αρχή της λειτουργίας του το έχουν επισκεφτεί μαθητές από 200 
σχολεία όλης της χώρας. Το ραντεβού κλείνεται τηλεφωνικά με τον κ. Λα-
ζαρίδη, ο οποίος αναλαμβάνει και την ξενάγηση στους χώρους. Εισιτήριο 
δεν υπάρχει, ενώ κάθε μέλος του Συλλόγου καταβάλει δέκα ευρώ το χρόνο. 
Ενίσχυση προσφέρει και ο Δήμος Χρυσούπολης, ο οποίος κάθε έτος δίνει το 
ποσό των 800 ευρώ στον Σύλλογο για τα έξοδα του Μουσείου. 
Το Αγροτικό Μουσείο βρίσκεται στην είσοδο του χωριού, σε έκταση έξι 
στρεμμάτων και τα αντικείμενα στεγάζονται στο δημοτικό σχολείο συνολι-
κού εμβαδού 130 τετραγωνικών μέτρων. Έχει περιφραγμένο χώρο, γήπεδο 
μπάσκετ και ποδοσφαίρου, παιδική χαρά, κυλικείο, μεγάλη αυλή με δεκά-
δες δέντρα. Το κυλικείο λειτουργεί σαν αναψυκτήριο ή κατόπιν συνεννόησης 
σαν ψησταριά.
Ο δήμος Χρυσούπολης κατάφερε να εντάξει το έργο της επέκτασης του 
Αγροτικού Μουσείου σε Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα. Ο προϋπολογισμός του 
έργου ανέρχεται σε 120.000 ευρώ και σε σύντομο χρονικό διάστημα τα συ-
νεργεία θα πιάσουν δουλειά προκειμένου να στεγαστούν και τα υπόλοιπα 
αντικείμενα, τα οποία βρίσκονται στο σπίτι του κ. Λαζαρίδη. 

n Μουσείο Απολιθωμένου Δάσους Νόστιμου Καστοριάς

Τα εκθέματά του είναι απολιθωμένα: τροπικά φυτά, θαλάσσιοι οργανισμοί, 
οστά και δόντια χερσαίων σπονδυλωτών. Πρόκειται για ένα από τα ομορφό-
τερα απολιθωμένα δάση στον κόσμο. 
Ο όρος «απολιθωμένο δάσος» αναφέρεται στο οικοσύστημα του παρελ-
θόντος το οποίο κάτω από ευνοϊκές συνθήκες απολιθώθηκε, πέτρωσε. Το 
απολιθωμένο δάσος Νοστίμου Καστοριάς, δημιουργήθηκε εξαιτίας των 
ευνοϊκών συνθηκών απολίθωσης που επικρατούσαν στην περιοχή κατά τον 
Καινοφυτικό αιώνα, δηλαδή πριν από 65 εκατομμύρια χρόνια και πιο συγκε-
κριμένα κατά την περίοδο του Κατώτερου Μειόκαινου (23 έως 17 εκατομμύ-
ρια χρόνια πριν). Οι κλιματικές συνθήκες που επικρατούσαν τότε επέτρεπαν 
την ανάπτυξη εκτεταμένων υποτροπικών δασών σε μία περιοχή με έντονο 
γεωμορφολογικό ανάγλυφο και με πολλά ενεργά ηφαίστεια. Η δημιουργία 
του πέτρινου δάσους συνδέεται, κατά κανόνα, άμεσα με την ηφαιστειακή 
δράση της ευρύτερης περιοχής. Έτσι, σε περίοδο έντονης ηφαιστειακής 
δραστηριότητας εκσφενδονίζονταν από τον κρατήρα του ηφαιστείου λά-
βες, πυροκλαστικά υλικά και η ηφαιστειακή σκόνη, η οποία κάλυψε το 
οικοσύστημα της περιοχής. Ταυτόχρονα, με την ηφαιστειακή δράση δημι-
ουργήθηκαν θερμά διαλύματα πλούσια σε διοξείδιο του πυριτίου, τα οποία 
εισέδυσαν και διαπότισαν τα ηφαιστειακά πετρώματα στα οποία ήδη βρι-
σκόταν εγκλεισμένη η χλωρίδα και πανίδα της περιοχής κι έτσι άρχισε η 
διαδικασία της κύριας απολίθωσης, δηλαδή η αντικατάσταση μόριο προς 
μόριο της εύθαρτης οργανικής ύλης, από τη δυσδιάβρωτη ανόργανη ύλη του 
περιβάλλοντος. 
Το απολιθωμένο δάσος καλύπτει περιμετρικά όλη την έκταση του Νόστι-
μου και προεκτάσεις του έχουν εντοπιστεί σε περιοχές των γύρω οικισμών. 
Μέχρι στιγμής έχουν βρεθεί και προσδιοριστεί πολλά και διαφορετικά είδη 
σπανίων φυτικών απολιθωμάτων ηλικίας 20 εκατομμυρίων ετών, όπως: κορ-
μοί, κλαδιά και ρίζες φοινίκων, σεκόγιων, κανελών και προγονικών μορφών 
πεύκης. Επίσης, απολιθωμένοι θαλάσσιοι οργανισμοί όπως: στρειδιών, αχι-
νών, αστεριών, χτενιών, κώνων, κοραλλιών, δοντιών λευκών καρχαριών κ.α. 
Επιπλέον, βρέθηκαν απολιθωμένα οστά και δόντια χερσαίων σπονδυλωτών 
τα οποία ανήκαν σε πρόγονο του σημερινού ελέφαντα (συγγενική μορφή των 
Μαμούθ) που έζησαν πριν από περίπου 3,5 εκατομμύρια χρόνια.
Το απολιθωμένο δάσος του Νόστιμου Καστοριάς αποτελεί, σύμφωνα με τον 
καθηγητή κ. Ευάγγελο Βελιτζέλο, ένα σπάνιο γεωλογικό μνημείο με παγκό-
σμια ακτινοβολία στον κόσμο των γεωεπιστημών. 

n Φαρμακευτικό Μουσείο Θεσσαλονίκης



Όργανα, σκεύη, έπιπλα, μηχανήματα, βιβλία, συγγράμματα, συνταγές, φαρ-
μακευτικά έντυπα, φυτολόγια, δρόγες, φαρμακευτικές ουσίες και φαρμα-
κοτεχνικές μορφές φιλοξενούνται στο μοναδικό Ελληνικό Φαρμακευτικό 
Μουσείο. Βρίσκεται στον Φοίνικα της Θεσσαλονίκης και ανήκει στο Φαρ-
μακευτικό Σύλλογο της πόλης, ο οποίος δαπάνησε μόλις 15.000 ευρώ για τη 
δημιουργία του καθώς στηρίχθηκε σε πολλές δωρεές. 
«Η χώρα μας, η οποία ‘γέννησε’ τον Ιπποκράτη, το Διοσκουρίδη και το Γα-
ληνό, ήταν από τις μοναδικές στην Ευρώπη που δεν είχε ένα Φαρμακευτι-
κό Μουσείο», είπε ο πρόεδρος του Συλλόγου, Κυριάκος Θεοδοσιάδης. Στο 
Μουσείο φιλοξενούνται περισσότερα από 3.000 αντικείμενα. Το παλιότερο 
από αυτά είναι ένα βιβλίο με συνταγές του Διοσκουρίδη, το οποίο τυπώθηκε 
το 1598 σε χειροποίητο χαρτί. Επίσης, εκτίθεται ένα κινητό φαρμακείο του 
1800 το οποίο βρισκόταν στην καμπίνα καπετάνιου πολεμικού πλοίου. Επί-
σης, παρουσιάζονται φαρμακευτικά βιβλία από την εποχή του Όθωνα καθώς 
και ιστορικά διαφημιστικά δελτάρια. Στον χώρο του Μουσείου δεσπόζει το 
έπιπλο που είχε το 1889 στο φαρμακείο του στον Βόλο ο Ζαφείρης Σφύρας. 
Το ύψος του φτάνει τα πέντε μέτρα και κατασκευάστηκε στην Αυστρία. 
«Το πρώτο κατάστημα-φαρμακείο φέρεται να λειτούργησε τον 7ο αι. μ.Χ. 
στο Βυζάντιο και ήταν ιδιοκτησίας του Μινεψού», τόνισε η διευθύντρια του 
Μουσείου, Ευαγγελία Βαρέλλα. «Τα πρώτα φαρμακεία ήταν σαν ένα ‘καλό 
καφενείο’. Καθημερινά, το επισκέπτονταν ο δάσκαλος, ο παπάς, ο πρόεδρος 
του χωριού. Φυσικά, το επισκέπτονταν και οι ασθενείς. Στις αρχές του 1900 
λειτουργούσαν και ως μικροβιολογικά εργαστήρια. Ορισμένα διέθεταν και... 
γιατρούς. Εξέταζαν σε χώρο εντός του καταστήματος τους ασθενείς, τους 
έδιναν τη συνταγή, την οποία οι ασθενείς παρέδιδαν στους φαρμακοποιούς 
που με τη σειρά τους έφτιαχναν τα φάρματα. Τα παλιά χρόνια, όλα τα φάρ-
μακα γινόταν από τα χέρια των φαρμακοποιών. Όσο τα χρόνια προχωρούσαν, 
τόσο τα φαρμακεία μετατρέπονταν σε ‘μίνι νοσοκομεία’ καθώς μπορούσαν 
να κάνουν στους ασθενείς μία σειρά από εξετάσεις. Πλέον ο φαρμακοποιός 
παίρνει έτοιμα τα φάρμακα και απλά τα πουλά», πρόσθεσε ο κ. Θεοδοσιά-
δης. Η επίσκεψη στο Μουσείο είναι δωρεάν. Οι μαθητές που θα το επισκε-
φτούν θα μπορούν να φτιάξουν με τα χέρια τους διάφορες φαρμακευτικές 
αλοιφές, στο πλαίσιο ειδικού προγράμματος του ΑΠΘ.

n Μουσείο Άγριας Πανίδας ΑΠΘ
Τη δυνατότητα να δουν από κοντά βαλσαμωμένο θαλασσαετό, αίγαγρο, βί-
δρα και αγριόκοτα που έχει εξαφανισθεί πλέον στην Ελλάδα, δίνει στους 
επισκέπτες το ανακαινισμένο Μουσείο Άγριας Πανίδας που εγκαινιάστηκε 
στη Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του ΑΠΘ. Παράλληλα, 

έγιναν και τα εγκαίνια και του νεοϊδρυθέντος ενυδρείου με 25 είδη ψαριών 
του γλυκού νερού.
«Η ανανέωση του μουσείου αφορά στις εικόνες που έχουν τοποθετηθεί 
πίσω από τα εκθέματα και απεικονίζουν το βιότοπό τους, η μερική ανακαί-
νιση του χώρου, η προσθήκη άλλων 15 ειδών όπως και η ίδρυση του ενυ-
δρείου» ανέφερε ο αναπληρωτής καθηγητής δασολογίας Χρήστος Βλάχος. 
Στο μουσείο εκτίθενται συνολικά 250 είδη άγριας πανίδας, ανάμεσά τους 
μία αρκούδα, ένας πελεκάνος, μια αλεπού, ένας λύκος, ένα αγριογούρουνο, 
μία αγριόγατα και πολλά όρνια.
«Κάποια είδη είναι υπό εξαφάνιση και περιήλθαν σε μας είτε από κυνηγούς, 
είτε από οδηγούς που τα βρήκαν σκοτωμένα στο δρόμο ενώ πριν από λίγες μέ-
ρες, η κτηνιατρική σχολή μας παραχώρησε περίπου 200 εκθέματα ειδών της 
άγριας πανίδας για τον εμπλουτισμό του μουσείου μας» τόνισε ο κ. Βλάχος.
Όλα τα εκθέματα ταξινομήθηκαν ανά ομάδες και ανά βιοτόπους και στο ενυ-
δρείο παρέχεται η δυνατότητα ξενάγησης με ακουστικά απ΄ όπου δίνονται 
πληροφορίες για το κάθε είδος ξεχωριστά. Στόχος των υπευθύνων, είναι 
η ενημέρωση των πολιτών για τα είδη της άγριας πανίδας και ψαριών του 
γλυκού νερού της πατρίδας τους και η ενίσχυση της περιβαλλοντικής συ-
νείδησης των μαθητών. Ωστόσο, η παντελής έλλειψη κρατικής, οικονομικής 
ενίσχυσης, δυσχεραίνει σύμφωνα με τον διευθυντή του εργαστηρίου άγριας 
πανίδας και ιχθυοπονίας γλυκέων υδάτων, καθηγητή Νίκο Παπαγεωργίου, 
την επίτευξη των στόχων τους.
Όπως έγινε γνωστό, πολλοί λίγοι ξέρουν ότι η Ελλάδα διαθέτει (μετά την Ισπα-
νία) την πιο πλούσια βιοποικιλότητα ζωικών ειδών στην Ευρώπη, καθόσον στον 
κατάλογο της περιλαμβάνονται 427 είδη πτηνών, 116 θηλαστικών, 59 ερπετών 
και 19 αμφιβίων. Πολλοί λιγότεροι γνωρίζουν επίσης το γεγονός ότι η Ελλάδα 
που διατρέχεται από πολλούς ποταμούς και περιλαμβάνει σημαντικό αριθμό 
λιμνών, έχει την πιο πλούσια ιχθυοπαγίδα των γλυκών νερών στην Ευρώπη. 
«Αδυνατούμε να κάνουμε οργανωμένες ξεναγήσεις γιατί δεν υπάρχει αρ-
μόδιος υπάλληλος, ο χώρος είναι μικρός και χρειάζεται και άλλες εργασί-
ες εξωραϊσμού ενώ η συντήρηση των εκθεμάτων γίνεται με πενιχρά μέσα» 
διευκρίνισε. Ευχήθηκε, «μελλοντικά το ΑΠΘ με το επιστημονικό προσωπι-
κό που διαθέτει και το πλήθος των εκθεμάτων που υπάρχουν στα διάφορα 
εργαστήριά του, να υλοποιήσει την κατασκευή ενός σύγχρονου μουσείου 
και ενυδρείου που θα κοσμούν την πόλη».

n Μουσείο Αλιείας Μουδανιών
Περισσότεροι από 4.000 μαθητές από όλη την χώρα έχουν επισκεφτεί το 
μοναδικό για την Ελλάδα «Μουσείο Αλιευτικών Σκαφών κι Εργαλείων», που 
βρίσκεται στα Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής. Το Μουσείο λειτουργεί ως πόλος 
έλξης και για τους ενήλικες λάτρεις της θάλασσας και φιλοξενεί σπουδαίες 
εκδηλώσεις οι οποίες σχετίζονται πάντα με το υγρό στοιχείο…
Σύμφωνα με την υπεύθυνη του, κ. Εύη Παπαδοπούλου, το μουσείο δεν περιορί-

Η «ΒΕΝΤΑΛΙΑ» ΤΩΝ ΜΟΝΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ
του Άγγελου Αγγελίδη
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ζει την αποστολή του στη διατήρηση των μαρτυριών της συλλογικής μνήμης. 
«Λειτουργεί ως μέσο επικοινωνίας σε ένα ζωντανό και δυναμικό περιβάλλον 
που προσκαλεί σε συμμετοχή, μάθηση, ψυχαγωγία και προσφέρει ποικιλία 
ερεθισμάτων για περαιτέρω αναζήτηση και επιμόρφωση. Έχει έναν έντονα 
εκπαιδευτικό και ερευνητικό ρόλο, ενισχύοντας παράλληλα την τοπική ταυ-
τότητα και τη σύνδεση με την ιστορία. Στοχεύει επίσης στην ενδυνάμωση της 
οικονομίας της περιοχής, αποτελώντας μαζί με το φυσικό περιβάλλον, το 
συγκριτικό πλεονέκτημα της στις προσφερόμενες τουριστικές υπηρεσίες», 
πρόσθεσε.
Αρχαίες άγκυρες, βαμβακερά δίχτυα, απλάδια και μανωμένα, κιούρτοι 
και καμάκια για αχινούς, αγκίστρια και παραγάδια, μπαλότσες και μακα-
ράδες, ροκάνια και τριβίδια, μπούσουλες, φανοί και ουράνιες σφαίρες, 
είναι ορισμένα από τα αντικείμενα της έκθεσης. Τρισδιάστατες αναπα-
ραστάσεις τεχνικών αλιείας, όπως το νταλιάνι, η πεζότρατα, το γρι-γρι, 
ομοιώματα σκαφών, όπως η κωπήλατη τράτα και μηχανότρατα με γάστρα 
καραβόσκαρου καθώς και πλούσιο εικονογραφικό υλικό και εύληπτα 
κείμενα συμπληρώνουν τα σπάνια αλιευτικά αντικείμενα. Ιδιαίτερο έκθε-
μα του Μουσείου είναι ο μπουγιαντές, ένα παραδοσιακό αλιευτικό σκα-
ρί που χρησιμοποιούνταν στη θάλασσα του Μαρμαρά και στη χώρα μας 
έγινε γνωστό από τους πρόσφυγες. Έναν μπουγιαντέ έφερε από τα παλιά 
Μουδανιά το 1922 ο Χρήστος Λεοντής, δεμένο πίσω από το οχηματαγωγό 
«Λέρος», που μετέφερε πρόσφυγες. Ο μπουγιαντές της έκθεσης κατα-
σκευάστηκε με βάση μαρτυρίες ηλικιωμένων ψαράδων και την πείρα του 
ναυπηγού σε παραδοσιακά σκάφη.
Η περιήγηση δε σταματά εδώ, συνεχίζει μέσα από το μαγευτικό κόσμο του 
βυθού και τη γνωριμία με τις υποβρύχιες πολιτείες και τους θαλάσσιους 
οργανισμούς, από τα μικροσκοπικά φύκη έως τα μεγαλόσωμα ζώα. Φω-
τογραφικό υλικό, ταινίες, κινούμενες εικόνες, θαλάσσιοι οργανισμοί και η 
επιβλητική παρουσία της στολής ενός δύτη του παρελθόντος αναδεικνύ-
ουν το θαλάσσιο πλούτο. Μέσα από αυτόν το γεμάτο χρώματα και περίερ-
γες μορφές υποβρύχιο κόσμο, προβάλλει η κατασκευαστική τελειότητα 
και ομορφιά των οστράκων, με την παρουσίαση της συλλογής. Ξεκίνησε 
τη λειτουργία του πριν από τέσσερα χρόνια και πολλοί ήταν εκείνοι που 
εργάστηκαν ακούραστα για τη δημιουργία του. 

n Μουσείο Οίνου Γεροβασιλείου

Ιστορίες αμπέλου και οίνου βγαλμένες από τα βάθη των αιώνων διηγού-
νται οι εικόνες και ο ήχος, εργαλεία, μπουκάλια και εκατοντάδες ανοιχτή-
ρια στο πρώτο επιστημονικό μουσείο Οίνου στην Ελλάδα. 
Μέσα στο σύγχρονο οινοποιείο του Κτήματος Γεροβασιλείου –δίπλα στις 
υπόγειες κάβες παλαίωσης- βρίσκεται ένα μουσείο αμπελουργικής τέ-
χνης. Ο Βαγγέλης Γεροβασιλείου, με μεράκι όχι μόνο για την παραγωγή 

ποιοτικών κρασιών αλλά και για την ανάδειξη της πολιτιστικής μας κλη-
ρονομιάς, έχει συλλέξει ο ίδιος από το 1976 από διάφορες χώρες του κό-
σμου κομμάτια μοναδικής σημασίας για το αμπέλι, το κρασί και όχι μόνο.
Ο επισκέπτης μπορεί να θαυμάσει μία σειρά από 28 σπάνιες χειροποίητες 
στροφιλιές - πατητήρια (18-20ου αι.), που αποτελούν παγκόσμια οινική 
και μουσειακή ιδιαιτερότητα. Η συλλογή των φιαλών κρασιού (16-20ου 
αι.) δείχνει την εξέλιξή τους στο χρόνο και ανάμεσά τους βρίσκεται και 
η πρώτη φιάλη του κρασιού που κατασκευάστηκε το 1520. Στο μουσείο 
φιλοξενούνται επίσης αμφορείς των μυκηναϊκών και βυζαντινών χρόνων, 
εργαλεία βαρελοποιίας (19-20ου αι.), εξοπλισμός χημείου οινοποιείου 
(19-20ου αι.), κάνουλες βαρελιών (18ου αι.), κλαδευτήρια, ραντιστήρες, 
χειροκίνητες μηχανές ταπώματος (19-20ου αι.) και διάφορα άλλα παλιά 
μηχανήματα και εργαλεία του αμπελουργού και του γεωργού.
Το πιο σημαντικό τμήμα του μουσείου είναι η συλλογή των ανοιχτηριών 
φιαλών κρασιού, που είναι η μοναδική συλλογή σε όλη την Ελλάδα και 
από τις πιο σπάνιες σ’ολόκληρο τον κόσμο εξαιτίας του πλήθους αλλά και 
της σπανιότητας των ίδιων των ανοιχτηριών. Αποτελείται από 1300 περί-
που ανοιχτήρια, που χρονολογούνται από τον 18ο αιώνα.
Τα εγκαίνια του Μουσείου έκανε πρόσφατα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, 
Κάρολος Παπούλιας. Τον υποδέχθηκε στις εγκαταστάσεις ο κ. Γεροβα-
σιλείου, ο οποίος έκανε μια μικρή αναδρομή στην ιστορία της οινοπα-
ραγωγής στην ευρύτερη περιοχή. Στη συνέχεια, έδειξε στον κ. Παπούλια 
ορισμένα από τα κρασιά του κτήματος που έχουν τιμηθεί με διεθνείς δι-
ακρίσεις ποιότητας και συγκαταλέγονται, με βάση τα παγκόσμια κριτήρια 
κατάταξης, μεταξύ των καλύτερων κρασιών στον κόσμο. Ο Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας δοκίμασε ένα ποτήρι κρασί της ποικιλίας Μαλαγουζιά και 
υπέγραψε στο βιβλίο επισκεπτών.
Τον κ. Παπούλια ξενάγησε στο μουσείο η καθηγήτρια Ιστορίας της Τέχνης 
και Μουσειολογίας Ματούλα Σκαλτσά. Η κ. Σκαλτσά ανέφερε, μεταξύ άλ-
λων, ότι στη γενέτειρά του, την Ήπειρο, υπάρχουν ενδείξεις παραγωγής 
κρασιού από άγριο σταφύλι κατά την προϊστορική περίοδο, που είναι και οι 
πρώτες σχετικές καταγραφές στον ελλαδικό χώρο, πριν από 50.000 χρόνια. 

n Μουσείο Καπνού Καβάλας

Ο χώρος μυρίζει… καπνό και ταξιδεύει τον επισκέπτη σε παλιές εποχές. 
Το αγροτικό προϊόν που «απογείωσε» την ελληνική ύπαιθρο έχει πλέον 
μετατραπεί σε… μουσειακό είδος! Το ένα και μοναδικό Μουσείο Καπνού 
βρίσκεται στην πάλαι πότε «Μέκκα του καπνού», Καβάλα.
Το μουσείο περιλαμβάνει μία μεγάλη ποικιλία αντικειμένων, καθώς και αρ-
χειακού υλικού (φωτογραφίες, έγγραφα, έντυπο υλικό) που σχετίζονται με 
την καλλιέργεια, την παραγωγή, την αγροτική και εμπορική επεξεργασία του 
καπνού, τα βιομηχανικά καπνικά προϊόντα και τα εκθεσιακά καπνοδείγμα-
τα, καθώς και την κοινωνική, οικονομική, τεχνολογική και πολιτιστική ιστο-
ρία της πόλης της Καβάλας, της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, όλης 
της Ελλάδας και των ευρωπαϊκών χωρών που παράγουν, επεξεργάζονται, 
εμπορεύονται και παρασκευάζουν προϊόντα καπνού. Αξίζει να σημειωθεί το 
γεγονός ότι καθημερινά το μουσειακό-αρχειακό υλικό συνεχώς εμπλουτί-
ζεται με στόχο την αναγωγή του Μουσείου Καπνού σε ένα σύγχρονο και άρ-
τια οργανωμένο πολιτιστικό πόρο, ικανό να λειτουργήσει και ως αξιόλογος 
τουριστικός – οικονομικός πόρος τόσο για την τοπική κοινωνία, όσο και για 
τη χώρα. Επίσης, μέσα από τη συγκέντρωση υλικού που αναφέρεται στα πο-
λιτιστικά και εθνοκοινοτικά σωματεία (Θρακιώτες, Μικρασιάτες, Αρμένιοι, 
Εβραίοι – που αποτέλεσαν τον κορμό της καπνοκαλλιέργειας, της επεξερ-
γασίας και του καπνεμπορίου), φιλοδοξεί να αποτελέσει πολιτιστικό σημείο 
αναφοράς του πληθυσμού της Καβάλας και της περιοχής της.
«Κάθε χρόνο δεχόμαστε περίπου 10.000 επισκέπτες με ελεύθερη είσο-
δο», δήλωσε ο πρόεδρος του Μουσείου Γιάννης Βύζικας. Πέρασε περί-
που μισός αιώνας από τότε που η πόλη της Καβάλας έχασε τα «σκήπτρα», 
ως… πρωτεύουσα του καπνού. Μέχρι τότε ασχολούνταν με τον κλάδο 
της επεξεργασίας καπνού περίπου 16.000 κάτοικοι της Καβάλας. «Σχε-
δόν κάθε οικογένεια είχε από ένα ή και δύο μέλη της που δούλευαν στα 
καπνά. Έχουμε δεχτεί επισκέπτες από τη Τουρκία που οι πρόγονοι τους 
δούλευαν στα καπνά, να έρχονται στο Μουσείο για να δουν τις συνθήκες 
κάτω από τις οποίες εργάζονταν», πρόσθεσε ο κ. Βύζικας. Η άνοδος της 
επεξεργασίας καπνού στη Μακεδονική πόλη σχετίζονταν άμεσα με το… 
βραχώδες έδαφός της. «Ήταν αυτό που διατηρούσε σταθερή τη θερμο-
κρασία σε όλη την περιοχή 24 ώρες την ημέρα. Σε συνδυασμό με τα υψη-
λά επίπεδα υγρασίας έκαναν τις συνθήκες ιδανικές για την επεξεργασία 
του καπνού. Τότε, τα φύλλα χρειάζονται έξι μήνες για να αποξηρανθούν», 
πρόσθεσε ο κ. Βύζικας. n
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Συγχαρητήρια επιστολή προς τους συναδέλφους 
Μάρκο Ι. Ασσέλ, Ιωάννη Μ. Ασσέλ και Κωνσταντί-
νο Ε. Κακοσίμο απέστειλε στο «Τ» ο μηχανολόγος-
ηλεκτρολόγος Ερωτόκριτος Τσίγκας, για το άρθρο 
τους με τίτλο «Δείκτες Δυσφορίας», που δημο-
σιεύτηκε στο τεύχος 362. Ο κ. Τσίγκας προτείνει, 
ωστόσο και μια διόρθωση του όρου “Προσωπικός 
Δείκτης Δυσφορίας PMV (Predicted Mean Value)”, 
που αναφέρεται στο άρθρο.
“Κύριε Διευθυντή, Θα ήθελα να συγχαρώ τους κ.κ. 
Μάρκο Ι. Ασσέλ, Ιωάννη Μ. Ασσέλ και Κωνσταντίνο 
Ε. Κακοσίμο για το άρθρο τους με τίτλο “Δείκτες 
Δυσφορίας - www.airquality.gr” που δημοσιεύτηκε 
στο τεύχος 362 στο Τεχνογράφημα και ακόμη για την 
εξαίρετη εργασία τους με το site “www.airquality.
gr” που παρέχει χρήσιμα στοιχεία για τις συνθήκες 
που επικρατούν καθημερινά από άποψη θερμικής 
άνεσης σε συνθήκες εξωτερικού περιβάλλοντος.
Θα πρέπει να παρατηρήσω όμως ότι επιβάλλεται η διόρ-
θωση του όρου  “Προσωπικός  Δείκτης Δυσφορίας PMV 
(Predicted Mean Value)” που αναφέρεται στο άρθρο.
Ο διάσημος καθηγητής Povl Ole Fanger (1934-
2006) με μια μεγάλη ομάδα ατόμων έκανε σε ένα 
χώρο με ελεγχόμενες θερμικές συνθήκες μια 
ερευνητική δημοσκόπηση. Κάθε άτομο που συμ-
μετείχε παρέμενε διαδοχικά εκ περιτροπής στον 
ίδιο χώρο υπό διάφορες συγκεκριμένες θερμικές 
καταστάσεις και συνθήκες και κατέγραφε το πώς 
υποκειμενικά αισθάνθηκε από θερμική άποψη, 
δηλαδή αν κρύωνε, αν αισθανόταν άνετα ή αν ζε-
σταινόταν και αυτό με χρήση βαθμολογίας με μια 
αυθαίρετη μοναδιαία κλίμακα από το -4 (πολύ 
κρύο) ως το +4 (πολύ ζέστη) που όρισε ο ίδιος ο 
Fanger. Από την έρευνα που έγινε και με βάση τη 
φυσική της μεταφοράς θερμότητας και την υπο-
κειμενική αίσθηση και φυσική αντίδραση κάθε 
ατόμου στις εκάστοτε σταθερές κατά περίπτωση 
συνθήκες περιβάλλοντος έγινε δυνατή η κατάρτιση 
μιας εμπειρικής εξίσωσης PMV (Predicted Mean 
Vote, Προβλεπόμενη Μέση Ψήφος) που καθόριζε 
προκαταβολικά την άποψη που γενικά θα είχε μια 
ομάδα ατόμων για τις εκάστοτε θερμικές καταστά-
σεις. Από την καμπύλη αυτή ήταν δυνατό στη συνέ-
χεια να προβλεφθεί  και να καθοριστεί το Εκατο-
στιαίο Ποσοστό των Δυσαρεστημένων Ατόμων από 
τις θερμικές συνθήκες που θα επικρατούσαν στο 
χώρο (PPD, Predicted Percentage Dissatisfied).
Βασικά, με εξαίρεση τα άτομα που θα είναι δυσα-
ρεστημένα από τις θερμικές συνθήκες που θα επι-
κρατούν σε μια συγκεκριμένη περίοδο, τα υπόλοιπα 
άτομα δε θα αισθάνονται ακριβώς κατά τον ίδιο τρό-
πο αλλά γενικά θα εκτιμούν σε πολύ μεγάλο ποσο-
στό ότι βρίσκονται σε ανεκτά όρια θερμικής άνεσης.
Επιπλέον θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι ο αναφερό-
μενος ως Δείκτης Δυσφορίας (Thom’s Discomfort 
Index) θα έπρεπε να καθοριστεί ως Δείκτης Έλ-
λειψης Θερμικής Άνεσης. Ο δείκτης αυτός προσ-
διορίζει τη θερμική ευφορία ή  δυσφορία σε ένα 
εξωτερικό περιβάλλον υπό διάφορες συνθήκες 
υγρασίας και θερμοκρασίας και ουσιαστικά περι-
λαμβάνει τα στοιχεία που καθορίζουν την περιοχή 
άνεσης και του περιβάλλοντος τμήματος του ψυ-
χρομετρικού διαγράμματος της ASHRAE. Τέλος 
πιστεύω ότι θα έπρεπε να αλλάξει και ο τίτλος του 
άρθρου και αντί να γράφει “Δείκτες Δυσφορίας - 
www.airquality.gr” να γράφει “Δείκτες Θερμικής 
Άνεσης Περιβάλλοντος - www.airquality.gr” γιατί 
ουσιαστικά αυτός είναι και  ο τελικός στόχος που 
επιδιώκεται από το site.  n

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ 
ΕΠΙΣΤΟΛΗ
του Eρωτόκριτου Tσίγκα, Η

Στην ανάπτυξη της ενεργειακής αξιοποίησης των 
αποβλήτων στην Ελλάδα, αλλά και στη «διάσω-
ση» της ελληνικής γης για τις μελλοντικές γενιές, 
στοχεύει το νεοσυσταθέν Συμβούλιο Ενεργειακής 
Αξιοποίησης Αποβλήτων «ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ» - WTERT 
Ελλάς, η επίσημη παρουσίαση του οποίου πραγ-
ματοποιήθηκε στις 21/11, στην Αθήνα, στo πλαίσιο 
του  3ου Διεθνούς Συνεδρίου  «ENERTECH 08». 
Το «ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ» (www.wtert.gr) ιδρύθηκε τον 
Ιούλιο 2008 από το Κέντρο Περιβαλλοντικής Μηχα-
νικής («Earth Engineering Center») του Columbia 
University της Νέας Υόρκης, το Εργαστήριο Θερ-
μοδυναμικής και Φαινομένων Μεταφοράς της Σχο-
λής Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ, το Εργαστήριο 
Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μη-
χανικής του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών 
του ΑΠΘ και την INTRAKAT. Συμμετέχουν επίσης 
η CEWEP, το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, 
το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, το Πανεπιστήμιο Θεσ-
σαλίας, το Πολυτεχνείο Κρήτης, το Πανεπιστήμιο 
Αιγαίου, τα Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας και Πειραιά. 
Κεντρική ιδέα του Συμβουλίου μέσω της στενής 
συνεργασίας ακαδημαϊκών, ερευνητικών, δημο-

«ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ-WRET ΕΛΛΑΣ» 
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

σίων και βιομηχανικών φορέων, είναι να βοηθή-
σει την Ελλάδα να αναπτύξει την ενεργειακή αξιο-
ποίηση αποβλήτων. 
Αποστολή του είναι η ανάπτυξη της Αειφόρου 
Διαχείρισης Αποβλήτων (ΑΔΑ) στην Ελλάδα, που 
περιλαμβάνει όλο τον κύκλο ζωής της διαχείρι-
σης αποβλήτων, με κριτήρια την ελαχιστοποίηση 
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, όπως και τη 
μεγιστοποίηση ανάκτησης υλικών και ενέργειας, 
χρησιμοποιώντας την επιστημονική γνώση των 
διαφόρων τεχνολογιών διαχείρισης αποβλήτων 
στην χώρα μας και παγκοσμίως.
Στη διάρκεια της παρουσίας αναφέρθηκε ότι η 
καύση απορριμμάτων, με ταυτόχρονη παραγωγή 
ενέργειας, χρησιμοποιείται σε περισσότερες από 
600 μονάδες παγκοσμίως, με στόχο την επίλυση 
του εξαιρετικά επίκαιρου προβλήματος της δια-
χείρισης των 5,5 εκατ. τόνων ετήσια παραγόμενων 
οικιακών απορριμμάτων στη χώρα μας.
Μεγάλης σημασίας υπήρξε η συμμετοχή της 
Δρος Ella Stengler, διευθύνουσας συμβούλου της 
Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Μονάδων Ενεργει-
ακής Αξιοποίησης Αποβλήτων (CEWEP). n

Οι τελευταίες εξελίξεις γύρω από τα πρότυπα 
στην οικονομία, τα τρόφιμα και τις υπηρεσίες, πα-
ρουσιάστηκαν στη Θεσσαλονίκη, το διήμερο 21-
22 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο του 3ου Πανελλήνιου 
Συνεδρίου για την Τυποποίηση, τα Πρότυπα και 
την Ποιότητα, το οποίο συνδυάστηκε με την απο-
νομή των βραβείων ΕΝΕΠΡΟΤ 2008.
Την έναρξη των εργασιών του συνεδρίου, που τελού-
σε υπό την αιγίδα του υπουργείου Ανάπτυξης, κήρυ-
ξε ο αρμόδιος υφυπουργός, Σταύρος Καλαφάτης. Το 
συνέδριο διοργάνωσε η «Ένωση Ελλήνων Επιστη-
μόνων για την Προτυποποίηση και την Τυποποίηση» 
(ΕΝΕΠΡΟΤ), με συνδιοργανωτές το ΑΠΘ (μέσω του 
Γραφείου Προτυποποίησης) και το Βιοτεχνικό Επι-
μελητήριο Θεσσαλονίκης (μέσω του Γραφείου Προ-
τύπων και Τυποποίησης).  Στη διοργάνωση συμμε-
τείχαν επίσης η νομαρχία Θεσσαλονίκης, το ΑΤΕΙΘ 
και το ΓΕΩΤΕΕ/Τμήμα Θεσσαλονίκης. 
Χαιρετισμό στη διοργάνωση απέστειλε και ο πρό-
εδρος της Βουλής και πρώην υπουργός Ανάπτυ-
ξης, Δ. Σιούφας, ο εκπρόσωπος του οποίου  πα-
ρακολούθησε ανελλιπώς όλες τις συνεδρίες.
Αναλυτικότερα, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΝΕ-
ΠΡΟΤ, στο συνέδριο παρουσιάστηκαν εργασίες που 
αφορούσαν τις εξής θεματικές ενότητες: 
• Πρότυπα στην Οικονομία-Τυποποίηση στο χρη-
ματοπιστωτικό σύστημα
• Πρότυπα Τροφίμων-Διατροφής
• Πρότυπα και Ποιότητα στις Υπηρεσίες
Ιδιαίτερα επιτυχής αποδείχθηκε, κατά την ΕΝΕ-
ΠΡΟΤ, η επιλογή προβολής της θεματικής ενό-
τητας για το χρηματοπιστωτικό σύστημα με τη 
δημοσιογραφική παρουσίαση του αντικειμένου 
από το δημοσιογράφο Παντελή Σαββίδη, κατά την 
οποία κλήθηκαν να τοποθετηθούν τα κόμματα με 
εκπροσώπους τους.  Εκπρόσωπος της ΝΔ ήταν 

ΕΠΙΤΥΧΕΣ ΤΟ 3o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ 
ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΝΕΠΡΟΤ

ο κ. Καλαφάτης, του ΠΑΣΟΚ ο βουλευτής Γ. Μα-
γκριώτης, του ΣΥΡΙΖΑ ο Χ. Λάσκος και της Δημο-
κρατικής Αναγέννησης ο Μ. Μαυροειδής.
Στην όλη συνεδριακή διοργάνωση εντάχθηκε και 
η τελετή απονομής βραβείων ΕΝΕΠΡΟΤ 2008.  Τα 
βραβεία και οι βραβευθέντες είναι:  
• «Διάκριση Πρότυπου Επιχειρηματία» στο Συνεταιρισμό 
Κροκοπαραγωγών Κοζάνης.  Το βραβείο παρέλαβε ο 
Πρόεδρος του Συνεταιρισμού κ. Νικόλαος Πατσιούρας.
• «Γέρας Κοινωνικού Προτύπου» στο Συνεται-
ρισμό παραδοσιακών προϊόντων Μονοπηγάδου 
(ΠΕΡΕΚ ΕΠΕ).  Το βραβείο παρέλαβε η Υπεύθυνη 
Δημοσίων Σχέσεων κα Μαίρη Μουρατίδου 
• Τιμητική πλακέτα στον καθ. Γ. Τσιότρα, Γεν. 
Γραμμ. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.  Την 
τιμητική πλακέτα παρέλαβε ο ίδιος ο οποίος και 
χαιρέτισε τις εργασίες του Συνεδρίου.
Κατά την έναρξη του Συνεδρίου χαιρετισμό απηύ-
θυναν εκπρόσωποι φορέων όπως: Εκ μέρους του 
Γραφείου Προτύπων και Τυποποίησης του ΒΕΘ ο 
κ. Αναστάσιος Χαλκίδης, εκ μέρους του ΤΕΕ η κα 
Μοροπούλου Αντωνία (Πρόεδρος της Πλατφόρμας 
Έρευνας και Τεχνολογίας για την Κατασκευή) και ο 
κ. Νικόλαος Δεπούντης  από τη Συντονιστική Επι-
τροπή Ποιότητας του ΤΕΕ και τέλος εκ μέρους του 
Προέδρου της Βουλής ο Δρ. Φώτης Φυτσιλής. 
Παρέστησαν επίσης ο κ. Βάνης Δημήτριος (εκ-
πρόσωπος της Νομαρχίας Θεσσαλονίκης), ο κ. 
Κοκολάκης Κωνσταντίνος (Προϊστάμενος της Πο-
λιτικής Προστασίας Περιφέρειας Κεντρικής Μα-
κεδονίας), ο κ. Πιτσόκος Ελευθέριος (Διευθυντής 
Δασών Νομού Χαλκιδικής).
Συγχαρητήριες επιστολές απέστειλαν οι βουλευτές 
Α. Τζιτζικώστας, Α. Ρεγκούζας,  Γ. Ορφανός και Α. 
Διαμαντοπούλου, καθώς επίσης και ο Πρόεδρος 
του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής κ. Γ. Γκιλής. n
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ΤΕΥΧΟΣ

6η ΣΕ ΑΡΙΘΜΟ ΝΕΚΡΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΑ Η ΕΛ-
ΛΑΔΑ
Θλιβερή διάκριση στα τροχαία δυστυχήματα κατέ-
χει η Ελλάδα παγκοσμίως, καθώς έρχεται έκτη σε 
αριθμό νεκρών ανά 100.000 κατοίκους ανάμεσα 
σε 28 χώρες. Κάθε χρόνο στη χώρα μας χάνουν 
τη ζωή τους σε τροχαία 1.654 άτομα κατά μέσο 
όρο, ανά 100.000 κατοίκους χάνονται 15 άτομα, 
ενώ ο αριθμός των νεκρών ανά 100.000 οχήματα 
είναι 44. Το 25% των ατόμων που χάνουν τη ζωή 
τους εμπλέκονται σε τροχαία με φορτηγά, που εί-
ναι πέντε φορές πιο επικίνδυνα από τα υπόλοιπα 
οχήματα. 
Τα παραπάνω συμπεράσματα προκύπτουν από 
έρευνα που έκανε ο καθηγητής Συγκοινωνιακής 
Τεχνικής στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 
Βασίλης Προφυλλίδης, συγκεντρώνονται εγχώ-
ριες και ευρωπαϊκές μελέτες και στοιχεία της 
Τροχαίας. Μεγαλύτερο κίνδυνο τραυματισμού σε 
τροχαίο ατύχημα έχουν ο οδηγός μοτοποδηλάτου 
(37,39%) και ο οδηγός μοτοσικλέτας (22,15%). 
Ο ποδηλάτης έχει κίνδυνο σε ποσοστό 8,88%, 
ο πεζός 6,94%, ο οδηγός αυτοκινήτου 1% και ο 
επιβάτης λεωφορείου 0,26%.  […] Σημαντικές 
είναι οι επιπτώσεις της ταχύτητας των οχημάτων. 
Αν μειωθεί η ταχύτητα του οχήματος κατά 20%, ο 
αριθμός των ατυχημάτων μειώνεται κατά 40%.
(Μακεδονία 7/12/2008) 

ΟΙ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΠΥΡΑΚΤΩΣΗΣ ΣΒΗΝΟΥΝ ΟΡΙ-
ΣΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΕΕ ΤΟ 2012
Οι ενεργοβόροι λαμπτήρες πυράκτωσης θα έχουν 
καταργηθεί σταδιακά στην ΕΕ έως το Σεπτέμβριο 
του 2012, αποφασίστηκε τη Δευτέρα στις Βρυξέλ-
λες. Η απαγόρευση θα ισχύσει από τον ερχόμενο 
Σεπτέμβριο για τους λαμπτήρες των 100 watt και 
αργότερα θα επεκταθεί στις λάμπες μικρότερης 
ισχύος. Η αντικατάσταση των συμβατικών λαμπτή-
ρων με τους οικονoμικούς «συμπαγείς λαμπτήρες 
φθορισμού» (CFL) θα περιορίσει την κατανάλωση 
ενέργειας για φωτισμό έως και κατά 80%, επιση-
μαίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η εξοικονόμηση 
αυτή σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης αντιστοιχεί 
στην κατανάλωση 11 εκατομμυρίων νοικοκυρι-
ών και θα περιόριζε την εκπομπή διοξειδίου του 
άνθρακα στην ατμόσφαιρα κατά 15 εκατομμύρια 
τόνους το χρόνο, αναφέρει το Γαλλικό Πρακτορείο 
Ειδήσεων.
(in.gr 9/12/2008)

S.O.S ΓΙΑ ΤΑ ΔΕΛΤΑ ΑΞΙΟΥ-ΛΟΥΔΙΑ-ΑΛΙΑΚΜΟ-
ΝΑ
Σήμα κινδύνου εκπέμπουν τα δέλτα των ποταμών 
Αξιού, Λουδία και Αλιάκμονα εξαιτίας της ανεξέ-
λεγκτης απόρριψης μπαζών και σκουπιδιών, που 
καταστρέφουν την οικολογική ισορροπία μιας 
περιοχής που κανονικά θα έπρεπε να αποτελεί 
έναν καλά προστατευόμενο φυσικό θησαυρό για 
το νομό Θεσσαλονίκης. 
Σε περίπου 18.000 κυβικά μέτρα υπολογίζονται 
τα μπάζα και τα ογκώδη αντικείμενα που απορ-
ρίπτονται παράνομα σε 84 διαφορετικές θέσεις 
της περιοχής, όπως ανέφερε σε σχετική ημερί-
δα την περασμένη Παρασκευή η δασολόγος-ορ-
νιθολόγος Μαρία Παναγιωτοπούλου, υπεύθυνη 
παρακολούθησης του φορέα διαχείρισης των 
δέλτα Αξιού, Λουδία και Αλιάκμονα. Σύμφωνα 
με την κ. Παναγιωτοπούλου, πιο επιβαρυμένες 
είναι οι περιοχές που είναι κοντά στο πολεοδομι-
κό συγκρότημα Θεσσαλονίκης (π.χ. η περιοχή του 
Καλοχωρίου), που είναι βολικές για την απόρριψη 
των σκουπιδιών. Παραποτάμια δάση, υγρότοποι, 
παράκτιες περιοχές, χώροι που παλαιότερα φι-
λοξενούσαν δραστηριότητες αναψυχής σήμερα 
έχουν μετατραπεί σε σκουπιδότοπους.
(Μακεδονία 8/12/2008)

ΣΤ. ΔΗΜΑΣ: ΜΕΙΩΜΕΝΑ ΚΑΤΑ 10 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΕΤΗ-
ΣΙΩΣ ΤΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΕΕ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Οι συμβιβασμοί που έγιναν στο πακέτο μέτρων 
της ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια θα έχουν 
αποτέλεσμα να μειωθεί κατά 10 δισεκατομμύρια 
ευρώ το χρόνο το ποσό που θα αφιερώσει η ΕΕ 
στους «καλούς σκοπούς» της, δήλωσε ο Σταύρος 
Δήμας επίτροπος της ΕΕ αρμόδιος για το Περι-
βάλλον. «Αντί να έχουμε για παράδειγμα 50 δισε-
κατομμύρια ευρώ όπως υπολογίζαμε, θα έχουμε 
40 δισεκατομμύρια τον χρόνο για τους καλούς 
σκοπούς μας»,δήλωσε ο ευρωπαίος επίτροπος 
στο περιθώριο των συνομιλιών για το κλίμα στο 
Πόζναν της Πολωνίας. «Αυτό δεν σημαίνει πως 
τα χρήματα δεν είναι αρκετά, είναι αρκετά εάν 
χρησιμοποιηθούν με καλό τρόπο», πρόσθεσε ο 
κ. Δήμας αναφερόμενος στα μέτρα για την κα-
ταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών. Οι ηγέτες 
της ΕΕ κατέληξαν σε συμφωνία για να θέσουν σε 
εφαρμογή το σχέδιό τους να μειώσουν κατά 20% 
τις ευρωπαϊκές εκπομπές ρύπων.
(Ελεύθερος Τύπος 12/12/2008)

ΥΜΑ-Θ: ΜΑΚΡΥΣ Ο ΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙ-
ΗΣΗ ΤΩΝ 300 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ
Ο δρόμος για την εξασφάλιση και την αξιοποίη-
ση των 300 εκατ. ευρώ, που είναι ο ενδεικτικός 
προϋπολογισμός του επιχειρησιακού σχεδιασμού 
του για το 2007-2013, είναι ακόμη μακρύς για 
το υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης. Αυτό προ-
κύπτει από τη χθεσινή σύσκεψη που συγκάλεσε 
στο Διοικητήριο ο υπουργός Μαργαρίτης Τζίμας 
με στόχο την παρουσίαση των αξόνων του σχεδι-
ασμού ενόψει ΕΣΠΑ αλλά και την κινητοποίηση 
και το συντονισμό των υπηρεσιών. “Απαιτούνται 
εγρήγορση, συνεργασία και πληροφόρηση. Να μη 
χαθεί καμία προκήρυξη μέτρου, για να μη χαθεί 
ούτε ένα ευρώ και να υλοποιηθεί ο στόχος, ώστε 
το 80% του Δ’ ΚΠΣ να απορροφηθεί από την πε-
ριφέρεια. Δράσεις γρήγορες και στοχευμένες με 
κριτήριο την προστιθέμενη αποτελεσματικότητα 
για τους πολίτες”, ήταν η οδηγία του κ. Τζίμα προς 
τους επικεφαλής των διευθύνσεων και υπηρεσι-
ών. Ωστόσο καταγράφηκε σειρά προβλημάτων, 
όπως ο τελικός φορέας που θα δημοπρατεί τα 
έργα, η έλλειψη ώριμων μελετών, ειδικά από τους 
δικαιούχους ΟΤΑ, η περιορισμένη ενημέρωση και 
πληροφόρηση για τις χρηματοδοτικές πηγές και 
τα προγράμματα, η μη προσαρμογή υπηρεσιών 
στο νέο οργανόγραμμα και καθήκοντα, η συναρ-
μοδιότητα του ΥΜΑΘ με άλλα υπουργεία κ.ά
(Μακεδονία 12/12/2008)

ΙΟΒΕ: 900.000 ΣΧΕΔΙΑΖΟΥΝ ΝΑ ΑΝΟΙΞΟΥΝ 
ΔΙΚΗ ΤΟΥΣ ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ 3ΕΤΙΑ
Περισσότερα από 1.300.000 άτομα αναπτύσσουν 
σήμερα επιχειρηματική δραστηριότητα στη χώρα 
μας, ενώ περίπου 900.000 σχεδιάζουν να ξεκινή-
σουν επιχειρηματικές δραστηριότητες εντός της 
επόμενης τριετίας, σύμφωνα με την ετήσια έκθε-
ση του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών 
Ερευνών (ΙΟΒΕ) για την επιχειρηματικότητα στην 
Ελλάδα (2006-2007). Βασικά χαρακτηριστικά της 
επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα παρέμειναν και 
το 2007 η ρηχότητα, η εσωστρέφεια και η μικρή 
συμβολή στην απασχόληση. Από την έκθεση του 
ΙΟΒΕ προκύπτει ότι η επιχειρηματικότητα αρχι-
κών σταδίων κατέγραψε το 2007 σημαντική πτώση 
και συνιστά τη χαμηλότερη επίδοση του δείκτη δι-
αχρονικά. Η μείωση αγγίζει τόσο τους επίδοξους 
όσο και τους νέους επιχειρηματίες. Στην Ελλάδα 
το 2007 ποσοστό 5,71% του πληθυσμού ηλικίας 
18-64 ετών, δηλαδή περίπου 388.000 άτομα, βρι-
σκόταν στα αρχικά στάδια έναρξης επιχειρηματι-
κής δραστηριότητας (συμπεριλαμβανομένης της 
αυτοαπασχόλησης) έναντι 7,9% το 2006. 
(Μακεδονία 12/12/2008)

ΤΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΕΣΠΕΥΣΜΕΝΑ 
ΤΟ 30% ΤΟΥ ΠΔΕ 2009
Επιταχύνεται η διάθεση των κεφαλαίων του Προ-
γράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2009, σε μία 
προσπάθεια να περιοριστούν οι συνέπειες της 
επιβράδυνσης της ελληνικής οικονομίας. Συ-
γκεκριμένα, με κοινή απόφαση των υφυπουργών 
Οικονομίας, Γιάννη Παπαθανασίου και Νίκου 
Λέγκα, το 30% της συνολικής πίστωσης του ΠΔΕ 
θα χορηγηθεί ως προκαταβολή τον Ιανουάριο. Με 
την απόφαση αυτή, το οικονομικό επιτελείο της 
κυβέρνησης ελπίζει ότι θα διασφαλισθεί η ομα-
λή και απρόσκοπτη υλοποίηση των έργων και να 
επιταχυνθούν οι πληρωμές, με αποτέλεσμα να 
διοχετευτούν άμεσα περισσότεροι οικονομικοί 
πόροι στην αγορά και τις τοπικές οικονομίες. Η 
χρηματοδότηση των νέων έργων θα γίνει μετά 
την έγκριση της ένταξης τους στο ΠΔΕ 2009. Το 
συνολικό ποσό των δαπανών του Προγράμματος 
Δημοσίων Επενδύσεων για το 2009 είναι 8,8 δισ. 
ευρώ. Στο προσχέδιο προβλεπόταν η διάθεση 8,5 
δισ. ευρώ στο πλαίσιο του ΠΔΕ 2009. Κατά συνέ-
πεια σε σχέση με το προσχέδιο, είναι αυξημένο 
κατά 300 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, σε σχέση με φέτος, 
το ΠΔΕ προβλέπει λιγότερες δαπάνες κατά 850 
εκατ. ευρώ (το 2008 προβλέπεται να κλείσει στα 
9,65 δισ. ευρώ).
(in.gr 11/12/2008)

ΧΩΡΙΣ ΑΔΕΙΑ ΕΝΑ ΣΤΑ ΕΞΙ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛ-
ΛΑΔΑ
Χωρίς άδειες υπολογίζεται ότι λειτουργεί το ένα 
στα έξι λατομεία της χώρας. Την ίδια στιγμή, σε 
100 από τα 660 λατομεία για τα οποία έχει απο-
φασιστεί να αναπλαστούν παρατηρούνται μεγάλες 
καθυστερήσεις στην εκτέλεση των έργων. Τα κυρι-
ότερα προβλήματα εντοπίζονται στην Αττική, στην 
Κέρκυρα και τη Βοιωτία. Ειδικότερα, τα λατομεία 
Μαρκόπουλου Αττικής, σύμφωνα με πληροφορί-
ες δε διαθέτουν καμία άδεια για εργασίες αποκα-
τάστασης ή για εξόρυξη. Έτσι από το 2004 μέχρι 
σήμερα το υπουργείο Ανάπτυξης έχει επιβάλει 
συνολικά πρόστιμα ύψους 4 εκατομμυρίων ευρώ 
για «παράνομη εκμετάλλευση», ενώ τα πρόστιμα 
του ΥΠΕΧΩΔΕ φτάνουν τα 2.700.000 ευρώ. 
(Ελεύθερος Τύπος 10/12/2008)

ΠΤΩΣΗ 15,7% ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ 
ΤΟ 9ΜΗΝΟ
Στο γ΄ τρίμηνο, η οικοδομική δραστηριότητα κατέ-
γραψε μείωση 16,4% των επενδύσεων παγίου κε-
φαλαίου. Ρεκόρ πτώσης 32% στις νέες κατοικίες: 
Νέα κάμψη, αν και πιο περιορισμένη σε σχέση με 
τους αμέσως προηγούμενους μήνες, σημείωσε η 
οικοδομική δραστηριότητα το Σεπτέμβριο, συντη-
ρώντας πάντως την πτωτική τάση που καταγράφε-
ται από τις αρχές του έτους με άμεσες αρνητικές 
συνέπειες στο ρυθμό ανάπτυξης. Το Σεπτέμβριο, 
ο αριθμός των νέων οικοδομικών αδειών μειώ-
θηκε κατά 2,7% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο 
περσινό μήνα, με πτώση να σημειώνεται στις επτά 
από τις δεκατρείς περιφέρειες της χώρας. Σω-
ρευτικά στο εννεάμηνο Ιανουαρίου ? Σεπτεμβρίου 
η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα με κριτήριο 
τις νέες οικοδομικές άδειες σημείωσε κάθετη 
πτώση 15,7% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό 
διάστημα.
(Ημερησία 11/12/2008)
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ΤΕΥΧΟΣ

ΔΕΗ: 2 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Εγκρίθηκε από το διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΗ 
το πρόγραμμα EMTN (Euro Medium Term Notes) 
για την χρηματοδότηση των επενδύσεων της εται-
ρίας έως του ποσού των 2 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με 
σχετική ανακοίνωση, το πρόγραμμα αυτό αποτε-
λεί ένα ευέλικτο εργαλείο μεσομακροπρόθεσμης 
χρηματοδότησης, μέσω του οποίου η εταιρία δύ-
ναται να αντλεί κεφάλαια αξιοποιώντας γρήγορα 
τις ενδεχόμενες ευκαιρίες της αγοράς. Τα ακριβή 
ποσά και ο χρόνος στον οποίο η εταιρία θα απο-
φασίσει να κάνει χρήση του προγράμματος, με 
ανώτατο όριο τα 2 δισ. ευρώ, θα καθοριστούν από 
τις χρηματοδοτικές ανάγκες της εταιρίας και τις 
συνθήκες της αγοράς.
(Ελεύθερος Τύπος 12/12/200 )

ΤΟ 25% ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΨΑΧΝΕΙ ΔΟΥΛΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΝ 
ΒΡΙΣΚΕΙ…
Η ανεργία πλήττει τους νέους στην Ελλάδα, κα-
θώς σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία 
της Ελλάδος (ΕΣΥΕ) το 24,3% των νέων ηλικίας 
15-24 ετών αναζητεί εργασία και δεν την βρίσκει. 
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΣΥΕ μειώθηκε 
το ποσοστό ανεργίας στο 7,4% το Σεπτέμβριο του 
2008 έναντι του 8,3% που ήταν το Σεπτέμβριο του 
2007. Σε ότι αφορά το ποσοστό ανεργίας κατά πε-
ριφέρεια τα υψηλότερα ποσοστά καταγράφονται 
στην περιφέρεια Ηπείρου (10,4%), στη Θεσσαλία 
(10,3%), στη δυτική Μακεδονία (9,4%) και στην 
κεντρική Μακεδονία (8,4%).  Στις άλλες περιφέ-
ρειες το ποσοστό ανεργίας ανέρχεται: στην ανατο-
λική Μακεδονία και Θράκη 7,6%, στα Ιόνια νησιά 
3,3%, στη δυτική Ελλάδα 8,2%, στη Στερεά και την 
Αττική από 7%, στην Πελοπόννησο 6,7%, στο βό-
ρειο Αιγαίο 4,2%, στο νότιο Αιγαίο 4,6% και στην 
Κρήτη 4,7%. Η ανεργία πλήττει κυρίως τις γυναί-
κες (10,7%) και λιγότερο τους άνδρες (5,1%).
(Το Βήμα 12/12/2008)

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ: ΦΘΗΝΟΤΕΡΑ ΣΤΟ …ΛΟΝΓΚ 
ΑΪΛΑΝΤ ΑΠΟ ΟΤΙ ΣΤΗ Ν. ΣΜΥΡΝΗ
Αν κάποιος θελήσει σήμερα να αγοράσει ένα δι-
αμέρισμα στο Λονγκ Αϊλαντ της Νέας Υόρκης, θα 
χρειαστεί λιγότερα χρήματα από ότι αν αγόραζε το 
ίδιο διαμέρισμα στη Νέα Σμύρνη, στου Παπάγου 
ή στην Αγία Παρασκευή. Όσο παράδοξο και αν 
ακούγεται είναι πραγματικότητα, καθώς η οικο-
νομική κρίση που μαστίζει τη διεθνή οικονομία 
έχει δημιουργήσει νέα δεδομένα […] Πλέον στις 
HΠΑ οι τιμές των κατοικιών έχουν υποχωρήσει 
στα επίπεδα του 2004. Έτσι, η μέση τιμή ενός 
νεόδμητου διαμερίσματος στο Λονγκ Aϊλαντ έχει 
διαμορφωθεί στις 191.600 δολάρια, δηλαδή κάτι 
ελάχιστα παραπάνω από 150.000 ευρώ. Με τα 
χρήματα αυτά στην Ελλάδα είναι πρακτικά αδύ-
νατη η αγορά νεόδμητης κατοικίας […] Στην κατά 
παράδοση ακριβή αγορά της Βρετανίας η μέση 
τιμή μιας νεόδμητης κατοικίας τον Οκτώβριο είχε 
διαμορφωθεί στα 205.000 ευρώ, σημειώνοντας 
υποχώρηση κατά 14,6% σε σύγκριση με το αντί-
στοιχο περυσινό διάστημα, που είναι και η μεγα-
λύτερη πτώση από το 1991 και έπειτα. Στο Βερο-
λίνο και πιο συγκεκριμένα στον δυτικό τομέα της 
πόλης, για την αγορά νεόδμητου διαμερίσματος 
120 τ.μ. θα χρειαστείτε περίπου 280.000 ευρώ, 
υπολογίστε περίπου 10% λιγότερα για τον ανα-
τολικό τομέα, ενώ στις Βρυξέλλες το κόστος για 
ένα αντίστοιχο διαμέρισμα ανεβαίνει στις περίπου 
300.000 ευρώ. Την ίδια στιγμή για ένα νεόδμητο 
διαμέρισμα 120 τ.μ. στα προάστια της Αθήνας θα 
χρειαστούμε 360.000 στην καλύτερη περίπτω-
ση, χωρίς να υπολογίζουμε τον φόρο, περίπου 
335.000 αν βρίσκεται στο κέντρο και πάνω από 
480.000 αν αυτό είναι στα βόρεια προάστια.
(Η Καθημερινή 30/11/2008)

ΣΤΟΧΟΣ ΓΙΑ ΤΑΧΥΤΕΡΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟ-
ΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ 
Σχέδιο δράσης για την επιτάχυνση της διαδικα-
σίας σύνδεσης των κτιρίων του Δημοσίου και 
ευρύτερου δημοσίου τομέα με το δίκτυο του φυ-
σικού αερίου αναλαμβάνει η EΠA Αττικής σε συ-
νεργασία με το υπουργείο Ανάπτυξης. Το σχέδιο 
[…] περιλαμβάνει την ανάληψη από την ίδια την 
εταιρεία της πλήρους χρηματοδότησης των έργων 
στα δημόσια κτίρια συμπεριλαμβανομένου του 
κόστους κατασκευής της απαιτούμενης εσωτερι-
κής εγκατάστασης. H EΠA Αττικής θα παρέχει σε 
κάθε φορέα τη δυνατότητα άτοκης αποπληρωμής 
του κόστους εντός τριών ετών από την έναρξη 
τροφοδοσίας του κτιρίου με φυσικό αέριο. Στην 
προτεινόμενη δράση εντάσσονται σε πρώτη φάση 
83 κτίρια του δημοσίου τομέα που έχουν σήμερα 
τη δυνατότητα άμεσης σύνδεσης με το δίκτυο[…] 
Επιπλέον της οικονομικής διευκόλυνσης, το κό-
στος της επένδυσης που θα χρηματοδοτήσει η 
EΠA Αττικής, εκτιμάται ότι θα έχει αποσβεσθεί 
μέχρι την αποπληρωμή του από τον εκάστοτε φο-
ρέα, αφού η χρήση του φυσικού αερίου θα επι-
φέρει ετήσια μείωση του λειτουργικού κόστους 
κατά περίπου 20%. […] Το προτεινόμενο σχέδιο 
θα οδηγήσει σε μείωση των εκπομπών διοξειδίου 
του άνθρακα (CO2) κατά περίπου 2.300 τόνους, 
συνεισφέροντας σημαντικά στην επίτευξη του 
σχετικού εθνικού στόχου.
(Η Καθημερινή 11/12/2008)

ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΟΙ ΦΟΡΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΧΩΡΙΣ ΜΠΑ-
ΤΑΡΙΕΣ!
Τέρμα στο γνωστό άγχος των εξαντλημένων μπα-
ταριών του κινητού τηλεφώνου, του φορητού υπο-
λογιστή ή του iPod. Σε λίγα χρόνια, οι συσκευές 
υψηλής τεχνολογίας θα μπορούν να είναι ενεργει-
ακά αυτόνομες και να τροφοδοτούνται μόνες τους, 
μετατρέποντας τα κύματα πίεσης σε ενέργεια 
- δεν θα χρειάζεται καν η επαναφόρτισή τους! 
Η νέα τεχνολογία, σύμφωνα με την ηλεκτρονική 
υπηρεσία Live Science, περιγράφεται στο περιο-
δικό «Physical Review B» και μελετάται, μεταξύ 
άλλων, από το χημικό μηχανικό Ταχίρ Κάγκιν του 
πανεπιστημίου Α & Μ του Τέξας και τους συνεργά-
τες του στο πανεπιστήμιο του Χιούστον των ΗΠΑ. 
Βασίζεται στα «πιεζοηλεκτρικά» φαινόμενα και 
αφορά υλικά όπως οι κρύσταλλοι και τα κεραμικά, 
τα οποία δημιουργούν ενέργεια όταν εφαρμόζεται 
πάνω τους μια μορφή μηχανικής πίεσης.
(Ελεύθερος Τύπος 10/12/2008)

«ΗΛΙΑΚΟ ΤΑΞΙ» ΕΚΑΝΕ ΤΟΝ ΓΥΡΟ ΤΟΥ ΚΟ-
ΣΜΟΥ
Ο γύρος του κόσμου με καύσιμο τον ήλιο. Προ των 
πυλών του μεγάρου όπου συγκαλείται η παγκό-
σμια διάσκεψη για τις κλιματικές αλλαγές- στο 
Πόζναν της Πολωνίας-, τελείωσε ο πρώτος γύρος 
του κόσμου με ηλιοκίνητο αυτοκίνητο, το λεγόμε-
νο «ηλιακό ταξί». Συνεπιβάτης στο τελευταίο σκέ-
λος ήταν ο επικεφαλής του οικολογικού προγράμ-
ματος του ΟΗΕ Ιβο ντε Μόερ (αριστερά, μέσα στο 
αυτοκίνητο) δίπλα στον οδηγό Λουί Παλμέρ, ελβε-
τό καθηγητή, εφευρέτη και οδηγό. Ο κ. Παλμέρ 
σε 17 μήνες ταξίδεψε σε 38 χώρες της Ευρώπης, 
της Μέσης Ανατολής, της Ασίας, στην Αυστραλία 
και στη Βόρεια Αμερική. Ενα ταξίδι 52.000 χιλι-
ομέτρων με ανώτατη ταχύτητα 90 χλμ. /ώρα και 
ρυμουλκώντας μια πλατφόρμα με ηλιοσυλλέκτες. 
Σε μαζική παραγωγή, η τιμή του «πράσινου» οχή-
ματος θα μπορούσε να πέσει σε 10.000 ευρώ.
(Το Βήμα 5/12/2008)

ΧΩΡΟΥΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΖΗΤΕΙ ΤΟ 75,5%
Να δοθεί προτεραιότητα στη δημιουργία ελεύ-
θερων χώρων πράσινου επιθυμεί το 75,5% των 
ερωτηθέντων κατοίκων του τρίτου και έβδομου 
διαμερίσματος του Δήμου Αθηναίων σε έρευνα 
που πραγματοποίησε η εταιρεία GPO (δείγμα 588 
ατόμων) […] Και τούτο εν όψει του σχεδίου της 
«διπλής ανάπλασης» στον Ελαιώνα, όπου κατα-
σκευάζεται το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού, και 
στη λεωφόρο Αλεξάνδρας (παλαιό γήπεδο Πα-
ναθηναϊκού). Μόλις το 18,2% των ερωτηθέντων 
επιθυμεί στις εν λόγω περιοχές την «ανάπτυξη 
εμπορικών χρήσεων». 
(Ελευθεροτυπία 5/12/2008)

«ΚΟΒΟΥΝ» ΤΟ ΣΕΪΧ ΣΟΥ;
Σε περαιτέρω υποβάθμιση του δάσους του Σέιχ 
Σου οδηγεί η διάνοιξη του νέου οδικού δικτύου 
συνολικού μήκους εξήντα χιλιομέτρων, υποστη-
ρίζουν η Οικολογική Κίνηση Θεσσαλονίκης και η 
νομαρχιακή κίνηση Οικολογία-Αλληλεγγύη.
Οι δρόμοι, για τη διάνοιξη των οποίων έχουν ήδη 
κοπεί ή καταστραφεί χιλιάδες δέντρα, πολλά από 
τα οποία προέρχονται από αναδασώσεις ή ανα-
βλαστήσεις, δημιουργούνται για τη βελτίωση της 
προσβασιμότητας των πυροσβεστικών οχημάτων, 
σύμφωνα με το Δασαρχείο, στην πραγματικότητα 
όμως, σύμφωνα με τους οικολόγους, θα διευκολύ-
νουν τη δημιουργία νέων παράνομων χωματερών 
μέσα στο δάσος (πέρα από τις περίπου δέκα που 
ήδη υπάρχουν) και θα αποτελέσουν μοχλό πίεσης 
για οικοπεδοποίηση, όπως συνέβη στο παρελθόν 
με την περιοχή Ασβεστοχωρίου - Εξοχής.
Σύμφωνα με όσα ανέφεραν χθες σε συνέντευξη 
Τύπου, το Σέιχ Σου διαθέτει ήδη το πλέον εκτε-
ταμένο δίκτυο αντιπυρικών λωρίδων, μήκους 190 
χιλιομέτρων σε συνολική έκταση 30.000 στρεμμά-
των, το οποίο απλώς χρειάζεται συντήρηση. Το νέο 
οδικό δίκτυο επεσήμαναν θα κατακερματίσει το 
δάσος σε μικρά πάρκα, αποτελώντας εστία όχλη-
σης για την πανίδα του οικοσυστήματος. Οι νέοι 
χαλικόστρωτοι δρόμοι, σύμφωνα με τους ίδιους, 
θα εξελιχθούν σύντομα σε ασφαλτοστρωμένες 
οδικές αρτηρίες, όπως συνέβη και με τον δρόμο 
Φιλίππειο - Εξοχή, που αρχικώς διανοίχτηκε ως 
μονοπάτι.
(Η Καθημερινή 3/12/2008)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΤΗΝ 
ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ
Τεχνολογικό ενεργειακό πάρκο, που -μεταξύ 
άλλων- θα λειτουργεί σαν ένα τεράστιο «εργο-
στάσιο» παραγωγής και αξιοποίησης έρευνας 
πάνω στον τομέα της ενέργειας, σχεδιάζεται να 
αποκτήσει η Πτολεμαΐδα. Το πάρκο, η δημιουργία 
του οποίου είναι προς το παρόν σε πολύ πρώιμο 
στάδιο, σχεδιάζεται να χωροθετηθεί σε τμήμα 
έκτασης της πρώην λιπασματοβιομηχανίας ΑΕ-
ΒΑΛ, συνολικού εμβαδού 1.707 στρεμμάτων, 
όπου προβλέπεται να λειτουργεί ταυτόχρονα και 
ΒΙΟ.ΠΑ. Ήδη, το όλο εγχείρημα, που στόχος είναι 
να χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ 2007-2013, έχει 
αποσπάσει τη στήριξη της Περιφέρειας Δυτικής 
Μακεδονίας, αλλά και όλων των εμπλεκόμενων 
φορέων, όπως ανακοίνωσε στη Θεσσαλονίκη, ο 
επιστημονικός υπεύθυνος του έργου «περιφερει-
ακός Πόλος Καινοτομίας Δ. Μακεδονίας», Ανανί-
ας Τομπουλίδης.
(Η Καθημερινή 11/12/2008)
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n ΣΑΔΑΣ- ΠΕΑ: ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ                                                                   
Στα πλαίσια του τρίπτυχου «περιβάλλον-πολιτι-
σμός-τουρισμός» που αποτελεί τη βάση για την 
αναπτυξιακή στρατηγική της χώρας, προωθείται 
για έγκριση από το ΥΠΕΧΩΔΕ το ΕΠΧΣΑΑ για τον 
Τουρισμό με σκοπό την παροχή κατευθύνσεων, 
κανόνων και κριτηρίων για τη χωρική διάρθρωση, 
οργάνωση και ανάπτυξη του Τουρισμού για την 
επόμενη 15ετία.
Σοβαρή παράλειψη - ενώ ο τουρισμός αποτελεί το 
βασικό πλουτοπαραγωγικό πόρο της χώρας - είναι 
ότι η διάχυση και αποσαφήνιση των στόχων του 
ΕΠΧΣΑΑ είναι ελλιπής, με αποτέλεσμα η ελληνική 
κοινή γνώμη να αγνοεί τους στόχους ενός τέτοιου 
χωροταξικού σχεδίου και να μην έχει πεισθεί για 
το περιβαλλοντικό, οικολογικό, επιχειρησιακό και 
γενικότερο όφελος αυτού του σχεδίου. 
Αποφεύγοντας το ΥΠΕΧΩΔΕ να αντιμετωπίσει με 
το αντίστοιχο επίπεδο σχεδιασμού το περιεχόμενο 
του πρωτογενή τομέα και να προσδιορίσει πολιτι-
κές και επιλογές για:
• την αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας,
• τις ζώνες προστασίας δασών και δασικών εκτά-
σεων,
• τα εθνικά πάρκα τόσο στον ηπειρωτικό όσο και 
θαλάσσιο χώρο,
• τις περιοχές του δικτύου Φύση (NATURA 2000),
• τις ζώνες προστασίας φυσικού περιβάλλοντος,
προωθεί την έγκριση του ΕΠΧΣΑΑ για τον Τουρι-
σμό δίνοντας την εντύπωση ότι εξυπηρετεί βρα-
χυπρόθεσμης απόδοσης αναπτύξεις και οικονο-
μικά οφέλη που επιτακτικά κύκλοι της αγοράς 
επιζητούν, τα οποία στο ίδιο χρονικό διάστημα θα 
αποδείξουν τις βλαπτικές τους συνέπειες για το 
περιβάλλον, τον πολιτισμό και τον τουρισμό.
Προβάλλονται:
• Η ποιοτική περιβαλλοντική αναβάθμιση.
• Η θεματική και χωρική διεύρυνση του αντικει-
μένου.
• Η αειφορία και ισόρροπη ανάπτυξη της χώρας.
• Η εξειδίκευση και συμπλήρωση των βασικών 
κατευθύνσεων του εθνικού χωροταξικού.
Δε λαμβάνεται υπ’ όψιν η φέρουσα ικανότητα των 
περιοχών καθώς και τα δεδομένα κορεσμού τους. 
Δε λαμβάνονται υπ’ όψιν οι επιλογές των Περιφε-
ρειακών Πλαισίων και Σχεδίων για τις αναπτύξεις 
της παραθεριστικής κατοικίας, εντείνοντας τη 
σύγκρουση χρήσεων όπως Β’ κατοικία και Του-
ρισμός.
Η εξάπλωση των τουριστικών εγκαταστάσεων σε 
όλη την επικράτεια γίνεται με χαρακτηριστικά τε-
χνικά, γεωγραφικά, διοικητικά επικαλυπτόμενα 
μεταξύ τους και συχνά αντικρουόμενα ως προς τα 
«αναπτυξιακά συμφέροντα» που επιδιώκουν να 
εξυπηρετήσουν.
Το σχέδιο Κοινής Υπουργικής Απόφασης με αντι-
κείμενο το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον 

Τουρισμό  κινείται σε τρεις άξονες:
1. Ευνοεί την ασύδοτη εργολαβική οικοδομική 
δραστηριότητα, χαρακτηρίζοντάς την ως δρα-
στηριότητα παροχής τουριστικών υπηρεσιών. Την 
πριμοδοτεί με αυξημένους συντελεστές δόμησης, 
πρόσθετες δυνατότητες κατατμήσεων και σύστα-
σης καθέτων συνιδιοκτησιών σε εκτός σχεδίου 
περιοχές, εκμετάλλευσης περιοχών ΝΑΤURΑ 
κλπ. Εισάγει το πνεύμα της αντιπαροχής κατοι-
κιών σε ποσοστό 50%, με αφορμή την ίδρυση ή 
επέκταση τουριστικών εγκαταστάσεων, επιτρέ-
ποντας μάλιστα και εγγράφοντας σε αυτήν την επί 
δεκαπενταετία διαιώνιση του καθεστώτος της πα-
ράνομης τουριστικής εκμετάλλευσης αυθαιρέτων 
κατασκευών. 
2. Υπάγει τον προηγούμενο στόχο στην προώθη-
ση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τεραστίου 
μεγέθους, ανάλογων με τις προβλεπόμενες κλί-
μακες εκμετάλλευσης, τόσο ως προς την έκτασή 
της (οικόπεδα 150 στρεμμάτων) όσο και ως προς 
την ένταση της (με τα προσαυξημένα μεγέθη εκ-
μετάλλευσης). Πρόκειται για κατευθύνσεις αξι-
οποιήσιμες από off shore επιχειρήσεις σκοτει-
νής καταγωγής και υπόπτου προελεύσεως, που 
προβλέπεται, χωρίς κοινωνικό έλεγχο και χωρίς 
υπαγωγή σε στοιχειώδη κριτήρια χωροθέτησης, 
να επιδοτούνται μάλιστα με χρήματα του Έλληνα 
φορολογούμενου για να μετατρέψουν το φυσικό 
και πολιτιστικό πλούτο της χώρας σε πλυντήριο 
ανεξέλεγκτου πλουτισμού. 
3. Εγκλωβίζει και ιδιωτικοποιεί το φυσικό πλούτο 
της χώρας παραδίνοντας τις παραλίες και αμμου-
διές που περικλείονται από τις τεράστιες προβλε-
πόμενες οικοπεδικές εκτάσεις στην ιδιωτική εκ-
μετάλλευση, αναιρώντας στην πράξη το δημόσιο 
και ελεύθερο χαρακτήρα τους που έχει συμβάλει 
τα μέγιστα στη μέχρι σήμερα τουριστική προβολή 
και ανάπτυξη της χώρας. 
Στις κατευθύνσεις χωρικής οργάνωσης, ενώ αυ-
ξάνει γενικά σε κάποιες περιοχές την ισχύουσα 
αρτιότητα μειώνοντας ταυτόχρονα την πυκνότητα 
κλινών ανά στρέμμα, προτείνει δημιουργία ζώνης 
500 μ. περιβάλλουσας των σημερινών οικισμών 
όπου προτείνει μείωση της αρτιότητας αυθαίρετα 
στο μισό της ισχύουσας από τις γενικές διατάξεις 
του Π.Δ. για την εκτός σχεδίου δόμηση. 
Η ρύθμιση αυτή (μείωση της αρτιότητας σε μεγά-
λη κλίμακα του χώρου της επικράτειας) έρχεται 
σε αντίθεση με την τρέχουσα επικρατούσα πλει-
οψηφικά αντίληψη περί περιορισμού της εκτός 
σχεδίου δόμησης.
Προφανώς αποτελεί αντισταθμιστική παροχή στις 
τοπικές κοινωνίες ώστε να αποδεχτούν ρυθμίσεις 
περί διαφοροποίησης απόστασης από τη γραμμή 
του αιγιαλού καθώς και τη δόμηση ξενοδοχει-
ακών συγκροτημάτων σε συνδυασμό και με την 
κατοικία, με ανάλογες παράτυπες ρυθμίσεις που 
αποτελούν επιδιώξεις επιχειρηματικών κύκλων 
με ιδιαίτερα βραχυπρόθεσμες οικονομικές στο-
χεύσεις.
Είναι σίγουρο ότι αναφορές όπως αυτές που πε-
ριγράφονται στο προτελευταίο άρθρο της ΚΥΑ 
αναδεικνύουν έναν ιδιότυπο αυταρχισμό και απα-
ξίωση και θα οδηγήσουν από μόνες τους σε δια-
δικασίες ακύρωσης των προτεινόμενων διότι:

• Καταργεί ουσιαστικά τις διατάξεις της εκτός 
σχεδίου δόμησης μειώνοντας την αρτιότητα στην 
προβλεπόμενη περισσότερο επικρατούσα χρήση 
της επόμενης 15ετίας σύμφωνα με τις προτεινό-
μενες ρυθμίσεις.
• Καταργεί την απαγόρευση σύστασης κάθετης 
συνιδιοκτησίας σε εκτός σχεδίου περιοχές με 
σκοπό να εξυπηρετήσει παράτυπα τις συνδυα-
σμένες με κατοικία ξενοδοχειακές μονάδες.
• Ουσιαστικά ακυρώνει τις διατάξεις του ισχύο-
ντος Π.Δ. 43/2002 περί τουριστικών εγκαταστά-
σεων.
• Με αδιαφανείς όρους και ασαφείς προσδιορι-
σμούς εγκρίνει τη δόμηση ξενοδοχειακών εγκα-
ταστάσεων μεγάλου μεγέθους στις περιοχές ζω-
νών γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας.
• Καταργεί την ισχύουσα δασική νομοθεσία.
Ο ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ ζητά την απόσυρση του ΕΠΧΣΑΑ 
για τον Τουρισμό διότι: 
• Διευρύνει τις δυνατότητες κερδοσκοπικής 
άναρχης δόμησης και κατάληψης χώρου έξω από 
το χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό.
• Μειώνει σημαντικά την ανεπαρκή προστασία 
στις περιοχές Natura, ακτές, δάση, αρχαιολογι-
κούς χώρους.
Πρέπει να υπάρξει μια άλλη επεξεργασία στην 
οποία δε θα έχουν θέση διατάξεις που αφορούν 
μειώσεις αρτιότητας και αυξήσεις συντελεστή 
δόμησης, μειώσεις αποστάσεων δόμησης από 
τον αιγιαλό κλπ. Κατάργηση των ρυθμίσεων περί 
συνδυασμένης ξενοδοχειακής εγκατάστασης με 
κατοικία όπως στα πλαίσια αυτού του επιπέδου 
του σχεδιασμού ορίζεται αλλά μόνο στα πλαίσια 
ρυθμίσεων Περιφερειακών ΠΧΣΑΑ, ΓΠΣ-ΣΧΟΟ-
ΑΠ και μόνο σε οργανωμένους υποδοχείς (ΠΟΤΕ, 
ΠΕΡΠΟ).
Ο ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ θα επιδοκιμάσει επιλογές του 
ΕΠΧΣΑΑ για τον Τουρισμό που θα αναγνωρίζουν 
και θα αξιοποιούν την ποικιλομορφία του φυσι-
κού και πολιτιστικού περιβάλλοντος της χώρας 
μας, θα σέβονται τη μικροκλίμακα του χώρου, 
θα συνεργάζονται με τις επιλογές ανάπτυξης και 
ανάδειξης του σχεδιασμού και ρυθμίσεων για τον 
πρωτογενή τομέα, θα θέτουν πραγματικούς ανα-
πτυξιακούς στόχους και σε κάθε περίπτωση θα 
συμβαδίζουν αρμονικά με το δημόσιο συμφέρον.
Ο ελλιπής περιβαλλοντικός σχεδιασμός θα δη-
μιουργήσει μείζονα προβλήματα επανάταξης και 
οικολογικής διαταραχής στο ήδη επιβαρυμένο και 
ασχεδίαστο ελληνικό περιβάλλον και τοπίο.
Προτείνεται κατά τη διαβούλευση μεταξύ πολιτεί-
ας και φορέων διάχυσης της γνώσης να ισχύσει 
το αξίωμα της δημοκρατικής συμμετοχής μέσω 
της ενημέρωσης και των ειδικών, που μπορούν 
να πεισθούν και να πείσουν για την ορθότητα των 
επιλογών κάθε σχεδίου.
Ο ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ και το δυναμικό των αρχιτεκτόνων 
υποχρεούνται, διερμηνεύοντας επιστημονικές 
απόψεις αλλά και την ιστορική και επιστημονική 
γνώση που διαθέτουν, να συνεργασθούν προς 
την κατεύθυνση ενός επιτυχημένου επιστημονι-
κά, κοινωνικά και οικονομικά σχεδιασμού, όπως 
οφείλει να είναι ο Χωροταξικός σχεδιασμός.

n ΣΑΔΑΣ ΠΕΑ: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ο ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων κα-
ταδικάζει την άδικη δολοφονία του νεαρού μαθη-
τή Αλέξη Γρηγορόπουλου και απευθύνει θερμά 
συλλυπητήρια στην οικογένεια του.
Η κυβέρνηση φέρει τεράστια ευθύνη και οφείλει 
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να διαλευκάνει την υπόθεση, ώστε να αποδοθούν 
ευθύνες. Οι επιλογές των προσώπων που υπηρε-
τούν στις ευαίσθητες περιοχές του κέντρου και 
ειδικά των Εξαρχείων, αποτελούν αποκλειστική 
ευθύνη της πολιτικής ηγεσίας.
Η εν ψυχρώ δολοφονία του άτυχου παιδιού προ-
καλεί δικαιολογημένη αγανάκτηση και οργή. Οι 
επακόλουθες αντιδράσεις δεν πρέπει να αντιμε-
τωπίζονται με μεθόδους αστυνόμευσης, τρομο-
κρατίας και περιορισμό των δημοκρατικών δι-
καιωμάτων των πολιτών. Οι μέθοδοι καταστολής 
που εφαρμόζονται δεν πρέπει να ενισχύουν την 
αστυνομική αυθαιρεσία.

n ΣΜ-ΗΒΕ: ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑ-
ΠΤΥΞΗΣ ΝΑΘ
Ο Σύλλογος Μηχανολόγων - Ηλεκτρολόγων Βο-
ρείου Ελλάδος (ΣΜΗΒΕ) υλοποιώντας τον προ-
γραμματισμό του σε ένα ευρύ πλαίσιο παρεμβά-
σεων σε χώρους που αφορούν την επαγγελματική 
– επιστημονική ενασχόληση των μελών του, πραγ-
ματοποίησε συνάντηση σχετική με τα θέματα της 
Δ/νσης Ανάπτυξης Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης 
Θεσσαλονίκης (ΝΑΘ). Στη συνάντηση παρευρέθη-
καν η Αντινομάρχης κ. Τζάκη, ο Δ/ντής κ. Σκούρας 
και εκ μέρους του Συλλόγου ο Πρόεδρος κ. Χομσί-
ογλου, ο Αντιπρόεδρος κ. Κολότσιος, το μέλος του 
ΔΣ κ. Πορτοκαλίδης και το μέλος της Επιτροπής 
Ελευθέρων Επαγγελματιών κ. Αργυρόπουλος.
Τα θέματα που τέθηκαν προς συζήτηση από τους 
εκπροσώπους του Συλλόγου είναι τα ακόλουθα:
- Στελέχωση της Δ/νσης σε όλους τους τομείς 
της.
- Διαχείριση προτεραιοτήτων (βάσει Πρωτοκόλ-
λου) και χρόνοι διεκπεραίωσης υποθέσεων.
- Συνεργασία με άλλες υπηρεσίες.
- Συνθήκες εξυπηρέτησης Μ-Η/Μ και κατ’ επέ-
κταση ενδιαφερομένων πολιτών
Κατά τη μεγάλης διάρκειας συζήτηση κατατέθη-
καν χρήσιμες προτάσεις – επισημάνσεις από το 
Σύλλογο και δόθηκαν απαντήσεις από τη Δ/νση. 
Γενικά διαπιστώθηκαν τα εξής:
- Η στελέχωση της Δ/νσης σ’ όλους τους τομείς 
(Διοικητικό, Επιστημονικό προσωπικό) κρίνεται 
ανεπαρκής και χρειάζεται άμεση ενίσχυση.
- Υπήρξε διαβεβαίωση ότι η διαχείριση του πρω-
τοκόλλου των υποθέσεων γίνεται κατά συγκε-
κριμένη προτεραιότητα και εξετάζοντας συγκε-
κριμένες περιπτώσεις (κλείσιμο επιχειρήσεων, 
χρηματοδοτήσεις).
- Υπήρξε διαβεβαίωση ότι ο χρόνος διεκπεραίω-
σης εξαρτάται από τις προτεραιότητες, την πληρό-
τητα των δικαιολογητικών και την υποστελέχωση 
της Δ/νσης.
- Η εξυπηρέτηση των Μ-Η και των ενδιαφερό-
μενων επαγγελματιών μπορεί να βελτιωθεί με 
δυνατότητα πλήρους εξυπηρέτησης καθ’ όλη τη 
διάρκεια του ωραρίου και φυσικά με δυνατότητα 
ηλεκτρονικής επικοινωνίας.
- Η πολεοδομία της Δ/νσης Ανάπτυξης ΝΑΘ αντι-
μετωπίζει σοβαρά προβλήματα στελέχωσης, χρό-
νων διεκπεραίωσης, ερμηνειών διατάξεων και 
δε βρίσκεται σε αντίστοιχη ευθυγράμμιση με τις 
υπόλοιπες Πολεοδομίες του Νομού.
Ο ΣΜΗΒΕ συνεχίζοντας ουσιαστικά τις παρεμ-
βάσεις του δεσμεύεται να παρακολουθεί στενά 
τα ζητήματα της Δ/νσης σε συνεννόηση με την κ. 
Αντινομάρχη και να προωθεί κωδικοποιημένα τα 
ζητήματα που αφορούν την καλή λειτουργία. 
Επίσης, στα πλαίσια της τεκμηρίωσης και διευ-

κρίνησης των προβλημάτων καλεί τα μέλη του 
να αποστείλουν άμεσα, ηλεκτρονικά ή μη στο 
Σύλλογο παρατηρήσεις και περιπτώσεις που τους 
αφορούν σχετικές με την εν λόγω Δ/νση προκει-
μένου, αφού αξιολογηθούν, να προωθηθούν (με 
διαφύλαξη προσωπικών δεδομένων) προς όλα τα 
κλιμάκια της πολιτικής και διοικητικής ηγεσίας 
της Δ/νσης Ανάπτυξης.
Τέλος, μελετά σοβαρά τη διεξαγωγή ανοιχτής συ-
ζήτησης σχετικής με κάθε φάση των διαδικασιών 
και με τη συμμετοχή εμπλεκόμενων φορέων, που 
αφορούν αδειοδοτήσεις μέσω της Δ/νσης Ανά-
πτυξης.

n ΣΜ-ΗΒΕ: ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ 15ΧΡΟΝΟΥ ΜΑΘΗΤΗ-
ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΤΑΡΑΧΕΣ
Ο Σύλλογος Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Βoρεί-
ου Ελλάδος (ΣΜΗΒΕ) στο πλαίσιο των κοινωνικών 
ενδιαφερόντων των μελών του, σχετικά με τη δο-
λοφονία του 15χρονου μαθητή και τις πρόσφατες 
αναταραχές τοποθετείται ως ακολούθως :
- Εκφράζει θλίψη και οδύνη για το θάνατο ενός 
νέου ανθρώπου στο ξεκίνημα της ζωής του. Επί-
σης, εκφράζει τα πιο θερμά και ειλικρινή συλλυ-
πητήρια στην οικογένεια του.
- Εκφράζει ντροπή και αγανάκτηση για τη δολο-
φονία του 15χρονου μαθητή. Το γεγονός αυτό δεν 
αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό και έχει βα-
θειά αίτια στον προσανατολισμό και διαπαιδαγώ-
γηση των σωμάτων ασφαλείας.
- Καταδικάζει τα επεισόδια που ακολούθησαν της 
δολοφονίας και προκάλεσαν μεγάλες ζημιές σε 
ιδιωτικές περιουσίες κυρίως αυτές που προέρχο-
νται από μόχθο απλών εργαζομένων πολιτών.
- Στιγματίζει τη στάση και πολιτική της Κυβέρνη-
σης που αποτελεί συνέχεια της πολιτικής και των 
προηγούμενων Κυβερνήσεων για να συγκαλύψει 
τα πραγματικά αίτια και ευθύνες της.
- Χαρακτηρίζει τις κινητοποιήσεις μαθητών και 
εργαζομένων ως κίνημα ενάντια της επιδρομής 
στα ασφαλιστικά και εργασιακά δικαιώματα, ενά-
ντια στην ακρίβεια, την ανεργία και φυσικά στα 
σκάνδαλα. Όλα τα ανωτέρω συνιστούν τεράστιες 
ανισότητες και δημιουργούν αποδόμηση του κοι-
νωνικού ιστού. 

n ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑ 
ΟΔΟΣ ΑΕ: ΨΗΦΙΣΜΑ
Οι εργαζόμενοι της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ, που συ-
νήλθαν σε Γενική Συνέλευση στις 11-12-2008, σε 
σχέση με τα πρόσφατα δραματικά γεγονότα στη 
χώρα μας, αισθάνονται την ανάγκη να ανακοινώ-
σουν τα εξής:
Άναυδοι, σοκαρισμένοι και αγανακτισμένοι οι ερ-
γαζόμενοι παρακολουθούν τα δραματικά γεγονό-
τα των τελευταίων ημερών, που ξεκίνησαν με την 
απάνθρωπη δολοφονία ενός αθώου μαθητή. 
Η δικαιολογημένη αγανάκτηση της νεολαίας και η 
φυσιολογική αντίδραση της αμαυρώθηκε δυστυ-
χώς από βανδαλισμούς στις περισσότερες μεγά-
λες πόλεις.
Παράλληλα η ανικανότητα της αστυνομίας να 
ελέγξει άμεσα και αποτελεσματικά την κατάστα-
ση οδήγησε στα πρωτοφανή γεγονότα που παρα-
κολουθήσαμε έκπληκτοι. 
Σήμερα το διεθνές και εγχώριο κοινωνικό περι-

βάλλον χαρακτηρίζεται από οξύτατη οικονομική 
κρίση, κατάρρευση του νεοφιλελεύθερου μοντέ-
λου, αύξηση της ανεργίας και υποβάθμιση του 
επιπέδου ζωής, με αντίστοιχη αύξηση της ανα-
σφάλειας. 
Στη χώρα μας εκτός από την εισαγόμενη οικο-
νομική κρίση βιώνουμε και ένα πρωτοφανούς 
έκτασης σκάνδαλο προκλητικής υπεξαίρεσης 
δημόσιας περιουσίας από μοναχούς και άλλους 
δημόσιους λειτουργούς, με αποτέλεσμα τη γενι-
κευμένη κρίση θεσμών και την απαξίωση πατρο-
παράδοτων αξιών.
Σε αυτά τα πλαίσια το μέλλον εμφανίζεται δυ-
σοίωνο και οι πολίτες αισθάνονται ανασφαλείς, 
εμπαιζόμενοι και μπροστά σε αδιέξοδα. 
Φοβούμαστε ότι εάν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση 
τα πρόσκαιρα φαινόμενα τυφλής εξέγερσης που 
βιώσαμε θα λαμβάνουν σταδιακά μόνιμο χαρα-
κτήρα και μεγαλύτερη έκταση.
Με βάση τα παραπάνω, πιστεύουμε ότι έστω και 
τώρα:
• Απαιτείται παραδειγματική τιμωρία των ένοχων 
της στυγερής δολοφονίας του άμοιρου μαθητή και 
παράλληλα πλήρης εκδημοκρατισμός των σωμά-
των ασφαλείας και εκκαθάριση τους από αντικοι-
νωνικά στοιχεία.
• Απαιτείται να ακούσει και να ασχοληθεί σοβαρά 
η Πολιτεία με τα προβλήματα της νέας γενιάς και 
παράλληλα αυτή να βρει το χαμένο όραμα της, χω-
ρίς την ενσωμάτωση των απαξιωμένων προτύπων 
μιας υπερκαταναλωτικής, μιντιοκρατούμενης, 
ανταγωνιστικής και κερδοσκοπικής κοινωνίας.
• Απαιτείται πλήρης και σε βάθος απόδοση ευ-
θυνών για το σκάνδαλο του Βατοπεδίου και θω-
ράκιση της δημόσιας περιουσίας από μέλλουσες 
υφαρπαγές. 
• Απαιτείται στιβαρή αντιμετώπιση των κοινω-
νικοοικονομικών προβλημάτων της παγκόσμιας 
κρίσης με την εμπέδωση κοινωνικού κράτους 
δικαίου και την προάσπιση των πολιτών του απέ-
ναντι στην ασύδοτη κερδοσκοπία του κεφαλαίου 
και ιδιαίτερα των τραπεζών.
• Απαιτείται συνέχιση των ρυθμών ανάπτυξης με 
την ουσιαστική ενίσχυση των αναγκαίων υποδο-
μών μέσω των δημοσίων επενδύσεων, κυρίως 
στους ποιοτικούς τομείς και στο περιβάλλον.
• Απαιτείται παράλληλα με την καταπολέμηση της 
ανεργίας η ουσιαστική ενίσχυση του εισοδήματος 
των εργαζομένων, ώστε να τονωθεί η ζήτηση και 
να επιβιώσει η ούτως ή άλλως μικρή και προβλη-
ματική ελληνική αγορά.
• Απαιτείται τελικά το μεν κράτος να αναλάβει τις 
αυτονόητες ευθύνες του απέναντι στους φορολο-
γούμενους πολίτες του, το δε πολιτικό σύστημα 
στο σύνολο του  να ανακτήσει την αντίστοιχη σο-
βαρότητα απέναντι στους ψηφοφόρους του.
• Τέλος απαιτείται όλοι μας να αναγνωρίσουμε τη 
διαχρονική αξία της κοινωνικής αλληλεγγύης και 
της εμπέδωσης πνεύματος ενότητας και συνερ-
γασίας μέσα από κοινωνικούς αγώνες βελτίωσης 
των συνθηκών διαβίωσης μας. n



Μοιάζει με σενάριο επιστημονικής φαντασίας. 
Ακούστε: οχήματα που «συνδιαλέγονται» μεταξύ 
τους ή με τα …φανάρια, ανταλλάσσοντας πληροφο-
ρίες για το επίπεδο κυκλοφοριακής συμφόρησης ή 
για τους χρόνους διαδρομής. Δύο δρόμους παρακά-
τω, ηλεκτρικά οχήματα ρομπότ, χωρίς οδηγό, σαν 
μεγάλα αυτοματοποιημένα ταξί, μεταφέρουν επιβά-
τες έναντι αντιτίμου. 
Μακρινό μέλλον; Κι όμως, το μέλλον ενδέχεται να 
μην είναι τόσο μακριά όσο νομίζουμε, αφού ήδη, 
σημαντική ερευνητική ενέργεια επενδύεται σε 
συνεργατικά συστήματα οχημάτων και υποδομής, 
όπως αυτά που αναφέρθηκαν παραπάνω.
Για το επόμενο «μεγάλο στοίχημα» στον τομέα των 
ευφυών συστημάτων μεταφορών μιλάει στο «Τ» ο 
καθηγητής του Πολυτεχνείου Κρήτης, Μάρκος Πα-
παγεωργίου, λίγους μήνες μετά τη βράβευση του 
στο Πεκίνο, μεταξύ όλων των ερευνητών που δρα-
στηριοποιούνται στον χώρο του, για την «πολύτιμη 
ερευνητική συνεισφορά σε θέματα μοντελοποίησης 
και ελέγχου κυκλοφοριακής ροής» (από το Τμήμα 
Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών-ITS του διεθνούς 
έγκυρου επιστημονικού οργανισμού ΙΕΕΕ). 
Ο κ. Παπαγεωργίου εξηγεί ακόμη ποια σχέση έχουν 
με τις μεταφορές …οι ουρές αναμονής μπροστά στα 
γκισέ των τραπεζών, αλλά και γιατί δεν είναι πάντα 
καλό να είναι όλοι …ίσοι. 
Προτείνει λύσεις που θα μπορούσαν ενδεχομένως 
να μετριάσουν το κυκλοφοριακό πρόβλημα της 
Θεσσαλονίκης, ενώ εξηγεί πώς ένα σύστημα από 
την Κρήτη έχει ήδη κατακτήσει τη Μελβούρνη και 
ενδέχεται να επεκταθεί σε όλη τη χώρα.  
Με βάση και την εμπειρία του από τέσσερις χώρες 
του εξωτερικού, όπου εργάστηκε επί μακρόν, πριν 
επιστρέψει στην Ελλάδα, ο κ. Παπαγεωργίου θεωρεί 
ότι «η σύγκριση είναι συντριπτικά σε βάρος μας» και 
απαριθμεί τις κυριότερες «πληγές» στην παραγωγή 
έρευνας στην Ελλάδα.

n Στην Ελλάδα η έρευνα δε χρηματοδοτείται επαρ-
κώς και, όμως, οι ερευνητές μας παρουσιάζουν 
αξιόλογο έργο, «πολιορκούν» τις Βρυξέλλες με 
ερευνητικές προτάσεις και αποσπούν ολοένα και 
περισσότερα διεθνή βραβεία. Πού πιστεύετε ότι 
οφείλεται αυτό το «παράδοξο»;  
Ίσως να μην πρόκειται για παράδοξο, αλλά, τουλά-
χιστον εν μέρει, για φυσικό επακόλουθο. Η ελλιπής 
χρηματοδότηση της έρευνας στην Ελλάδα ωθεί τους 
ερευνητές να αναζητήσουν πόρους στο ανταγωνι-
στικό ευρωπαϊκό περιβάλλον. Εδώ όμως θα ήθελα 
να προσθέσω κάτι ακόμη από την οπτική γωνία του 
δικού μας ερευνητικού τομέα, που πιθανότατα ισχύ-
ει και για άλλους τομείς. Αυτό που αναζητούμε στην 
Ευρώπη και πέραν αυτής δεν είναι μόνον τα απα-
ραίτητα ερευνητικά κονδύλια για την διεξαγωγή της 
έρευνάς μας. Είναι και τα κίνητρα για την ανάπτυξη 
συγκεκριμένων προσεγγίσεων και συστημάτων, 
είναι και η δυνατότητα πρακτικής εφαρμογής και 
υλοποίησης των ερευνητικών προϊόντων που επι-
τρέπει τη βαθύτερη κατανόηση των προβλημάτων 
και τον ορθότερο προσανατολισμό της ερευνητικής 
δραστηριότητας, είναι και η συνεργασία με άλλους 
φορείς, συμπληρωματικών στις δικές μας, γνώσε-
ων. Κοντολογής είναι μια προηγμένη ερευνητική 
κουλτούρα, όπου η ερευνητική δραστηριότητα δεν 

περιορίζεται στους χώρους των πανεπιστημίων και 
ερευνητικών κέντρων, αλλά διαχέεται στην παραγω-
γή και την κοινωνία με αμοιβαίο όφελος.
Για να απαντήσω όμως και σε μια άλλη πτυχή του 
ερωτήματός σας, υπάρχει στην Ελλάδα ένα σημα-
ντικό ερευνητικό δυναμικό σε όλους σχεδόν τους 
τομείς της επιστήμης, που δραστηριοποιείται με 
πολυποίκιλους τρόπους διεθνώς, με ερευνητικά 
αποτελέσματα, εκδόσεις, δημοσιεύσεις κλπ., και 
στέκεται ισάξια και πολλές φορές στην πρωτοπορία 
της διεθνούς επιστημονικής αρένας. Για το γεγονός 
αυτό οφείλουμε πολλά στις ευρωπαϊκές χρηματο-
δοτήσεις, αλλά και στο μεράκι, το ζήλο και τη σκλη-
ρή δουλειά των ερευνητών. 

Ποια είναι τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετω-
πίζει σήμερα ένας ερευνητής στην Ελλάδα, ξεκινώ-
ντας από τη διαδικασία παραγωγής της έρευνας και 
φτάνοντας μέχρι την εμπορική αξιοποίησή της; 
Τι να πρωτοαναφέρει κανείς; Δε θα ήθελα να με χα-
ρακτηρίσετε γκρινιάρη, αλλά επειδή τυχαίνει να έχω 
εργασθεί επί μακρόν σε 4 χώρες του εξωτερικού, 
πριν επιστρέψω στην Ελλάδα, φοβάμαι ότι η σύγκρι-
ση είναι συντριπτικά εις βάρος μας.
Θα ήθελα κατ’ αρχήν να αναφερθώ στις δυσκολίες 
προσέλκυσης, προσαρμογής και απόδοσης νέου 
ερευνητικού δυναμικού, κατά κύριο λόγο μετα-
πτυχιακών φοιτητών και υποψήφιων διδακτόρων. 
Ζούμε σε μια εποχή, κατά την οποία, σε αντίθεση 
με μερικές δεκαετίες πριν, η απόκτηση, μετάδοση 
και παραγωγή γνώσης έχουν παύσει να βρίσκονται 
σε υψηλές βαθμίδες κοινωνικής αναγνώρισης και 
καταξίωσης. Η περιρρέουσα αυτή ατμόσφαιρα συ-
ντελεί στην επιφυλακτικότητα πολλών ικανών νέων 
να ασχοληθούν με την έρευνα. Το πρόβλημα βέβαια 
αυτό δεν είναι αμιγώς ελληνικό, αφού το συναντού-
με, σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό, και σε άλλες 
χώρες, οι οποίες όμως κατορθώνουν να καλύψουν 
τα αντίστοιχα κενά με λαμπρά μυαλά που προσελκύ-
ουν απ’ όλο τον κόσμο και ιδιαίτερα από αναπτυσ-
σόμενες χώρες.
Μιαν άλλη πτυχή του ίδιου προβλήματος συνιστά 
η ποιότητα της εκπαίδευσης στη χώρα μας, ιδιαί-
τερα της δευτεροβάθμιας, που φαίνεται να προ-
ωθεί την αποστήθιση αντί της κριτικής σκέψης. 
Με εκπλήσσει να βλέπω ένα σημαντικό ποσοστό 
της αφρόκρεμας της σημερινής νεολαίας, δηλαδή 
του φοιτητικού πληθυσμού των Πολυτεχνείων, να 
προσπαθεί να αποτυπώσει, αντί να κατανοήσει. Να 
επιχειρεί να ανιχνεύσει τον «μηχανισμό» επίλυσης 
ασκήσεων εξετάσεων, αδιαφορώντας για την κα-
τανόηση του αντίστοιχου θεωρητικού υπόβαθρου. 
Να (ανα)γνωρίζει ότι λέγεται ρητώς, όχι όμως ότι 
μπορεί λογικά να εξαχθεί από αυτό. Φαντασθείτε 
τη δυσκολία αυτών των νέων, όταν εμπλέκονται σε 
ερευνητική δραστηριότητα, δηλαδή στην προσπά-
θεια εξόρυξης νέας γνώσης ή επινόησης νέων ερ-
γαλείων.
Ένα άλλο έλλειμμα στο οποίο θα ήθελα να ανα-
φερθώ, είναι αυτό της αξιοκρατίας και της επιβρά-
βευσης των αξίων. Στην Ελλάδα είμαστε όλοι ίσοι 
και αν κάποιος ξεχωρίζει για τις ερευνητικές του 
επιδόσεις, πρόβλημά του. Είδατε κανέναν κρατικό 
φορέα ή Πανεπιστήμιο να θεσπίζει και να απονέ-
μει βραβεία ή διακρίσεις για άριστες ερευνητικές 
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επιδόσεις; Αντιθέτως γνωρίζω κάποιους άριστους 
συναδέλφους που προτιμούν να κρατούν χαμηλούς 
τόνους σχετικά με τις ερευνητικές επιτυχίες τους, 
αφού κινδυνεύουν να προκαλέσουν την μεταφυσική 
μήνιν κάποιων φοιτητικών ομάδων που θεωρούν την 
ερευνητική δραστηριότητα εξ ορισμού ύποπτη ή να 
κατηγορηθούν (κάποιες φορές όχι αδικαιολόγητα) 
για ασύμμετρη οικονομική εκμετάλλευση. Βλέπετε 
πόσες αντιδράσεις γεννά αυτήν την περίοδο ακόμη 
και μια γραφειοκρατική αξιολόγηση των καθηγητών 
και ΑΕΙ; Με τους τρόπους αυτούς μειώνονται βέβαια 
σημαντικά τα ηθικά και, γιατί όχι, και υλικά κίνητρα 
για τη διεξαγωγή υψηλού επιπέδου έρευνας, και 
περιορίζονται σε μεγάλο βαθμό στο προσωπικό 
κέφι και μεράκι των ερευνητών.
Μια τρίτη σημαντική δυσκολία που ανέφερα και 
στο προηγούμενο ερώτημά σας, είναι η μειωμένη 
(σε σχέση με άλλες προηγμένες χώρες) ζήτηση 
ερευνητικών προϊόντων ή αξιοποίηση αυτών από 
τον ιδιωτικό τομέα και τους παντός τύπου κρατικούς 
οργανισμούς. Παρά τη συχνή επισήμανση από επί-
σημα χείλη ότι στον 21ο αιώνα απαιτείται η Ελλάδα 
να επιβιώσει ως κοινωνία της γνώσης, στην πραγ-
ματικότητα επιβιώνει κυρίως ως κοινωνία του του-
ρισμού, της ναυτιλίας και της μετανάστευσης (ένθεν 
και ένθεν), ενώ τα προηγμένα τεχνολογικά προϊόντα 
και τεχνογνωσία είθισται να εισάγονται.
Άφησα τελευταίο το ζήτημα της χρηματοδότησης 
που κάποιοι συνδικαλιστές συνάδελφοί μου συ-
νήθως αναφέρουν ως πρώτο και μοναδικό. Είναι 
σαφές ότι το βεληνεκές της ερευνητικής δραστη-
ριότητας σχετίζεται άμεσα με την χρηματοδότηση. 
Είναι όμως εξίσου  σαφές ότι η εξισωτική  χρηματο-
δότηση όλων των «δικαιούχων» χωρίς αξιοκρατικά 
κριτήρια απόδοσης δεν αποτελεί την επωφελέστε-
ρη επένδυση των χρημάτων του φορολογούμενου 
Έλληνα (ή αλλοδαπού) εργαζόμενου.  

Το εργαστήριο του οποίου προΐστασθε έχει ανα-
πτύξει διάφορα λογισμικά μοντελοποίησης και 
ελέγχου κυκλοφορίας, τα οποία χρησιμοποιούνται 
ήδη σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες –και όχι μόνο. 
Ποια ήταν τα πρακτικά αποτελέσματα από την 
εφαρμογή τους;
Στον τομέα διαχείρισης συστημάτων οδικών μετα-
φορών, τα επιθυμητά αποτελέσματα εφαρμογής 
νέων συστημάτων, μεθοδολογιών και τεχνολογιών 
είναι η βελτίωση της αποτελεσματικότητας (π.χ. 
μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης ή των 
χρόνων διαδρομής), της οδικής ασφάλειας και των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεών τους. Το Εργαστήριό 
μας δραστηριοποιείται και κατέχει κορυφαία θέση 
διεθνώς στους τομείς μοντελοποίησης και ελέγχου 
της οδικής κυκλοφορίας σε αστικά δίκτυα και αυ-
τοκινητοδρόμους. Τα λογισμικά και οι μεθοδολογί-
ες που έχουμε αναπτύξει στο παρελθόν βρίσκουν 
εφαρμογές είτε από άλλες ερευνητικές ομάδες ως 
εργαλεία έρευνας, είτε σε πρακτικές εφαρμογές 
πεδίου. Για παράδειγμα διαθέσαμε προς πιλοτική 
υλοποίηση πριν ένα χρόνο, μετά από πρόσκληση 
του υπεύθυνου για την κυκλοφορία τοπικού οργα-
νισμού, μια μέθοδο ελέγχου κυκλοφορίας αστικών 
αυτοκινητοδρόμων στη Μελβούρνη. Τα πιλοτικά 
αποτελέσματα έδειξαν σημαντική μείωση της κυ-
κλοφοριακής συμφόρησης κατά τις ώρες αιχμής, 
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με αντίστοιχα οφέλη για την οδική ασφάλεια και την 
περιβαλλοντική επιβάρυνση. Σήμερα, το σύστημα 
αυτό υλοποιείται πλέον σε όλο το μήκος του εν λόγω 
αυτοκινητοδρόμου με προοπτικές γενικευμένης 
εφαρμογής σε όλη τη χώρα. 

Υπάρχει κάποιο αντίστοιχο έργο σας σε εφαρμογή 
στην Ελλάδα; 
Υπάρχουν πολλοί έπαινοι για τις εφαρμογές μας στο 
εξωτερικό, πολλή εκφραζόμενη διάθεση εφαρμο-
γών και εδώ, αρκετές υποσχέσεις ή και προσπάθει-
ες, αλλά προς το παρόν έχουμε μια μόνον (και αυτή 
μη ολοκληρωμένη) εφαρμογή πεδίου στην πόλη των 
Χανίων, με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση που φροντί-
σαμε εμείς να διατεθεί για το σκοπό αυτό από αντα-
γωνιστικά προγράμματα που προσελκύσαμε. Δεν 
καταφέραμε περισσότερα, ίσως λόγω των σχετικά 
μειωμένων ικανοτήτων μας στις (ή έλλειψης χρόνου 
για) δημόσιες σχέσεις, ίσως και λόγω έλλειψης κομ-
ματικής ταυτότητας. Δε γίνονται μόνον στην Ελλάδα 
αυτά, ούτε υποτιμώ το ρόλο των δημοσίων σχέσεων 
στην προσπάθεια αξιοποίησης ερευνητικών αποτε-
λεσμάτων. Απλώς σε άλλες χώρες μπορεί κανείς να 
επιβιώσει επικεντρώνοντας στην ποιότητα ενώ στην 
Ελλάδα αυτό δεν είναι πάντοτε επαρκές.

Σε μια πόλη με μεγάλο στόλο ΙΧ , λίγες και στενές 
κεντρικές αρτηρίες και χωρίς πολλά μέσα μαζι-
κής μεταφοράς (προς το παρόν μόνο λεωφορείο), 
όπως η Θεσσαλονίκη, ποια περιθώρια εκτιμάτε ότι 
υπάρχουν για βελτίωση του κυκλοφοριακού προ-
βλήματος με τη χρήση ευφυών συστημάτων; Θα 
προτείνατε συγκεκριμένες λύσεις;
Στις συνθήκες της Θεσσαλονίκης που περιγράφετε, 
τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα, κυρίως λόγω 
της απρογραμμάτιστης ανάπτυξης του παρελθό-
ντος. Μεμονωμένα μέτρα διαχείρισης μπορούν να 
επιφέρουν βελτιώσεις, αλλά όχι ολοκληρωμένες 
προσεγγίσεις, πόσο μάλλον λύσεις. Σαν βασική 
ραχοκοκκαλιά για μια πόλη του μεγέθους και της 
γεωγραφικής ιδιαιτερότητας της Θεσσαλονίκης, 
απαιτείται ένα αποτελεσματικό, λειτουργικό και 
ελκυστικό δίκτυο δημόσιων μεταφορών με μετρό, 
με λεωφορειολωρίδες, με προτεραιότητα στη φω-
τεινή σηματοδότηση, με πληροφόρηση επιβατών 
κλπ., που θα επιτρέψει τη μείωση χρήσης των Ι.Χ. 
Απαιτείται επίσης αντιμετώπιση του προβλήματος 
στάθμευσης με κατασκευές, κίνητρα, διαχείριση, 
αλλά και αυστηρή αστυνόμευση, που δε θα είναι 
κοινωνικά κατακριτέα εφόσον διατίθενται εναλλα-
κτικές δυνατότητες (πάρκινγκ, δημόσια συγκοινω-
νία). Και βέβαια απαιτείται βέλτιστη διαχείριση της 
κυκλοφορίας, μέσω προηγμένων τεχνικών ελέγχου 
φωτεινής σηματοδότησης, ελέγχου κυκλοφορίας 
στην περιφερειακή, πληροφόρηση οδηγών κλπ.

Η τεχνολογία στις μεταφορές παρουσιάζει διαρκώς 
καινούργια προϊόντα: από συστήματα καταγραφής 
δεδομένων κίνησης, που βρίσκονται κάτω από το 
οδόστρωμα μέχρι τις γνωστές φωτεινές επιγρα-
φές, που μειώνουν σημαντικά τα «δευτερογενή» 
ατυχήματα. Κατά την άποψή σας, ποιο είναι το 
επόμενο «μεγάλο στοίχημα» -και σύστημα- στον 
τομέα των ευφυών συστημάτων μεταφορών;
Καταρχήν θα ήθελα να τονίσω ότι οι υπάρχουσες 

Το ‘μεγάλο στοίχημα’, 
χάριν του οποίου επενδύ-
εται σήμερα σημαντική 
ερευνητική ενέργεια 
στον τομέα των μεταφο-
ρών, είναι τα συνεργατι-
κά συστήματα οχημάτων 
και υποδομής

Υπολογίζεται ότι το 
συνολικό ποσό που 
σπαταλιέται στην οδική 
συμφόρηση ανέρχεται 
στο 1 % του ευρωπαϊκού 
ΑΕΠ με ανοδικές τάσεις

Δεν είμαι βέβαιος για 
την μεσοπρόθεσμη 
αποτελεσματικότητα 
των αστικών διοδίων. Το 
μέτρο αυτό θα μπορούσε 
σε κάποιες εκδοχές του 
να χαρακτηρισθεί και 
κοινωνικά άδικο

Επεξεργαζόμαστε 
ένα σύστημα ελέγχου 
κυκλοφορίας για δίκτυα 
αυτοκινητοδρόμων ή αρ-
τηριών, που αποσκοπεί 
να αναβαθμίσει το οδικό 
δίκτυο σε σύστημα ουράς 
αναμονής […] Τα μέχρι 
τώρα αποτελέσματα σε 
προσομοιωτές κυκλο-
φοριακής ροής είναι 
εξαιρετικά ενθαρρυντικά

τεχνολογίες και συστήματα τελούν υπό συνεχή εξέ-
λιξη. Με άλλα λόγια, η ερευνητική δραστηριότητα 
δε σταματά, αλλά οδηγεί σε συνεχείς βελτιώσεις 
και επεκτάσεις των συστημάτων διαχείρισης που 
χρησιμοποιούνται ήδη. Για να χρησιμοποιήσω μια 
πιο κατανοητή αναλογία, άλλο πράγμα  η συσκευή 
τηλεόρασης πριν 50 χρόνια και άλλο η σημερινή. 
Υπάρχουν όμως βέβαια και εντελώς νέα στοιχεία που 
έρχονται να προστεθούν, όπως τα ατομικά (εντός του 
οχήματος) συστήματα πληροφόρησης οδηγού, νέοι 
τύποι αισθητήρων κυκλοφοριακής ροής κλπ. Το 
«μεγάλο στοίχημα» όμως, χάριν του οποίου επεν-
δύεται σήμερα σημαντική ερευνητική ενέργεια στον 
τομέα των μεταφορών, είναι τα συνεργατικά συστή-
ματα οχημάτων και υποδομής. Φαντασθείτε οχήμα-
τα που συλλέγουν αυτόματα πληροφορία σχετικά με 
την θέση τους, τους χρόνους διαδρομής, το επίπεδο 
συμφόρησης κλπ. και την ανταλλάσουν μεταξύ τους 
αλλά και με την κυκλοφοριακή υποδομή, π.χ. τους 
φωτεινούς σηματοδότες, με στόχο την βελτιστο-
ποίηση της κυκλοφοριακής ροής. Ή κοινόχρηστα 
ηλεκτρικά οχήματα-ρομπότ χωρίς οδηγό, που με-
ταφέρουν επιβάτες έναντι αντιτίμου, σαν αυτοματο-
ποιημένα ταξί, σε τμήματα του οδικού δικτύου όπου 
απαγορεύεται η είσοδος ΙΧ.

Το κυκλοφοριακό αποτελεί σήμερα «βραχνά» για 
τις περισσότερες μεγάλες πόλεις. Πώς βλέπετε να 
εξελίσσεται η κατάσταση; Πιστεύετε ότι τα ευφυή 
συστήματα μπορούν να προσφέρουν λύσεις; Και 
για να το προχωρήσω λίγο ακόμη, σε επίπεδο κυ-
κλοφοριακού, ποια πιστεύετε ότι θα είναι η εικόνα 
των μητροπόλεων της Ευρώπης και του κόσμου το 
2020-2030;
Το κυκλοφοριακό έχει όντως καταντήσει βραχνάς 
με τάσεις επειδείνωσης στις περισσότερες χώρες. 
Υπολογίζεται ότι το συνολικό ποσό που σπαταλιέται 
στην οδική συμφόρηση ανέρχεται στο 1 % του ευ-
ρωπαϊκού ΑΕΠ με ανοδικές τάσεις, και βέβαια το 
πρόβλημα δεν είναι μόνον οικονομικό αλλά αφορά 
και την υγεία, ποιότητα ζωής και βιωσιμότητα των 
αστικών κέντρων. Τα ευφυή συστήματα μεταφορών 
μπορούν και επιβάλλεται να επιφέρουν βελτιώσεις, 
βέλτιστη χρήση της υπάρχουσας οδικής υποδομής, 
αλλά υπάρχουν όρια. Οι ολοκληρωμένες λύσεις 
απαιτούν συνδυασμό μέτρων και οπωσδήποτε μεί-
ωση χρήσης των ΙΧ οχημάτων. Ο διαθέσιμος αστικός 
χώρος απλώς δεν επαρκεί για την μετακίνηση κάθε 
πολίτη με το ιδιωτικό του όχημα. Όσο για την εικόνα 
της κυκλοφορίας στις μητροπόλεις του 2020-2030, 
τι να πω; Οι προβλέψεις είναι πάντα δύσκολες, αλλά, 
αν κρίνουμε από τα προηγούμενα 10-20 χρόνια, ίσως, 
παρά τις επί μέρους βελτιώσεις, να έχουμε απλώς μια 
επί πλέον χειροτέρευση. Ίσως όμως και να φθάσουμε 
σε ένα σημείο χειροτέρευσης μη ανεκτό, με αποτέ-
λεσμα δραστικές απαγορεύσεις μετακίνησης ΙΧ οχη-
μάτων στα αστικά κέντρα. Τελευταία υπάρχει μεγάλος 
προβληματισμός σχετικά με την εφαρμογή αστικών 
διοδίων. Δεν είμαι όμως βέβαιος για την μεσοπρό-
θεσμη αποτελεσματικότητα του μέτρου αυτού που θα 
μπορούσε σε κάποιες εκδοχές του να χαρακτηρισθεί 
και κοινωνικά άδικο.

Έχετε στα «σκαριά» κάποιο καινούργιο προϊόν ή 
πρόγραμμα, το οποίο πιστεύετε ότι παρουσιάζει εν-

διαφέρουσα προοπτική;
Η κυκλοφοριακή συμφόρηση οφείλεται καταρχήν 
στο γεγονός ότι η ζήτηση (αριθμός οχημάτων) υπερ-
βαίνει την προσφορά (ικανότητα οδικού δίκτυου). 
Απλουστευτικά θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε το 
σύστημα σαν μια ουρά αναμονής: Πηγαίνετε στην 
τράπεζα όπου υπάρχουν, ας πούμε, 10 γκισέ εξυ-
πηρέτησης, και αν υπάρχουν ήδη 20 πελάτες, θα 
χρειασθεί να περιμένετε. Όμως το γεγονός ότι είστε 
υπεράριθμοι δεν μειώνει τον ρυθμό εξυπηρέτησης 
(ικανότητα) των 10 γκισέ. Αντίθετα, όταν διοχετεύεται 
σε ένα δίκτυο υδάτων περισσότερο νερό στις αφετη-
ρίες, τότε έχουμε, λόγω αυξημένης πίεσης, συντό-
μευση του χρόνου ροής και αύξηση των εκροών. 
Ένα δίκτυο κυκλοφορίας όμως δε συμπεριφέρεται 
όπως η ουρά αναμονής, και ακόμη λιγότερο όπως 
το δίκτυο υδάτων. Η παρουσία ουρών σε κάποιο ση-
μείο του οδικού δικτύου μειώνει την ικανότητα της 
υποδομής, με αποτέλεσμα ένα φαύλο κύκλο μείω-
σης της ικανότητας, συνεπακόλουθης επιταχυμένης 
αύξησης της συμφόρησης, συνεπακόλουθης περαι-
τέρω μείωσης της ικανότητας, κ.ο.κ., μέχρι τη γενι-
κευμένη συμφόρηση του δικτύου, κατά την οποία η 
ικανότητά του έχει πλέον συρρικνωθεί σημαντικά. 
Αυτή την περίοδο επεξεργαζόμαστε ένα σύστημα 
ελέγχου κυκλοφορίας για δίκτυα αυτοκινητοδρόμων 
ή αρτηριών (όχι για πυκνά αστικά δίκτυα) που απο-
σκοπεί να αναβαθμίσει το οδικό δίκτυο σε σύστη-
μα ουράς αναμονής, όπου δηλαδή η ικανότητα του 
δικτύου να μην επηρεάζεται αρνητικά από την πα-
ρουσία συμφόρησης. Τα μέχρι τώρα αποτελέσματα 
σε προσομοιωτές κυκλοφοριακής ροής είναι εξαι-
ρετικά ενθαρρυντικά και οι εν δυνάμει βελτιώσεις 
διαφαίνονται πολύ σημαντικές.

Πως «λειτουργεί» σήμερα και πώς πιστεύετε ότι 
πρέπει να «λειτουργεί» η έρευνα στα ελληνικά πα-
νεπιστήμια;  
Βλέπω  ότι ξαναγυρίζετε στο ενδιαφέρον αυτό θέμα. 
Επιγραμματικά θεωρώ ότι η έρευνα στην Ελλάδα 
χαρακτηρίζεται από έλλειψη παγιωμένων και δο-
κιμασμένων δομών και στηρίζεται κυρίως στον εν-
θουσιασμό των ερευνητών. Για το πώς θα έπρεπε να 
λειτουργεί, επιτρέψτε μου να αντιστρέψω αυτά που 
ανέφερα ως δυσκολίες προηγουμένως: Καλύτερη 
εκπαίδευση που προτάσσει την κρίση και όχι την απο-
στήθιση, τόνωση της αξιοκρατίας και των κινήτρων 
επιτυχούς έρευνας, συστηματικότερη αξιοποίηση 
των ερευνητικών προϊόντων και αύξηση της χρημα-
τοδότησης.

Κατά την άποψή σας, ο Έλληνας φοιτητής έχει 
«κουλτούρα» έρευνας; Αν ναι, πώς μπορεί να ενι-
σχυθεί περαιτέρω αυτή; Αν όχι, τι φταίει;
Δε θεωρώ ούτε επιθυμητό ούτε εφικτό να ασχολη-
θούν όλοι οι φοιτητές με την έρευνα. Εκείνα που είναι 
και επιθυμητά και εφικτά είναι, πρώτον, να αποκατα-
σταθεί η εν μέρει χαμένη τιμή της έρευνας στα μάτια 
μερίδας των φοιτητών και, δεύτερον, να απαλυνθούν 
κατά το δυνατόν οι προαναφερθείσες δυσλειτουρ-
γίες, έτσι ώστε να βελτιωθεί ποσοτικά και ποιοτικά 
η εμπλοκή των ενδιαφερόμενων και προικισμένων 
φοιτητών στην ερευνητική δραστηριότητα προς όφε-
λος της ελληνικής κοινωνίας, της ανθρωπότητας και 
του πλανήτη.   n

21/ 366
1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009

ΤΕΥΧΟΣ

Στην Ελλάδα είμαστε όλοι … ίσοι
n της Αλεξάνδρας Γούτα  



ΖΗΤΕΙΤΑΙ

Αρχιτεκτόνισσα για Interior Design buro 
με εμπειρία η/υ δημιουργικού τρισδιάστα-
του σχεδιαστικού. Τηλ 2310 317519, 697 
7121400.
Αρχιτεκτόνισσα, νέα, από τεχνικό γραφείο 
μελετών - κατασκευών στην Καλαμαριά. 
Γνώση AutoCAD cadware. Βιογραφικό 
Fax 2310 403837, 697 2960066.
Αρχιτέκτων από γραφείο Mavvidis and 
Partners για το τμήμα μελετών. Γνώ-
ση Γ.Ο.Κ., ευχέρεια στην σύνθεση, φω-
τορεαλισμό. Τηλ 2310 531100, email: 
b.mavvidou@mavvidis.com.
Αρχιτέκτων από οίκο που δραστηριοποι-
είται σε ειδικές κατασκευές συστημάτων 
ντουλάπας γραφείων, εξωτερικών κου-
φωμάτων, επίπλων κουζίνας, για στελέχη 
διακόσμησης. Τηλ 2310 320120.
Αρχιτέκτων από μελετητική γραφείο. Γνώ-
ση Η/Υ(Word, Excel), AutoCAD, ArchiCAD, 
νομοθεσία, έκδοση οικοδομικών αδει-
ών. Fax 2310 425321, Τηλ. 2310 429400, 
email: tm-architects@tee.gr.
Αρχιτέκτων από αρχιτεκτονικό γραφείο, 
για τη θέση διαχείρισης αρχιτεκτονι-
κών μελετών. 4έτη εμπειρία σε μελέτες 
εφαρμογής και κατασκευές ειδικών αρ-
χιτεκτονικών έργων. Γνώση σχεδιαστικών 
προγραμμάτων. Μεταπτυχιακή ερευνητική 
εργασία επιθυμητή. Βιογραφικό Τηλ 2310 
426304, email: nsoul@tee.gr. Υπόψη κας 
Μόσχου.
Ηλεκτρολόγος από εταιρεία κατασκευής 
σιντριβανιών και πισινών. Εμπειρία σε 
ηλεκτρονικούς αυτοματισμούς. Τηλ 2310 
476380.
Ηλεκτρολόγος από ανώνυμη εταιρεία 
συστημάτων αυτοματισμού κατασκευής 
ηλεκτρικών πινάκων ηλεκτροπαραγωγών 
ζευγών αντλητικών συγκροτημάτων, για 
εργασία για το τμήμα προσφορών μελετών. 
Άπταιστα Αγγλικά. Βιογραφικό Fax 2310 
692110, email: sigmaiv@the.fornet.gr.
Ηλεκτρονικός Γνώση Αγγλικά, Η/Υ, άδεια 
οδηγήσεως. Fax 2310 556712, Τηλ 2310 
531663.
Μηχανικός για στέλεχος. Εμπειρία στην 
ανάπτυξη multimedia και web εφαρμο-
γών. Βιογραφικό email: hrm@yperco.gr.
Μηχανικός από τεχνική εταιρεία, για ερ-
γοτάξιο στη Θεσσαλονίκη. 5έτη εμπειρία 
εργοταξίου. Βιογραφικό Fax 2310 445507, 
Τηλ. 2310 445367.
Μηχανικός από βιομηχανία μεταλλικών 
κατασκευών, για το τμήμα σχεδιασμού. 
Γνώση μηχανολογικού σχεδίου. Βιογραφι-
κό email: aris@metalon-tech.gr.
Μηχανικός από εταιρεία αυτοματισμού 
(Plc Scada). Γνώση προγραμματισμού 
(assmbly C/Pascal) ξένη γλώσσα επι-
θυμητή. Βιογραφικό email: info@atlas.
group.gr.
Μηχανικός από βιομηχανία ρούχων στη 
Βουλγαρία, ως υπεύθυνο παραγωγής. Ηλι-
κία 30 έως 50 ετών, Βουλγαρικά. Προϋπη-
ρεσία στο χώρο επιθυμητή. Βιογραφικό 
Τ.Θ. 1659, Τ.Κ. 41002 Λάρισα.
Μηχανικός δομικής κατεύθυνσης από 
MACON ΑΤΕΕ, ως υπεύθυνο τεχνικής 
υποστήριξης. Ηλικία έως 30 ετών, Αγγλι-
κά, Η/Υ(Internet) άδεια οδηγήσεως. Τηλ 
2310 402154, email: info@macon.gr. Υπό-
ψη κ. Στρογγύλης.
Μηχανικός από μελετητική – συμβουλευ-
τική εταιρεία, για στέλεχος. Εμπειρία στην 
εκπόνηση μελετών τοπικής ανάπτυξης, οι-
κονομοτεχνικών μελετών και επιχειρησια-
κών σχεδίων. Βιογραφικό email:  hrm@
yperco.gr.
Μηχανικός Πληροφορικής για στέλεχος. 
Εμπειρία στην ανάλυση, σχεδίαση και ανά-
πτυξη εφαρμογών διαχείρισης δεδομένων. 
Βιογραφικό email: hrm@yperco.gr.
Μηχανικός Προγραμματιστής Γνώση 

visual basic. Βιογραφικό Τηλ 2310 888771, 
email: info@infolearn.gr.
Μηχανικός Προγραμματιστής από ει-
σαγωγική εταιρεία χονδρικής  πώλησης 
ηλεκτρονικών ειδών αυτοκινήτου DISTA 
Α.Ε.. Γνώση γλώσσας SQL. Προϋπηρεσία 
σε κώδικα ERP (Atlanis), γνώση γλώσσας 
HTML, C++, H Pearl επιθυμητή. Βιογρα-
φικό email: dparagoglou@dista.gr.
Μηχανολόγος από βιομηχανική εταιρεία. 
Τηλ 697 3660750.
Μηχανολόγος από εταιρεία πραγματο-
γνωμόνων στην Θεσσαλονίκη. Βιογραφικό 
email: symbouloi_thes@yahoo.gr.
Μηχανολόγος από ανώνυμη εταιρεία. 
Ηλικία έως 35 ετών, Ιταλικά ή Αγγλικά, Η/
Υ(Word, Excel), μηχανών γραφείου, μετα-
φορικό μέσο. Τηλ 697 4995499.
Μηχανολόγος από εταιρεία μελετών. Επι-
θυμητή εμπειρία σε άδειες βιομηχανιών 
και μελέτες πολεοδομίας. Βιογραφικό Fax 
2310 458062, email: georgoudis-co@hol.
gr.
Μηχανολόγος από Τέμπα Α.Ε. για μηχα-
νικό πωλήσεων. Ηλικία έως 30 ετών, 3έτη 
προϋπηρεσία σε εταιρεία Η/Μ εφαρμογών 
θέρμανσης και ψύξης. Βιογραφικό Fax 
2310 789996, email: salonoca@tempa.gr. 
Υπόψη κου Κώστα Μίνδου.
Μηχανολόγος από την βιομηχανία Ιωνική 
Σφολιάτα Α.Ε. για το τμήμα διεύθυνσης 
παραγωγής/υπεύθυνος βάρδιας. Ηλικία 
έως 35 ετών, Η/Υ(Word, Excel). Fax 2310 
778225, Τηλ 2310 788120, email: info@
ionikigr.com. Υπόψη Ν. Μ.
Μηχανολόγος από βιομηχανία ξύλου με 
έδρα ΒΙ.ΠΕ. Θεσσαλονίκης, ως υπεύθυνος 
παραγωγής. 5έτη προϋπηρεσία, σε αντί-
στοιχη θέση. Γνώση Αγγλικά, ή Γερμανικά, 
άδεια οδηγήσεως, εκπληρωμένες στρα-
τιωτικές υποχρεώσεις. Βιογραφικό Fax 
2310 795167, Τηλ 2310 795796.
Μηχανολόγος ενεργειακής κατεύθυνσης 
από εμπορική και τεχνική εταιρεία Α.Ε., 
για τη θέση μηχανικού πωλήσεων στο 
υποκατάστημα Θεσσαλονίκης. Ηλικία 27 
έως 30 ετών, Αγγλικά, Γερμανικά, άδεια 
οδηγήσεως. Βιογραφικό Fax 2310 789996, 
email: salonoca@tempa.gr.
Μηχανολόγος από εταιρεία κατασκευ-
ής καπναγωγών ATRITUDE στην ΒΙ.ΠΕ. 
Σίνδου, για τη θέση του μηχανικού παρα-
γωγής. Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση, 
Αγγλικά, Η/Υ(MS Office), AutoCAD, συστή-
ματα πιστοποίηση ISO, άδεια οδηγήσεως. 
Βιογραφικό Fax 2310 586998, Τηλ. 2310 
586999, email: info@atriumhvac.gr.
Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος από εται-
ρεία κατασκευής πισίνων – υδρομασάζ 
κλπ, για την υποστήριξη τεχνικών και 
εμπορικών δραστηριοτήτων στην Βό-
ρειο Ελλάδα με έδρα τη Θεσσαλονίκη. 
Ηλικία έως 35 ετών, Αγγλικά, Η/Υ (Word 
Excel), AutoCAD, άδεια οδηγήσεως. Βι-
ογραφικό Τηλ. / Fax 2310 314814, email: 
anthopoulosthes@filpro gr.
Πολιτικός Μηχανικός Γνώση νομοθεσίας 
για Α.ΜΕ.Α. Τηλ 697 6800825.
Πολιτικός Μηχανικός από κατασκευαστι-
κή εταιρεία. Με ειδίκευση στα μεταλλικά 
κτίρια. Τηλ 693 4269841.
Πολιτικός Μηχανικός από ανώνυμη τε-
χνική κατασκευαστική εταιρεία  στη Θεσ-
σαλονίκη. Βιογραφικό email: apetrid@
tee.gr.
Πολιτικός Μηχανικός από EUROCO Α.Ε., 
ως υπεύθυνο έργων. Ηλικία έως 40 ετών, 
5έτη εμπειρία, Αγγλικά, Η/Υ. Βιογραφικό 
Fax 2310 795167, Τηλ 2310 795796.
Πολιτικός Μηχανικός δομοστατικής κα-
τεύθυνσης, από μελετητική εταιρεία με 
μεταπτυχιακό δίπλωμα. Fax: 2310 307983, 
email ail:concept@tee.gr.

Πολιτικός Μηχανικός από εκπαιδευτικό 
οργανισμό για εργασίες και διδασκαλία 
φοιτητικών μαθημάτων στα ελληνικά και 
στα αγγλικά. Μεταπτυχιακός, ή διδάκτο-
ρας. Τηλ. 2310 240392.
Πολιτικός Μηχανικός από ανώνυμη τεχνι-
κή εταιρεία  με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης, 
για επίβλεψη κατασκευής δημοσίων ή ιδι-
ωτικών έργων. 8έτη εμπειρία. Βιογραφικό 
Fax 2810 211929.
Πολιτικός Μηχανικός με ειδίκευση στις 
μεταλλικές κατασκευές και λεπτότοιχες 
διατομές. Γνώση Αγγλικά, στατικών και 
σχεδιαστικών προγραμμάτων. Επιθυμητή 
εμπειρία. Τηλ 697 9000555.
Πολιτικός Μηχανικός από πολυεθνική 
εμπορική εταιρεία συστημάτων μεταλλο-
τύπων, για στέλεχος πωλήσεων. Γνώση 
Αγγλικά, ή Γερμανικά, Η/Υ, 2έτη εμπει-
ρία στις πωλήσεις. Βιογραφικό Fax 2310 
755392, Τηλ 2310 755112, 789849, email: 
litsa.lagogianni@doka.com.Υπόψη κας 
Λαγογιάννη Ε.
Πολιτικός Μηχανικός από όμιλο κατα-
σκευαστικών και ξενοδοχειακών επιχει-
ρήσεων, για ξενοδοχεία και οικοδομικά 
έργα στην Χαλκιδική. 15ετή τουλάχιστον 
εργοταξιακή εμπειρία σε μεγάλες ξενοδο-
χειακές μονάδες, νοσοκομεία. Βιογραφικό 
στη διεύθυνση Τουριστικά Συγκροτήματα 
Ελλάδος Α.Ε., Καρόλου Ντήλ 6 2ος όροφος 
γραφείο 5,6,7, Τ.Κ. 54623 Θεσσαλονίκη.
Πολιτικός Μηχανικός από I.P. 
Constructions &Development, για τη θέση 
τεχνικού διευθυντή. 3έτη εμπειρία εργοτα-
ξιακή εμπειρία στην κατασκευή δημοσίων 
και ιδιωτικών έργων. Δυνατότητα ελέγχου 
και παρακολούθησης λογαριασμών υπερ-
γολάβων (επιμετρήσεις, έλεγχος ποιότη-
τας κλπ). Γνώση Αγγλικά, Η/Υ. Επιθυμητή 
γνώση νομοθεσίας και διαχείρισης δημο-
σίων έργων, Βιογραφικό Fax 2310 311078, 
email: info@ipgroup.gr.
Πολιτικός Μηχανικός ή Μηχανολόγος 
από κατασκευαστική εταιρεία μεταλλικών 
κτιριών για την εκπόνηση κατασκευαστι-
κών σχεδίων. Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση, 
μεταφορικό μέσο. Διεύθυνση εταιρείας 
17χλμ Θεσσαλονίκης – Σερρών(Δρυμός). 
Βιογραφικό Fax 23940 73104, Τηλ. 23940 
72050, email: info@anipsotikiavee.gr.
Πολιτικός Μηχανικός ή Μηχανολόγος από 
τεχνική εταιρεία μεταλλικών κατασκευών 
για το τμήμα σχεδιασμού παραγωγής και 
στατικών μελετών. Χρήση προγράμματος 
INSTANT, AutoCAD. Επιθυμητή γνώση 
σχεδιαστικού STRUCAD και προϋπηρε-
σία σε εργοστάσιο μεταλλικών κατασκευ-
ών. Βιογραφικό Fax 2310 684206, email: 
ikyria@tee.gr info@kyriakos.com.gr.
Πολιτικός Μηχανικός ή Τοπογράφος Μη-
χανικός από τεχνική εταιρεία. Fax 2310 
587763, Τηλ. 2310 587760.
Πολιτικός Μηχανικός ή Τοπογράφος 
Μηχανικός, για επίβλεψη σε οικοδομές 
και δημόσια έργα Βιογραφικό Fax 2310 
888011, Τηλ. 2310 887340 693 6905200, 
email: ikoukoumas@yahoo.gr.
Τοπογράφος Μηχανικός από τεχνική εται-
ρεία  με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης. 6-7έτη 
εμπειρία. Βιογραφικό Fax 2810 211929.
Χημικός Μηχανικός από βιομηχανία 
ΒΙ.ΠΕ. Θεσσαλονίκη για υπεύθυνη θέση 
ποιότητα και παραγωγή. Μεταφορικό μέσο 
επιθυμητό. Βιογραφικό Fax 2310 796506, 
email: info@agrology.eu.
Χημικός Μηχανικός από εταιρεία δομικών 
υλικών ΠΟΛΑΤ Α.Ε. για το τμήμα έρευνας 
και ανάπτυξης και ποιοτικού ελέγχου. 
Προϋπηρεσία επιθυμητή. Βιογραφικό Fax 
23990 20173, email: factory@polat.gr. 
Υπόψη κ. Κοκόγλου.

Α. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Αποστολή αγγελιών 
τηλ: 2310 883148, 
fax: 2310 883151, 
e-mail: 
kukudea@central.tee.gr.

 

Αρχιτεκτόνισσα μέλος ΤΕΕ 2005. 3έτη 
εμπειρία σε Ελλάδα και Ισπανία, ευχέ-
ρεια στην σύνθεση, άπταιστα Αγγλικά, 
Ισπανικά, Η/Υ(Ms Office), AutoCAD 2D 
- 3D, Photoshop, 3D Studio Max, μελέτες 
εφαρμογής, μεταπτυχιακές σπουδές, για 
συνεργασία με μελετητικά γραφεία, τε-
χνικές και κατασκευαστικές εταιρίες. Τηλ 
2310 454815, 697 4197336, email: giota.
kaplani@gmail.com.
Ηλεκτρολόγος – Μηχανολόγος με διοικη-
τική και εργοταξιακή εμπειρία βιομηχανι-
κών και κτιριακών έργων, μελέτες καθοδι-
κής προστασίας σε έργα φυσικού αερίου, 
άπταιστα Αγγλικά, Η/Υ, δίπλωμα οδηγήσε-
ως, για εργασία ή συνεργασία. Τηλ. 2310 
314278, 697 6206265.
Μηχανικός Περιβάλλοντος, μέλος ΤΕΕ 
2005, Msc “ Προστασία Περιβάλλοντος& 
Βιώσιμη Ανάπτυξη” ΑΠΘ, εμπειρία σε πε-
ριβαλλοντικές μελέτες, άπταιστα Αγγλικά, 
Η/Υ(Ms Office), AutoCAD, ArcGIS, γνώση 
ειδικών προγραμμάτων περιβαλλοντικών 
εφαρμογών, για εργασία σε μελετητικές 
- κατασκευαστικές εταιρείες. Τηλ. 697 
7608922
Πολιτικός Μηχανικός και Τοπογράφος 
Μηχανικός, με εμπειρία στην εκπόνηση 
στατικών μελετών τοπογραφικών, έκδοση 
οικοδομικών αδειών, για συνεργασία. Τηλ 
23920 20099, 697 7166269, 694 5333963.
Πολιτικός Μηχανικός με πείρα στις στα-
τικές μελέτες με Η/Υ οικοδομικών έργων 
από σκυρόδεμα, για συνεργασία με μη-
χανικούς και εργολάβους. Τηλ. -Fax 2310 
417908, 694 4371420.
Πολιτικός Μηχανικός, 4έτη εμπειρία στη 
μελέτη ιδιωτικών έργων  και έκδοση οικο-
δομικών αδειών, για εξωτερική συνεργα-
σία με μελετητικά γραφεία, τεχνικές κατα-
σκευαστικές εταιρείες. Τηλ 697 4509897.
Πολιτικός Μηχανικός μέλος ΤΕΕ 2001, 
εμπειρία στην έκδοση οικοδομικών αδει-
ών, για εξωτερική συνεργασία με μηχανι-
κούς, εργολάβους, τεχνικές κατασκευα-
στικές εταιρείες. Τηλ 695 5470077.
Πολιτικός Μηχανικός με εμπειρία σε δη-
μόσια και ιδιωτικά έργα, για συνεργασία με 
τεχνικά γραφεία για εκπόνηση εργασιών 
προμέτρησης, κοστολόγησης, επιμέτρη-
σης και πρωτόκολλα παράδοσης έργου, 
Τηλ 697 3625460.
Πολιτικός Μηχανικός με εμπειρία στην 
έκδοση οικοδομικών αδειών, την εκπό-
νηση στατικών και υδραυλικών μελετών 
και την σύνταξη τευχών δημοπράτησης 
και προμετρήσεων-επιμετρήσεων, ζη-
τάει συνεργασία. Τηλ. 2310 920453, 694 
6783844.
Πολιτικός Μηχανικός μέλος ΤΕΕ 2005, 
κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος «Αντι-
σεισμικός Σχεδιασμός Τεχνικών Έργων», 
3έτη εμπειρία σε μελέτες οικοδομικών 
έργων, έκδοση οικοδομικών αδειών, για 
συνεργασία με μηχανικούς, εργολάβους, 
τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες. Τηλ 
697 2778876.
Τοπογράφος Μηχανικός με εμπειρία στις 
τοπογραφικές  εργασίες, για εργασία σε 
τεχνική εταιρεία μελετών ή κατασκευών. 
Τηλ. 697 7808358.
Χημικός Μηχανικός κάτοχος αδείας 
εφαρμογής καταπολέμησης εντόμων και 
τρωκτικών με την κατάλληλη οργάνωση 
για φακέλους απευτόμωσης – μυοκτονίας 
για συστήματα HACCO και ISO. Τηλ 693 
7043668
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ΤΕΥΧΟΣ

 03
n  Homo (πραγματικά;)  

Sapiens

 05
n  Σύγχρονη Ισπαντική 

Αρχιτεκτονική 
Διάλεξη Μ. Γούλα, 29 Ιανουαρίου

n  Η’ κύκλος σεμιναρίων 
μικρής διάρκειας 
Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2009

n  Από το mundialito στο 
...jump ball 
1o τουρνουά  μπάσκετ μηχανικών, 
Μάρτιος 2009

 06
n  Επαγγελματικά
n  Ημέρα εξυπηρέτησης για 

φορολογικά θέματα

 07
n  Πρόγραμμα συνεδριάσεων 

αντιπροσωπείας 
9η τακτική συνεδρίαση Αντιπροσω-
πείας ΤΕΕ/ΤΚΜ

n   «ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ-WRET 
EΛΛΑΣ» και ενεργειακή 
αξιοποίηση αποβλήτων

 16
n  Με μια ματιά

 18 
n  Συλλογικά - Παραταξιακά 

 20
n  Μάρκος Παπαγεωργίου 

Στην Ελλάδα είμαστε όλοι ... ίσοι

 22
n  Ζητείται

n  Ψήφισμα ΔΕ ΤΕΕ/ΤΚΜ  
για την άδικη απώλεια  
του 16χρονου

 08
n  Γ. Τριανταφυλλίδης: Η 

«κλειστή» γεωμετρία της 
αρχιτεκτονικής

 10
n  Ενδιαφέρουν

 12-14
n  Η «βεντάλια» των 

μονοθεματικών μουσείων

 15
n   Συγχαρητήρια επιστολή 

του Eρωτόκριτου Tσίγκα, Η

n   Eπιτυχές το 3ο πανελλήνιο 
συνέδριο της ΕΝΕΠΡΟΤ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

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

http://www.tkm.tee.gr


