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EDITORIAL
Κέντρο – Περιφέρεια: 1- 0 (πάλι)
Πριν την έναρξη της Δ’ Προγραμματικής Περιόδου, δεχόμασταν σωρηδόν διαβεβαιώσεις ότι το 80% των κονδυλίων θα όδευε προς την
Περιφέρεια.
Αργότερα, προς τα μέσα του 2007, όταν άρχισαν να υποβάλλονται
προς έγκριση τα Επιχειρησιακά Προγράμματα, Τομεακά και Περιφερειακά, διαπιστώσαμε ότι το μεγαλύτερο μέρος των πόρων αφορούσε την Περιφέρεια.
Σήμερα, δύο χρόνια μετά την επίσημη έναρξη του ΕΣΠΑ, μισό χρόνο
μετά τις πρώτες δειλές δημοσιοποιήσεις προσκλήσεων για χρηματοδότηση δράσεων, γνωρίζουμε ότι, όντως, η διαχείρισή του, σε συντριπτικό ποσοστό, είναι αρμοδιότητα του Κέντρου. Ορισμένες δράσεις που εκχωρούνται στις διαχειριστικές αρχές της Περιφέρειας,
επιβεβαιώνουν τον κανόνα.
Εντωμεταξύ, το ΤΕΕ είχε διατυπώσει έντονες αντιρρήσεις και προτάσεις για βελτιώσεις που κυρίως σχετίζονταν με τη δομή διαχείρισης του ΕΣΠΑ: δομή περίπλοκη, γραφειοκρατική και εντόνως
συγκεντρωτική.
Δε γνωρίζουμε και δεν έχει δοθεί κάποια λογική απάντηση σε ερωτήματα όπως:
Γιατί ένα Κέντρο που χρειάστηκε Ν + 3,5 χρόνια (γιατί ως γνωστόν
δόθηκε νέα εξάμηνη παράταση) για να φέρει σε πέρας (;;;) το 3ο
ΚΠΣ, στερεί από μία Περιφέρεια που διεκπεραίωσε επιτυχώς και
έγκαιρα το δικό της πακέτο, τη δυνατότητα να διαχειριστεί και το
τρέχον;
Γιατί δεν της εκχωρεί τουλάχιστον τη διαχείριση δράσεων στους τομείς που παρουσιάζουν καθυστερήσεις και προφανώς θα περιμένουν την εκπνοή του εξαμήνου τουλάχιστον, πριν προχωρήσουν οι
νέες δράσεις στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ;
Γιατί τις δράσεις που σχετίζονται με την ανταγωνιστικότητα, την καινοτομία και την ψηφιακή σύγκλιση θα τις διαχειριστεί κατ΄ αποκλειστικότητα το Κέντρο; Ενώ αυτές οι δράσεις ενδιαφέρουν κατεξοχήν
την Κεντρική Μακεδονία ως περιφέρεια εκτός στόχου σύγκλισης 1,
που περιλαμβάνει το ένα από τα δύο Μητροπολιτικά Κέντρα της Επικράτειας και μάλιστα με φιλοδοξίες άσκησης του Μητροπολιτικού
του ρόλου στη ΝΑ Ευρώπη. Ενώ αυτό το Κέντρο απέτυχε παταγωδώς
στην υλοποίηση των αντίστοιχων δράσεων του Γ’ ΚΠΣ, αναθεωρώντας κάθε τόσο τους αρχικούς στόχους προς ελάσσονες και συμβατικούς.
Στο θέμα αυτό παρεμπιπτόντως, μπαίνει το πιο δύσκολο στοίχημα:
Ολοκληρώνοντας το ΕΣΠΑ, να απολογηθούμε με όρους ανάπτυξης
αντί των ποσοστών απορροφητικότητας. Φτάνει πια μ΄αυτή τη στρέβλωση που επινοήθηκε για να καλυφτεί η αδυναμία ορθολογικού
σχεδιασμού και υλοποίησής του. Για να μοιραστεί χρήμα, άνευ όρων,
στη λογική «αφού μας τα δίνουν ας τα πάρουμε», ενώ η χώρα ανεβοκατεβαίνει στις τελευταίες θέσεις της λίστας κατάταξης για την
ανταγωνιστικότητα. Για να μεταφραστεί η καινοτομία σε μοντέρνα
κελύφη που στεγάζουν απαρχαιωμένες δραστηριότητες.
Οι νέες δομές διαχείρισης, πάντως, αφήνουν ελάχιστα περιθώρια
παρέμβασης. Χρειάζεται, λοιπόν, να ενισχύσουμε το λόγο και το
ρόλο μας και αυτό μόνο με τη συνεργασία μπορούμε να το πετύχουμε. Με τη στενή συνεργασία όλων των Περιφερειακών Τμημάτων
και του ΤΕΕ. Αλλά όχι μόνο. Χρειάζεται να βγούμε στη μεγάλη περιοχή και να συνεργαστούμε με φορείς, με οργανώσεις, με ομάδες και
άτομα. Να πούμε την άποψή μας για την ανάπτυξη. Να ακούσουμε
τη δική τους.
Και να παίξουμε μπάλα μαζί.
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ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ «Α»,
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
10η τακτική συνεδρίαση Αντιπροσωπείας ΤΕΕ/ΤΚΜ
Τέσσερις αλλαγές στη σύνθεση της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ/ΤΚΜ επιφέρει η πρόσφατη ανακοίνωση του προεδρείου της ότι είναι έτοιμο να
εφαρμόσει το νόμο και να προβεί σε αντικατάσταση όλων όσων απουσιάζουν από τις συνεδριάσεις
της. Συγκεκριμένα, στην τελευταία συνεδρίαση
της «Α», στις 2 Φεβρουαρίου, ο πρόεδρός της,
Κυριάκος Μουρατίδης, έλαβε δύο παραιτήσεις
συναδέλφων, οι οποίοι και αντικαταστάθηκαν,
καθώς και επιστολές δικαιολόγησης απουσιών.
Άλλοι δύο συνάδελφοι, που είχαν πάνω από τρεις
συνεχόμενες απουσίες μέχρι και την προηγούμενη συνεδρίαση της «Α», αποφασίστηκε επίσης
να αντικατασταθούν, με την ενεργοποίηση των
διατάξεων του Ν. 1486/84.
Παράλληλα, η Αντιπροσωπεία συνέχισε τη συζήτηση για την τροποποίηση του κανονισμού
λειτουργίας της και κατατέθηκαν δύο προτάσεις
για την αλλαγή του άρθρου 20 του κανονισμού,
η μία από την Ο.Ε. που ασχολήθηκε με το θέμα
και μια δεύτερη από το συνάδελφο Λυσαρίδη,
μέλος της ίδιας Ο.Ε. Ακολούθησε ψηφοφορία με
21 ψήφους υπέρ και 12 λευκά για την πρόταση
της Ο.Ε. και μία ψήφο για την πρόταση του συν.
Λυσαρίδη. Ο κανονισμός λειτουργίας, όπως αποφασίστηκε από το σώμα, συμπεριλαμβανομένων
και άλλων τροποποιήσεων, έχει αναρτηθεί στο
site του ΤΕΕ/ΤΚΜ.
Επίσης, ο πρόεδρος της Δ.Ε., Τάσος Κονακλίδης,
ενημέρωσε το σώμα για θέματα που σχετίζονται
με το Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΤΕΜΠΜΕ), τα σεμινάρια
μικρής διάρκειας και για νέους μηχανικούς, οι
ομάδες εργασίες για το νόμο 3316, τη μετεγκατάσταση της ΔΕΘ, τον ΧΥΤΥ Αγίου Αντωνίου και
το μετρό.
Εκτός ημερήσιας διάταξης, ο κ.Μουρατίδης εισηγήθηκε τη συγκρότηση άμισθης Ο.Ε. με θέμα
«Επαλληλία διαδικασιών μεταξύ υπηρεσιών,
που εποπτεύονται από το ΥΜΑΘ.
Το πλήρες κείμενο των θεμάτων της 10ης συνεδρίασης ακολουθεί:
Η 10η Τακτική Συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας
του ΤΕΕ/ΤΚΜ πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα
2.2.2009 και ώρα 20.00 μ.μ. στα γραφεία του Τμήματος, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Ανακοινώσεις του Προεδρείου της Αντιπροσωπείας
2. Ενημέρωση της Αντιπροσωπείας για τις δραστηριότητες της Δ.Ε.: Συζήτηση

3. Έλεγχος – Ερωτήσεις – Επερωτήσεις προς τη Δ.Ε.
4. Αντικατάσταση μελών Αντιπροσωπείας
5. Κανονισμός Λειτουργίας Α- άρθρο 20
n Θέμα 1ο: Ανακοινώσεις Προεδρείου της «Α»
Εισαγωγικά ο πρόεδρος της «Α» συν. Μουρατίδης
Κυριάκος ενημερώνει τα μέλη της αντιπροσωπείας ότι μετά την ανακοίνωση του προεδρείου ότι
είναι αποφασισμένο να εφαρμόσει το νόμο και
να προβεί σε αντικατάσταση όλων όσων απουσιάζουν από τις συνεδριάσεις, έλαβε δηλώσεις παραίτησης από ορισμένους συναδέλφους, καθώς
επίσης και επιστολή δικαιολόγησης απουσιών. Η
εξέλιξη αυτή διευκόλυνε το έργο του προεδρείου
και ο Πρόεδρος της «Α» ανακοίνωσε:
• Την παραίτηση του συν. Τοτικίδη Ματθαίου Α.Μ.
και την αντικατάστασή του από το συν. Παυλή Ιωάννη Α-Τ.Μ.
• Την παραίτηση του συν. Νταγλιούδη Αντώνη
Π.Μ. και την αντικατάστασή του από τη συν. Ζαμαντζά Παναγιώτα Α.Μ.
• Την επιστολή του συν. Πίλτση Ιωάννη Α-Τ.Μ.
σχετικά με απουσίες του από συνεδριάσεις της
Αντιπροσωπείας, την οποία και έκανε αποδεκτή .
• Την επιστολή-πρόσκληση του Προέδρου της
Αντιπροσωπείας ΤΕΕ κ. Θεοδωράκη, για υποβολή
προτάσεων για την ανακήρυξη επίτιμων μελών.

των Περιφερειακών Τμημάτων ΤΕΕ είχε εγκριθεί το 1989. Η τροποποίησή του, όσο αφορά στο
άρθρο 1 σχετικά με τη σύγκληση της πρώτης ειδικής συνεδρίασης της Αντιπροσωπείας και την
εκλογή του Προεδρείου της Αντιπροσωπείας,
της Διοικούσας Επιτροπής και των Νομαρχιακών
Επιτροπών, γίνεται σύμφωνα με τις αλλαγές που
Ν. 2187/94. Τροποποιήσεις έγιναν επίσης στο άρθρο 7 «Διακοπή συνεδρίασης Αντιπροσωπείας»
και άρθρο 20 «Παραίτηση μελών Δ.Ε.».
Ο κανονισμός λειτουργίας όπως αποφασίστηκε από
το σώμα, έχει αναρτηθεί στο site του ΤΕΕ/ΤΚΜ.

n Εκτός Η.Δ.
Ο Πρόεδρος της «Α» συν. Μουρατίδης εισηγείται
τη συγκρότηση άμισθης Ο.Ε. με θέμα «Επαλληλία διαδικασιών μεταξύ υπηρεσιών, που εποπτεύονται από το ΥΜΑΘ» από τους συν. Θανάση
Παπά, Δώρα Μάνου, Μίμη Δημητριάδη και Κυριάκο Μουρατίδη ή Αμανατίδη Άνθιμο. Με στόχο
να διερευνηθούν οι δυσκολίες που εμφανίζονται
και σε συνεργασία με τους φορείς να εισηγηθούν
προτάσεις, που θα βοηθήσουν και θα διευκολύνουν τις διαδικασίες.
Στην «Α» κατατίθεται αίτημα του συν. Ευσταθίου
με θέμα την οικονομική κρίση για το επάγγελμα
του μηχανικού. Το σώμα αποφασίζει να διερευνηθεί η δυνατότητα πραγματοποίησης έκτακτης
n Θέμα 2ο& 3ο: Ενημέρωση της «Α» για τις συνεδρίασης. Ο πρόεδρος «Α» συν. Μουρατίδης
δραστηριότητες της Δ.Ε. & έλεγχος- ερωτήσεις Κυριάκος ανακοινώνει ότι για το θέμα θα μπορού– επερωτήσεις προς τη Δ.Ε.
σε η έκτακτη συνεδρίαση να πραγματοποιηθεί σε
Ο Πρόεδρος της Δ.Ε. συν. Κονακλίδης ενημέρωσε έναν από τους νομούς του τμήματος.
το σώμα για τα εξής θέματα:
• ΤΕΜΠΜΕ
Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες από το Ν. Θεσ• Σεμινάρια για νέους μηχανικούς
σαλονίκης οι: Αικατερινάρης Νικόλαος, Βακαλό• Σεμινάρια μικρής διάρκειας
πουλος Άγγελος, Βλαχοκώστας Χρίστος, Γάγαλης
• Ο.Ε. για Ν. 3316
Γεώργιος, Γκουντής Βασίλης, Δαρδαμάνης Ιωάν• Ο.Ε. για Μετεγκατάσταση Δ.Ε.Θ.
νης, Ευσταθίου Ευστάθιος, Ζαχαριάδης Φίλιππος,
• Ο.Ε. για ΧΥΤΥ Αγ. Αντωνίου
Ζώκας Νίκος, Κολοβός Σπυρίδων, Κονακλίδης
• Ο.Ε. για ΜΕΤΡΟ
Αναστάσιος, Κωνσταντινίδης Βασίλειος, Λαδόπουλος Σάββας, Λεκίδης Βασίλειος, Λυσαρίδης Κωνn Θέμα 4ο: Αντικαταστάσεις μελών «Α»
σταντίνος, Μάνου Θεοδώρα, Μήτκας Περικλής,
Ο Πρόεδρος της «Α» συν. Μουρατίδης Κυριάκος Μήτρου Δημήτριος, Μίχου Σουλτάνα, Μουρατίδης
εισηγείται την ενεργοποίηση των διατάξεων του
Κυριάκος, Μπίλλιας Παρίσης, Νικολαϊδης ΑλέΝ. 1486/84 και την αντικατάσταση των συν. Λιαξανδρος, Παντελιάδης Παύλος, Παυλούδη Μερσίρετίδη Ιωάννη και Ψημμένου Σωτήρη που είχαν
να, Πέρκα Θεοπίστη, Περτζινίδου Μαρία, Πίλτσης
πάνω από τρεις συνεχόμενες απουσίες μέχρι
Ιωάννης, Πουσκούρης Άγγελος, Ράλλη Πηνελόπη,
και την προηγούμενη συνεδρίαση. Κατατίθεται η
Σιδηροπούλου Ευμορφίλη, Σοϊλεμετζίδου Κυριπαραίτηση του συν. Λιαρετίδη Ιωάννη Π.Μ. και
ακή, Φάμελλος Σωκράτης, Φουντουλίδου Ελένη,
το προεδρείο προβαίνει στην αντικατάστασή του
Ψημμένος Σωτήριος, από το Ν. Ημαθίας οι: Μιαπό το συν. Αθανασιάδη Θεόδωρο Α-Τ.Μ. Ο συν.
χαλιάς Γεώργιος, Παγώνης Ιωάννης, από το Ν. ΚιλΨημμένος ανακοινώνει στο σώμα ότι θα παραιτη- κίς οι: Αθανασιάδης Θεόδωρος, Αμοιρίδης Ηλίας,
θεί με δήλωση του, ενέργεια που διευκολύνει την Κεμεντσετσίδης Παναγιώτης, από το Ν. Πέλλας οι:
διαδικασία του προεδρείου.
Ανδρεάδου Παρθένα, Τομόσογλου Κυριάκος, Φωτιάδης Γιώργος, από το Ν. Πιερίας ο Σινωπίδης Εμn Θέμα 5ο: Κανονισμός Λειτουργίας «Α»
μανουήλ, από το Ν. Σερρών οι: Λογοθετίδης ΣταύΗ Αντιπροσωπεία συνέχισε τη συζήτηση για την
ρος, Σταυρόπουλος Χριστόδουλος, Φωταρούδης
τροποποίηση του κανονισμού λειτουργίας της Αντι- Αλέξανδρος, από το Ν. Χαλκιδικής οι: Αμανατίδης
προσωπείας, που είχε ξεκινήσει στην προηγούμε- Άνθιμος, Κυρίτσης Βασίλειος.
νη συνεδρίασή της. Κατατέθηκαν δύο προτάσεις
Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν από το Ν. Θεσσαλονίγια την αλλαγή του άρθρου 20 του κανονισμού. Μια κης οι: Γαληνός Δημήτριος, Κωτούλας Λεωνίδας, Πεπρόταση από την Ο.Ε. που ασχολήθηκε με το θέμα χλιβάνου Αικατερίνη, Πρέντζας Σωτήρης, Χρηστίδου
και μια δεύτερη από το συν. Λυσαρίδη μέλους της
Ερμιόνη, από το Ν. Ημαθίας Ουρσουζίδης Γιώργος,
ίδιας Ο.Ε. Ακολούθησε ψηφοφορία με 21 ψήφους από το Ν. Πιερίας οι: Ζαμαντζά Παναγιώτα, Οικονόμου
υπέρ και 12 λευκά για την πρόταση της Ο.Ε. και 1
Γεώργιος από το Ν. Χαλκιδικής οι: Κυρίτσης Βασίλειψήφος για την πρόταση του συν. Λυσαρίδη.
ος, Τοτικίδης Ματθαίος.
Ο κανονισμός λειτουργίας της Αντιπροσωπείας Δικαιολογημένα απόντες: Γούτα Πασχαλίνα, Πάππα Όλγα, Ρεντζεπέρης Ιωάννης. n
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ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΚΜ ΓΙΑ ΤΟ ΕΣΠΑ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ EE,
ΔΗΛΩΣΗ 2009

Πιστοποίηση και των Περιφερειακών Τμημάτων

Σεμινάριο, 18 Μαρτίου

Τη δραστηριοποίηση του ΤΕΕ με στόχο την πιστοποίησή του και την πιστοποίηση των Περιφερειακών Τμημάτων ως τελικών δικαιούχων, ζήτησε
ο πρόεδρος του Τμήματος Κεντρικής Μακεδονίας, με έγγραφο προς τον πρόεδρο και τη ΔΕ του
ΤΕΕ. Ο λόγος, όπως αναφέρεται στο έγγραφο,
είναι ότι οι δράσεις στις οποίες μπορεί να ενεργοποιηθεί το ΤΕΕ και τα Περιφερειακά Τμήματα
αφορούν στην ψηφιακή σύγκλιση. Υπενθυμίζεται,
ότι στο προηγούμενο πλαίσιο το ΤΕΕ/ΤΚΜ είχε
επεξεργαστεί πρόταση για τη δημιουργία βάσης
δεδομένων πολεοδομικής και χωροταξικής πληροφορίας. Τελικά το πρόγραμμα ανέλαβε να το
υλοποιήσει η Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ αναθέτοντας στο Τμήμα τη σύνταξη προδιαγραφών
δημοπράτησης.
Στην τρέχουσα περίοδο, τις δράσεις και τα κονδύλια για την Ψηφιακή Σύγκλιση, ακόμα και των
Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων,
θα τα διαχειριστεί αποκλειστικά η κεντρική υπηρεσία, η οποία έχει και την αρμοδιότητα επιβεβαίωσης της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων, κατά τη μεταβατική περίοδο. Εντωμεταξύ,
σύμφωνα με πληροφορίες, το σχετικό πρότυπο
του ΕΛΟΤ, για την οριστική πιστοποίηση των δικαιούχων δεν αναμένεται πριν τις αρχές του 2010.
Για την πρόταση του Τμήματος έδειξαν ήδη ενδιαφέρον τα Περιφερειακά Τμήματα Θράκης και
Μαγνησίας.
Συνεργασία με τα Περιφερειακά
Με άλλο έγγραφό του προς τα Περιφερειακά Τμήματα Δυτικής, Ανατολικής Μακεδονίας
και Θράκης, το Τμήμα πρότεινε να οργανωθεί η
συνεργασία και η αλληλοενημέρωση σε τακτική βάση, δεδομένου ότι οι τρεις περιφέρειες
συμπεριλαμβάνονται στο κοινό Επιχειρησιακό
Μακεδονίας – Θράκης. Από ότι φαίνεται μάλιστα,
στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος θα καλείται κάθε φορά
εκπρόσωπος του Τμήματος της Περιφέρειας που
φιλοξενεί τη συνεδρίαση, γεγονός που επιβάλλει
ακόμα στενότερη συνεννόηση και συνεργασία.
Συνάντηση με τη Διαχειριστική Αρχή
Τα ζητήματα της διαχείρισης, της παρακολούθησης και της πιστοποίησης των δικαιούχων, αποτέλεσαν, μεταξύ άλλων, θέμα συζήτησης των μελών
της Ομάδας Εργασίας για το ΕΣΠΑ με τη διευθύντρια και τα αρμόδια στελέχη της Ενδιάμεσης
Διαχειριστικής Αρχής (ΕΔΑ) της Περιφέρειας.
Στην προγραμματισμένη συνάντηση, στις 12 Φεβρουαρίου που, όπως πάντα έγινε σε φιλικό και
συναδελφικό κλίμα, η Διαχειριστική αρχή ενημέρωσε το ΤΕΕ για τις εκχωρήσεις δράσεων στην
Περιφέρεια, τις προσκλήσεις ενδιαφέροντος και
για την πρόοδο των διαδικασιών προετοιμασίας.
Μέχρι τώρα έχουν εκχωρηθεί δράσεις συνολικού
ύψους 405,9 εκ. ευρώ. Η ΕΔΑ έχει προχωρήσει
σε δημοσίευση έξι προσκλήσεων εκδήλωσης
ενδιαφέροντος, ύψους 320 εκ. ευρώ, για ισάριθμους κωδικούς, στους οποίους περιλαμβάνονται:
«Περιφερειακές – τοπικές οδοί» (48 εκ), «Αυτοκινητόδρομοι» (110 εκ), «Διαχείριση οικιακών
και βιομηχανικών αποβλήτων» (47,9 εκ), «Εκπαίδευση» (86,4 εκ. αφορά υποδομές).
Επίσης η ΕΔΑ έχει δημοσιεύσει 4 προσκλήσεις
πιστοποίησης διαχειριστικής επάρκειας για υπηρεσίες της Περιφέρειας (ΔΔΕ, ΔΕΚΕ, ΔΕΣΕ), το

Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης, τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, τους ΟΤΑ, τις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης – Αποχέτευσης, τους Φορείς
Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, Αναπτυξιακές
ΑΕ των ΟΤΑ, καθώς και τις Ιερές μονές και την
Ιερά Κοινότητα Αγίου Όρους.
Υπενθυμίζεται ότι η συγχρηματοδοτούμενη από
το ΕΤΠΑ Δημόσια Δαπάνη για την Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας ανέρχεται σε 2,138 δις
ευρώ, με Κοινοτική Συμμετοχή 1,774 δις ευρώ.
Επίσης προβλέπεται πρόσθετη χρηματοδότηση
από το ΠΔΕ, ύψους 669 εκ. ευρώ για την κάλυψη των προσδοκώμενων εσόδων των έργων
καθώς και του προϋπολογισμού των έργων του
ΥΠΕΧΩΔΕ.
Μέχρι σήμερα, από το σύνολο των 2,8 δις ευρώ
έχουν εξειδικευθεί τα 819,3 εκ. ευρώ. Για να προχωρήσει η εξειδίκευση χρειάζεται η ολοκλήρωση
των εκχωρήσεων στους αρμόδιους φορείς και ο
συντονισμός με τα αρμόδια Υπουργεία των επιμέρους τομέων.
(Προσκλήσεις ενδιαφέροντος και άλλες πληροφορίες από την ΕΔΑ της ΠΚΜ στο www.pepkm.
gr, συνολικά για το ΕΣΠΑ, στο www.espa.gr ) n

Το ΤΕΕ/ΤΚΜ, στην προσπάθεια του να βοηθήσει
τους συναδέλφους μηχανικούς στη συμπλήρωση
των φορολογικών τους δηλώσεων, διοργανώνει για
μια ακόμα χρονιά, το καθιερωμένο, ετήσιο ενημερωτικό σεμινάριο με θέμα «Φορολογία Μηχανικών Ε.Ε. – Δήλωση φόρου εισοδήματος 2009».
Το σεμινάριο που οργανώνεται με ευθύνη του
Τμήματος Επαγγελματικών Θεμάτων θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2009, 7:00
μ.μ. στο Αμφιθέατρο του Τμήματος Αγρονόμων
και Τοπογράφων Μηχανικών της Πολυτεχνικής
σχολής του ΑΠΘ.
Βασική ομιλήτρια της εκδήλωσης θα είναι η κ.
Βασιλική Μπόσκου, π. επιθεωρήτρια του Υπουργείου Οικονομικών και συνεργάτιδα του ΤΕΕ/ΤΚΜ
σε φορολογικά θέματα πάνω από μία εικοσαετία.
Η κ. Μπόσκου θα ενημερώσει τους συναδέλφους
για τον τρόπο φορολόγησης των εισοδημάτων των
μηχανικών από άσκηση ελευθερίου επαγγέλματος και θα αναφερθεί στη συμπλήρωση των σχετικών εντύπων που συνοδεύουν τη φορολογική
τους δήλωση.
Πληροφορίες: Βασίλης Εβρένογλου 2310 883146 n

ΚΕΝΑΚ
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ
Ημερίδα, 11 Μαρτίου
Το μείζον περιβαλλοντικό και αναπτυξιακό ζήτημα της ορθολογικής χρήσης της ενέργειας
θα θίξει τo TEE/TKM σε συνεργασία με την Κοσμητεία της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ και
το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών πραγματοποιώντας εκδήλωση-ημερίδα στο πλαίσιο των
Εαρινών Ημερών Πολυτεχνείου 2009 με θέμα:
«Ενεργειακή μελέτη επιθεώρηση και έκδοση
ενεργειακού πιστοποιητικού κτιρίων: το νέο
θεσμικό πλαίσιο».
Η ημερίδα, στην οποία θα παρουσιαστούν οι
πρόσφατες εξελίξεις σχετικά με το νέο θεσμικό
πλαίσιο των Ενεργειακών Επιθεωρήσεων και της
Ενεργειακής αποδοτικότητας των κτιρίων, θα λάβει χώρα στο Αμφιθέατρο «Π. Παναγιωτόπουλος»
της Πολυτεχνικής Σχολής την Τετάρτη 11 Μαρτίου 2009 από τις 17:00 έως τις 21:00.
Η εκδήλωση χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο
μέρος θα παρουσιαστεί αναλυτικά το νέο θεσμικό πλαίσιο (Ενεργειακές Μελέτες, Ενεργειακό
Πιστοποιητικό και Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών) ενώ στο δεύτερο μέρος θα αναλυθούν τα τεχνικά-κατασκευαστικά στοιχεία για
αποδοτικά κτίρια. Κατακλείδα της ημερίδας θα
είναι η παρουσίαση των θέσεων-προτάσεων του
ΤΕΕ/ΤΚΜ για τη βελτίωση του νέου θεσμικού
πλαισίου.
Tο πρόγραμμα της εκδήλωσης έχει ως εξής:
17:00-17:30 Προσέλευση - εγγραφές
17:30-17:50 Χαιρετισμοί
17:50-18:10 Παρουσίαση του Κανονισμού για
την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των Κτιρίων

Κ.ων/νος Μπαλαράς, Δρ Μηχανολόγος Μηχανικός Διευθυντής Ερευνών, Ινστιτούτο Ερευνών
Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης, Εθνικό
Αστεροσκοπείο Αθηνών
18:10-18:30 Μέτρα ενεργειακής αναβάθμισης
του κτιριακού αποθέματος
Άγις.Μ. Παπαδόπουλος, Δρ Μηχανολόγος Μηχανικός Αναπλ. Καθηγητής ΑΠΘ
18:30-18:50 Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών,
Αντώνης Μαρίνος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και
Μηχ. Η/Υ, Σύμβουλος ΓΓΑ ΥΠΑΝ
18:50-19:10 Διάλειμμα
19:10-19:30 Βιοκλιματική αρχιτεκτονική: αρχές
σχεδιασμού για τη βελτίωση της ενεργειακής
απόδοσης των κτιρίων
Κλειώ Αξαρλή, Δρ Αρχιτέκτων Μηχανικός Αναπλ.
Καθηγήτρια ΑΠΘ
19:30-19:50 Οικοδομικές επεμβάσεις για αποφυγή των θερμογεφυρών
Δημήτρης Αραβαντινός, Δρ Πολιτικός Μηχανικός
Αναπλ. Καθηγητής ΑΠΘ
19:50-20:10 Ενσωμάτωση ΑΠΕ στα κτίρια
Νίκος Κυριάκης, Δρ Μηχανολόγος Μηχανικός
Καθηγητής ΑΠΘ
20:10-20:30 Ενεργειακή Ταυτότητα Κτιρίων
– Ενεργειακές Επιθεωρήσεις
Στέργιος Δακουράς, Μηχανολόγος Μηχανικός,
Εκπρόσωπος ΤΕΕ/ΤΚΜ
20:30-21:00 Συζήτηση - συμπεράσματα
Πληροφορίες: Αντώνης Τσιπούρας
Τηλ. 2310 883122, 2310 883120 n
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ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ
ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ της Νίκης Ελευθεριάδη, 17 Μαρτίου - 6 Απριλίου 2009,
Αίθουσα Τέχνης ATRION (Τσιμισκή 94), Θεσσαλονίκη.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ
ΜΟΝΙΜΗ ΕΚΘΕΣΗ με
πέντε ενότητες που φωτίζουν 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, Μακεδονίας μητρόπολις
- Ο Χρυσός των Μακεδόνων, Αρχαιολογικό Μουσείο, Θεσσαλονίκη.
ΜΟΝΙΜΗ ΕΚΘΕΣΗ, με
θέμα «Ανάδειξη της αθλητικής ιστορίας και του
ολυμπιακού πνεύματος.
Ολυμπιακοί Αγώνες»,
Ολυμπιακό Μουσείο (3ης
Σεπτεμβρίου & Αγ. Δημητρίου), Θεσσαλονίκη.
ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
του Γιώργου Κατσάγγελου,
με τίτλο «Ωριμάζοντας
νωρίς», 13 Φεβρουαρίου
– 3 Μαρτίου 2009, Κέντρο
Επιστημών και Μουσείο
Τεχνολογίας (6ο χλμ Θεσσαλονίκης-Θέρμης), Θεσσαλονίκη.

ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ
των Αυστριακών καλλιτεχνών Rainer, Wurm,
Damisch, Brandi και
Zdrahal, μέχρι 10 Μαρτίου 2009, γκαλερί Artis
causa (Μητροπόλεως 97),
Θεσσαλονίκη.
ΕΚΘΕΣΗ με έργα των
Ν. Τρανού, Π. Χαραλάμπους και Γ. Χαρβαλιά, 9 Φεβρουαρίου - 8
Μαρτίου 2009, γκαλερί
Donopoulos (πολυχώρος
Μύλου, Ανδρ. Γεωργίου
56), Θεσσαλονίκη.

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ «Ελένη» του Ευριπίδη,
μέχρι 12 Απριλίου 2009, ΚΘΒΕ – Νεανική Σκηνή,
Θέατρο Μονής Λαζαριστών, Θεσσαλονίκη.

ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ
του Γιάννη Βούρου, 30
Ιανουαρίου – 3 Μαρτίου
2009, χώρος τέχνης
«Ορφέως 20», Ξάνθη.

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
«Επιστροφή στον Παράδεισο» του Φίλιπ Ρίντλεϊ,
30 Ιανουαρίου – 1 Μαρτίου
2009, ΚΘΒΕ, κύκλος παραστάσεων «1Χ4», Μονή
Λαζαριστών – σκηνή «Σωκράτης Καραντινός» (Κολοκοτρώνη 25-27 Σταυρούπολη), Θεσσαλονίκη.
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ «2η ευκαιρία» του
Γιώργου Ηλιόπουλου, από
13 Μαρτίου 2009, ΚΘΒΕ,
κύκλος παραστάσεων
«1Χ4», Μονή Λαζαριστών – σκηνή «Σωκράτης
Καραντινός» (Κολοκοτρώνη 25-27 Σταυρούπολη),
Θεσσαλονίκη.

ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ με τίτλο «Κακό συναπάντημα», μια γλυκιά συμμορία από τους Λαυρέντη
Μαχαιρίτσα, Κώστα Μακεδόνα, Γιάννη Μηλιώκα,
Γιάννη Κούτρα και Δημήτρη Σταρόβα, 13 Φεβρουαρίου - 12 Απριλίου 2009, Fix (26ης Οκτωβρίου 15),
Θεσσαλονίκη.

ΜΟΝΙΜΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ στο Λευκό
Πύργο, 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»

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ «Οι Έμποροι», του γάλλου συγγραφέα και σκηνοθέτη Ζοέλ Πομμερά, 19
Νοεμβρίου 2008 – 12 Απριλίου 2009, Πειραματική
Σκηνή της “Τέχνης”, θέατρο Αμαλία, Θεσσαλονίκη.

ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ «1900» του Αλεσσάντρο
Μπαρίκο, από το ΠΑΝΔΑΙΜΟΝΙΟ 7, 5 Φεβρουαρίου
- 12 Απριλίου 2009, θέατρο Σοφούλη (Τραπεζούντος 5 & Σοφούλη), Θεσσαλονίκη.
ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ του Ηλία Δακουλάκου με
τίτλο «Ηλίας Δακουλάκος / Αναδρομή 1968-1978»,
29 Ιανουαρίου – 15 Μαρτίου 2009, Πολιτιστικό Κέντρο του ΜΙΕΤ (Βασ. Όλγας 108), Θεσσαλονίκη.
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ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ της Μπέτυς
Βυτινάρου, με τίτλο
«Παράλληλοι δρόμοι», 15 Φεβρουαρίου - 15 Μαρτίου
2009, Rock Sugar
Bar (Ολυμπίου Διαμαντή 55), Θεσσαλονίκη.

ΕΚΘΕΣΗ ΑΦΙΣΑΣ του Stefan
Koppelkamm, με τίτλο «Τοπική ώρα /
Local time. 20 χρόνια μετά την πτώση
του τείχους», 2 Φεβρουαρίου – 1 Μαρτίου 2009, γκαλερί του Goethe Institute
(Βασ. Όλγας 66), Θεσσαλονίκη.

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ «Σαράντα κλειδιά», βασισμένη σε
λαϊκό παραμύθι της Σκύρου, 22 Νοεμβρίου 2008 – 12 Απριλίου 2009, Πειραματική Σκηνή της “Τέχνης”, θέατρο Αμαλία,
Θεσσαλονίκη.

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ «Μυθολογία» του Νίκου Μπακόλα, 8
Φεβρουαρίου – 8 Μαρτίου 2009, ΚΘΒΕ, Υποσκήνιο Βασιλικού Θεάτρου, Θεσσαλονίκη.

ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ με τίτλο «Νερό- Ρεύματα», από
τον θεματικό κύκλο «Τα 4 στοιχεία της φύσης και ο άνθρωπος», 13 Δεκεμβρίου 2008 – 25 Μαρτίου 2009, Μουσείο
Φωτογραφίας (αποθήκη Α’, λιμάνι), Θεσσαλονίκη.

ΕΚΘΕΣΗ τμήματος της συλλογής του συλλέκτη Γιώργου Ολυμπίου, με τίτλο «Το κόκκινο και το άσπρο», (Γεώργιος Ολύμπιος – Ευάγγελος Γεροβασιλείου, Μια εικαστική κάβα), διάσημοι
Έλληνες καλλιτέχνες (Βαρώτσος, Παύλος, Ψυχοπαίδης, Ξενάκης,
Κατζουράκης, Χριστοφόρου, Κεσσανλής, Μυταράς, Κανιάρης κ.α)
φιλοτεχνούν μπουκάλια κρασιού, 13 Φεβρουαρίου – 22 Μαρτίου
2009, Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Θεσσαλονίκη.

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ «Ο Ερωτευμένος Πειρατής» του Θέμη Μουμουλίδη, από 20 Νοεμβρίου
2008, ΚΘΒΕ – Παιδική Σκηνή, Βασιλικό Θέατρο,
Θεσσαλονίκη.

ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ των Soulfly, γκρουπ που
συνδυάζει τη βραζιλιάνικη παράδοση του ηγέτη
τους, Max Cavalera, με καινοτόμες ιδέες, 14 Μαρτίου 2009, Αποθήκη Μύλου, Θεσσαλονίκη.

ΕΚΘΕΣΗ ΓΛΥΠΤΙΚΗΣ του Θόδωρου Παπαδημητρίου, με τίτλο «ΘΟΔΩΡΟΣ Α-ΛΟΓΟΣ, Α-ΤΟΠΟΣ, ΑΧΡΟΝΟΣ», 13 Φεβρουαρίου – 22 Μαρτίου 2009, Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Θεσσαλονίκη.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ
ΗΜΕΡΙΔΑ «Ενεργειακή
μελέτη, επιθεώρηση
και έκδοση ενεργειακού
πιστοποιητικού κτιρίων: το
νέο θεσμικό πλαίσιο», 11
Μαρτίου 2009, ΤΕΕ/ΤΚΜ
- Κοσμητεία Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ
- Τμήμα Μηχανολόγων
Μηχανικών, αμφιθέατρο
«Π. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
(μεγάλο αμφιθέατρο)»,
Π.Σ. ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη.
ΔΙΑΛΕΞΗ με θέμα
«Συστήματα Διαχείρισης
Ασφάλειας – Εφαρμογή
στις Κατασκευές», με
ομιλητή τον Δρ. Γεώργιο
Πανόπουλο, 11 Μαρτίου
2009 (ώρα 12.30), Τμήμα
Πολιτικών Μηχανικών
ΑΠΘ, αίθουσα συνελεύσεων κτιρίου Υδραυλικής,
Θεσσαλονίκη.

ΗΜΕΡΙΔΑ «Επιπτώσεις
από διαρροή φυσικού
αερίου στο αστικό περιβάλλον. Κίνδυνοι - πρόληψη», 30 Μαρτίου 2009,
ΤΕΕ/ΤΚΜ, Θεσσαλονίκη.
3ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
«Ήπιες επεμβάσεις για
την προστασία ιστορικών
κατασκευών. Νέες τάσεις
σχεδιασμού», 9 έως 11
Απριλίου 2009, Υπουργείο
Πολιτισμού / Εφορεία
Νεωτέρων Μνημείων
Κ. Μακεδονίας και ΤΕΕ/
ΤΚΜ, σε συνεργασία με τη
Διεύθυνση Περιβάλλοντος
& Υποδομών του ΥΜΑΘ
και τα Διατμηματικά
Μεταπτυχιακά Προγράμματα της Π.Σ. του ΑΠΘ

«Προστασία, συντήρηση
και αποκατάσταση
μνημείων πολιτισμού» και
του Ε.Μ.Π. «Προστασία
Μνημείων», Θεσσαλονίκη.
(e-mail: synedrio@
monument.gr, http://
www.monument.gr).
ΣΥΜΠΟΣΙΟ με τίτλο «1ο
Διεθνές Συμπόσιο και
Εκπαιδευτικό Εργαστήριο
Ενέργειας, Ανάλυσης
Κύκλου Ζωής και Αειφορίας», 4 – 6 Ιουνίου 2009,
ELCAS σε συνεργασία με
την Ευρωπαϊκή δράση
COST C24 - COSTeXergy
και το UNEP/SETAC Life
Cycle Initiative, Νίσυρος.

ΕΑΡΙΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, στο πλαίσιο
των εκδηλώσεων της
Φοιτητικής Εβδομάδας, 1
– 10 Απριλίου 2009, Best
Θεσσαλονίκης (Board of
European Students of
Technology), εθελοντικός
φοιτητικός οργανισμός
του Πολυτεχνείου, Θεσσαλονίκη.
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «Φορολογία
Μηχανικών Ε.Ε. – Δήλωση φόρου εισοδήματος
2009», Τετάρτη 18
Μαρτίου 2009, ΤΕΕ/ΤΚΜ,
Αμφιθέατρο Τοπογράφων,
ΠΣ ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη.

08/370
ΤΕΥΧΟΣ

1 MAPTIOY 2009

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ
n ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Τον Ιούλιο του 2008 δημοσιεύτηκε η Απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος με ημερομηνία
3.7.2008 (ΦΕΚ 1506 Β/30.7.2008), η οποία αφορά στη
διαδικασία χορήγησης πιστοποιητικού πυροπροστασίας σε επιχειρήσεις που στεγάζονται σε κτίρια. Το ΤΕΕ/
ΤΚΜ απέστειλε προς τον Υφυπουργό Εσωτερικών και
τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος την ακόλουθη
επιστολή, εκφράζοντας τις απόψεις του σχετικά με τις
τροποποιήσεις που η νέα αυτή Απόφαση περιλαμβάνει,
σε σύγκριση με την προϋπάρχουσα διαδικασία.
Η επιστολή του ΤΕΕ/ΤΚΜ αναφέρει τα ακόλουθα:
«Με αφορμή την Απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού 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 λαμβάνοντας υπόψη τις τροποποιήσεις,
που περιλαμβάνει 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 πυροπροστασίας χωρίς
τη διενέργεια αυτοψίας και με την προσκόμιση Υπεύθυνης
Δήλωσης του μελετητή ή του επιβλέποντα Μηχανικού ότι
τηρούνται και λειτουργούν καλώς τα μέσα και τα μέτρα πυροπροστασίας, μας βρίσκει εντελώς αντίθετους. Δεν είναι
δυνατόν, η ευθύνη του επιβλέποντα Μηχανικού για την τήρηση των προβλέψεων της Τεχνικής Μελέτης να επεκτείνεται επ’ αόριστον, πέραν δηλαδή της χρονικής στιγμής
κατά την οποία χορηγείται το πιστοποιητικό.
β. Η πρόβλεψη του άρθρου 2 της παραπάνω Απόφασης,
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 εγκαταστάσεων, ούτε ευθύνη οποιασδήποτε παρακολούθησης της
συντήρησης αυτών.
γ. Η αναφορά περί μικρών ή σοβαρών παραλείψεων 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 Απόφασης του Αρχηγού του
Πυροσβεστικού Σώματος, επιβολή κυρώσεων και ως εκ
τούτου είναι εντελώς αβάσιμη και απαράδεκτη.
Μετά τα παραπάνω και με δεδομένο τον κοινό στόχο όλων,
που είναι η προστασία και η εξυπηρέτηση του κοινωνικού
συνόλου, προτείνουμε:
α. Την άμεση απόσυρση της από 3.7.2008 Απόφασης
του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος (ΦΕΚ 1506
Β/30.7.2008).
δ. Την έναρξη διαλόγου μεταξύ του Πυροσβεστικού Σώματος, του Τεχνικού Επιμελητηρίου και των επιστημονικών
και επαγγελματικών Συλλόγων των Μηχανολόγων-Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, με στόχο την κωδικοποίηση των
υφιστάμενων διατάξεων πυροπροστασίας σε ενιαίο πλαίσιο (Π.Δ. 71/1988 και Πυροσβεστικές Διατάξεις), καθώς
και τη σύνταξη τεχνικών οδηγιών και άλλων διατάξεων
πυροπροστασίας.
Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.»

Σε απάντηση της επιστολής του ΤΕΕ/ΤΚΜ, το Αρχηγείο
του Πυροσβεστικού Σώματος απέστειλε την ακόλουθη
απάντηση:
«σχετικά: α.- Η από 3-12-2008 επιστολή σας.
β.- Πυροσβεστική Διάταξη υπ’ αριθ. 13/2008 (ΦΕΚ Β’ 1506)
γ.- Πυροσβεστική Διάταξη υπ’ αριθ. 12/2007 ( ΦΕΚ Β’ 545)
1.- Σε απάντηση της παραπάνω (α) σχετικής, αναφορικά με
τις απόψεις σας για την εφαρμογή της (β) όμοιας, σχετικά
με τη διαδικασία χορήγησης πιστοποιητικού πυροπροστασίας σε επιχειρήσεις χωρίς τη διενέργεια αυτοψίας, σας
γνωρίζουμε τα εξής :
α.- Σύμφωνα με την (γ) σχετική, την ευθύνη για την τακτή
και επαρκή συντήρηση, καθώς και την καλή λειτουργία
των μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας έχει ο ιδιοκτήτης
– εκμεταλλευτής της επιχείρησης ή εγκατάστασης. Για το
λόγο αυτό, υποχρεούται ο ιδιοκτήτης ή εκμεταλλευτής της
επιχείρησης να τηρεί το προβλεπόμενο Βιβλίο Ελέγχου
και Συντήρησης των Μέσων Ενεργητικής Πυροπροστασίας και κάθε έτος να προβαίνει στη συντήρηση όλων των
συστημάτων πυροπροστασίας, αναθέτοντας το έργο αυτό
σε συντηρητή ή μηχανικό που έχει το δικαίωμα αυτό.
β.- Σύμφωνα με την (β) σχετική, η Πυροσβεστική Αρχή
χορηγεί πιστοποιητικό πυροπροστασίας στις διάφορες
επιχειρήσεις, χωρίς τη διενέργεια αυτοψίας, με την προσκόμιση :
(Ι) Υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/1986 (Α’ 75), από το μελετητή ή επιβλέποντα μηχανικό, που έχει το δικαίωμα, με
την οποία θα δηλώνεται ότι τηρούνται και λειτουργούν καλώς τα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας που προβλέπονται,
από την εγκεκριμένη μελέτη πυροπροστασίας και την ισχύουσα, κατά περίπτωση, νομοθεσία πυροπροστασίας και
(ΙΙ) Υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/1986, από τον ιδιοκτήτη ή εκμεταλλευτή της επιχείρησης με την οποία θα
δηλώνεται ότι έχουν εγκατασταθεί όλα τα μέτρα και μέσα
πυροπροστασίας που προβλέπονται, από την εγκεκριμένη
μελέτη πυροπροστασίας και την ισχύουσα, κατά περίπτωση, νομοθεσία πυροπροστασίας.
γ.- Σε περίπτωση που διαπιστωθεί, ύστερα από έκτακτο
έλεγχο, το μη αληθές των υπευθύνων δηλώσεων του ιδιοκτήτη – εκμεταλλευτή ή / και του μελετητή ή επιβλέποντα μηχανικού, η απόδοση ευθυνών αποτελεί αντικείμενο
διερεύνησης των δικαστικών Αρχών. Επισημαίνουμε δε,
ότι από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο πυροπροστασίας ο
ιδιοκτήτης ή εκμεταλλευτής της επιχείρησης φέρει την
αποκλειστική ευθύνη για την καλή συντήρηση των μέσων
ενεργητικής πυροπροστασίας στην επιχείρησή του.
2.- Από τα παραπάνω συνάγεται ότι, ο μηχανικός που υπογράφει την Υπεύθυνη Δήλωση προκειμένου να χορηγηθεί
πιστοποιητικό πυροπροστασίας σε μια επιχείρηση, φέρει
την ευθύνη για την αρχική εγκατάσταση και καλή λειτουργία των συστημάτων πυροπροστασίας, ενώ την ευθύνη συντήρησης τη φέρει ο ιδιοκτήτης ή εκμεταλλευτής
της επιχείρησης. Συνεπώς ο ισχυρισμός σας για διαχρονική ευθύνη του υπογράφοντα μηχανικού, κατά την άποψη της Υπηρεσίας μας, είναι αβάσιμος. Άλλωστε και πριν
την εφαρμογή της (β) σχετικής, απαραίτητη προϋπόθεση
για τη χορήγηση πιστοποιητικού πυροπροστασίας, ήταν η
προσκόμιση σχετικής Υπεύθυνης Δήλωσης από αρμόδιο
τεχνικό επιστήμονα για την καλή λειτουργία των μονίμων
συστημάτων ενεργητικής πυροπροστασίας.
3.- Η έννοια των μικρών παραλείψεων που αναφέρεται στην
επιστολή σας, απορρέει από το άρθρο 2 της (β) σχετικής και
αφορά ελλείψεις σε φορητά μέσα και μέτρα πυροπροστασίας (π.χ. φωτιστικά ασφαλείας, αλλαγή στη φορά ανοίγματος
της εξόδου κίνδυνου κλπ) ή γενικότερα σε μέτρα και μέσα
ενεργητικής πυροπροστασίας που μπορούν να υλοποιηθούν
ή αποκατασταθούν εντός δέκα (10) ημερών.
4.- όσον αφορά τις κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 4 της (β) σχετικής, εφόσον διαπιστωθεί ύστερα από
έκτακτο έλεγχο το αναληθές των αναγραφόμενων στην
υποβληθείσα Υπεύθυνη Δήλωση, είτε λόγω επεμβάσεων που πραγματοποίησε ο ιδιοκτήτης – εκμεταλλευτής
της επιχείρησης μετά τη χορήγηση του πιστοποιητικού
πυροπροστασίας, είτε λόγω ελλιπούς συντήρησης, η Πυροσβεστική Αρχή διαβιβάζει με έγγραφό της στην οικεία
Εισαγγελία αντίγραφο των Υπεύθυνων Δηλώσεων του Ν.
1599/1986 του μελετητή ή επιβλέποντος μηχανικού, καθώς και του ιδιοκτήτη ή εκμεταλλευτή της επιχείρησης με
συνημμένο το Πρακτικό της Επιτροπής Εκτάκτων Ελέγχων
ή της Αναφοράς του αρμόδιου οργάνου της.
Η ανωτέρω διαδικασία πραγματοποιείται στα πλαίσια του
προανακριτικού έργου, όπως ήδη έχει αναφερθεί, και επιπλέον αποτελεί ασφαλιστική δικλίδα για τους εμπλεκόμενους (ιδιοκτήτη επιχείρησης και μηχανικό) εφόσον έχουν
υποβάλλει τις ανωτέρω δηλώσεις χωρίς δόλο.

Επομένως είναι ξεκάθαρο ότι οι μηχανικοί που υπογράφουν τις υπεύθυνες δηλώσεις κατ’ εφαρμογή της (β) σχετικής φέρουν ευθύνη για το χρονικό διάστημα έκδοσης
τους και όχι διαχρονικά όπως ισχυρίζεστε.
5.- συμπερασματικά, άποψή μας είναι ότι η υπ’ αριθ.
13/2008 Πυροσβεστική Διάταξη συμβάλλει στη μείωση
της γραφειοκρατίας των Γραφείων Πυρασφάλειας των
Υπηρεσιών μας, στα πλαίσια απλούστευσης των διαδικασιών στις σχέσεις Κράτους – πολίτη, με προφανή σκοπό
την άμεση εξυπηρέτηση των πολιτών, χωρίς ωστόσο να
υποβιβάζεται το επίπεδο της πυρασφάλειας των επιχειρήσεων, ενώ επιπλέον με τη διαδικασία αυτή αναβαθμίζεται και ο ρόλος των μηχανικών.
Εξάλλου, η Υπηρεσία μας στα πλαίσια της αγαστής συνεργασίας με όλους τους Φορείς, λαμβάνει υπόψη της κάθε ουσιαστική πρόταση που τίθεται και προβαίνει, εφόσον κριθεί
αναγκαίο, στις απαραίτητες τροποποιήσεις – βελτιώσεις, με
γνώμονα πάντα την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.»
Σε συνέχεια της παραπάνω αλληλογραφίας, το ΤΕΕ/ΤΚΜ
παρατηρεί τα παρακάτω:
«1. Επί της παρ. 2 της επιστολής: Σύμφωνα με το περιεχόμενο της επιστολής «…ο μηχανικός που υπογράφει την
Υπεύθυνη Δήλωση προκειμένου να χορηγηθεί το πιστοποιητικό πυροπροστασίας σε μία επιχείρηση, φέρει την
ευθύνη για την αρχική εγκατάσταση και καλή λειτουργία
των συστημάτων πυροπροστασίας, ενώ την ευθύνη συντήρησης τη φέρει ο ιδιοκτήτης ή εκμεταλλευτής της επιχείρησης. Συνεπώς ο ισχυρισμός σας για διαχρονική ευθύνη
του υπογράφοντα μηχανικού, κατά την άποψη της υπηρεσίας μας, είναι αβάσιμος».
Το σημείο αυτό είναι ανακριβές, αφού, σύμφωνα με την
Απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, πουθενά δεν αναφέρεται ότι η ευθύνη του Μηχανικού που
υπογράφει την Υπεύθυνη Δήλωση αφορά ΜΟΝΟ ΤΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΕΤΑΙ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ.
2. Επί της παρ. 3 της επιστολής: Η εξήγηση που δίνεται με
την επιστολή σχετικά με την έννοια «μικρές παραλείψεις»,
δεν είναι επαρκής και ικανοποιητική. Αυτό που αποκαλεί
το Πυροσβεστικό Σώμα ως «μικρές παραλείψεις» και
αναφέρει ως παράδειγμα «αλλαγή στη φορά ανοίγματος
της εξόδου κινδύνου», για να υλοποιηθεί ή αποκατασταθεί, μπορεί να χρειάζεται χρονικό διάστημα περισσότερο
των δέκα (10) ημερών. Συνεπώς, απαιτείται να γίνει περισσότερο σαφής η ερμηνεία του όρου αυτού, με προσδιορισμό των συγκεκριμένων στοιχείων που θεωρούνται μικρές
παραλείψεις, ώστε να μην εννοείται ότι περιλαμβάνονται σ’
αυτές εργασίες και παρεμβάσεις που απαιτούν για την υλοποίησή τους μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
3. Επί της παρ. 4 της επιστολής: Επαναλαμβάνουμε ότι
δεν ισχύει στην πράξη το γεγονός ότι οι μηχανικοί που
υπογράφουν τις υπεύθυνες δηλώσεις φέρουν ευθύνη για
το χρονικό διάστημα έκδοσής τους και όχι διαχρονικά. Ο
τύπος της Υπεύθυνης Δήλωσης που υποχρεούται ο Μηχανικός να υπογράψει είναι συγκεκριμένος και διατίθεται
από την Πυροσβεστική Υπηρεσία. Αν ο Μηχανικός αποπειραθεί να συμπληρώσει πάνω στο έντυπο ότι αυτό που
υπογράφει αφορά μόνο τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή,
τότε η Υπεύθυνη Δήλωση ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΕΚΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΤΗ. Συνεπώς, ο ισχυρισμός μας περί της διαχρονικής ευθύνης είναι ΒΑΣΙΜΟΣ.
4. Γενική παρατήρηση: Πάγια θέση του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας είναι ότι η υπογραφή Υπεύθυνης
Δήλωσης από τους Μηχανικούς κατά την έκδοση αδειών
δεν είναι η ενδεδειγμένη διαδικασία. Το ΤΕΕ θεωρεί ότι
η πιστοποίηση της υλοποίησης των σχεδίων της Μελέτης
στην πράξη μπορεί να γίνεται μόνο με την εκτέλεση αυτοψιών, από εντεταλμένες για τον σκοπό αυτό Ελεγκτικές
Υπηρεσίες της πολιτείας. Από τις αυτοψίες αυτές θα προκύπτουν οι πιθανές ελλείψεις ή τα πιθανά σφάλματα της
εφαρμογής των Μελετών και θα αποδίδονται οι ευθύνες.
Σε κάθε περίπτωση υπενθυμίζουμε ότι με το διαβόητο
Νόμο 2331/95, που τροποποιεί το άρθρο 286 του Ποινικού
Κώδικα, έχει στην ουσία θεσμοθετηθεί η δια βίου ευθύνη
των Μηχανικών και, κυρίως, έχει εμπεδωθεί μία απαράδεκτη και άδικη επαγγελματικά και κοινωνικά αντίληψη
για την ευθύνη των Μηχανικών.
Το γεγονός αυτό και μόνο μας καθιστά με τη σειρά μας
«υποψιασμένους» σε «αντιγραφειοκρατικές» ρυθμίσεις
μέσω υπεύθυνων δηλώσεων.
Για τον ίδιο λόγο σημειώνεται ότι έχει αποσταλεί επιστολή
με ανάλογο περιεχόμενο, από τον Πρόεδρο του ΤΕΕ προς
τον Υπουργό Εσωτερικών.» n
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ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ
ΝΕΡΟΥ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Δ.Ε.
ΜΕ Γ. ΜΑΓΚΡΙΩΤΗ

Ημερίδα εργασίας, 5 Μαρτίου
Σειρά θεμάτων κρίσιμης σημασίας, όπως το
ΜΗΚΙΕ, τα επαγγελματικά δικαιώματα των μηχανικών, η αξιοποίηση των ελεύθερων χώρων της
Θεσσαλονίκης και ο νόμος περί αμοιβών μελετών, τέθηκαν επί τάπητος κατά την ενημερωτική
συνάντηση του προέδρου Τάσου Κονακλίδη, και
της διοικούσας επιτροπής του ΤΕΕ/ΤΚΜ, με τον
βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Γιάννη Μαγκριώτη.
Στη διάρκεια της συνάντησης, που πραγματοποιήθηκε στις 6 Φεβρουαρίου, με πρωτοβουλία του
κ. Μαγκριώτη στο κτίριο του ΤΕΕ/ΤΚΜ, ο κ. Κονακλίδης αναφέρθηκε στην ανάγκη ταχείας εφαρμογής του ΜΗΚΙΕ. Όπως είπε, η δημιουργία του
Μητρώου, που έχει τεθεί εδώ και χρόνια από το
ΤΕΕ ως επιτακτική ανάγκη και πλέον υλοποιείται,
θα επιβάλλει ένα πρώτο πλαίσιο κανόνων στην
παραγωγή ιδιωτικού έργου.
Σύµφωνα µε την πλήρη πρόταση που έχει
διαµορφώσει το ΤΕΕ/ΤΚΜ, το μητρώο θα «νοικοκυρέψει» την αγορά, αφού θα συνδράμει σημαντικά –μεταξύ άλλων- στην ορθή διαχείριση του
τεχνικού έργου, την υιοθέτηση προδιαγραφών
και προτύπων, αλλά και την αξιολόγηση και τον
έλεγχο των υπεργολάβων.
Αναφερόμενος στο θέμα των επαγγελματικών δικαιωμάτων των μηχανικών, που αποτελεί προτεραιότητα της παρούσας θητείας, ο κ. Κονακλίδης
υπενθύμισε ότι σήμερα υπάρχει σύγχυση τόσο
μεταξύ αποφοίτων ΑΕΙ και ΤΕΙ, όσο και ανάμεσα
στις ίδιες τις ειδικότητες των μηχανικών. Επεσήμανε ότι, με το που η πολιτεία ιδρύει καινούργια
τμήματα και θεσμοθετεί νέες ειδικότητες (π.χ.,
μηχανικούς περιβάλλοντος ή χωροταξίας), πρέπει να ορίζονται αυτομάτως τα επαγγελματικά
δικαιώματα των επιστημόνων-επαγγελματιών
που θα παράγει.
Και, βέβαια, αποτελεί αυταπόδεικτο παραλογισμό
η πεποίθηση κάποιων ότι ο απόφοιτος του Πολυτεχνείου, με πενταετείς σπουδές και εγγεγραμμένος στο ΤΕΕ, μπορεί να έχει τις ίδιες δεξιότητες
–και άρα τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα- με
έναν απόφοιτο ΤΕΙ τριετούς φοίτησης.
Σχετικά με το νόμο 3316/2005 περί αμοιβών μελετών, ο κ. Κονακλίδης επεσήμανε ότι επιβάλλεται να γίνουν αισθητές αλλαγές και τροποποιήσεις, καθώς δεν είναι λίγα τα βασικά σημεία του,
που δεν μπορούν να λειτουργήσουν στην πράξη
και θα προκαλέσουν προβλήματα. Μεταξύ άλλων, ο νόμος ανοίγει το δρόμο για μια «τεχνητή»
μείωση της νόμιμης αμοιβής του μελετητή, κατά
ποσοστό που τείνει στο 25%.

Στη διάρκεια της συζήτησης με τον κ. Μαγκριώτη
έμφαση δόθηκε και στην αξιοποίηση των ελάχιστων εναπομεινάντων υπαίθριων χώρων της Θεσσαλονίκης, ενόψει ιδίως της μετεγκατάστασης
της ΔΕΘ. Ο κ. Κονακλίδης επανέλαβε τις πάγιες
θέσεις του ΤΕΕ/ΤΚΜ για τη δημιουργία μητροπολιτικού πάρκου στις σημερινές εγκαταστάσεις
της Έκθεσης και για αποφυγή ενδεχόμενης «μετακόμισης» της ΔΕΘ σε περιοχές που διαθέτουν
ήδη αναπτυξιακό πλεόνασμα και αυξανόμενους
κυκλοφοριακούς φόρτους.
Υπενθύμισε δε, στον κ. Μαγκριώτη ότι αρμόδια ομάδα εργασίας του ΤΕΕ/ΤΚΜ έχει εκπονήσει μελέτη
για το θέμα και διαθέτει συγκεκριμένες προτάσεις.
Από την πλευρά του, ο κ. Μαγκριώτης ανέπτυξε τις
θέσεις του ΠΑΣΟΚ για τα δημόσια έργα, την Εγνατία Οδό, το μετρό και το λιμάνι της Θεσσαλονίκης
και τα επαγγελματικά δικαιώματα του κλάδου, καθώς επίσης και για το νόμο περί αμοιβών μελετών.
Τον κ. Μαγκριώτη συνόδευε ο πρόεδρος της
Ένωσης Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών (ΕΜΔΥΔΑΣ)
Κ.Μακεδονίας, Χρήστος Μακρής.
Από πλευράς του ΤΕΕ/ΤΚΜ, στη συνάντηση παραβρέθηκαν και αντάλλαξαν απόψεις με το βουλευτή Θεσσαλονίκης ο αντιπρόεδρος της διοικούσας επιτροπής, Χρίστος Βλαχοκώστας, ο γενικός
γραμματέας Πάρις Μπίλλιας και τα μέλη Γιάννης
Δαρδαμάνης, Δημήτρης Μήτρου, Πέτυ Πέρκα και
Σωκράτης Φάμελλος. n

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
ΑΠΟ ΔΙΑΡΡΟΗ
ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
Ημερίδα, 30 Μαρτίου
Στο πλαίσιο της συνεχώς αυξανόμενης χρήσης
του ΦΑ στη χώρα μας και ιδιαίτερα στις αστικές περιοχές, το ΤΕΕ/ΤΚΜ μέσω της διαρκούς
Επιτροπής του για τις φυσικές και τεχνολογικές
καταστροφές, οργανώνει ημερίδα με θέμα: «Επιπτώσεις από διαρροή Φυσικού Αερίου στο αστικό
περιβάλλον. Κίνδυνοι – Πρόληψη», τη Δευτέρα
30-3-2009.
Η ημερίδα έχει σκοπό, μέσω της θεματολογίας
της, να ενημερώσει τους μηχανικούς και τους
πολίτες εν γένει, σχετικά με το υπάρχον δίκτυο
Φυσικού Αερίου στο πολεοδομικό συγκρότημα
της Θεσσαλονίκης, κυρίως όμως να αναδείξει πιθανούς κινδύνους και προβλήματα π.χ λόγω αστοχίας δικτύου, επεμβάσεων από τρίτους, φυσικές
καταστροφές κλπ που ενδέχεται να προκύψουν
σε όλο το φάσμα των δικτύων Φυσικού Αερίου
- δίκτυα μεταφοράς/διανομής/εσωτερικά δίκτυα
- και τέλος να προτείνει τους τρόπους πρόληψης
και αντιμετώπισής τους.
Πληροφορίες: Μητρακάκη Αναστασία 2310
883144 (9:00-15:00) n

Ημερίδα εργασίας (workshop) με θέμα τη χρήση
της τεχνολογίας των μεμβρανών για προστασία των
υφιστάμενων υδάτινων πόρων και την εύρεση εναλλακτικών πηγών νερού, διοργανώνει στις 5 Μαρτίου,
στη Θεσσαλονίκη, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ). Η ημερίδα, με τίτλο
«Membrane technologies for alternative water
resources», θα φιλοξενηθεί στο συνεδριακό κέντρο του ΕΚΕΤΑ στο 6ο χλμ. Χαριλάου-Θέρμης, ενώ
διοργανώνεται από το Εργαστήριο Φυσικών Πόρων
και Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας (ΕΦΕΜ) του
Ινστιτούτου Τεχνικής Χημικών Διεργασιών (ΙΤΧΗΔ),
σε συνεργασία με το Δίκτυο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων MBR Network (www.mbr-network.eu).
Η Ελλάδα και οι υπόλοιπες χώρες της Νοτιανατολικής Ευρώπης αναμένεται μέσο/μακροπρόθεσμα
να αντιμετωπίσουν σοβαρά προβλήματα όσο αφορά
τη διαθεσιμότητα των υδατικών πόρων, με αποτέλεσμα να προκύπτει επιτακτική η ανάγκη τόσο
για προστασία των υπαρχόντων υδατικών πόρων
όσο και η εύρεση εναλλακτικών πηγών νερού (π.χ.
ανακύκλωση αστικών και βιομηχανικών λυμάτων,
αφαλάτωση, χρήση υποβαθμισμένων/μολυσμένων
υδάτων). Η τεχνολογία των μεμβρανών (βιοαντιδραστήρες μεμβρανών, μεμβράνες μικροδιήθησης,
υπερδιήθησης και αντίστροφης ώσμωσης) προβάλει ως η πλέον κατάλληλη για την αντιμετώπιση των
παραπάνω αναγκών με έναν οικονομικά αποδοτικό
και περιβαλλοντικά φιλικό τρόπο, η οποία αρχίζει να
συναντά ολοένα και περισσότερες εφαρμογές στην
ευρύτερη περιοχή της Νοτιανατολικής Ευρώπης.
Αντικείμενο της ημερίδας αποτελεί η περιγραφή
των εξελίξεων στο χώρο της τεχνολογίας των μεμβρανών, με ιδιαίτερη έμφαση τους βιοαντιδραστήρες μεμβρανών (Membrane Bioreactors-MBR).
Προσκεκλημένοι ομιλητές, κυρίως από το εξωτερικό, θα παρουσιάσουν τις τεχνικές δυνατότητες
και εφαρμογές των συστημάτων με μεμβράνες,
μεταφέροντας επίσης τη γνώση που αποκτήθηκε
κατά τη συμμετοχή σε σχετικά ευρωπαϊκά προγράμματα. Επίσης, εκπρόσωποι μεγάλων κατασκευαστικών οίκων μεμβρανών έχουν κληθεί να
παρουσιάσουν τις τελευταίες εξελίξεις σε συστήματα μεμβρανών καθώς και τις εφαρμογές τους.
Η ημερίδα απευθύνεται σε όλους τους ενδιαφερόμενους για θέματα επεξεργασίας και ανακύκλωσης νερού καθώς και αστικών και βιομηχανικών
λυμάτων (δημόσιοι φορείς, ακαδημαϊκοί, ερευνητές, βιομηχανίες και ιδιωτικές εταιρίες). Το πρόγραμμα της Ημερίδας Εργασίας θα περιλαμβάνει
16 εισηγήσεις και θα πραγματοποιηθεί στην αγγλική γλώσσα. Εκτός των προφορικών εισηγήσεων θα
υπάρχει επίσης η δυνατότητα ανάρτησης διαφημιστικού υλικού και διανομής διαφημιστικών εντύπων από εταιρίες και άλλους οργανισμούς.
Περισσότερες πληροφορίες καθώς και αιτήσεις
συμμετοχής μπορούν να βρεθούν στην παρακάτω
ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.certh.gr/
9F1EA4AE.el.aspx. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
επίσης να απευθύνονται στη γραμματεία ΕΦΕΜ
(κα Αυγή Καραστογιαννίδου), στο τηλ.: 2310498182, φαξ 2310-498189 και email: chkaras@
cperi.certh.gr. Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται σε
30 ευρώ. n
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ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΣΘ
ΚΑΙ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΘ
Επιμέλεια: Αλεξάνδρα Γούτα
Στη δυτική πλευρά της Θεσσαλονίκης θα ήταν
σκόπιμο να «μετακομίσει» η ΔΕΘ, με την περιοχή του ΤΕΙ Σίνδου να παρουσιάζει συγκριτικά περισσότερα πλεονεκτήματα, σύμφωνα
με όλες τις ενδείξεις. Η μετεγκατάσταση της
ΔΕΘ ανατολικά, θα επιβάρυνε πιθανότατα μια
περιοχή, που ήδη παρουσιάζει αυξημένους
φόρτους κυκλοφορίας (λόγω της εγκατάστασης πολλών χρήσεων εκεί), ενώ θα δημιουργούσε αναπτυξιακό πλεόνασμα σε ήδη αναβαθμισμένες ζώνες (τη στιγμή που η δυτική
Θεσσαλονίκη χρειάζεται τη δική της αναπτυξιακή ευκαιρία).
Σε κάθε περίπτωση και ασχέτως τού ποια χωροθέτηση θα επιλεγεί τελικά από την πολιτεία,
η υπόθεση της μετεγκατάστασης πρέπει να ειδωθεί υπό το πρίσμα των γενικότερων αρχών
του αειφορικού σχεδιασμού που επιβάλλεται
να επικρατήσουν για τη διασφάλιση και διαχείριση των ελάχιστων εναπομεινάντων ελεύθερων χώρων της Θεσσαλονίκης.
Όπως δεσμεύτηκε πριν από λίγους μήνες, το
ΤΕΕ/ΤΚΜ ολοκλήρωσε στο τέλος Δεκεμβρίου
τη μελέτη του για την αξιοποίηση των ελεύθερων χώρων του ΠΣΘ και τη μετεγκατάσταση της
ΔΕΘ, η οποία εστάλη το Φεβρουάριο στους φορείς της Θεσσαλονίκης, ώστε να ξεκινήσει πιο
τεκμηριωμένη συζήτηση για το όλο εγχείρημα.
Την ομάδα εργασίας, που διεκπεραίωσε τη
μελέτη υπό τη γενική επίβλεψη του Προέδρου
του ΤΕΕ/ΤΚΜ, Τάσου Κονακλίδη, αποτελούσαν
οι εξής συνάδελφοι: Γιάννης Αγγελίδης (πολεοδόμος-χωροτάκτης), Πάρις Μπίλλιας (πολιτικός μηχανικός), Θανάσης Παππάς (αρχιτέκτων),
Γιώργος Τσακούμης (αγρονόμος-τοπογράφος)
και Κυριακή Διαβολίτση (αγρονόμος-τοπογράφος). Τα κυριότερα σημεία της μελέτης της
ομάδας εργασίας ήταν τα ακόλουθα:
n ΑΝΑΓΚΗ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
Η χωροθέτηση σημαντικών Δημόσιων Κοινωνικών Υποδομών (όπως το Εκθεσιακό Κέντρο), και
Ελεύθερων Χώρων, είναι συχνά «ανταγωνιστική»
(καθώς διεκδικούν τους λίγους εναπομείναντες
διαθέσιμους χώρους) και δεν μπορεί να εξετασθεί ξεκομμένα από το γενικότερο κατευθυντήριο πλαίσιο σχεδιασμού της λειτουργικής και
αειφορικής οργάνωσης του Συγκροτήματος. Το
πλαίσιο αυτό -που εκφράζεται κυρίως (αλλά όχι
μόνο) από το Ρυθμιστικό Σχέδιο του Π.Σ.Θ.-, σήμερα είναι μερικώς μόνο διασαφηνισμένο. Ήδη
το από εικοσαετίας θεσμοθετημένο Ρυθμιστικό
Σχέδιο είναι υπό αναθεώρηση.
Ειδικότερα, από όλη τη διεθνή εμπειρία προκύπτει ότι σε πρακτικό επίπεδο η επιζητούμενη
αειφορική οργάνωση του αστικού χώρου και των
χωροθετήσεων, εξαρτάται κύρια από τη μεταφορική, συγκοινωνιακή και κυκλοφοριακή οργάνωση των πόλεων, πρέπει να στοχεύει στη μείωση
των μετακινήσεων, την προτεραιότητα των ΜΜΜ
(και ειδικότερα αυτών σταθερής τροχιάς) έναντι
του ΙΧ, και την αποφυγή των συνεχών κυκλοφοριακών συμφορήσεων εντός του αστικού ιστού (που

έχουν πλέον καταστεί για τη Θεσσαλονίκη μόνιμο
φαινόμενο σε όλες τις περιοχές του Συγκροτήματος αλλά και της Περιαστικής ζώνης).
n ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΧΩΡΟΙ: ΑΓΑΘΟ ΠΡΩΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ
Οι ιδιαιτερότητες του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης δίνουν από μόνες τους την
«κατεύθυνση» για μια σειρά από παραδοχές:
-Το δίκτυο ελεύθερων χώρων είναι και πρέπει να
αντιμετωπίζεται ως κοινωνική αλλά και τεχνική
υποδομή πρώτης ανάγκης, όπως πχ., το δίκτυο
ύδρευσης-αποχέτευσης,
-Οι αρχαιολογικοί χώροι και τα μνημεία της πόλης πρέπει να ενσωματωθούν σε ευρύτερα δίκτυα ελεύθερων χώρων,
-Οι χώροι του μελλοντικού κεντρικού μητροπολιτικού πάρκου στη ΔΕΘ και την ευρύτερη περιοχή
της (campus του Α.Π.Θ, Γ’Σ.Σ, Μουσεία, Δημαρχείο, κ.α.) αντιμετωπίζουν συνεχή κίνδυνο δόμησής τους και πρέπει να προστατευθούν,
-Ο ιστορικός και διατηρητέος χαρακτήρας πολλών ελεύθερων χώρων έχει ήδη αλλοιωθεί (πχ
πλατεία Βαρδαρίου, πλατεία Συντριβανίου), ή
κατά καιρούς κινδυνεύει να αλλοιωθεί (π.χ. πλατεία Αριστοτέλους),
-Το Ρυθμιστικό Σχέδιο του Συγκροτήματος αναθεωρείται και πρέπει -μετά από δημόσια διαβούλευση- να αντιμετωπισθεί το ζήτημα των Μητροπολιτικών ελεύθερων χώρων και στο επίπεδο
αυτό.
-Οι ελλείποντες ελεύθεροι χώροι μέσα στον ήδη
δομημένο αστικό ιστό πρέπει να αντισταθμισθούν
με μητροπολιτικούς περιαστικούς χώρους γύρω
από το Συγκρότημα και μέσα στην περιοχή της
λεγόμενης Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου.
-Ευθύνες για τα θέματα αυτά υπάρχουν όχι μόνο
στην κεντρική διοίκηση, αλλά και σε Δήμους και
φορείς που προκηρύσσουν και εκτελούν μελέτες
η διαχειρίζονται ελεύθερους χώρους, σε μελετητές που επιλέγουν ακατάλληλες μορφές σχεδιασμού, αλλά και στους πολίτες.
n ΑΝΑΓΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
Σε κάθε περίπτωση, έχοντας υπ’ όψη τις επελθούσες/επερχόμενες αλλαγές στα πραγματικά
δεδομένα και το σχεδιασμό, τα σημαντικά προβλήματα-πεδία προβληματισμού που από όλες
τις πλευρές εντοπίζονται, η ομάδα Εργασίας επισημαίνει με έμφαση, την ανάγκη έναρξης του διαλόγου και της Δημόσιας Διαβούλευσης για πολλές πτυχές και στόχους τού επικαιροποιούμενου
Ρυθμιστικού Σχεδίου του Συγκροτήματος.
Οι νέες χωροθετήσεις πρέπει πλέον να εξετάζονται στο πλαίσιο μιας Μητροπολιτικής και όχι
στενά αστικής Θεσσαλονίκης, όπως σε γενικές
γραμμές προτείνεται στα σενάρια του ΥΠΕΧΩΔΕ
για το Ρυθμιστικό.
n ΕΚΤΟΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ ΟΙ ΝΕΕΣ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΕΙΣ
Όπως επισημαίνει η ομάδα εργασίας, ο κυριότερος πρακτικός κανόνας θα πρέπει να είναι
ότι κάθε νέα μεγάλη δημόσια κοινωνική ή άλλη
εγκατάσταση θα πρέπει πλέον να χωροθετείται

εκτός του θεσμοθετημένου οικιστικού ιστού του
ΠΣΘ, στη σήμερα γνωστή ως Περιαστική Ζώνη ή
και Ευρύτερη Περιοχή (όπως οι περιοχές αυτές
θα κωδικοποιηθούν και θα οριοθετηθούν με το
νέο Ρυθμιστικό).
Οι ελάχιστες εναπομείνασες ή προκύπτουσες
ελεύθερες εκτάσεις εντός του οικιστικού ιστού
(πχ στρατόπεδα Παύλου Μελά, Φαρμάκη, Κόδρα
κ.α., χώρος ΔΕΘ), ή ακόμα και παράπλευρα σε
αυτόν πρέπει να προορίζονται κυρίως για δημόσιους ελεύθερους χώρους και χώρους πρασίνου
και όχι για εγκαταστάσεις κοινωφελών ή άλλων
υποδομών.
n ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ «ΠΑΡΚΑ»
Για τις διοικητικές, εκπαιδευτικές, επιχειρηματικές εγκαταστάσεις κάθε επιπέδου πρέπει να
εξετάζεται η δυνατότητα συγκέντρωσης τους σε
συμβατές ομάδες και η από κοινού χωροθέτηση
τους σε «Πάρκα» με κατάλληλα χαρακτηριστικά
(πχ Επιχειρηματικά ή Εκπαιδευτικά ή Διοικητικά
Πάρκα ή Κέντρα), ώστε να μειώνεται το κόστος
και να μπορούν οι εγκαταστάσεις να εξυπηρετούνται συγκοινωνιακά με ΜΜΜ.
Στο παραπάνω πνεύμα, είναι ενδεχομένως σκόπιμο να εξετασθεί η λειτουργική οργάνωση της
Αστικής αλλά και της Μητροπολιτικής Θεσσαλονίκης σε μεγάλες περιοχές με γεωμορφολογική
συνέχεια και κοινά χαρακτηριστικά (πχ. ανατολική Θεσσαλονίκη, κεντρική Θεσσαλονίκη, δυτική
Θεσσαλονίκη αλλά και βόρεια Θεσσαλονίκη και
νοτιοανατολική Θεσσαλονίκη κ.α.), που θα συνενώνουν σε λειτουργικές ενότητες ομάδες ομοειδών δήμων (άσχετα με το εάν αυτοί ενωθούν
διοικητικά η όχι) οικισμών και οικιστικών συγκροτημάτων. Στα τμήματα πρέπει να περιλαμβάνονται αστικοί και περιαστικοί ΟΤΑ. Γενικώς
η μητροπολιτικότητα αφού πλέον αναγνωρίζεται
και από το νέο Ρυθμιστικό, πρέπει και να οργανωθεί.
n ΔΥΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΑΝΑΓΚΑΙΑ Η ΙΣΟΡΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Στο πλαίσιο μιας ισόρροπης αειφορικής οργάνωσης, κάθε τμήμα του Συγκροτήματος είναι
σκόπιμο να εξυπηρετείται με κατά το δυνατόν
αυτοτελείς διοικητικές εγκαταστάσεις, ώστε να
μη γεννώνται άσκοπες μετακινήσεις. Άρα, είναι
ενδεχομένως σκόπιμο να επαναφερθεί -αφού
εκσυγχρονισθεί- η παλαιά πρόταση του Ρυθμιστικού που προέβλεπε δύο (η και περισσότερα)
μεγάλα Διοικητικά Πάρκα (Κέντρα Δημόσιας Διοίκησης Μητροπολιτικού Επιπέδου) ανατολικά
και δυτικά του Συγκροτήματος.
Ειδικότερα η ευρύτερη Δυτική Θεσσαλονίκη
πρέπει σε κάθε περίπτωση να τύχει όχι μόνο
ισότιμης, αλλά προνομιακής αντιμετώπισης στη
χωροθέτηση μεγάλων Δημόσιων Κοινωνικών
Εγκαταστάσεων, αλλά και γενικότερα κεντρικών
λειτουργιών, προς άρση των χωρικών και λειτουργικών ανισοτήτων που έχουν με τα χρόνια
δημιουργηθεί εις βάρος της.
Προς το σκοπό αυτό όμως απαιτείται να επαναξι-
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ωθεί η σημαντικής επιφάνειας ελεύθερη ή χαμηλής δόμησης γη της περιοχής, που σήμερα παρουσιάζεται σοβαρά υποβαθμισμένη και ακατάλληλη
λόγω επικινδυνότητας, (πχ με τη διασπορά των
βιομηχανικών-βιοτεχνικών και χονδρεμπορικών
εγκαταστάσεων)σε έκταση πολύ μεγαλύτερη από
αυτήν που λειτουργικά απαιτείται. Προς την κατεύθυνση αυτή θα πρέπει να εκτελεσθούν ευρύτατα
προγράμματα απομάκρυνσης των οχλουσών και
επικίνδυνων εγκαταστάσεων και αναπλάσεων της
υποβαθμισμένης γης.
Σε κάθε περίπτωση, η ευρύτερη Δυτική Θεσσαλονίκη -από Βαρδάρη ως Άγ. Αθανάσιο και ως τα όρια
του νέου Ρυθμιστικού προς Ημαθία και Πιερίαπρέπει να αποκτήσει το ή τα δικά της Διοικητικά
Πάρκα και Υπερτοπικές Κεντρικές και Επιχειρηματικές περιοχές (με πιθανή χωροθέτηση της σημαντικότερης από αυτές στους Λαχανόκηπους μετά
την εξυγίανση τους).
n ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Αντιστοίχως το ή τα Διοικητικά Πάρκα της Ανατολικής ή/και της ΝοτιοΑνατολικής Θεσσαλονίκης
πρέπει πλέον να χωροθετηθούν πέραν της Καλαμαριάς και πέραν του Αεροδρομίου, στην ανατολική
περιαστική περιοχή. Εκεί μπορούν ίσως να μετεγκατασταθούν κάποιες από τις μείζονες διοικητικές εγκαταστάσεις (πχ, Π.Κ.Μ. η/και Υ.Μ.Α.Θ) που
βρίσκονται σήμερα χωρίς λόγο μέσα στον αστικό
ιστό.
Μείζονες όμως Διοικητικές εγκαταστάσεις (Περιφέρεια Κ.Μ. η/και Υ.Μ.Α.Θ.), που δεν έχουν σχέση
μόνο με την αστική Θεσσαλονίκη, αλλά και άλλες
του επιπέδου αυτού, μπορούν να εγκατασταθούν
εξίσου καλά ή και καλύτερα και στη Βόρεια Θεσσαλονίκη η οποία, δια της οδού Λαγκαδά και Εγνατίας, διανοίγεται τόσο στα ανατολικά στην περιοχή
των λιμνών, αλλά και βορειοδυτικά προς Κιλκίς. Η
περιοχή μπορεί να αποκτήσει αυτοτελές Διοικητικό και Επιχειρηματικό Πάρκο επί της Εγνατίας, στα
όρια μεταξύ Δήμων Μυγδονίας και Λαγκαδά.
n ΑΕΙ ΚΑΙ ΤΕΙ ΕΚΤΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ
ΜΕΓΑΡΟ ΔΥΤΙΚΑ Ή ΒΟΡΕΙΑ
Οι μεγάλες Εκπαιδευτικές και ερευνητικές εγκαταστάσεις (ΑΕΙ, ΤΕΙ, ερευνητικά κέντρα) είναι επίσης
σκόπιμο να διασπαρούν προς όλες τις εκτός Συγκροτήματος περιαστικές περιοχές της Μητροπολιτικής Θεσσαλονίκης, (πάνω όμως σε γραμμές Μέσων Σταθερής Τροχιάς). Είναι θετική η μετακίνηση
Σχολών του παν. Μακεδονία προς Δ. Θερμαϊκού και
του Διεθνούς πανεπιστημίου στη Μηχανιώνα.
Σε ό,τι αφορά το νέο δικαστικό μέγαρο, παρά το
γεγονός ότι το θέμα είναι εξειδικευμένο και η Ομάδα Εργασίας δεν έχει τα στοιχεία να το εξετάσει σε
βάθος, οι τρεις πρώτες από τις προταθείσες λύσεις
χωροθέτησής του κρίνονται ως κακές (βάσει του
απλού αλλά απολύτως βάσιμου συλλογισμού ότι
θα προκαλέσουν έντονες ροές ατόμων/οχημάτων
προς ήδη πυκνοδομημένες και με μεγάλο κυκλοφοριακό φόρτο περιοχές).
Ενδεχόμενη επέκταση στο χώρο του Γ’Σ.Σ θα δυσκολέψει ακόμη περισσότερο τη μακροχρόνια προσπάθεια δημιουργίας ενός κεντρικού Μητροπολιτι-

κού Πάρκου. Η καλύτερη λύση είναι η αναζήτηση
χώρου εκτός Συγκροτήματος. Η χωροθέτηση στη
Δυτική ή στη Βόρεια Θεσσαλονίκη παρουσιάζει
πλεονεκτήματα.
n ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΣΠΙΔΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΤΟΥΣ
Άμεσα, για να σταματήσει η προσπάθεια κατάληψης των ελάχιστων ελεύθερων εκτάσεων στη Θεσσαλονίκη, πρέπει να οριστικοποιηθεί ο σχεδιασμός
και η οργάνωση του Μητροπολιτικού Δικτύου των
Δημόσιων Ελεύθερων Χώρων στο Π.Σ.Θ. και την
ευρύτερη περιοχή του. Προς τούτο πρέπει να γίνει
καταγραφή/χαρτογράφηση των υπαρχόντων και
των εν δυνάμει ελεύθερων χώρων μητροπολιτικού
επιπέδου.
Πρέπει επιτέλους να οριστικοποιηθεί το θέμα της
παραχώρησης των χώρων των στρατοπέδων που
εκκρεμεί στο ΠΣΘ για πάνω από 20ετία. Πρέπει να
καταρτισθούν οι σχετικοί φάκελοι (πχ ιδιοκτησιακό
καθεστώς, ευθύνη – αρμοδιότητα φορέων, προτάσεις – μελέτες που έχουν γίνει) για κάθε χώρο, να
συγκεντρωθούν και να επικαιροποιηθούν οι σχετικές μελέτες.
Θα πρέπει πιθανόν να εξετασθεί και κατά πόσον ο
φορέας που έχει προταθεί από το ΤΕΕ/ΤΚΜ για την
προστασία και τη διαχείριση του Θερμαικού μπορεί
και πρέπει να πάρει τη μορφή ενός συνολικού ευρύτερου μητροπολιτικού φορέα περιβαλλοντικής
προστασίας, σχεδιασμού, υλοποίησης και διαχείρησης των μητροπολιτικών ελεύθερων χώρων, των
ακτών και των περιαστικών δασικών εκτάσεων.
n ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΑΙ
«ΕΡΓΟ ΓΟΗΤΡΟΥ»
Κομβικό σημείο των προτάσεων για την οργάνωση
του Μητροπολιτικού δικτύου των Δημόσιων Ελεύθερων Χώρων, πρέπει να είναι η οργάνωση του
κεντρικού Μητροπολιτικού Πάρκου με βάση την
εκπόνηση ενός στρατηγικού σχεδίου ανάπλασης
της ευρύτερης κεντρικής περιοχής της Θεσσαλονίκης (χώρος ΔΕΘ, Campus ΑΠΘ, Γ΄ΣΣ, Μουσεία,
Δημαρχείο κλπ).
Οι παρεμβάσεις, που μπορούν από τώρα να ξεκινήσουν να μελετώνται με τη μορφή στρατηγικού σχεδίου, θα πρέπει να ικανοποιούν τον πλέον κυρίαρχο

στόχο, δηλαδή όχι άλλη δόμηση, αλλά δραστικό
περιορισμό των υφιστάμενων δομημένων επιφανειών. Οι στόχοι του όλου εγχειρήματος θα πρέπει
να είναι –μεταξύ άλλων- οι ακόλουθοι:
-Ανάδειξη της περιοχής σε σημείο αναφοράς
-Μετασχηματισμός σε μια ζώνη με ενιαία μορφή
οργάνωσης και κυρίαρχο χαρακτηριστικό τις δραστηριότητες ανοιχτού χώρου.
-Ενίσχυση του κοινόχρηστου χαρακτήρα της περιοχής.
-Δημιουργία «έργου γοήτρου» της πόλης.
-Διατήρηση/ανάδειξη των ιστορικών χαρακτηριστικών γνωρισμάτων της περιοχής.
-Διατήρηση των συνδεδεμένων με τις μνήμες των
κατοίκων χρήσεων.
-Περιορισμός των δομημένων επιφανειών προς
όφελος των ανοικτών χώρων.
-Βελτίωση της κυκλοφορίας, με δίκτυα μεταφοράς
και χώρους στάθμευσης.
-Περιορισμένη κυκλοφορία του αυτοκινήτου στην
περιοχή, με ανάπτυξη δικτύου πεζόδρομων και ποδηλατόδρομων, κατόπιν κυκλοφοριακής μελέτης.
-Αναίρεση των αρνητικών επιπτώσεων από τη λειτουργία του δημαρχείου (κυκλοφοριακή φόρτιση,
ατμοσφαιρική ρύπανση, επίπεδα θορύβου).
-Διάλογος, με στόχο τη συλλογική συναίνεση και
συνεργασία τοπικών αρχών/φορέων/χρηστών/κατοίκων.
-Ένταξη της περιοχής σε ένα ευρύτερο δίκτυο πράσινων και πολιτιστικών διαδρομών
n ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΔΕΘ-HELEXPO: ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ
Η μετεγκατάσταση της ΔΕΘ επείγει. Αλλά τι χρειάζεται η εταιρία για να λειτουργήσει ανταγωνιστικά
στο διεθνές εκθεσιακό γίγνεσθαι; Συνολικά αναζητείται έκταση 600-1.000 στρεμμάτων, για να καλύπτονται οι ανάγκες του Εκθεσιακού Κέντρου και
μιας μελλοντικής οργάνωσης ΕΧΡΟ.
Ως διαθέσιμες εκτάσεις προς διερεύνηση για την
καταλληλότητα τους τέθηκαν –όταν διεκδικούσαμε
την EXPO 2008- οι εξής:
1-Δ.Θεσσαλονίκης περιοχή Δ1
2-Λαχανόκηποι περιοχή Δ2, εκτάσεις 904 στρ., με
διάφορους ιδιοκτήτες.
3.-Σίνδος, περιοχή Δ3, έκταση 1.000 στρ. ιδιοκτη-
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σίας ΤΕΙ
4.-Σίνδος, περιοχή Δ4
5.-περιοχή Β1 άνωθεν Εξωτ. Περιφερειακής
6.-περιοχή Β2 νοτίως Εγνατίας Οδού
7-Περιοχή Α1 «Λειβαδάκι» Περαίας, έκτασης 988
στρ. ιδιοκτησίας ΕΡΤ & Δήμου Θερμαικού
8-Αεροδρόμιο ΣΕΔΕΣ, περιοχή Α2Α, έκτασης
2.057 στρ. ιδιοκτησίας Υπουργείου Εθνικής Άμυνας
και ΚΕΔ.
9-Αγρόκτημα ΑΠΘ, περιοχή Α3 δίπλα στο αεροδρόμιο ‘’Μακεδονία’’, έκτασης 2.714 στρ.
10-Ανθεμούντα Θέρμης περιοχή Α4, 1.100 στρ.,
ιδιοκτησίας του Δήμου.
Ως νέα έκταση έχει προταθεί έκταση ιδιοκτησίας
Δήμων Λαγκαδά και Μυγδονίας παραπλεύρως της
Εγνατίας οδού μετά το Δερβένι.
Οι θέσεις στο ΣΕΔΕΣ (όπου θα γίνουν πυρήνες της
Ζώνης Καινοτομίας), στους Λαχανόκηπους (όπου
ανακύπτουν προβλήματα επικινδυνότητας λόγω
των μονάδων πετρελαιοειδών) και στο Λειβαδάκι
Περαίας (όπου η αξία της γης ανεβαίνει κατακόρυφα λόγω ένταξης στο Σχ. πόλης), καθίστανται
απρόσφορες (εξαιτίας των λόγων που αναφέρονται
εντός παρενθέσεων). Μικρότερα ή μεγαλύτερα
μειονεκτήματα παρουσιάζουν και οι υπόλοιπες θέσεις, αφήνοντας ως επικρατέστερες το αγρόκτημα
ΑΠΘ και την έκταση του ΤΕΙ Σίνδου. Ειδικότερα για
τις υπόλοιπες τέσσερις εκτάσεις ισχύει η αξιολόγηση που έγινε για τη μελέτη σκοπιμότητας ΕΧΡΟ,
με τις εξής παρατηρήσεις:
-Η περιοχή Δ4 είναι κατώτερη της Δ3 και πιθανώς
έχει και αυτή προβλήματα με εγκαταστάσεις ΣΕΒΕΖΟ.
-Οι περιοχές Β1 & Β2 είχαν ούτως η άλλως τη χαμηλότερη αξιολόγηση.
-Η Α4 βρίσκεται στη ζώνη επιρροής του αεροδιαδρόμου, παρουσιάζει χαμηλή «ταυτότητα», και κρίνεται κατώτερη της Α3.
n ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΙΝΔΟΥ: Η ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ
ΕΠΙΛΟΓΗ
Η μετεγκατάσταση της ΔΕΘ στην περιοχή αυτή
παρέχει ικανοποιητικές δυνατότητες μελλοντικής
υποδοχής: Ζώνης EXPO-Site, EXPO-Village και
ζώνης κεντρικών εξυπηρετήσεων.
Η αρχική εγκατάσταση της ΔΕΘ μπορεί να συμπλη-

ρωθεί με:
-Ζώνη εκπαιδευτικών-ερευνητικών δραστηριοτήτων
-Ζώνη πρασίνου-αναψυχής περιμετρικά και σύνδεση με κοίτη Γαλλικού, που μπορεί να αναπλαστεί σε
υγροτοπικό περιαστικό πάρκο και τόπος υποδοχής
για διακίνηση επισκεπτών στο δέλτα ποταμών Γαλλικού /Αξιού/ Λουδία/ Αλιάκμονα
-Σχέδιο ευρύτερων αναπλάσεων & τόνωση αστικών εξυπηρετήσεων στις εντός σχεδίου περιοχές
Σίνδου
-Παρεμβάσεις ανάπλασης στη συνδετήρια ζώνη
διέλευσης της σιδηροδρομικής σύνδεσης,
-Ξενοδοχειακή μονάδα 250 κλινών ή και χωριό.
Στη θέση αυτή διασφαλίζονται και ειδικά κριτήρια
όπως: άμεση διαθεσιμότητα και δυνατότητα ταχείας έναρξης κατασκευής έργων, εγγύτητα σε ΜΜΜ
και ειδικές εξυπηρετήσεις (πχ, τελωνεία, νοσοκομεία), ασφάλεια, προσφορά σημείων διεπαφής
με την Εγνατία, προνομιακή θέση για μετακίνηση
εμπορευμάτων, συμβολή στην αναβάθμιση της δυτικής Θεσσαλονίκης.
Θα πρέπει επίσης να συνεκτιμηθούν οι όλο και συχνότερα εκφραζόμενες απόψεις για τη μεταφορά
του αερολιμένα στα δυτικά έστω και σε μακροχρόνια βάση. Είναι γνωστό και έχει υποστηριχθεί μετ’
επιτάσεως ότι στη σημερινή του θέση ο αερολιμένας (εκτός από ομίχλες) θα εγκλωβισθεί (όπως
και το «Ελληνικό») στις με εκρηκτικούς ρυθμούς
αναπτυσσόμενες οικιστικές και επιχειρηματικές
περιοχές που τον περιβάλλουν. Σε τέτοια περίπτωση, ενισχύεται σημαντικότητα η βαρύτητα της τοποθέτησης της ΔΕΘ στα δυτικά.
Επίσης, η μεταστέγαση της ΔΕΘ στην περιοχή εξυπηρετεί τη δημιουργία νέου πόλου προσέλκυσης
προωθητικών-καινοτόμων δραστηριοτήτων, στην
απόληξη της δυτικής εισόδου της πόλης.
n ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΑΠΘ: ΝΑΙ ΜΕΝ, ΑΛΛΑ…
Η περιοχή είναι κατάλληλη από στενά τεχνική άποψη να δεχθεί τις εγκαταστάσεις ΔΕΘ/ ενδεχόμενης
ΕΧΡΟ. Διαθέτει άμεση εγγύτητα με τον Αεροσταθμό Μακεδονία, το απαραίτητο οικοπεδικό μέγεθος,
προσπελασιμότητα, δυνατότητα να αξιοποιηθούν
πολλές υφιστάμενες υποδομές και εγκαταστάσεις
business & pleasure (ξενοδοχεία, ζώνες αναψυ-

χής & εμπορικά κέντρα).
Όμως, το γεγονός ότι η εγκατάσταση αναπτύσσει
περαιτέρω μια ήδη ανεπτυγμένη περιοχή αποτελεί
ισχυρότατο αντικίνητρο. Εάν λάβει κανείς υπόψη,
τη συνεχιζόμενη αποκέντρωση επιχειρήσεων και
οργανισμών από το ΠΣΘ προς την περιοχή αυτή, την
ήδη προγραμματισμένη εγκατάσταση των μονάδων
της Τεχνόπολης και της Ζώνης Καινοτομίας, αντιλαμβάνεται εύκολα ότι υπάρχει ο ορατός κίνδυνος
υπερσυγκέντρωσης δραστηριοτήτων η οποία –μεταξύ άλλων- θα υπερφορτώσει τα ήδη φορτισμένα
οδικά δίκτυα της περιοχής (μπλοκάροντας όλη την
κίνηση προς τις περιαστικές –προαστιακές περιοχές Αν. Θεσσαλονίκης, όπως Πυλαία, Θέρμη, Μίκρα,
Θερμαϊκός, Μηχανιώνα, Επανωμή, Βασιλικά. Θα
πρέπει να ληφθεί υπ όψη ότι οι προαστιακοί αυτοί
οικισμοί που προοπτικά θα συγκεντρώσουν περί τις
200.000-300.000 κατοίκους δημιουργούν ήδη καθημερινά πολύ μεγάλες ροές οχημάτων προς και από
το Συγκρότημα όπου και είναι οι θέσεις εργασίας.
Επιπλέον, χωροθέτηση στα ανατολικά, θα επιταχύνει σημαντικά την υποβάθμιση και το μαρασμό του
ιστορικού κέντρου της πόλης (εντός των τειχών) καθώς οι συσσωρευμένες δραστηριότητες (εμπορικές,
αναψυχής, κ.α.) στο νέο υπερκέντρο του τριτογενούς
ανατολικά, επαυξανόμενες με τις δραστηριότητες
της ΔΕΘ, θα έλκουν ακόμη περισσότερο καταναλωτές και επισκέπτες.
Στα ύψη θα εκτιναχθούν και οι ήδη πολύ υψηλές
τιμές γης, με αποτέλεσμα διάφορες στρεβλώσεις.
Με απλά λόγια, η γη θα γίνει πολύ ακριβή για να διανοιχτούν δρόμοι, να γίνουν πάρκα, διοικητικά κέντρα
κλπ.
Κατά συνέπεια, η μετακίνηση της ΔΕΘ-ΕΧΡΟ στο
αγρόκτημα ΑΠΘ (αλλά και σε οποιαδήποτε άλλη
θέση στα ανατολικά) δεν κρίνεται σκόπιμη.
n ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ, ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑ
ΔΥΤΙΚΑ;
Αντιθέτως, η χωροθέτηση στην περιοχή ΑΤΕΙΘ Σίνδου η και σε άλλη γειτονική σε αυτήν περιοχή δυτικά, δε θα δημιουργήσει τουλάχιστον τέτοιας κλίμακας προβλήματα, καθώς οι εγκαταστάσεις της ΔΕΘ
δεν προστίθενται σε άλλες υπάρχουσες, και από
μόνες τους δε θα αφαιρέσουν καταναλωτές και επισκέπτες από το Ιστορικό Κέντρο.
Αναμένεται ότι θα συγκεντρώσουν γύρω τους ορισμένες ξενοδοχειακές μονάδες, κτίρια γραφείων
και εκθέσεων, θα παρέχουν οι ίδιες κάποιες περιορισμένες δυνατότητες αναψυχής στη διάρκεια των
εκδηλώσεων, δημιουργώντας μαζί με τα ΤΕΙ μια
κεντρικότητα σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα αυτής
της ανατολικής Θεσσαλονίκης και επιπλέον άμεσα
προσβάσιμη από τους κατοίκους των δυτικών δήμων
και των πόλεων της Βέροιας, Έδεσσας Κατερίνης,
Κιλκίς και γενικά των αστικών κέντρων Κεντρικής
και Δυτικής Μακεδονίας.
Το γεγονός αυτό, της δημιουργίας δηλαδή ενός νέου
κέντρου (πόλου) μέτριας έντασης και ελεγχομένων
χρήσεων δυτικά, ενδεχομένως μάλιστα να οδηγήσει
στη μείωση των μονοσήμαντων σήμερα ροών αυτοκινήτων και χρηστών από τα δυτικά προς τα εμπορικά κέντρα και τις ζώνες αναψυχής της Ανατολικής
Θεσσαλονίκης.
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n ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΙ: ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΔΕΘ
Η θέση αξιολογείται θετικά σε κυκλοφοριακό
επίπεδο. Ωστόσο, σε συνολική εκτίμηση, κρίνεται ότι οι διατιθέμενες εκτάσεις ότι δεν επαρκούν για συνδυασμένη εγκατάσταση ΔΕΘ-ΕΧΡΟ.
Όλη η διαθέσιμη έκταση θα χρησιμοποιηθεί για
τη ΔΕΘ, αποκλείοντας κάθε χρήση ή θέτοντας
πολύ στενά πλαίσια για μελλοντική ΕΧΡΟ. Η ΔΕΘ
θα βρίσκεται σε επαφή με τον 6ο προβλήτα, δημιουργώντας αισθητικό πρόβλημα και οπτική
όχληση. Θα υπάρχει ενδεχόμενη διχοτόμηση από
διέλευση γραμμής ΟΣΕ, ενώ η χωροθέτηση είναι
απαγορευτική, σύμφωνα με τις ευρύτερες ζώνες
προστασίας οδηγίας ΣEBEΖO. Επιπλέον, απαιτείται η απομάκρυνση επικίνδυνων βιομηχανικών

δυνατότητες μελλοντικής υποδοχής Διοικητικών
εγκαταστάσεων, όπως και εγκαταστάσεων μεταφορών και logistics. Όσον αφορά τη μετεγκατάσταση της ΔΕΘ μπορούν να παρατηρηθούν τα
εξής:
-Η προσπελασιμότητα από μέσα σταθερής τροχιάς είναι επίσης ασαφής ως προοπτική προς το
Λαγκαδά και σχεδόν μηδενική ως προς την προτεινόμενη θέση.
-Η εγγύτητα σε τουριστικούς προορισμούς, πολιτιστικά κέντρα και γενικά εγκαταστάσεις business
& pleasure είναι χαμηλή.
-Η ύπαρξη συνοδευτικών υποδομών στην περιοn ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΓΚΑΔΑ: ΝΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΘΕΙ ΠΕ- χή είναι χαμηλή
-Η εξυπηρέτηση του στόχου της αναδιάταξης του
ΡΑΙΤΕΡΩ Η ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΤΗΣ
Η περιοχή φαίνεται να παρέχει ικανοποιητικές αστικού προτύπου του ΠΣΘ είναι θετική, αλλά
λιγότερο αναγκαία στην περιοχή (έστω και λόγω
μεγεθών του εξυπηρετούμενου πληθυσμού) από
αυτήν της περιοχής της Δυτικής Θεσσαλονίκης.
εγκαταστάσεων, η υλοποίηση εκτεταμένων περιβαλλοντικών επεμβάσεων, στην περιοχή βυρσοδεψείων και στο χείμαρρο Δενδροποτάμου. Ακόμα η μετατόπιση κάποιων υποθαλάσσιων αγωγών
ανεφοδιασμού των πλοίων.
Για τους παραπάνω λόγους κρίνεται ότι η περιοχή
Λαχανόκηπων δεν προσφέρει τη δυνατότητα για
εγκατάσταση ΔΕΘ-ΕΧΡΟ, μπορεί όμως –με τις
προτεινόμενες από μελέτη ερευνητικού του ΑΠΘ
χρήσεις- να αποτελέσει ένα ιδιαιτέρως κεντρικό
σημείο για τον ανασχεδιασμό της όλης δυτικής
περιοχής.

Για τους παραπάνω λόγους κρίνεται ότι η περιοχή Λαγκαδά -υπό προυποθέσεις που πρέπει να
διερευνηθούν- είναι πιθανόν ότι προσφέρει δυνατότητα για εγκατάσταση ΔΕΘ-ΕΧΡΟ, αλλά σε
επίπεδο χαμηλής προτεραιότητας, σχετικά π.χ.
με τις περιοχές Σίνδου. Σε κάθε περίπτωση είναι
σκόπιμο να διερευνηθεί περαιτέρω η καταλληλότητα της περιοχής καθώς είναι ίσως η μόνη που
η γη της προσφέρεται άμεσα από ένα δημόσιο
φορέα.
Δεν είναι τυχαίο, ότι όλα τα σχέδια, οι προγραμματισμοί και οι αποφάσεις για τη χωροθέτηση
του νέου Εκθεσιακού Κέντρου της ΔΕΘ εδώ και
σχεδόν σαράντα χρόνια -όπως αναφέρθηκαν
προηγουμένως- «δείχνουν» τη Δυτική Θεσσαλονίκη.
n ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ Ο ΟΡ.ΘΕ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΟΙ ΟΙ
ΦΟΡΕΊΣ
Ο Οργανισμός Θεσσαλονίκης μπορεί και πρέπει
να είναι ο συντονιστής των προγραμμάτων αυτών,
σε συνεργασία με τους άλλους φορείς και να τα
εντάξει σε ένα ευρύ πρόγραμμα ρυθμιστικών και
στρατηγικών παρεμβάσεων. Η τρέχουσα ενασχόλησή του ΟΡΘΕ με την τροποποίηση του Ρυθμιστικού Σχεδίου του δίνει την ευκαιρία να αναλάβει
με στοιχειοθετημένες παρεμβάσεις και ανανεωμένο σχεδιασμό την ευθύνη για μια νέα αντιμετώπιση των προβλημάτων και των προκλήσεων της
Μητροπολιτικής Θεσσαλονίκης τόσο σε μακροπρόθεσμη όσο και σε βραχυπρόθεσμη βάση.
Παράλληλα, οι Φορείς της πόλης που καλούνται
να συναποφασίσουν ή εμπλέκονται στη χωροθέτηση της ΔΕΘ αλλά και άλλων δημόσιων εγκαταστάσεων πρέπει να προωθήσουν αποφασιστικά
ενέργειες για την ισόρροπη ανάπτυξη του Συγκροτήματος.
Αυτή η προσπάθεια πρέπει να έχει όλα τα χαρακτηριστικά της εξωστρέφειας, του δημόσιου
διαλόγου, και της αποδοχής νέων ιδεών και προσεγγίσεων. n
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ΤΟ ΠΟΡΤΡΕΤΟ ΤΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΕΝΤΕ ΤΕΛΙΚΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ
ΓΙΑ ΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ MIES VAN DER ROHE

Φωτογραφικός διαγωνισμός
Σε πέντε τελικές υποψηφιότητες για το ευρωπαϊκό βραβείο σύγχρονης αρχιτεκτονικής «Mies van
der Rohe 2009», κατέληξαν –εξετάζοντας 340
σχέδια- το φερώνυμο ίδρυμα και η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή. Το εν λόγω βραβείο είναι ένα από τα
πιο σημαντικά και αναγνωρισμένα για τη διεθνή
αρχιτεκτονική.
Υποστηρίζοντας το Βραβείο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπογραμμίζει το ρόλο της αρχιτεκτονικής
ως κίνητρο για δημιουργικότητα και καινοτομία
και εφιστά την προσοχή στη σημαντική συμβολή
των Ευρωπαίων επαγγελματιών ως προς την ανάπτυξη νέων ιδεών και τεχνολογιών.
Οι τελικές υποψηφιότητες προέρχονται από τις
χώρες Γαλλία (δύο), Ιταλία, Νορβηγία και Ισπανία
και είναι οι εξής:
1. «Multimodal Center – Nice Tramway», Νίκαια- Atelier Marc Barani
2. «Zenith Music Hall», ΣτρασβούργοMassimiliano και Doriana Fuksas
3. «University Luigi Bocconi», Μιλάνο - Grafton
Architects
4. «The Norwegian Opera & Ballet», Όσλο Snøhetta
5. «Library, Senior Citizens’ Centre and City
Block Core Zone, Sant Antoni’s District», Βαρκελώνη - RCR Aranda Pigem Vilalta Arquitectes
Ο Ευρωπαίος Επίτροπος για την εκπαίδευση,
την κατάρτιση, τον πολιτισμό και τους νέους, Ján
Figel, δήλωσε: «Όλα τα σχέδια που επελέγησαν
σήμερα, δείχνουν ότι η επένδυση στο Ευρωπαϊκό
αρχιτεκτονικό ταλέντο, στη δημιουργικότητα και
την καινοτομία, αποδίδει. Η κινητοποίηση νέων
ιδεών και η ανάδειξη επιχειρηματικών προσπαθειών αποτελούν επίσης σημαντικό μέρος του
Ευρωπαϊκού Έτους Δημιουργικότητας και Καινοτομίας 2009. Χαίρομαι ιδιαίτερα βλέποντας ότι η
σειρά των διαλέξεων σχετικά με αυτά τα σχέδια
που επελέγησαν θα γίνουν από τους ίδιους τους
αρχιτέκτονες στη Βαρκελώνη στις 22 Απριλίου,
έτσι ώστε να υπάρξει απήχηση σε ευρύτερο κοινό. Ο νικητής του Βραβείου Mies van der Rohe θα
ανακοινωθεί αργότερα τον Μάιο».
Οι τελικές υποψηφιότητες επελέγησαν από τα
340 σχέδια που πρότειναν οι οργανώσεις μέλη του
Συμβουλίου Αρχιτεκτόνων Ευρώπης, άλλοι εθνικοί αρχιτεκτονικοί σύλλογοι και η Συμβουλευτική
Επιτροπή. Η Κριτική Επιτροπή, υπό την προεδρία
του Francis Rambert, αποτελείται από τους: Ole
Bouman, Irena Fialová, Fulvio Irace, Luis M.
Mansilla, Vasa J. Perović και Carme Pinós.
Ο Francis Rambert, Πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής, δήλωσε: «Εντυπωσιαστήκαμε από την
ποιότητα των επιλεχθέντων σχεδίων, πολλά από
τα οποία εξετάζουν σημαντικά αστικά ζητήματα
Εκδήλωση ενδιαφέροντος
υποδομής και αναγέννησης, αναπτύσσοντας νέες
σημειολογίες. Έχοντας ευρεία κλίμακα, το καθέΠροκειμένου να διοργανωθεί Ημερίδα από τον Β’ να ανταποκρίνεται με ευρηματικό τρόπο στο συΤομέα Αρχιτεκτονικού και Αστικού Σχεδιασμού το γκεκριμένο περιεχόμενό του».
Μάιο του 2009, καλούνται οι απόφοιτοι και από- Στους παλαιότερους βραβευθέντες περιλαμβάνοφοιτες του Τμήματος, οι οποίοι έχουν εκπονήσει νται μεταξύ άλλων Rem Koolhaas και Ellen van
εργασίες θεωρίας της Αρχιτεκτονικής ή εφαρ- Loon, Zaha Hadid, Dominique Perrault, Peter
μοσμένης Αρχιτεκτονικής σε μεταπτυχιακά Τμή- Zumthor, Rafael Moneo και Álvaro Siza Vieira.
ματα του εξωτερικού να υποβάλουν abstract 300 Το Βραβείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη
λέξεων στην κ. Τατιάνα Τζάκα [anastasia.tzaka@ Σύγχρονη Αρχιτεκτονική – Βραβείο Mies van
gmail.com]. Οι ενδιαφερόμενοι, μετά από επιλο- der Rohe 2009, το οποίο χρηματοδοτείται από
γή, θα προσκληθούν να παρουσιάσουν τις εργασί- το Πολιτιστικό Πρόγραμμα της Ε.Ε., απονέμεται
ες τους στους φοιτητές και το ΔΕΠ του Τμήματος ανά διετία σε έργα που έχουν ολοκληρωθεί μέσα
Αρχιτεκτόνων, στα πλαίσια ειδικής Ημερίδας.n

Διεθνή φωτογραφικό διαγωνισμό «για ένα πορτρέτο της Θεσσαλονίκης», προκηρύσσουν η Δημοτική Κίνηση «Θεσσαλονίκη των Πολιτών και της
Οικολογίας» και το Φωτογραφικό Κέντρο (ΦΚΘ),
θέλοντας να αναπτύξουν ένα σύγχρονο διάλογο
για την πόλη, το αστικό της περιβάλλον, τον τρόπο
ζωής, τις διαπροσωπικές σχέσεις, την κοινωνικοοικονομική ζωή και την κίνηση ιδεών.
Ποια, τελικά, είναι η σύγχρονη Θεσσαλονίκη; Πώς
είναι να ζεις σ’ αυτή; Πώς τη βλέπει ένας επισκέπτης; Ποια είναι η εικόνα της, η «αύρα» της; Είναι φτωχομάνα, πρωτεύουσα της ανεργίας και των
προσφύγων; Είναι πόλη των φαντασμάτων, συμπρωτεύουσα, «ερωτική πόλη» ή «νυφούλα του
Θερμαϊκού»;  
Η συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι ελεύθερη. Φωτογραφίες τους μπορούν να στείλουν αδιακρίτως επαγγελματίες και ερασιτέχνες φωτογράφοι. Οι ενδιαφερόμενοι συμμετέχουν στο διαγωνισμό με portfolio, με
μεμονωμένες φωτογραφίες ή σειρά φωτογραφιών.
Τα έργα αποστέλλονται ή παραδίδονται μόνο
στη διεύθυνση: Δημοτική Κίνηση «Θεσσαλονίκη των Πολιτών και της Οικολογίας», Τσιμισκή
115, Θεσσαλονίκη 54621, τηλ./φαξ 2310-253330,
ώρες:6.30-8.30, με την ένδειξη «ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ». Τελευταία ημέρα αποστολής των φωτογραφιών η 20/9/2009  (σφραγίδα
ταχυδρομείου).
Η Κριτική Επιτροπή θα είναι τριμελής. Κάποιες
από τις φωτογραφίες θα περιληφθούν στο ημερολόγιο / λεύκωμα για τη Θεσσαλονίκη, που θα εκδώσει για το 2010 η Δημοτική Κίνηση. Συμβολικά
βραβεία θα απονεμηθούν σε πέντε φωτογράφους.
Τα βραβεία θα απονεμηθούν σε ειδική τελετή.
Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού, όπως και
οι ημερομηνίες εκθέσεων και βραβεύσεων θα
ανακοινωθούν στον τύπο, στο Internet (στους
δικτυακούς τόπους των διοργανωτών, www.
thessalonikitonpoliton.gr και www.fkth.gr κάτω
από τη ρουμπρίκα ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ) και
σε όλους όσους έλαβαν μέρος.
Πληροφορίες: Μαρία Αγαθαγγελίδου 2310216353, κιν. 6977718016, Βασίλης Καρκατσέλης, 6942860890, Ιωάννα Τσολακοπούλου, κιν.
6974145970, Email: kin-pol@otenet.gr. n

στην προηγούμενη διετία. Η Κριτική Επιτροπή θα
απονείμει επίσης μία Ειδική Μνεία για πρωτοεμφανιζόμενο αρχιτέκτονα. Φέτος το Σεπτέμβριο
προγραμματίζεται περιοδεύουσα έκθεση για τους
βραβευθέντες και τους επιλαχόντες.
Το Πολιτιστικό Πρόγραμμα της Ε.Ε. χρηματοδοτεί
επίσης τα Ευρωπαϊκά βραβεία Border Breakers,
το Βραβείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Πολιτιστική Κληρονομιά και το επικείμενο Βραβείο
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Λογοτεχνία. Για
περισσότερες πληροφορίες:
Ίδρυμα Mies van der Rohe: www.miesbcn.com/
en/award.html, www.miesarch.com
Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Αρχιτεκτονικό Βραβείο
Πολιτισμού: http://ec.europa.eu/culture/ourprogrammes-andactions/doc1103_en.htm n
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ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ: ΣΕ 6 ΜΗΝΕΣ ΕΤΟΙΜΗ Η
ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ
Στο επόμενο εξάμηνο υπολογίζεται πως θα ολοκληρωθεί η διαδικασία της μελέτης κτηματογράφησης στο δήμο Θερμαϊκού, όπου έχει εγκριθεί
ένα από τα πλέον σημαντικά γενικά πολεοδομικά
σχέδια (ΓΠΣ) της Θεσσαλονίκης, με την ένταξη
περίπου 7.500 στρεμμάτων στο σχέδιο πόλης,
μέσω της δημιουργίας 11 πολεοδομικών ενοτήτων, δύο ζωνών αναπτυξιακών δραστηριοτήτων
και δύο ζωνών περιοχών επαγγελματικών μη
οχλουσών εγκαταστάσεων. Οι πολίτες θα πρέπει
να επιστρατεύσουν τα αποθέματα υπομονής τους,
αφού οι διαδικασίες, σύμφωνα με τους αρμόδιους, είναι χρονοβόρες, ενώ πολλά θα εξαρτηθούν
από εκεί και πέρα τόσο από τις ενστάσεις που θα
υποβληθούν μετά την ανάρτηση, όσο κι από την
προθυμία που θα δείξουν οι ίδιοι στην εισφορά
των προβλεπόμενων χρημάτων.
(Αγγελιοφόρος 6/2/2009)
ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΡΕΣΠΩΝ ΚΑΙ «ΠΡΑΣΙΝΗ»
…ΛΙΜΝΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Προεδρικό Διάταγμα με το οποίο το λιμναίο και
χερσαίο περιβάλλον της λίμνης Καστοριάς και της
ευρύτερης περιοχής της, χαρακτηρίζεται ως Περιοχή Προστασίας της Φύσης, που θα φέρει την
ονομασία «Προστατευόμενη Περιοχή της λίμνης
Καστοριάς», υπέγραψε ο υπουργός ΠΕΧΩΔΕ, Γ.
Σουφλιάς. Η συγκεκριμένη περιοχή έκτασης 246
χιλιάδων στρεμμάτων αποτελεί σύμπλεγμα υγροτόπων διεθνούς σημασίας και ενδιαφέροντος,
από τους πλουσιότερους της Ευρώπης, στο οποίο
ενδημούν και αναπαράγονται πολλά και σημαντικά είδη χλωρίδας και πανίδας. Με την απόφαση
η προστατευόμενη περιοχή χωρίζεται σε τρεις
βασικές περιοχές προστασίας και επιμέρους ζώνες, στις οποίες ορίζεται ρητά και περιοριστικά
τις επιτρεπόμενες χρήσεις και δραστηριότητες.
Παράλληλα συστάθηκε ο Φορέας Διαχείρισης
της Περιοχής με έδρα την Καστοριά, ο οποίος θα
χρηματοδοτείται από το ΥΠΕΧΩΔΕ. Με δεύτερη
ΚΥΑ το ΥΠΕΧΩΔΕ χαρακτήρισε τη χερσαία και λιμναία περιοχή της Μικρής και Μεγάλης Πρέσπας
ως εθνικό πάρκο με ονομασία «ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ
ΠΡΕΣΠΩΝ» καθορίζοντας τις επιτρεπόμενες
χρήσεις και δραστηριότητες.
(Ελεύθερος Τύπος 9/2/2009)

ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΒΙ.ΠΕ. ΠΑΕΙ ΓΙΑ ΛΟΥΚΕΤΟ
Ψηλά τα χέρια σηκώνουν οι βιομήχανοι και οι βιοτέχνες της Ροδόπης. Μόνο τις τελευταίες δύο
εβδομάδες δέκα επιχειρήσεις έχουν βγάλει είτε
σε διαθεσιμότητα είτε σε υποχρεωτικές άδειες τους εργαζόμενούς τους. Τα προβλήματα στη
ΒΙΠΕ Κομοτηνής άρχισαν να γίνονται εντονότερα
από το Νοέμβριο και κυρίως το Δεκέμβριο, ακόμη και σε μεγάλες επιχειρήσεις, που λειτουργούν
στο νομό. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Κομοτηνής Παντελή Μαγαλιό, έχει
καταρρεύσει όλη η Βιομηχανική Περιοχή. Αυτή τη
στιγμή από τα 99 εργοστάσια που έχουν εγκατασταθεί στη Ροδόπη δουλεύουν μόνο τα 20. “Δεν
ξέρω αν προλαβαίνουμε να σώσουμε κάτι” δηλώνει απογοητευμένος ο κ. Μαγαλιός και σημειώνει
ότι στόχος πια είναι η διατήρηση των θέσεων και
όχι η δημιουργία νέων, κάτι που θεωρείται απίθανο […]Σύμφωνα με τον κ. Μαγαλιό, η ανεργία
έχει εκτιναχθεί στα ύψη, καθώς κυμαίνεται πάνω
από 25%, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η τελευταία απόλυση 35 εργαζομένων στην ΒΙΠΕ. Μόνο
την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου, δηλώθηκαν 38 νέες
απολύσεις στο νομό Ροδόπης! Στον ΟΑΕΔ της
Κομοτηνής σημειώθηκε μια κατακόρυφη άνοδος
του αριθμού των απολυμένων. Μόνο τις πρώτες
25 μέρες του 2009 σημειώθηκαν 700 απολύσεις.
(Μακεδονία 13/2/2009)

1996-2006: 72% Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ ΣΤΙΣ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Οι τιμές των κατοικιών στην Ελλάδα αυξήθηκαν
κατά 72%, μετά την αφαίρεση του πληθωρισμού
την περίοδο 1996-2006. Στην ίδια μοίρα με την
Ελλάδα είναι η Γαλλία, που οι πραγματικές αυξήσεις τιμών ανήλθαν σε 73%. Πρωταθλήτρια στην
αύξηση των πραγματικών τιμών στις κατοικίες
ήταν η Ιρλανδία, που αντιμετωπίζει σήμερα σοβαρό πρόβλημα με την αγορά ακινήτων. Οι τιμές
των σπιτιών αυξήθηκαν κατά 174%. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται άλλη μια χώρα της οποίας η
αγορά ακινήτων βρίσκεται σε ύφεση. Πρόκειται
για την Ισπανία, όπου οι τιμές των κατοικιών μετά
την αφαίρεση του πληθωρισμού αυξήθηκαν κατά
133%. Από κοντά ακολουθούν η Σουηδία και η
Δανία, με πραγματικές αυξήσεις τιμών της τάξης
του 131% και 123% αντίστοιχα, σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και
του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.
Στον αντίποδα, η μοναδική δυτική χώρα στην
οποία καταγράφηκαν πραγματικές μειώσεις στις
τιμές των κατοικιών ήταν η Γερμανία. Οι τιμές
υποχώρησαν εκεί 21% μετά την αφαίρεση του
πληθωρισμού τη δεκαετία που έληξε το 2006. Μικρή αύξηση της τάξης του 4% στις πραγματικές
ΒΟΜΒΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗ
Έρευνα - «βόμβα» στα θεμέλια της οικοδομής δη- τιμές καταγράφηκε στην Πορτογαλία.
μιουργεί εφιαλτικά σενάρια και καταδεικνύει ότι η (Ελευθεροτυπία 9/2/2009)
κρίση έχει ακόμη πολύ «δρόμο» μπροστά της. Θα
διαρκέσει σίγουρα έως το 2011, διάστημα κατά το ΜΕΤΑ ΤΟ 2011-2012 ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩοποίο αναμένεται να χαθούν πάνω από 100.000 ΓΗΣ ΣΕ ΑΕΙ-ΤΕΙ
θέσεις εργασίας στον κλάδο, δηλαδή σχεδόν το Το ενδεχόμενο το νέο σύστημα εισαγωγής σε ΑΕΙ
1/3 του σημερινού εργατικού δυναμικού, θα «κα- και ΤΕΙ να τεθεί σε εφαρμογή από το 2011 ή το
τρακυλήσει» ο κύκλος εργασιών των οικοδομικών 2012 άφησε ο υπουργός Παιδείας Άρης Σπηλιωεπιχειρήσεων και των εταιριών εμπορίας οικοδο- τόπουλος μιλώντας σε μαθητές από σχολείο της
μικών υλικών και θα σημειωθεί «βουτιά» περίπου Πτολεμαΐδας, οι οποίοι επισκέφθηκαν την Παρα20% στον αριθμό έκδοσης των οικοδομικών αδει- σκευή το υπουργείο Παιδείας. Συγκεκριμένα, ο
ών και στους ρυθμούς ανοικοδόμησης. Τη μελέτη υπουργός τόνισε ότι σε μια πρώτη προσέγγιση που
εκπόνησε ο Αντώνης Τορτοπίδης, υπεύθυνος οι- μπορεί να κάνει για τον χρόνο προετοιμασίας του
κονομικών μελετών της εταιρίας «Όμικρον ΕΠΕ, σχεδίου, ο πρόεδρος της Επιτροπής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γιώργος
Οικονομικές και Αναπτυξιακές Μελέτες».
Μπαμπινιώτης έχει ζητήσει έξι μήνες προθεσμία
(Αγγελιοφόρος 12/2/2009)
για να καταθέσει πρόταση.
(Απογευματινή 13/2/2009)

ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΡΥΠΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΤΟ
2008
Μικρότερες από την υποχρέωση της χώρας μας,
και μικρότερες από το προηγούμενο έτος είναι οι
εκπομπές των Αερίων του Θερμοπκηπίου της χώρας μας σύμφωνα με ανακοίνωση του ΥΠΕΧΩΔΕ.
Συγκεκριμένα το ΥΠΕΧΩΔΕ υπέβαλε στην ΕΕ την
τεχνική έκθεση και όλα τα απαιτούμενα στοιχεία
της Εθνικής Απογραφής των αερίων του θερμοκηπίου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Πρωτοκόλλου του ΚΥΟΤΟ.
Τα στοιχεία αυτά δείχνουν αύξηση κατά 22,46%
ως προς το έτος βάσης (1990), ενώ ο εθνικός
στόχος-υποχρέωση είναι αύξηση 25% για την
περίοδο 2008 – 2012 και η προηγούμενη ετήσια
αύξηση ήταν 24,6%.
(Απογευματινή 13/2/2009)
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΩΝ- ΤΙ
ΛΕΕΙ ΤΟ ΤΕΕ
Τη νομιμοποίηση των ημιυπαίθριων χώρων άλλα
και ρυθμίσεις που αφορούν γενικότερα την αυθαίρετη δόμηση, ίσως και τη μεταφορά του συντελεστή δόμησης επεξεργάζεται, σύμφωνα με
πληροφορίες, το YΠEXΩΔE.
H νέα ρύθμιση αναμένεται να πάρει άμεσα «σειρά
προτεραιότητας», καθώς στην κυβέρνηση εκτιμούν ότι θα συμβάλει στη δημιουργία θετικού
κλίματος γι’ αυτή, ιδιαίτερα εάν επιβεβαιωθούν
τα σενάρια περί πρόωρων εκλογών. Μάλιστα, πριν
μερικούς μήνες ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας
Οικοδομικών Επιχειρήσεων Δ. Kαψιμάλης είχε
πει ότι «όποιος λύσει το πρόβλημα με τους ημιυπαίθριους θα έχει μπόνους 5% στις εκλογές»!
Πάντως ο ίδιος ο Γιώργος Σουφλιάς παραδέχτηκε
πριν από μια βδομάδα ότι το υπουργείο ΠEXΩΔE
επεξεργάζεται ρύθμιση για τους ημιυπαίθριους
και μάλιστα έριξε το γάντι και στο TEE ζητώντας
το να λάβει θέση για το θέμα, και έμμεσα πολιτική στήριξη. Το Επιμελητήριο δεν είναι αντίθετο
σε ότι αφορά τη ρύθμιση, ζητάει όμως να μη γίνει
«συλλήβδην νομιμοποίηση» καθώς και να τακτοποιηθεί το μείζον ζήτημα των πολεοδομιών και
των ελεγκτικών τους μηχανισμών. O πρόεδρος
του TEE, Γιάννης Aλαβάνος, υποστήριξε ότι «αυτή
η πρόταση μπορεί να προχωρήσει μόνο υπό την
προϋπόθεση ότι η πολιτεία θα εξασφαλίσει πως
από εδώ και πέρα δε θα γίνει παράβαση με το
κλείσιμο νέων ημιυπαίθριων χώρων». Παλιότερα,
ο κ. Σουφλιάς είχε δηλώσει ότι «είναι αναγκαίο
να εξετάσουμε αν πρέπει να θεωρούνται παράνομοι» είπε ο υπουργός, αφού, όπως τόνισε, δεν
υπάρχουν επαρκείς ελεγκτικοί μηχανισμοί για
τους οποίους υπεύθυνοι είναι οι δήμοι και οι νομαρχίες.
(Ημερησία 12/2/2009)
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ: ΒΟΘΡΟΙ ΤΕΛΟΣ!
Με τέσσερα χρόνια καθυστέρηση τέθηκε σε λειτουργία το αποχετευτικό δίκτυο στο δήμο Θερμαϊκού, βάζοντας λουκέτο στο αναχρονιστικό σύστημα των βόθρων στην πλέον τουριστική περιοχή
του νομού Θεσσαλονίκης. Το δίκτυο, με το οποίο
ξεκίνησαν ήδη οι συνδέσεις των σπιτιών και καταστημάτων κυρίως στο νότιο τμήμα του δήμου,
θα μπορεί να εξυπηρετήσει μέχρι και 150.000 κατοίκους. Οι εργασίες του δικτύου ακαθάρτων και
ομβρίων, που αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα
για την περιοχή του Θερμαϊκού, ολοκληρώθηκαν
πρόσφατα, για να ξεκινήσουν στη συνέχεια οι
απαιτούμενες συνδέσεις με τους συλλεκτήριους
αγωγούς. Την κατασκευή του έργου ανέλαβε ΕΥΑΘ
εξασφαλίζοντας τις αναγκαίες πιστώσεις από το
πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Η δημοτική
αρχή εκτιμά ότι το φετινό καλοκαίρι θα είναι το
πρώτο στη διάρκεια του οποίου δε θα υπάρξουν
προβλήματα από δυσοσμίες από τους δεκάδες
βόθρους που λειτουργούσαν σε ολόκληρη την περιοχή και αποτελούσαν εστίες μόλυνσης.
(Μακεδονία 13/2/2009)
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Η «ΕΛΛΑΔΑ» ΑΝΗΚΕΙ ΣΕ …ΒΕΛΓΟ ΒΑΡΟΝΟ
Μπορεί η οικοδομική δραστηριότητα στην Ελλάδα να βρίσκεται σε ελεύθερη πτώση, σε μια άλλη
«Ελλάδα» όμως -ενός εναλλακτικού «Κόσμου»η χώρα μας χτίζεται με γοργούς ρυθμούς. Το
70% του «Κόσμου», του συμπλέγματος τεχνητών
νησιών στο Ντουμπάι, που αναπαριστούν τον παγκόσμιο χάρτη, έχει ήδη πουληθεί σε διάφορους
επενδυτές, σύμφωνα με την εταιρία Nakheel που
το δημιούργησε. Οι πρώτες άδειες για οικοδομικές δραστηριότητες πάνω στα νησιά εκδόθηκαν
πρόσφατα από τις αρχές του εμιράτου. Το πρώτο
νησί -από τα 300 του συμπλέγματος- που θα οικοδομηθεί είναι η «Ελλάδα». Ο ιδιοκτήτης της, ο
Βέλγος βαρόνος Ζαν βαν Γκισέλ, έχει ήδη αρχίσει
τις εργασίες για να τη μετατρέψει σε ένα απέραντο
boutique hotel. Το σχέδιο του βαρόνου ονομάζεται «V… Greece on the World» και θα του κοστίσει συνολικά 260 εκατομμύρια δολάρια (195 εκατ.
ευρώ) […] Σύμφωνα με την εφημερίδα του Αμπού
Ντάμπι «The National», η «Ελλάδα» θα έχει 34
σουίτες ξενοδοχείου και 14 βίλες.
(Ελεύθερος Τύπος 14/2/2009)

«Η ΘΑΛΑΣΣΑ ΕΙΝΑΙ ΟΛΟ ΤΟ DNA ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ»
«Η θάλασσα είναι όλο το DNA της πόλης». Η παραδοχή του Ιταλού αρχιτέκτονα Ρέντζο Πιάνο κατά
την παρουσίαση της προμελέτης του Κέντρου Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος στο χώρο του παλιού
Ιπποδρόμου, στην Καλλιθέα, δονεί τα θεμέλια της
αθηναϊκής εσωστρέφειας που γυρίζει πεισματικά
την πλάτη στο θαλάσσιο μέτωπό της. Είναι όμως
ικανή η εγκατάσταση της Εθνικής Βιβλιοθήκης
και της Λυρικής Σκηνής στην ακτογραμμή να ανατρέψει τη φυσιογνωμία της πόλης; «Αυτό είναι
το στοίχημα του Πιάνο: Να αποδείξει ότι το έργο
του μπορεί να λειτουργήσει σαν ατμομηχανή, να
κάνει μια ουσιαστική πρόταση αναβάθμισης του
θαλάσσιου μετώπου που να αφορά στο σύνολο
της Αθήνας και όχι μόνο στους παρόδιους δήμους», απαντά ο αντιπρύτανης του ΕΜΠ Γιάννης
Πολύζος. Πάγια φιλοδοξία του διάσημου αρχιτέκτονα είναι να οδηγήσει τα βήματα των Αθηναίων
«ξανά στη θάλασσα». Άλλωστε, ένα έργο τέτοιας
εμβέλειας -166 στρέμματα, εκ των οποίων τα 25
θα φιλοξενήσουν τις πολιτιστικές υποδομές, ενώ
τα υπόλοιπα θα μετατραπούν σε χώρο πρασίνουδε θα μπορούσε παρά να δημιουργήσει μεγάλες
«ΝΟΣΟΥΝ» ΟΙΚΟΔΟΜΗ, ΝΑΥΤΙΛΙΑ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ προσδοκίες για την υλοποίηση μιας μακρόπνοης
Μετά την οικοδομή που αποτελεί για δεκαετίες αστικής ανάπλασης.
την ατμομηχανή της ελληνικής οικονομίας και (Ελεύθερος Τύπος 7/2/2009)
βρίσκεται σύμφωνα με το Τεχνικό Επιμελητήριο
της Ελλάδος (ΤΕΕ) στα όρια του κραχ, η διεθνής ΕΤΟΣ ΔΑΡΒΙΝΟΥ ΤΟ 2009
οικονομική κρίση αναμένεται να πλήξει τους Έτος Δαρβίνου το 2009, καθώς συμπληρώνονται
επόμενους μήνες τους κατ΄ εξοχήν συναλλαγμα- 150 χρόνια από τη διατύπωση της εξελικτικής θετοφόρους κλάδους: τη ναυτιλία και τον τουρισμό. ωρίας […] Στις 12 Φλεβάρη συμπληρώνονται 200
Ζοφερές προβλέψεις για πτώση του ναυτιλιακού χρόνια από τη γέννηση του Κάρολου Δαρβίνου. Η
συναλλάγματος που εισρέει στη χώρα- της τάξε- μεγάλη προσφορά του επιστήμονα φαίνεται ανάως του 20% στην καλύτερη περίπτωση και 30% γλυφα στο τεράστιο σώμα πειραματικής και θεωκατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους (2009)- κά- ρητικής έρευνας που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι
νουν ανεξάρτητοι έλληνες ναυτιλιακοί παράγο- σήμερα και πηγάζει με άμεσο τρόπο από το έργο
ντες. Αυτό σημαίνει ότι το ναυτιλιακό συνάλλαγμα του. Αυτή η έρευνα και η αποκτημένη γνώση στη
θα μειωθεί κατά 3,5-5 δισ. ευρώ μέσα στη χρονιά. βάση της θεωρίας της εξέλιξης των βιολογικών
Οπως είναι ήδη γνωστό, στη διάρκεια του 2007 το ειδών υπογραμμίζει παράλληλα τις διορθώσεις
ναυτιλιακό συνάλλαγμα που έφτασε στην Ελλάδα και προσθήκες που έγιναν στη θεωρία στο πέραξεπέρασε τα 17 δισ. ευρώ και έκλεισε σε 17,2 δισ. σμα των χρόνων και ιδιαίτερα όταν συνενώθηκε
ευρώ, σημειώνοντας νέο ιστορικό ρεκόρ, ενώ και με την επιστήμη των γονιδίων.
το 2008 εκτιμάται ότι άγγιξε τα 18 δισ. ευρώ […] (Ριζοσπάστης 9/2/2009)
Ανάλογη εκτιμάται ότι θα είναι και η πορεία του
τουριστικού συναλλάγματος κατά τη διάρκεια του ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΣΗ ΤΟΥ ΡΥΘΜΟΥ ΑΥΞΗΣΗΣ ΧΟΡΗ2009. Το 2007 το τουριστικό συνάλλαγμα έκλεισε ΓΗΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΤΟ 2009 ΒΛΕΠΕΙ Η ΤτΕ
στα 11,5 δισ. ευρώ και για το 2008 υπάρχει μια αρ- Ο ρυθμός της πιστωτικής επέκτασης προς τον
χική εκτίμηση ότι αυξήθηκε κατά 4,2% και προ- ιδιωτικό τομέα θα επιβραδύνεται τους επόμεσέγγισε τα 12 δισ. ευρώ.
νους μήνες, εκτιμά η ΤτΕ, στην έκθεση του κ.
(Το Βήμα 12/2/2009)
Γ.Προβόπουλου για τη νομισματική πολιτική.
«Εκτιμάται όμως ότι, κατά μέσο όρο για ολόκλη«ΟΧΙ» ΣΤΙΣ ΠΕΝΤΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΛΙΘΑΝΘΡΑΚΑ
ρο το 2009, είναι δυνατόν να διαμορφωθεί γύρω
Ριζική ανατροπή στο ενεργειακό πλάνο της χώρας, στο 10%, εφόσον συντρέξουν ορισμένες βασικές
από το οποίο διαγράφονται οριστικά οι πέντε σχε- προϋποθέσεις» αναφέρει ο κ. Προβόπουλος.
διαζόμενες λιθανθρακικές μονάδες ηλεκτροπαρα- (Απογευματινή 16/2/2009)
γωγής, ενώ θα συνεχιστεί το... εμπάργκο σε ανάλογα πυρηνικά εργοστάσια, επιφέρει ο νέος επί της ΕΤΟΙΜΟ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ
Ανάπτυξης υπουργός Κωστής Χατζηδάκης.
Εντατικές είναι οι προετοιμασίες στο νέο ΑρχαιΤην αποκάλυψη αυτή, που προκαλεί ήδη έντονες ολογικό Μουσείο Πέλλας, εν όψει των εγκαινίων
συζητήσεις τόσο στη ΔΕΗ όσο και σε ιδιώτες επι- του, με πιθανότερη ημερομηνία εντός του Ιουνίου.
χειρηματίες που προχωρούσαν σε επενδύσεις σε Το κτίριο, συνολικού εμβαδού 6.000 τετραγωνικών
ηλεκτροπαραγωγικές μονάδες λιθάνθρακα, έκανε μέτρων, είναι ετοιμοπαράδοτο, ενώ προχωρούν
χθες το μεσημέρι έγκυρη πηγή του υπ. Ανάπτυξης. και οι εργασίες οργάνωσης της μόνιμης έκθεσής
«Δεν είναι στις προτεραιότητές μας οι λιθανθρα- του, όπως ενημέρωσε τα μέλη του Συμβουλίου
κικές μονάδες, και λόγω των αντιδράσεων στη Μουσείων η έφορος της αρμόδιας Εφορείας Αρδημιουργία τους των τοπικών κοινωνιών ούτε οι χαιοτήτων (ΙΖ’ ΕΚΠΑ), Μαρία Λιλιμπάκη-Ακαμάτη,
πυρηνικές», ανέφερε η κορυφαία αυτή πηγή του στην προχτεσινή συζήτηση της μουσειογραφικής
υπουργείου Ανάπτυξης.
μελέτης του μουσείου (προδιαγραφές προθηκών
Έσπευσε δε να διαβεβαιώσει, με αφορμή σχετι- των εκθεμάτων).
κά επίμονα ερωτήματα των δημοσιογράφων, πως (Αγγελιοφόρος 11/2/2009)
δεν πρόκειται να υπάρξει πρόβλημα επάρκειας
ηλεκτρικής ενέργειας φέτος, καθώς και οι υδροηλεκτρικοί σταθμοί είναι «γεμάτοι», ενώ κάθε
αύξηση στη ζήτηση θα αντιμετωπιστεί και με την
ανάπτυξη μονάδων αεριοστροβίλων, σε τοποθεσίες όπου παρατηρείται αιχμή στην κατανάλωση.
(Το Έθνος 10/2/2009)

ΝΕΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 6Η ΠΡΟΒΛΗΤΑ
ΤΟΥ ΛΙΜΑΝΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ;
Την ώρα που το μέλλον του διαγωνισμού της παραχώρησης του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων
του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ)
βουλιάζει σε βαθιά νερά, η διοίκηση της εταιρείας ετοιμάζεται να προκηρύξει νέο διαγωνισμό,
αυτή τη φορά για την ολοκλήρωση του έργου που
αφορά αποκλειστικά την 6η προβλήτα και μέρος
της πλατείας που βρίσκεται πίσω από τον κρηπιδότοιχο της προβλήτας. Αυτό ανακοίνωσε μεταξύ
άλλων κατά τη διάρκεια της χθεσινής κοπής της
πίτας του ΟΛΘ ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Γιάννης Τσάρας, ο οποίος μετά από σιωπή
περίπου δύο μηνών (είχε προηγηθεί το ναυάγιο
της παραχώρησης του ΣΕΜΠΟ στην κοινοπραξία
Hutchison - Alapis) άνοιξε… μερικώς τα χαρτιά
του για το τι μέλλει γενέσθαι με το λιμάνι της Θεσσαλονίκης.
Μάλιστα σε ερώτηση για το αν ο διαγωνισμός τελικά θα κηρυχθεί άγονος, ο κ. Τσάρας έσπευσε
να απαντήσει ότι αυτό θα το αποφασίσει ο κύριος
μέτοχος.
(Μακεδονία 13/2/2009)
«ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ
2,5 ΔΙΣ. ΤΟΥ Γ΄ ΚΠΣ
Στα 2,5 δισ. ευρώ ανέρχεται το ποσό που θα πρέπει να απορροφηθεί, έτσι ώστε να ολοκληρωθεί
το Γ΄ ΚΠΣ και να αρχίσει η υλοποίηση του Δ΄ Κοινοτικού Πλαισίου (ΕΣΠΑ 2007-2013). Η Ελλάδα είχε αρχικά ζητήσει παράταση μέχρι τα τέλη
Ιουνίου για να «κλείσει» το Γ΄ ΚΠΣ, όμως στο
υπουργείο Οικονομίας έχουν θέσει ως καταληκτική ημερομηνία τα τέλη Απριλίου. Τα παραπάνω
κονδύλια αφορούν τόσο σε εθνικούς όσο και σε
κοινοτικούς πόρους και το υπουργείο Οικονομίας
έχει ξεκινήσει «αγώνα δρόμου», αφού θέλει το
ταχύτερο δυνατόν -λόγω κρίσης- να προωθηθούν
τα χρήματα στην αγορά. Σύμφωνα με τα τελευταία
διαθέσιμα στοιχεία, έως το τέλος του 2008, η Ελλάδα είχε απορροφήσει το 91% των κοινοτικών
πόρων του Γ΄ ΚΠΣ. Το ποσοστό αυτό μεταφράζεται
σε περίπου 20,4 δισ. ευρώ από το σύνολο των 22,4
δισ. ευρώ που είχε στη διάθεσή της η χώρα από το
τρίτο κοινοτικό πακέτο. Ετσι, από τα 2,5 δισ. ευρώ
που απομένουν αυτή τη στιγμή να απορροφηθούν
για να ολοκληρωθεί το Γ΄ ΚΠΣ, τα 2 δισ. ευρώ
αφορούν σε κοινοτικούς πόρους και τα 500 εκατ.
ευρώ σε εθνικές δαπάνες.
(Η Καθημερινή 12/2/2009)
ΚΑΔΟΣ - ΡΟΜΠΟΤ ΠΙΑΝΕΙ ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΤΑ ΚΑΜΙΝΙΑ
Ενας επιβλητικός κάδος-ρομπότ πιάνει «δουλειά»
στα Καμίνια του Πειραιά. Η δημοτική αρχή της πόλης στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού του εξοπλισμού καθαριότητας προχώρησε στην τοποθέτηση
αυτού του καλαίσθητου κυλινδρικού κάδου, που
έχει ύψος 15 μέτρων και η χωρητικότητά του ισοδυναμεί με τη χωρητικότητα 60 συμβατικών μεγάλων κάδων, στη διασταύρωση των οδών Αγίου
Ελευθερίου και Δωδεκανήσου. Ο κάδος- γίγας διαθέτει μηχανισμό συμπίεσης των απορριμμάτων,
αυτόματο σύστημα πλυσίματος και αρωματισμού,
το οποίο εξαφανίζει τις ανεπιθύμητες οσμές, αυτόματη πυροπροστασία και ειδοποιεί την υπηρεσία καθαριότητας όταν γεμίσει.
(Το Εθνος 3/2/2009)

18/370
ΤΕΥΧΟΣ

1 MAPTIOY 2009

n ΕΜΔΥΔΑΣ ΚΜ :ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Το Δ.Σ. της Ένωσης Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών της Κεντρικής Μακεδονίας καλεί τα μέλη της Ένωσης
σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 5 Μαρτίου 2009
ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ. στην αίθουσα
συνελεύσεων της τέως 3ης ΠΥΔΕ (Στρωμνίτσης
53, 1ος όροφος) Θεσσαλονίκη.
Βάσει του άρθρου 8 του καταστατικού της Ένωσης
απαιτείται απαρτία των 1/3 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών και σε περίπτωση έλλειψης
απαρτίας, η ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ θα
n ΣΜΗΒΕ: ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ
πραγματοποιηθεί οριστικά την Πέμπτη 12 Μαρτίου 2009 και ώρα 10:30 π.μ. στον ίδιο χώρο, η
οποία θα πραγματοποιηθεί ανεξαρτήτως αριθμού
παρόντων μελών με ημερήσια διάταξη:
1. Ενημερώσεις από Δ.Σ. & Ομοσπονδία
2. Διοικητικός απολογισμός 2008 (Μάρτιος 2008
– Μάρτιος 2009)
Οικονομικός απολογισμός 2008 (Μάρτιος 2008
– Μάρτιος 2009)
Έγκριση διοικητικού απολογισμού 2008
Έγκριση οικονομικού απολογισμού 2008
3. Έγκριση προϋπολογισμού 2009 (Μάρτιος 2009
– Μάρτιος 2010)
Ο Σύλλογος Μηχανολόγων - Ηλεκτρολόγων Βορείου Ελλάδος πραγματοποίησε την καθιερωμέ- 4. Παραπομπή συναδέλφων στην Γ.Σ.
νη κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας για το έτος Παρακαλούνται οι Διευθυντές και οι Προϊστάμε2009. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Πέ- νοι των Υπηρεσιών να διευκολύνουν τους συναμπτη 5 Φεβρουαρίου 2009, σε κέντρο διασκέδα- δέλφους ώστε να συμμετάσχουν στη Γενική Συσης της Θεσσαλονίκης, σε ιδιαίτερα εορταστική νέλευση.
ατμόσφαιρα. Παραβρέθηκαν πολλά μέλη Μηχανολόγοι και Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, καθώς και n ΕΜΔΥΔΑΣ ΚΜ: ΜΕΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟφίλοι του Συλλόγου, όπως βουλευτές, εκπρόσω- ΡΑ ΣΕ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟ
ποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, του Τεχνικού Προς το Νομάρχη Θεσσαλονίκης κ. Π. Ψωμιάδη:
Επιμελητηρίου (Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας), «Επιθυμούμε να σας γνωστοποιήσουμε, σύμφωνα
της Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ., των περιφερει- με την πληροφόρηση μας, ότι συνεχίζονται εκ μέακών τμημάτων Μηχανολόγων, Ηλεκτρολόγων, ρους υπηρεσιακών παραγόντων της Ν.Α.Θ. μεροάλλων Συλλόγων Μηχανικών, Επιμελητηρίων του ληπτικές ενέργειες και συμπεριφορές σε βάρος
Νομού, κοινωνικών οργανώσεων και μέσων ενη- του συναδέλφου - μέλους μας κ. Ιωάννη Σιάννη
Αγρονόμου - Τοπογράφου Μηχανικού.
μέρωσης.
Οι παραβρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία μέσα σε Συγκεκριμένα διαπιστώσαμε ότι:
χαλαρή εορταστική ατμόσφαιρα να γιορτάσουν 1) Δεν έχει κοινοποιηθεί στον ενδιαφερόμενο συκαι να ανταλλάξουν απόψεις για θέματα που αφο- νάδελφο Ι. Σιάννη απόφαση (αθωωτική ή μη) κατά
ρούν τον κλάδο των Μηχανολόγων, Ηλεκτρολόγων. τη διαδικασία διενέργειας σχετικής ΕΔΕ.
Στους τυχερούς με τα φλουριά, δόθηκαν σειρές 2) Κατά τη συνεδρίαση του Νομαρχιακού Συμβουεπιστημονικών βιβλίων, εκδόσεων του Συλλόγου. λίου της Ν.Α.Θ. την 10-4-2008 έχουν καταγραφεί
κατά του συναδέλφου Σιάννη απαράδεκτες αναφορές και αιτιολογίες για δικαιολόγηση μετακίn ΣΜΠΧ&ΠΕ: ΕΚΛΟΓΕΣ
Ανακοινώνεται η προκήρυξη εκλογών του Συλλό- νησής του.
γου Ελλήνων Μηχανικών Πολεοδομίας, Χωροτα- 3) Δεν έχει τηρηθεί η σωστή διαδικασία παραποξίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης και των Περι- μπής του συναδέλφου Ι. Σιάννη σύμφωνα με το
άρθρο 122 του Ν.3528/07 και αποτελεί παράβαση
φερειακών Τμημάτων.
Οι εκλογές θα διεξαχθούν στην Αθήνα, στα νέα από το υπηρεσιακό συμβούλιο.
γραφεία του Συλλόγου, στη Θεσσαλονίκη και στη Επί πλέον αν και πέρασε ένας χρόνος από τη μεΛάρισα, την Κυριακή 8 Μαρτίου 2009 από τις τακίνηση του συναδέλφου Σιάννη από την ΔΤΥΝΑΘ στην ΔΥΠΕΒ, στον εν λόγω υπάλληλο δεν
12:00π.μ μέχρι τις 17:00 μ.μ.
Το Εκλογικό Τμήμα του Περιφερειακού Τμήματος έχει ανατεθεί μέχρι σήμερα οτιδήποτε από αυτά
Βόρειας Ελλάδας θα βρίσκεται στην αίθουσα της που αποτελούσαν τις ανάγκες της ΔΥΠΕΒ, όπως
Ένωσης Δημοσιοϋπαλληλικών Οργανώσεων Θεσ- αυτές αναφέρονταν στο σχετικό έγγραφο με αριθσαλονίκης (ΕΔΟΘ), Προξένου Κορομηλά 51, στον μό πρωτ. 09/8903/6.12.07, βάση του οποίου έγινε
η μετακίνηση του συνάδελφου. Στο έγγραφο αναημιόροφο.
Υπενθυμίζεται στα μέλη του ΠΤΒΕ ότι θα μπορούν φέρονταν σαν αιτιολογία η ανάγκη κάλυψης συνα ψηφίσουν ταυτόχρονα για το Διοικητικό Συμ- γκεκριμένων ελλείψεων και αναγκών της ΔΥΠΕΒ
βούλιο του Συλλόγου Ελλήνων Μηχανικών Πολεο- όπως η υπογραφή σε μελέτες και επιβλέψεις έρδομίας, Χωροταξίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης γων τα οποία χρηματοδοτούνται από Νομαρχιακά
και για τη Διοικούσα Επιτροπή του Περιφερεια- ή Περιφερειακά Προγράμματα.
Κύριε Νομάρχη, κατόπιν των ανωτέρω θεωρούμε
κού Τμήματος Βόρειας Ελλάδας.
Οι λεπτομέρειες του τρόπου διεξαγωγής των εκλο- αναγκαία την παρέμβασή σας ώστε:
γών καθορίζονται από σχετική εγκύκλιο, η οποία ➢ Να τερματιστεί η μεροληπτική συμπεριφορά
έχει αποσταλεί ηλεκτρονικά στα μέλη του Συλλό- κατά του συναδέλφου μας Γιάννη Σιάννη.
➢ Να επανεξεταστεί το θέμα της μετακίνησης
γου.
Παρακαλούμε να αναρτηθεί η παρούσα ανακοίνω- του συναδέλφου από την Δ.Τ.Υ.Ν.Α.Θ. στην ΔΥΠΕΒ
ση στους πίνακες ανακοινώσεων των κτιρίων των / ΝΑΘ».
Τμημάτων καθώς και στις σχετικές ιστοσελίδες.

ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ
ΠΑΡΑΤΑΞΙΑΚΑ

n ΣΤΥΕ: ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ
Εκφράζουμε τη βαθύτατη θλίψη μας αλλά και τον
ιδιαίτερο προβληματισμό μας για τα δύο εργατικά δυστυχήματα που έγιναν εχθές Πέμπτη 5/2,
το πρώτο στα έργα του METPO στη Θεσσαλονίκη
κατά τη διάρκεια αποσυναρμολόγησης γερανού,
και το δεύτερο έγινε από ηλεκτροπληξία σε «πύργο» υπέρ-υψηλής τάσης της ΔEH στην Κοζάνη.
Καλούμε τους εργοδότες να συμμορφώνονται με
τη νομοθεσία και με τις υποδείξεις των Τεχνικών
Ασφαλείας.
Απαιτούμε από τη δικαιοσύνη να παρέμβει άμεσα
για την πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών και των
δύο δυστυχημάτων και την παραδειγματική τιμωρία των πραγματικών υπευθύνων. Η επανάληψη
της πρακτικής να «φορτώνεται» η ευθύνη σε άλλους εργαζόμενους όπως π.χ. Τεχνικοί Ασφαλείας, θα μας βρει αντίθετους.
Απαιτούμε από την κυβέρνηση και το Αρμόδιο
Υπουργείο Απασχόλησης να στελεχώσει και να
ενεργοποιήσει επιτέλους τις Εποπτικές και Ελεγκτικές Αρχές και τις επιθεωρήσεις εργασίας,
ώστε να σταματήσουν πλέον οι εργαζόμενοι να
πληρώνουν με την ίδια τη ζωή τους την ασυδοσία
των εργοδοτών.
Εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας στις οικογένειες των θυμάτων.
O Πρόεδρος του Συλλόγου μας Ανδρέας Στοϊμενίδης με αντιπροσωπεία του Π.T. ΣTYE Θεσσαλικής
συναντήθηκε την Παρασκευή 06/02 με εργαζόμενους στο εργοτάξιο του METPO στη Θεσσαλονίκη.
n ΔΚΜη-ΔΑΠ ΚΜ: ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ

Στις 27 Ιανουαρίου 2009 πραγματοποιήθηκε η
καθιερωμένη κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας
της ΔΚΜη-ΔΑΠ Κεντρικής Μακεδονίας. Αυτή τη
φορά η παράταξή μας, φιλοξενήθηκε στο ζεστό
χώρο του Bar-Restaurant INTERNI, στην Θεσσαλονίκη.
Το παρόν στην εκδήλωση έδωσαν το σύνολο των
στελεχών και φίλων της παράταξης. Την πίτα έκοψε ο νεοεκλεγείς Αντιπρόεδρος της Δ.Ε του ΤΕΕ/
ΤΚΜ Χ. Βλαχοκώστας ο οποίος μετά τις ευχές για
ένα δημιουργικό έτος με υγεία και ευτυχία, αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων και στην εντατικοποίηση
των προσπαθειών της παράταξης, να συμβάλλει
με εποικοδομητικό τρόπο στο σύνολο των προβλημάτων των Μηχανικών.
Υποδεχόμαστε το νέο έτος με μία ξεκάθαρη δέσμευση: Θα είμαστε όλοι εδώ και πάλι το 2009,
ΠΑΡΟΝΤΕΣ. Σταθεροί στις αρχές και στις ιδέες
μας. Χωρίς το άγχος της πολιτικής παρουσίας
και επιβίωσης γιατί πολύ απλά δε μας χαρίστηκε
τίποτα. Με ανοιχτή σκέψη μακριά από συντεχνιακές λογικές και διαχωρισμούς ειδικοτήτων που
μόνο διχάζουν, πολώνουν και πολύ περισσότερο
είναι μακριά από τη φιλελεύθερη ιδεολογία
Η Εκτελεστική Γραμματεία η Κεντρική Επιτροπή
και τα στελέχη της ΔΚΜη-ΔΑΠ Κεντρικής Μακεδονίας εύχονται ολόψυχα σε όλους τους συναδέλφους και τις οικογένειες τους υγεία, ευτυχία και
επιτυχία.
ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΤΟ 2009. n
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BΙΩΣΙΜΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ
ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΕ ΟΙΚΙΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
του Κάντζιου Δημητρίου, Π, Msc. Geot .Eng. Univ. Surrey-Gr.Britain, μηχανικού ΕΥΑΘ
α. Οικοσύστημα κτιρίου
Τον Ιούνιο του 2007 πραγματοποιήθηκε το 6ο Διεθνές Συνέδριο στη Λυών της Γαλλίας (Novatech
2007) με θέμα τον τίτλο «Βιώσιμες τεχνικές
…κ.τλ.» με επικέντρωση στη βελτίωση της διαχείρισης των μεγάλης έντασης βροχοπτώσεων.
Ο μίτος της Αριάδνης του συνεδρίου οδήγησε
στο στόχο της συλλογικής έρευνας και δράσης
από εξειδικευμένους επιστήμονες και όχι απλώς
για την απλή απορροή των ομβρίων από τους
δρόμους των πόλεων. Σύγχρονα θέματα αποτέλεσαν η επαναχρησιμοποίηση του βρόχινου νερού, οι υγειονομικές επιπτώσεις στις διάφορες
απορροές του και οι διαδικασίες οικολογικής
επεξεργασίας στο σχετικό κύκλο του νερού. Η
ολοκληρωμένη ισορροπία στον παραπάνω κύκλο
του βρόχινου νερού σε ένα οικοσύστημα πόλεως παρουσιάστηκε σε ένα βιώσιμο οικοσύστημα-κτίριο στο Auckland της Νέας Ζηλανδίας.
Οι βασικές αρχές σχεδιασμού του ήταν η μικρή
απαίτηση του σε τρεχούμενο νερό και η ελάχιστη
αποχετευμένη ποσότητα ομβρίων και ακαθάρτων
υδάτων, με στόχο τη μείωση της επίδρασης των
στο φυσικό περιβάλλον και το νερό της περιοχής.
Τα παραπάνω επιτεύχθηκαν με την κατακράτηση
των ομβρίων στη φυτεμένη στέγη του κτιρίου (
«πράσινη στέγη») και την επαναχρησιμοποίηση
των, μαζί με τα αντίστοιχα βρόχινα νερά του μεγάλου χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων, για την εξυπηρέτηση ενός παρακείμενου κήπου. Τα νερά
πριν να εισέλθουν στο κεντρικό δίκτυο ομβρίων
περνούσαν από μία αύλακα βιο-κατακράτησης
με στόχο το σχετικό καθαρισμό των και τη μείωση
της παροχής. Διάφορες τακτικές μετρήσεις της
ομάδας εργασίας του Landcare Research για τα
υδραυλικά στοιχεία απορροής και τις ανάλογες
χημικές αναλύσεις επιβεβαίωσαν τη σημαντική
οικονομία στην ισορροπία του κύκλου του νερού
στο υπόψη οικοσύστημα.
β . Συμβιβάζοντας το νερό και την πόλη ( τεχνολογικό πάρκο Porte des Alpes )
Στη Λυών της Γαλλίας το δημοτικό συμβούλιο της
μείζονος πόλης εφάρμοσε ένα φιλόδοξο πρόγραμμα συλλογής ομβρίων υδάτων για πρόσφατες επεκτάσεις της αστικής ρυμοτομίας, κατά
το φυσικό πρότυπο του κύκλου του νερού, αποφεύγοντας τις μεγάλες μεταφορές και απώλειες
νερού. Τα βρόχινα νερά συλλέγονται επιτόπια στο
πρόσφατα σχεδιασμένο τεχνολογικό πάρκο του
Porte des Alpes στο St. Priest, συνολικής έκτασης 20 εκταρίων. Η σχεδίαση του με τη μορφή
καρδιάς αποτελεί σύγχρονο λειτουργικό και αρχιτεκτονικό επίτευγμα (βλ. σχετική φωτογραφία ).
Εδώ χρησιμοποιήθηκαν δοκιμασμένες τεχνικές
όπως των συλλεκτήρων- τάφρων των βρόχινων
νερών, καθώς και νέες σύγχρονες τεχνικές όπως
μόνιμες λίμνες κατακράτησης και διήθησης με τη
χρήση συστήματος υπογείων στραγγιστηρίων.
Οι δύο πρώτες λίμνες κατακρατούν απλώς τα βρόχινα και μετέπειτα υπερχειλίζουν στην τρίτη λίμνη
όπου με τη βοήθεια στρώματος καλαμιών φιλτράρονται, απομακρύνονται τα επικίνδυνα άλγη και
μειώνονται τα διάφορα αιωρούμενα σωματίδια.
Κάθε λίμνη σχεδιάστηκε με τρόπο ώστε να ευνοεί
την ανάπτυξη υδρόβιων φυτών στον πυθμένα των,
βασικών για ένα σταθερό υδρόβιο περιβάλλον.
Έχουν μόνιμο όγκο νερού περίπου 75000 μ3 ,
πρόβλεψη για άλλα τόσα μ3 νερού αποθήκευσης

και σχεδιασμό για αντιμετώπιση υψομετρικών διαφορών μέχρι 2.0 περίπου μέτρα. Υπολογίστηκαν
για ωφέλιμη τελική παροχή προς τις δεξαμενές
καθαρισμού για πλημμύρα 100ετίας της τάξεως
των 450 l/s. Το κόστος κατασκευής των έφθασε
περίπου τα 5 εκ. ευρώ.
Το υπόψη πάρκο χρησιμοποιείται επίσης για αναψυχή
και σπορ και αποτελεί καταφύγιο πρασίνου για τους
ανθρώπους της πόλης. Η λειτουργία του στηρίζεται
βασικά στην αντιμετώπιση των συνήθων επιπέδων
βροχής με τις κλασσικές τάφρους –συλλεκτήρες και
την επί τόπου επεξεργασία των βρόχινων νερών, ενώ
τα υψηλά ασυνήθιστα επίπεδα βροχόπτωσης αντιμετωπίζονται από τις παραπάνω τεχνητές λίμνες. Σε
περιόδους ξηρασίας υπάρχει σύστημα ανατροφοδότησης της στάθμης του νερού στις λίμνες κατακράτησης με καθαρό φρέσκο νερό, ώστε να αποφεύγονται
τα προβλήματα ευτροφισμού των.
Μετά τις υπόψη λίμνες και αφού παραληφθούν
οι συλλεκτήρες ομβρίων από το Πανεπιστήμιο
και το Εμπορικό Κέντρο, τα νερά καταλήγουν σε
λιμνοδεξαμενές καθίζησης-καθαρισμού για τον
απαραίτητο χημικό έλεγχο. Κατόπιν μετά μία παγίδα ελαιωδών συστατικών καταλήγουν στις δεξαμενές φιλτραρίσματος με τη βοήθεια αμμωδών
υλικών και από εκεί στο σύστημα τροφοδότησης
του δικτύου ύδρευσης.

ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΟΥΝ
ΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

Μετά τα παραπάνω συμπεραίνεται ότι η σχεδίαση
του υπόψη πάρκου δεν είναι απλώς τεχνικό και
αισθητικό επίτευγμα, αλλά πέτυχε να βρει μόνιμες λύσεις στο πρόβλημα της διαχείρισης του
υδάτινου κύκλου, συμβιβάζοντας το νερό και την
πόλη. n

«Η ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
ΤΟΥ ΕΡΕΒΟΥΣ»
του Στυλιανού Μαυράκη

Έκκληση για συνέχιση των σεμιναρίων μικρής
διάρκειας του ΤΕΕ/ΤΚΜ απευθύνει ο διπλωματούχος πολιτικός μηχανικός Μιχάλης Γεωργιάδης, με αφορμή αντίστοιχη εκδήλωση, με θέμα
το ΓΟΚ, που παρακολούθησε πρόσφατα. Ο συνάδελφος απευθύνει εύσημα στις εισηγήτριες, ενώ
εκφράζει την ευχή η λειτουργία γραφείων ΓΟΚ,
όπως αυτό του ΤΕΕ/ΤΚΜ, να επεκταθεί σε όλα
τα περιφερειακά τμήματα του Επιμελητηρίου. Το
κείμενο της επιστολής, που εστάλη στο «Τ», είναι
το ακόλουθο:
«Παρακολούθησα το σεμινάριο μικρής διάρκειας
με θέμα το ΓΟΚ που διοργάνωσε το Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας στο νέο κτήριο ΤΕΕ μεταξύ 2-6
Φεβ. 2009 (Ζ’ κύκλος) με εισηγήτριες τις κυρίες
Δελή, Κυριμλίδου, Σιόγκα και Χρυσάκη. Λόγω
των πολύ καλών εντυπώσεων που άφησε το σεμινάριο και της χρησιμότητας αυτού, οφείλω να
απευθύνω ένα ΄΄ευχαριστώ΄΄ και μια έκκληση για
συνέχιση, προς τους διοργανωτές και προς τις εισηγήτριες. Οφείλω, επίσης, να υπογραμμίσω ότι
οι εισηγήτριες διακρίνονται από ιδιαίτερη επιμέλεια, κατάρτιση και χρηστή διάθεση, προϊόν της
επί σειρά ετών προσπάθειας που καταβάλλουν
στο ΄΄Γραφείο ΓΟΚ΄΄, που λειτουργεί στο πλαίσιο
του ΤΕΕ/ΤΚΜ, προσφέροντας αφειδώς χρήσιμες
και εστιασμένες πληροφορίες σε εκατοντάδες
μηχανικούς. Μακάρι η λειτουργία παρομοίων
γραφείων ΓΟΚ να επεκταθεί σε όλα τα κατά τόπους τμήματα». n

Υπάρχει ένας κόσμος πέρα από τα όρια του πραγματικού, όπου τα εξωτικά πλάσματα και η μαγεία
εναλλάσσονται με τα ανθρώπινα και οικεία πάθη.
Σε αυτόν ακριβώς τον κόσμο μας προσκαλεί ο
αγρονόμος-τοπογράφος μηχανικός Στυλιανός
Μαυράκης, στο πρώτο του μυθιστόρημα, με τίτλο
«Η Κληρονομιά του Ερέβους».
Ο Στυλιανός Μαυράκης γεννήθηκε, μεγάλωσε και
εργάζεται στη Θεσσαλονίκη. Σπούδασε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Στα φοιτητικά του χρόνια αποφάσισε ν’ ασχοληθεί παράλληλα με την
επιστήμη, με το μεγάλο του πάθος: Τους κόσμους
του φανταστικού. Έχει κερδίσει το πρώτο βραβείο
σε διαγωνισμό διηγήματος. n
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
Βασίλης Παπαγεωργόπουλος
Δήμαρχος Θεσσαλονίκης

Ίσης σημασίας με τη χωροθέτηση το χρονοδιάγραμμα
μετεγκατάστασης ΔΕΘ
n του Άγγελου Αγγελίδη
Σημαντικό είναι το θέμα
της χωροθέτησης της
Δ.Ε.Θ., εξίσου όμως
σημαντικό είναι το θέμα
του χρονοδιαγράμματος,
στην τήρηση του οποίου
πρέπει να συνεργαστούμε
Τα προβλεπόμενα από τη
νομοθεσία πολεοδομικά
εργαλεία (πχ, «περιοχές
ανάπλασης» και ΖΕΠ)
μοιάζει να παραμένουν
ανενεργά εδώ και πολλά
χρόνια
Σχεδιάζονται μαρίνες,
ανάπλαση των πάρκων
πάνω από τη Μ. Αλεξάνδρου και κατασκευή
δύο-τριών υπογείων
πάρκινγκ
Με το διαγωνισμό για την
Ευαγγελίστρια, ο Δήμος
ερευνά και τις προϋποθέσεις για τη διαμόρφωση ενός μητροπολιτικού
πάρκου με ενοποίηση
Σέιχ Σου, Κήπων Πασά,
κοιμητηρίων και περικάστριας ζώνης

Με «προίκα» 62 εκατ. ευρώ –το τεχνικό του πρόγραμμα- εισήλθε στο 2009 ο δήμος Θεσσαλονίκης,
με προοπτική σε λίγους μήνες από σήμερα (στις
περισσότερες περιπτώσεις φέτος ή το αργότερο το
2010) να έχει ολοκληρώσει μια σειρά από έργα και
παρεμβάσεις κρίσιμης σημασίας.
Τα ανοιχτά εργοτάξια –και οι ανοιχτές προκλήσειςπολλά: άμεσα θα δημοπρατηθεί η ανάπλαση των
υπόλοιπων οκτώ κήπων της νέας παραλίας, ενώ
στα «σκαριά» μπαίνει η εκπόνηση της μελέτης
αναθεώρησης–τροποποίησης του ΓΠΣ και η ανάθεση της πολεοδομικής μελέτης για την ένταξη της
περιοχής του Κεραμοποιείου Αλλατίνη στο σχέδιο
πόλεως, σε συνδυασμό με την ανάπλαση της εντός
σχεδίου περιοχής Ν. Ελβετίας.
Στην Ευαγγελίστρια, ο διαγωνισμός για την ανάπλαση της περιοχής των Κοιμητηρίων βρίσκεται
στο στάδιο κατακύρωσης. Στο κέντρο, το νέο δημαρχείο αναμένεται να παραδοθεί τον Αύγουστο
του 2009, ώστε το 2010 να ολοκληρωθεί και η μετεγκατάσταση των υπηρεσιών του δήμου.
Τα χρονοδιαγράμματα των έργων και τις προτεραιότητες του δήμου παρουσιάζει στο «Τ» ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Βασίλης Παπαγεωργόπουλος,
ο οποίος μιλάει επίσης για τη μετεγκατάσταση της
ΔΕΘ, τις προκλήσεις και τα οφέλη του νέου ρυθμιστικού, τον Άγιο Στυλιανό και την επέκταση του
περιαστικού δάσους μέχρι τη θάλασσα. Ο ίδιος
εξηγεί γιατί δε θεωρεί στεγνά «εισπρακτικό» το
αντικείμενο της Δημοτικής Αστυνομίας, ενώ περιγράφει τα επόμενα πέντε «μεγάλα στοιχήματα»
που θέτει για τη Θεσσαλονίκη ως δήμαρχος.
n Έχετε ήδη ξεκαθαρίσει τη θέση σας ότι η χωροθέτηση του νέου εκθεσιακού κέντρου της ΔΕΘ
θα πρέπει να γίνει στη δυτική πλευρά της Θεσσαλονίκης. Κάποιοι φορείς όμως τάσσονται υπέρ της
περιοχής κοντά στο στρατόπεδο του ΣΕΔΕΣ. Ποια
είναι η άποψή σας;
Όπως γνωρίζετε, μετά τη γνωστή εξαγγελία του Πρωθυπουργού, οι φορείς της πόλης μας απευθύνθηκαν
στον Οργανισμό Ρυθμιστικού και Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης, προκειμένου να εντάξει στις προτεραιότητές του, και μάλιστα στα πλαίσια του εκπονούμενου
Νέου Ρυθμιστικού Σχεδίου, την επιλογή του καταλληλότερου χώρου για τη μετεγκατάσταση της ΔΕΘ,
με όρους βιώσιμης ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού.
Τα κριτήρια προσδιορισμού της βέλτιστης χωροθέτησης είναι ποικίλα, επιστημονικά και τεχνοοικονομικά, ενώ για την τελική επιλογή θα ληφθεί υπόψη
η διαθεσιμότητα και το μέγεθος των προτεινόμενων
χώρων, το ιδιοκτησιακό καθεστώς, η εγγύτητα προς
τους μεταφορικούς κόμβους, οι τυχόν περιβαλλοντικές δεσμεύσεις και ο γενικότερος σχεδιασμός για
την ανάπτυξη της πόλης, τόσο δυτικά, όσο και ανατολικά του ιστορικού κέντρου. Οπωσδήποτε, κατά
τη φάση της διαβούλευσης επί των εναλλακτικών
λύσεων, που θα μας παρουσιάσει -πιστεύουμε πολύ
σύντομα- ο ΟΡΘ, θα εκφράσουμε τις θέσεις μας ως
Δήμος Θεσσαλονίκης, με γνώμονα τη μέγιστη εξυπηρέτηση του εκθεσιακού μας φορέα, την ταχύτερη
υλοποίηση του έργου μετεγκατάστασης και αντίστοι-

χα, τον τρόπο και τους όρους αξιοποίησης του χώρου
που καταλαμβάνει σήμερα η ΔΕΘ προς όφελος της
πόλης μας και των δημοτών.
Σε αυτό το πλαίσιο, όπως αντιλαμβάνεστε, σημαντικό είναι για μας το θέμα της χωροθέτησης της
Δ.Ε.Θ., εξίσου όμως σημαντικό είναι και το θέμα
του χρονοδιαγράμματος για την υλοποίηση της
εξαγγελίας του Πρωθυπουργού, στην τήρηση του
οποίου όλοι μας πρέπει να συνεργαστούμε, έτσι
ώστε το κέρδος της πόλης να είναι διπλό: ένα σύγχρονων προδιαγραφών νέο εκθεσιακό κέντρο, που
θα αποτελεί αναπτυξιακό πόλο για την περιοχή που
θα το φιλοξενήσει, και ταυτόχρονα, ένα Μητροπολιτικό Πάρκο στη σημερινή θέση, που θα διαθέτει
πολιτιστικές και αθλητικές υποδομές, μέσα σε ένα
περιβάλλον πρασίνου και αναψυχής.
n Το παραλιακό μέτωπο της Θεσσαλονίκης έχει
πραγματικά αλλάξει, μετά τη λειτουργία των πρώτων πέντε θεματικών πάρκων στη Νέα Παραλία.
Ποια είναι τα επόμενα βήματα;
Ο σχεδιασμός μας περιλαμβάνει την άμεση δημοπράτηση για την ολοκλήρωση του έργου ανάπλασης,
δηλ. την ανάπλαση των υπολοίπων οκτώ Κήπων,
που αρχίζουν από το Λευκό Πύργο και καταλήγουν
στο ύψος του Λαογραφικού Μουσείου, στους ναυταθλητικούς ομίλους. Ήδη σε συνεννόηση με την
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ετοιμαζόμαστε
για την ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ. Έτσι σε λίγους
μήνες από σήμερα, η πόλη μας θα διαθέτει ένα πλήρως αναμορφωμένο θαλάσσιο μέτωπο, από τον Α΄
Προβλήτα, έως το Μέγαρο Μουσικής, και μάλιστα
εξοπλισμένο με ενιαίο ποδηλατόδρομο. Βέβαια για
την ανάδειξη του έργου και τη σύνδεση της πόλης με
τη θάλασσα, περιλαμβάνεται στον προγραμματισμό
μας και ο σχεδιασμός της ανάπλασης της υπόλοιπης
παραθαλάσσιας περιοχής, η δημιουργία των απαραίτητων υποδομών για σκάφη αναψυχής (Μαρίνες)
και μελλοντικά η ανάπλαση των υπολοίπων πάρκων,
πάνω από τη Λεωφ. Μεγ. Αλεξάνδρου, με την κατασκευή δύο ή τριών υπογείων σταθμών αυτοκινήτων.
n TEE/ΤΚΜ και δήμος συμμερίζονται την άποψη
ότι το Σέιχ Σου πρέπει να φτάσει μέχρι τη θάλασσα.
Τι σχεδιάζετε προς αυτή την κατεύθυνση;
Πράγματι, ο Δήμος Θεσσαλονίκης προέβαλε, όπως
και το ΤΕΕ/ΤΚΜ, την ιδέα της σύνδεσης του περιαστικού δάσους με το θαλάσσιο μέτωπο, και αυτό μπορεί
να υλοποιηθεί πρωτίστως με την ευκαιρία της μετεγκατάστασης της ΔΕΘ, που θα δώσει τη δυνατότητα
μετατροπής του σημερινού ασφυκτικά δομημένου
εκθεσιακού χώρου σε υπερτοπικό πάρκο. Επίσης η
προοπτική μετεγκατάστασης κάποιων πανεπιστημιακών τμημάτων περιφερειακά του κέντρου, θα δώσει τη δυνατότητα να αναπτυχθεί περισσότερο πράσινο εντός του ΑΠΘ. Ακόμη με το διαγωνισμό για την
ανάθεση της μελέτης ανάπλασης της περιοχής των
Κοιμητηρίων Ευαγγελίστριας, ο Δήμος μας ερευνά
μεταξύ άλλων τις προϋποθέσεις για τη διαμόρφωση
ενός μητροπολιτικού πάρκου με την ενοποίηση του
περιαστικού δάσους, των Κήπων του Πασά, των ιστορικών κοιμητηρίων και της περικάστριας ζώνης.

n Το ΤΕΕ/ΤΚΜ έχει επανειλημμένως επισημάνει
την ανάγκη ύπαρξης μητροπολιτικής αυτοδιοίκησης στη Θεσσαλονίκη. Κατά την άποψή σας, πώς
πρέπει να σχεδιαστεί και να λειτουργήσει το όλο
εγχείρημα και ποια θα είναι τα οφέλη; Ποια θα
είναι τα οφέλη από την ολοκλήρωση του νέου ρυθμιστικού σχεδίου;
Το Ρ.Σ.Θ. οφείλει να εξασφαλίσει τις κατάλληλες
χωρικές και περιβαλλοντικές προϋποθέσεις ώστε
η Θεσσαλονίκη και η ευρύτερη περιοχή, αξιοποιώντας τη θέση και τη δυναμική της, να ανταποκριθεί με επιτυχία στο νέο προγραμματικό πλαίσιο και
να αναδειχθεί σε δυναμικό αναπτυξιακό πόλο στο
χώρο της νοτιοανατολικής Ευρώπης και ανατολικής
Μεσογείου. Τα κριτήρια επιλογής των διαφόρων
στόχων και κατευθύνσεων που θα ιεραρχηθούν στο
νέο ΡΣΘ, θα είναι αυτά που πληρούν τη στρατηγική
της βιωσιμότητας. Οι επιμέρους δράσεις του επικαιροποιημένου Ρυθμιστικού Σχεδίου στοχεύουν
στη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής μας, λαμβάνοντας υπόψη ταυτόχρονα και με την ίδια βαρύτητα
την οικονομική ευημερία, την κοινωνική ισορροπία
και την ποιότητα του περιβάλλοντος. Επίσης, δεν
πρέπει να μας διαφεύγει ότι στην περιοχή ελέγχου
του Ρυθμιστικού Σχεδίου εδράζονται οι υπηρεσίες
μητροπολιτικής εμβέλειας εκπαίδευσης, έρευνας,
καινοτομίας, υγείας και πολιτισμού, οι βασικές
υποδομές μεταφορών και επικοινωνίας και τα βασικά δίκτυα οδικών και τεχνικών υποδομών. Eπομένως πρέπει να εξασφαλίζεται η λειτουργική τους
επάρκεια και να μελετώνται οι περιβαλλοντικές
επιπτώσεις όλων των σημαντικών έργων, ιδιαίτερα του άξονα της Εγνατίας οδού και των κάθετων
συνδέσεων, σε σχέση με ευαίσθητα οικοσυστήματα
των λιμνών και των ποταμών, των έργων διαχείρισης
αστικών απορριμμάτων και άλλων αποβλήτων, των
έργων κατασκευής ενεργειακών δικτύων, αλλά και
να προωθηθεί η ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών
ενέργειας με την αξιοποίηση του αιολικού δυναμικού. Βέβαια αυτό που θα πρέπει ως τοπικοί φορείς
να υποστηρίξουμε, θα είναι η θέσπιση μέσα από
την επικαιροποίηση του Ρυθμιστικού Σχεδίου των
κατάλληλων εκείνων μηχανισμών για την υλοποίηση των έργων και στόχων που αυτό θα θέτει για την
περιοχή μας και πρωτίστως βέβαια της Μητροπολιτικής Διοίκησης της πόλης μας.
n Έχετε πλέον στα «χέρια» σας τις τρεις προκαταρκτικές μελέτες για την ανάδειξη της έκτασης
των 365 στρεμμάτων της λεγόμενης «νοτιοανατολικής πύλης της Θεσσαλονίκης». Ποια θα είναι τα
επόμενα στάδια της όλης διαδικασίας;
Μετά από την ολοκλήρωση της διεξαγωγής ενός
Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού Μελετών, με κύριο αντικείμενο τον πολεοδομικό σχεδιασμό για την
ανάπλαση της σημαντικής σε θέση και έκταση περιοχής αυτής, που παρουσιάζει αρκετές δυσκολίες
ως προς τον πολεοδομικό της χειρισμό, ο Δήμος
Θεσσαλονίκης έχει πλέον στη διάθεσή του εναλλακτικές προσεγγίσεις πάνω στα ζητούμενα που
τέθηκαν από το Διαγωνισμό, που αφενός παρουσιάζουν κοινά σημεία, με βάση τα οποία μπορούν να
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προσδιοριστούν εκείνες οι επεμβάσεις που μοιάζει
να αναδεικνύονται ως βέλτιστη επιλογή, αλλά αφετέρου παρουσιάζουν και αρκετές διαφοροποιήσεις.
Μέσα από την ενδελεχή μελέτη των προτάσεων που
υποβλήθηκαν, θα αξιολογηθούν τα εναλλακτικά σενάρια πολεοδομικού χειρισμού της περιοχής, προκειμένου να χαραχθεί η βέλτιστη στρατηγική για την
ανάπλαση της «Νοτιοανατολικής Πύλης».
Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, προσβλέποντας στην εφαρμογή μιας πρότυπης ανάπλασης που να διακρίνεται
για την πολεοδομική της πρωτοτυπία και την ισορροπημένη της σχέση με το περιβάλλον, επέλεξε ως
καταλληλότερη διαδικασία την εκπόνηση, σε πρώτο στάδιο, τριών προκαταρκτικών μελετών, καθώς
πρόκειται για έργο σύνθετο που επιδέχεται εναλλακτικές λύσεις.
Αναλαμβάνοντας την πρωτοβουλία αυτή, υπήρξε
από τους πρώτους και στατιστικά ελάχιστους φορείς
του Δημόσιου τομέα που προκήρυξε και ολοκλήρωσε Διεθνή Διαγωνισμό Μελετών, με χρηματοδότηση
από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ, εφαρμόζοντας τη νέα
διαδικασία του άρθρου 6 του Ν.3316/05, σε συνδυασμό με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2004/18/ΕΚ και
μάλιστα με πολεοδομικό, κατά κύριο λόγο, μελετητικό αντικείμενο.
Μέσα από την εμπειρία αυτή, διαπιστώθηκε ότι, παρόλο που επρόκειτο για ανάθεση προκαταρκτικών
μελετών, δηλαδή για στάδιο ουσιαστικά προπαρασκευαστικό του έργου, οι προβλεπόμενες διαδικασίες είναι ιδιαίτερα χρονοβόρες.
Η σημαντικότερη, ωστόσο, διαπίστωση αφορά το
γεγονός ότι τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία
πολεοδομικά εργαλεία, όπως για παράδειγμα ο
ορισμός «περιοχών ανάπλασης», «ζωνών ενεργού
πολεοδομίας» ή ζωνών «κοινωνικού συντελεστή»,
που ενδείκνυνται για το σχεδιασμό και τη συνολική διαχείριση έργων τέτοιας κλίμακας, μοιάζει να
παραμένουν ανενεργά εδώ και πολλά χρόνια, αποτρέποντας την ενσωμάτωσή τους στην ελληνική
πολεοδομική πρακτική και περιορίζοντας το εύρος
των δυνατοτήτων ανάπτυξης μιας περιοχής κατά τα
διεθνή πρότυπα. Για τα επόμενα μελετητικά στάδια
της επέμβασης, προγραμματίζουμε την εκπόνηση
της μελέτης αναθεώρησης – τροποποίησης του
ΓΠΣ και την ανάθεση της πολεοδομικής μελέτης
για την ένταξη της περιοχής του Κεραμοποιείου στο
σχέδιο πόλεως, σε συνδυασμό με την ανάπλαση της
εντός σχεδίου περιοχής Ν. Ελβετίας.
n Τι γίνεται με την υπόθεση της αξιοποίησης και
ανάδειξης της ευρύτερης περιοχής των κοιμητηρίων της Ευαγγελίστριας; Έχει προχωρήσει η χάραξη του νέου δρόμου στα όρια με τον Αγιο Παύλο;
Ο διαγωνισμός βρίσκεται στο στάδιο κατακύρωσης
μετά την αξιολόγηση των τεχνικών και των οικονομικών προσφορών. Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό έργο που αφορά την πολεοδομική οργάνωση και
επίλυση διαφόρων προβλημάτων ρυμοτομίας της
περιοχής, που είναι ένας θύλακας εκτός σχεδίου,
την αρχιτεκτονική και περιβαλλοντική ανάπλαση, τη
διευθέτηση χειμάρρου και τη χάραξη ενός νέου οδικού άξονα προς τον κόμβο Αγίου Παύλου, σε αντι-

κατάσταση της καταργηθείσας διάνοιξης της οδού
Κάστρων λόγω αρχαιοτήτων, για την οδική σύνδεση
και ασφαλή διέξοδο της Άνω Πόλης και του Δήμου
Αγίου Παύλου προς το κέντρο και αντίστροφα προς
την περιφερειακή, αντί της μοναδικής διεξόδου που
είναι σήμερα η οδός Ελένης Ζωγράφου. Πρόκειται
για έργο διαδημοτικής και υπερτοπικής σημασίας,
για την υλοποίηση του οποίου θα επιδιώξουμε τη
συνεργασία των διαφόρων συναρμόδιων φορέων
για την τελική διαμόρφωση και έγκριση των προτεινομένων παρεμβάσεων μέσα στους χώρους ευθύνης τους (διατηρητέα μνημεία, αρχαιολογικές ανασκαφές, ρέμα, δάσος, κυκλοφοριακοί κόμβοι).
n Η υπόθεση της ανέγερσης κτιρίου σε οικόπεδο πέριξ του «Αγίου Στυλιανού» είχε προκαλέσει
αντιδράσεις, αφού πέραν του γενικότερου αντιλόγου, υπήρξαν και καταγγελίες ότι η Ισραηλιτική
Κοινότητα Θεσσαλονίκης δεν έχει τίτλους ιδιοκτησίας. Τι γίνεται τελικά στον χώρο;
Όπως γνωρίζετε, η Ισραηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης ως αναθέτουσα αρχή διενήργησε πρόσφατα
αρχιτεκτονικό διαγωνισμό για την προσθήκη κτιρίου
γραφείων – κατοικιών στο οικόπεδο του Δημοτικού
Βρεφοκομείου, τα αποτελέσματα του οποίου παρουσιάστηκαν το Δεκέμβριο στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών. Κάθε τέτοια προσπάθεια που προωθεί τον αρχιτεκτονικό διάλογο στην
πόλη μας και διαμορφώνει ένα δημιουργικό πεδίο
για την εξεύρεση της βέλτιστης λύσης για κάποιο
αρχιτεκτονικό ή πολεοδομικό ζήτημα, όπως της σύζευξης του παλιού με το καινούργιο, υποστηρίζεται
από το Δήμο μας, πράγμα που αποδεικνύεται από
τους 6 αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς που έχουμε
προκηρύξει τα τελευταία 2-3 χρόνια. Ειδικότερα
για τον «Άγιο Στυλιανό», ως αυτοτελούς κοινωνικού
ιδρύματος του Δήμου μας, κύρια μέριμνα μας είναι
η απρόσκοπτη λειτουργία του, η συντήρηση και ανάδειξη των διατηρητέων κτιρίων του συγκροτήματος
του και η συνεχής αναβάθμιση των παρεχομένων
υπηρεσιών στο παιδί και την οικογένεια.
n Ποιο είναι το επόμενο μεγάλο στοίχημα που έχετε θέσει, ως δήμαρχος της Θεσσαλονίκης;
Δεν είναι ένα, αλλά τα εξής πέντε:
-Ανάληψη μητροπολιτικού ρόλου στο Πολεοδομικό
Συγκρότημα Θεσσαλονίκης
-Ανάπλαση περιοχής Λαχανοκήπων
-Ανάπλαση ιστορικού κέντρου (ΚΠΣΑ - περιοχή
Χρηματιστηρίου)
-Αναπλάσεις πλατειών στους 14 σταθμούς του ΜΕΤΡΟ
-Πρόγραμμα αναβάθμισης – ανάδειξης Άνω Πόλης
n Το νέο δημαρχείο προβλέπεται να είναι έτοιμο
μέχρι το τέλος του 2009. Πότε θα ξεκινήσει η «μετακόμιση»;
Το νέο Δημαρχείο στο χώρο του πρώην Στρατοπέδου Τσιρογιάννη θα είναι έτοιμο τον Αύγουστο του
2009, εφ’ όσον συνεχιστεί ο σημερινός ρυθμός ροής
της σχετικής χρηματοδότησης, ώστε μέχρι τις αρχές του 2010 να έχει ολοκληρωθεί σταδιακά η μετεγκατάσταση των δημοτικών υπηρεσιών.

n Τι απαντάτε σε όσους υποστηρίζουν ότι το νέο
κτίριο αποτελεί ένα μεγάλο όγκο μπροστά στη θάλασσα, σε μια περίοδο που η Θεσσαλονίκη ζητά
απεγνωσμένα ελεύθερους χώρους;
Το Νέο Δημαρχείο, που θεμελιώθηκε στις 5 Σεπτεμβρίου 2006, έχει σχεδιάσει η ομάδα του καθηγητή αρχιτεκτονικής του ΕΜΠ Αν. Μπίρη μετά από
Πανελλήνιο Διαγωνισμό.
Το κτίριο θα συγκεντρώσει όλες τις υπηρεσίες του
Δήμου και επιπλέον θα προσφέρει 900 θέσεις
στάθμευσης με την κατασκευή υπόγειου πάρκινγκ.
Πρόκειται για ένα κτιριακό συγκρότημα πέντε ορόφων, με μοντέρνο και λειτουργικό αρχιτεκτονικό
σχεδιασμό, που σε συνδυασμό με τις καινοτόμες
τεχνολογικές εφαρμογές, θα αποτελέσει ένα Δημαρχείο- «στρατηγείο», που ταυτόχρονα θα είναι κι
ένα στολίδι για την πόλη της Θεσσαλονίκης.
n Κατά ορισμένους, το αντικείμενο της δημοτικής
αστυνομίας είναι καθαρά εισπρακτικό και δε βοηθά στην αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού. Υπάρχουν στατιστικά στοιχεία, που να τεκμηριώνουν το
αντίθετο;
Ο δήμος Θεσσαλονίκης έχει δημιουργήσει περιφερειακά 4.000 δωρεάν θέσεις στάθμευσης για την
εξυπηρέτηση των οδηγών. Ειδικότερα, όσον αφορά
την πυρίκαυστη ζώνης της πόλης μας, συνεχώς επεκτείνεται από το δήμο Θεσσαλονίκης το μέτρο της
δωρεάν στάθμευσης για τους μόνιμους κατοίκους
με κάρτα, αυξάνοντας από 3.000 σε 7.000 τις θέσεις
αυτές. Παράλληλα, οι 400 θέσεις βραχυχρόνιας
στάθμευσης στο κέντρο της πόλης, δίνουν τη δυνατότητα σε 4.000 και πλέον οχήματα να σταθμεύσουν
μέχρι δύο ώρες κατά τη διάρκεια της ημέρας στο
κέντρο. Επίσης, ο δήμος Θεσσαλονίκης δημιούργησε 1.100 δωρεάν θέσεις στάθμευσης δικύκλων στο
κέντρο της πόλης.
Σχετικά με το ύψος των προστίμων, προβλέπονται
διοικητικά πρόστιμα 20-40 ευρώ, που αν δεν προβληθούν αντιρρήσεις ή αν οι προβληθείσες απορριφθούν, καταβάλλεται κατά το ήμισυ εντός δέκα
ημερών. Είναι αδύνατο για την υπηρεσία μας να
προλάβει καθημερινά τον έλεγχο όλων των χώρων
ελεγχόμενης ή μη ελεγχόμενης στάθμευσης, παρά
τις φιλότιμες προσπάθειες των δημοτικών αστυνόμων και έτσι οι οδηγοί με ένα πρόστιμο των 10-20
ευρώ, που μπορεί να επαναληφθεί δύο ή τρεις φορές εβδομαδιαίως, σταθμεύουν τα οχήματά τους στο
κέντρο της πόλης, χωρίς προβλήματα και με εβδομαδιαίο κόστος 20-30 ευρώ. Ακυρώνεται έτσι στην
πράξη ο λόγος που έχουν δημιουργηθεί οι θέσεις
ελεγχόμενης στάθμευσης, δημιουργείται κυκλοφοριακό και η δημοτική αστυνομία εμφανίζεται ως
ένας μηχανισμός βεβαίωσης παραβάσεων. Σημειώνω ότι τα ετήσια έσοδα του δήμου από βεβαιώσεις
παραβάσεων ΚΟΚ είναι λιγότερα από 1 εκατ. ευρώ.
Τα παραπάνω θεωρώ ότι είναι η πειστικότερη απάντηση σε όσους αντιτείνονται ότι το αντικείμενο της
δημοτικής αστυνομίας είναι εισπρακτικό, όταν ο δήμος προσφέρει δωρεάν 7.000 θέσεις στάθμευσης
στους κατοίκους του κέντρου. n

Αυτό που πρέπει να
στηρίξουμε ως τοπικοί
φορείς είναι να θεσπιστούν -μέσα από την
επικαιροποίηση του Ρυθμιστικού- οι μηχανισμοί
για την υλοποίηση έργων
και στόχων και πρωτίστως της Μητροπολιτικής
Διοίκησης Θεσσαλονίκης
Το νέο Δημαρχείο θα
είναι έτοιμο τον Αύγουστο του 2009, εφ όσον
συνεχιστεί ο σημερινός
ρυθμός ροής χρηματοδοτήσεων
Ο δήμος προσφέρει
δωρεάν 7.000 θέσεις
στάθμευσης στους κατοίκους του κέντρου.
Έχουμε προκηρύξει έξι
αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς τα τελευταία 2-3
χρόνια
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Α. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

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

Αρχιτέκτων. Γνώση νομοθεσίας για Α.ΜΕ.
Α. Τηλ 697 6800825.
Αρχιτεκτόνισσα από μελετητικό γραφείο.
Εμπειρία στις αρχιτεκτονικές μελέτες στο
Γ.Ο.Κ., AutoCAD και με αρχιτεκτονικές
προτάσεις. Τηλ 694 4385195.
Αρχιτέκτων από αρχιτεκτονικό γραφείο,
για τη θέση Project Engineer, με έδρα
Θεσσαλονίκη. 3έτη εμπειρία στη μελέτη
ή και επίβλεψη έργων. Γνώση Αγγλικά,
Η/Υ(Ms Office), σχεδιαστικών προγραμμάτων. Fax 2310 251598, email info@
thearchiterra.gr. Υπόψη κου Δημητριάδη.
Ηλεκτρολόγος. Γνώση νομοθεσίας για
Α.ΜΕ.Α, για αυτοματισμούς. Τηλ 697
6800825.
Ηλεκτρολόγος ενεργειακής κατεύθυνσης
από την εταιρεία με αντικείμενο σχεδιασμό και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών
σταθμών με έδρα Βαθύλακο Θεσσαλονίκης. Βιομηχανική εμπειρία. Βιογραφικό
Τηλ 2310 729822, email: Th.Matopoulos@
nrg-orion.gr.
Ηλεκτρολόγος από ανώνυμη εμπορική
και τεχνική εταιρεία εξοπλισμών επεξεργασίας τροφίμων για το τμήμα πωλήσεων
εξοπλισμών. Γνώση άπταιστα Αγγλικά.
Εμπειρία σε πωλήσεις επιθυμητή. . Βιογραφικό Fax 2310 948852, Τηλ. 2310
948851, email: sivvas@otenet.gr.
Ηλεκτρολόγος ή Ηλεκτρονικός από Τ.
Ζαφειρόπουλος Α.Ε. σε συστήματα ασφάλειας πυροπροστασίας, για στελέχωση του
υποκαταστήματος στην Θεσσαλονίκης.
Βιογραφικό Fax 2310 423421, Τηλ. 2310
422431, 422999.
Μεταλλειολόγος Μηχανικός από τεχνική
εταιρεία ΤΕ.ΝΑ ΑΤΕΒΕ. Τηλ 24630 25222,
24593. Υπόψη Κ. Αβραμίδου.
Μηχανικός εργοδηγός με εμπειρία εργοταξίου σε οικοδομικά έργα. Τηλ. 23920
72720.
Μηχανικός Γνώση γύρω από το υαλοπέτασμα, το γυαλί, το χάλυβα. Βιογραφικό
email: mk.meleton@gmail.com.
Μηχανικός από εταιρεία στο χώρο θέρμανσης ψύξης για το τμήμα πωλήσεων.
2έτη εμπειρία Fax 2310 523913, Τηλ. 2310
552958, email: hrthes@manageroffice.gr.
Μηχανικός (κωδ. Θέσης 2) από μελετητική εταιρεία ΥΕΤΟΣ με εξειδίκευση σε
υδραυλικά έργα και οδοποιία. Βιογραφικό
Fax 2310 230428, email: yetos@otenet.gr.
Μηχανικός από εταιρεία διαθέσεως ιατρικών μηχανημάτων, για τεχνικός μηχανικός
υποστήριξης. Γνώση ηλεκτρονικής, Αγγλικά. Βιογραφικό Fax 2310 265731, email:
thessalokini@papapostolou.gr.
Μηχανικός από μελετητικό γραφείο. Γνώση και εμπειρία σε προγράμματα προσομοίωσης κτιριακών έργων και υπαιθρίων
χώρων για την ενεργειακή τους απόδοση.
Βιογραφικό email: okarag@yahoo.gr.
Μηχανικός από σχολή πληροφορικής.
Γνώση και εμπειρία στην διδασκαλία των
προγραμμάτων: Corel, Photoshop, Η/Υ(Ms
Office), web design, java, AutoCAD 2D,
3D,ArchiCAD, 3d studio max, autostrad
4μ. Βιογραφικό email: seminaria97@
gmail.com.(3)
Μηχανικός Η/Υ ή Πληροφορικής από
New Horizons εταιρεία εκπαίδευσης
πληροφορικής, για εισηγητές. Γνώση Αγγλικά, Η/Υ(Ms Office), Corel, Photoshop,
windows servers, Oracle, Linux. Τηλ 2310
506800, email: info@nhthessaloniki.gr.
Μηχανικός
Προγραμματιστής
από
εταιρεία πληροφορικής για web εφαρμογών. Frond – end xHTML / CSS web
delopment. Τηλ 2310 251630. Υπόψη κος
Παπαμιχαήλ Αντώνιος.

Μηχανολόγος Γνώση νομοθεσίας για
Α.ΜΕ.Α, για ανελκυστήρες και για αναβατόρια . Τηλ 697 6800825.
Μηχανολόγος από Dimakis Α.Ε. θέρμανση
ύδρευση. Προϋπηρεσία στο χώρο. Βιογραφικό Fax 2310 857540, Τηλ 2310 848845,
email: zoi@e-dimakis.gr.
Μηχανολόγος από εταιρεία με αντικείμενο μηχανήματα εξαερισμού. Ηλικία 28 έως
35 ετών, Αγγλικά, Η/Υ. Βιογραφικό email:
koyv4s@yahoo.gr.
Μηχανολόγος από ανώνυμη εμπορική και
τεχνική εταιρεία, για το τμήμα σχεδιασμού
έργων (Engineering Department). Γνώση
άπταιστα Αγγλικά, AutoCAD. Βιογραφικό Fax 2310 948852, Τηλ. 2310 948851,
email: sivvas@otenet.gr.
Μηχανολόγος από τεχνικό γραφείο ηλεκτρομηχανολογικών μελετών. Γνώση σύνταξης Η/Μ μελετών, προγραμμάτων 4Μ,
AutoCAD, Η/Υ(Ms Office). Βιογραφικό
Fax 2310 239995, Τηλ. 2310 233221, 693
2741384, email: athsavida@yahoo.com.
Μηχανολόγος από ανώνυμη εμπορική
και τεχνική εταιρεία εξοπλισμών επεξεργασίας τροφίμων για το τμήμα πωλήσεων
εξοπλισμών. Γνώση άπταιστα Αγγλικά.
Εμπειρία σε πωλήσεις επιθυμητή. Βιογραφικό Fax 2310 948852, Τηλ. 2310 948851,
email: sivvas@otenet.gr.
Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος ή Ηλεκτρονικός άνδρας από τεχνική εταιρεία
πλακετών ανελκυστήρων. Ηλικία έως 30
ετών, Ιταλικά, Η/Υ, Corel. Προϋπηρεσία
στο χώρο επιθυμητή. Fax 2310 267391,
Τηλ. 2310 275100, email: ba_hr@yahoo.
gr.
Αεροναυπηγός Μηχανικός ή Χημικός
Μηχανικός ή Μηχανολόγος από εταιρεία
επενδύσεων σε ΑΠΕ. Εμπειρία σε χρήση
λογισμικού υπολογιστικής ρευστομηχανικής. Η συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα. Βιογραφικό Fax 2310 2310489977,
Τηλ 2310 487501, email: info@stategakis.
gr.
Πολιτικός Μηχανικός νέος, από τεχνική
εταιρεία. Βιογραφικό Fax 2310 446971.
Πολιτικός Μηχανικός Γνώση νομοθεσίας
για Α.ΜΕ.Α. Τηλ 697 6800825.
Πολιτικός Μηχανικός Γνώση AutoCAD.
Βιογραφικό email: cveng55@yahoo.gr.
Πολιτικός Μηχανικός από εταιρεία ανοξείδωτων κατασκευών στο Λάκκωμα Χαλκιδικής. Τηλ 23990 51642, 23990 51643.
Πολιτικός Μηχανικός ή Αρχιτέκτων για
συνεργασία, για δημόσια έργα. Τηλ. 2310
210141.
Πολιτικός Μηχανικός ή Τοπογράφος Μηχανικός με ειδίκευση στα υδραυλικά έργα.
Βιογραφικό email: cveng55@yahoo.gr.
Πολιτικός Μηχανικός ή Τοπογράφος
Μηχανικός από εταιρεία συμβουλών με
έργα στο περιβάλλον. Γνώση άπταιστα
Αγγλικά. Γνώση σε ευρωπαϊκά προγράμματα ΕΣΠΑ επιθυμητή. Βιογραφικό email:
mkaprara@yahoo.gr.
Τοπογράφος Μηχανικός (κωδ. Θέση 1)
από μελετητική εταιρεία ΥΕΤΟΣ. Βιογραφικό Fax 2310 230428, email: yetos@
otenet.gr.
Τοπογράφος Μηχανικός από μελετητική
εταιρεία της Θεσσαλονίκης, για εργασία
γραφείου. Τηλ. – Fax 2310 441690, email:
info@mimel.gr.
Τοπογράφος Μηχανικός ή Πολιτικός
Μηχανικός από γραφείο μελετών ΕΚΚΕΝΤΡΟΝ Ε.Ε. 5 -10 έτη εμπειρία στην
εκπόνηση μελετών συγκοινωνιακών
έργων και Γνώση προγραμμάτων Η/Υ,
τοπογραφικών, σχεδιαστικών και οδοποιίας. Βιογραφικό Fax 2310 488578, email:
ekkentron@tee.gr.

Β. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Αρχιτέκτων μέλος ΤΕΕ 2001, με εμπειρία
σε επίβλεψη, διαχείριση και διοίκηση εργοταξίου και μελέτες εφαρμογής, για εργασία. Τηλ 693 7166499.
Αρχιτέκτων, με ευχέρεια στη σύνθεση. Γνώση στο 3d σχεδιασμό, AutoCAD,
ArchiCAD, Artlantis, Photoshop, και αλλά
σχεδιαστικά προγράμματα, για συνεργασία
με μηχανικούς, εργολάβους και μελετητικά γραφεία. Τηλ 693 7070382.
Αρχιτέκτων με εμπειρία στην έκδοση οικοδομικών αδειών, ευχέρεια στην σύνθεση.
Γνώση Γ.Ο.Κ., προγραμμάτων σχεδιασμού
2d -3d φωτορεαλιστικής απεικόνισης, για
εξωτερική συνεργασία με εργολάβους τεχνικές εταιρείες και μελετητικά γραφεία.
Τηλ 2310 325445, 697 3837826, email:
matrymo8@otenet.gr.
Αρχιτεκτόνισσα μέλος ΤΕΕ 2005, 3ετή
εμπειρία, μεταπτυχιακές σπουδές στην
Ισπανία. Γνώση Αγγλικά, Ισπανικά, Η/Υ(Ms
Office λογισμικό PC / MAC), AutoCAD 2D
- 3D, 3D Studio Max, Rhino, Photoshop,
Illustrator, In Design, Premiere, για συνεργασία με μελετητικά, τεχνικά γραφεία
και κατασκευαστικές εταιρείες. Τηλ 697
7152354, email: anastfrag@hotmail.com.
Αρχιτέκτων μέλος ΤΕΕ 1998, 10 έτη
εμπειρία σε μελέτες επαγγελματικών
εσωτερικών χώρων και κατοικιών, σε παρουσίαση σχεδίων και τρισδιάστατων μοντέλων και 3d animation για πινακίδες ή
παρουσιάσεις σε πελάτες, για συνεργασία
με μελετητικά γραφεία και κατασκευαστικές εταιρείες. Τηλ: 694 4446616, email:
studiomoccoro@gmail.com.
Ηλεκτρολόγος, μέλος ΤΕΕ 2005. 2ετή
προϋπηρεσία σε τεχνική εταιρεία. Γνώση
Αγγλικά, Η/Υ(Ms Office), 4Μ, AutoCAD,
μελετών φυσικού αερίου, για εργασία
στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Τηλ 698
3661271.
Ηλεκτρολόγος – Μηχανολόγος με ΜΕΚ
Α1’ ή Α2 Η/Μ έργων, για συνεργασία. Τηλ
694 4606509, Fax 2310 988128.
Μηχανικός μέλος ΤΕΕ 2005, 4έτη εμπειρία σε Ελλάδα και Ιταλία και σε μελέτες
εφαρμογής, με μεταπτυχιακές σπουδές
στο Politecnico di Milano, σε interior
και exhibition design. Γνώση Αγγλικά,
Γαλλικά, Ιταλικά, Γερμανικά επαρκώς,
Η/Υ(Ms Office), AutoCAD, 3d studio max,
Photoshop, Illustrator Indesign επαρκώς,
για συνεργασία με μελετητικά γραφεία.
Τηλ 690 7154188.
Μηχανικός Περιβάλλοντος, μέλος ΤΕΕ
2005, Msc “ Προστασία Περιβάλλοντος&
Βιώσιμη Ανάπτυξη” ΑΠΘ, εμπειρία σε περιβαλλοντικές 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 με πτυχίο ΜΕΚ Δ’
οικοδομικά, οδοποιία, Γ’ υδραυλικά, ενεργειακά, Α’ λιμενικά για στελέχωση εταιρείας. Τηλ 23960 41497.
Πολιτικός Μηχανικός με εμπειρία στις
στατικές μελέτες με Η/Υ οικοδομικών
έργων από σκυρόδεμα, για συνεργασία με
Μηχανικούς και εργολάβους. Τηλ. 2310
417908, 694 4371420.
Πολιτικός Μηχανικός Γνώση Αγγλικά, Η/
Υ(Ms Office), AutoCAD 2002, επιμετρήσεις
ιδιωτικών και δημοσίων έργων, σύνταξη

λογαριασμών και ΠΠΑΕ, για εργασία στην
περιοχή της Ανατολικής Θεσσαλονίκης .
Τηλ 694 8949533.
Πολιτικός Μηχανικός μέλος ΤΕΕ 2003.
5έτη εμπειρία σε μελέτες επιβλέψεις σε
οικοδομικά, βιομηχανικά κτίρια, ξύλινες
κατασκευές, ξενοδοχεία Γνώση Αγγλικά,
Η/Υ, AutoCAD, Γ.Ο.Κ., για συνεργασία με
μηχανικούς, εργολάβους, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες. Τηλ 694 4349785.
Πολιτικός Μηχανικός με εμπειρία σε στατικές μελέτες οπλισμένου σκυροδέματος,
μεταλλικών και σύμμεικτων κατασκευών,
έκδοση οικοδομικών αδειών, για εξωτερική συνεργασία με αρχιτέκτονες, εργολάβους και τεχνικές εταιρίες. Τηλ. 694
4832265.
Πολιτικός Μηχανικός μέλος ΤΕΕ 2005,
κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος «Αντισεισμικός Σχεδιασμός Τεχνικών Έργων»,
3έτη εμπειρία σε μελέτες οικοδομικών
έργων, έκδοση οικοδομικών αδειών, για
συνεργασία με μηχανικούς, εργολάβους,
τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες. Τηλ
697 2778846.
Πολιτικός Μηχανικός μέλος ΤΕΕ 2007,
4ετή εμπειρία σε αρχιτεκτονικές μελέτες
εφαρμογής και πολεοδομίας, μεταλλικών κτιρίων και ιδιωτικών έργων, Γνώση
Αγγλικά, AutoCAD 2D, FESPA, Corel,
Photoshop, 3D Studio Max, για συνεργασία με τεχνική εταιρεία ή γραφείο μελετών στη Θεσσαλονίκη. Τηλ 694 6471988.
Πολιτικός Μηχανικός με εμπειρία στην
έκδοση οικοδομικών αδειών, ευχέρεια
στην σύνθεση. Γνώση Γ.Ο.Κ., προγραμμάτων σχεδιασμού 2d -3d φωτορεαλιστικής
απεικόνισης, για εξωτερική συνεργασία
με εργολάβους τεχνικές εταιρείες και
μελετητικά γραφεία. Τηλ 2310 325445,
697 3837826, email: matrymo8@otenet.
gr.Πολιτικός Μηχανικός με εμπειρία σε
δημόσια και ιδιωτικά έργα, στην έκδοση οικοδομικών αδειών. Γνώση Γ.Ο.Κ.,
προσμετρήσεις,
προκοστολογήσεις,
επιμετρήσεις, Αγγλικά, Ιταλικά, Η/Υ(MS
Office ECDL), AutoCAD 2004, Architect,
Cadware, ΤΕΚΤΟΝ, FESPA, STATICS, για
συνεργασία με μελετητικά, τεχνικά γραφεία ή κατασκευαστικές εταιρείες. Τηλ.
693 9357055.
Πολιτικός Μηχανικός μέλος ΤΕΕ 2006,
δομοστατικός. Γνώση Αγγλικά, Η/Υ(Ms
Office), AutoCAD, Holo XP Photoshop,
Afine 2002, Adapt 2002. Εργοταξιακή
εμπειρία σε δημόσια και ιδιωτικά έργα.
Σύνταξη προμετρήσεων, επιμετρήσεων.
Μικρή εμπειρία σε μελέτες οικοδομικών
έργων, για εργασία σε τεχνικό γραφείο ή
εταιρία στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης. Τηλ 2310 929830, 697 7339557,
email: imavropoulos@gmail.com.
Τοπογράφος Μηχανικός με εμπειρία και
πλήρη εξοπλισμό, για εργασία με τεχνική
εταιρεία μελετών και κατασκευών, αναλαμβάνοντας και κατ’ αποκοπήν τοπογραφικές εργασίες. Τηλ. 697 7808358.
Χημικός Μηχανικός για συνεργασία, μελετητικό πτυχίο Α’ τάξης στις κατηγορίες
27 (περιβαλλοντικές μελέτες), και ενεργειακές μελέτες. Τηλ 697 9794439.
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.

23/369
ΤΕΥΧΟΣ

1 MAPTIOY 2009

24/370
ΤΕΥΧΟΣ

1 MAPTIOY 2009

370

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΤΕΥΧΟΣ

03

n Κέντρο - Περιφέρεια:
1-0 (πάλι)

18

nΣ
 υνάντηση Δ.Ε. με
n Συλλογικά - Παραταξιακά
Γ. Mαγκριώτη
nΜ
 εμβράνες εξοικονόμησης
νερού
nB
 ιώσιμες τεχνικές
nΕ
 πιπτώσεις από διαρροή
και στρατηγικές στη
φυσικού αερίου
διαχείριση των υδάτων σε
οικιστικές περιοχές
n Να συνεχιστούν τα
nA
 ξιοποίηση ελεύθερων
σεμινάρια μικρής
χώρων ΠΣΘ και
διάρκειας
μετεγκατάσταση ΔEΘ
n «Η κληρονομιά του
Ερέβους»

19

04

n Aλλαγές στη σύνθεση
της «A» τροποποίηση
κανονισμού

05

n Δράσεις του ΤΕΕ/ΤΚΜ για
το ΕΣΠΑ
n Φορολογία μηχανικών ΕΕ,
δήλωση 2009
n KENAK και ενεργειακές
επιθεωρήσεις

06

n Ενδιαφέρουν

08

10

11-14
15

n 
Το πορτρέτο της
Θεσσαλονίκης
n 
Πέντε τελικές
υποψηφιότητες για τα
βραβεία Mies Van Der
Rohe
n 
Πρόσκληση σε απόφοιτους
ΑΠΘ

n Eπαγγελματικά

16

20

n Bασίλης
Παπαγεωργόπουλος

Ίσης σημασίας με τη χωροθέτηση το
χρονοδιάγραμμα μετεγκατάστασης
ΔEΘ

22

n Ζητείται

nΜ
 ε μια ματιά

επισκεφθείτε μας...

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

