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• Οι διαφημιστικές καταχωρήσεις παραδίδονται ή αποστέλλονται στο 
ΤΕΕ σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου (pdf, jpg, tiff) σε CD ή αποστέλλο-
νται με e-mail το αργότερο 15 ημέρες πριν την ημερομηνία του  τεύχους 
καταχώρησης.
• Το αγγελιόσημο 20%, που αναλογεί στις διαφημιστικές καταχωρήσεις 
και τα ένθετα κατατίθενται από το διαφημιζόμενο στο υποκατάστημα 
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ΕΝΘΕΤΟ 2000 €

της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος και αντίγραφο της απόδειξης 
προσκομίζεται στο ΤΕΕ/TKM μαζί με την εντολή καταχώρησης.
• Η αποστολή ενθέτου επιβαρύνεται και με τη διαφορά των ταχυ-
δρομικών τελών, που προκύπτουν από τον υπολογισμό των ΕΛΤΑ 
για το κόστος αποστολής του συγκεκριμένου τεύχους  και την έν-
θεση του εντύπου στο περιοδικό.

Εκπτώσεις επί του τιμοκαταλόγου (μόνο που στο τίμημα των κα-
ταχωρήσεων καταβάλεται μετρητοίς με την πρώτη καταχώρηση)
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ταχωρήσεων έχουν τις ακόλουθες εκπτώσεις:
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• Από 5.000,00 € έως 10.000,00 € 10%
΄Ολες οι τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ 19 %.
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Τα νέα τηλέφωνα του ΤΕΕ/ΤΚΜ έχουν κοινό πρόθεμα 2310-883 και 
ακολουθούν τα επόμενα τρία ψηφία κάθε τμήματος.

EDITORIAL
Η «άλλη» πόλη…

Βασιλικά, Πυλαία, Θέρμη. Αλλά και ΒΙ.ΠΕ. Κιλκίς, Μεθώνη, Γιαν-
νιτσά, Χαλκιδική. Χιλιάδες αυτοκίνητα, καθημερινές ροές προς και 
από τα αστικά κέντρα, νέες ζώνες κατοικίας και εργασίας. Κάτοικοι 
προαστίων-εργαζόμενοι στα γραφεία της Θεσσαλονίκης ή στη βι-
ομηχανία όμορων νομών, οικονομικοί μετανάστες, «φυγάδες» του 
Σαββατοκύριακου προς τις γειτονικές παραλίες. Κι όλα, όλοι, με 
σημείο αναφοράς το κέντρο της Θεσσαλονίκης, είτε η δύναμη που 
κινεί τις πληθυσμιακές ομάδες είναι φυγόκεντρος είτε είναι  κε-
ντρομόλος. 
Η Θεσσαλονίκη μεγεθύνεται και αλλάζει. Γίνεται «άλλη» πόλη. Η 
επικαιροποίηση, λοιπόν, του ρυθμιστικού της σχεδίου (που αισίως 
συμπληρώνει ζωή ενός τετάρτου του αιώνα και αφορά μια εντελώς 
διαφορετική Θεσσαλονίκη), είναι προϋπόθεση εκ των ων ουκ άνευ 
για τη βιώσιμη ανάπτυξή της αλλά και για τις Μητροπολιτικές της 
βλέψεις. 
Σ΄αυτή τη φάση συζητάμε τα προτεινόμενα διευρυμένα γεωγραφι-
κά όρια του νέου Ρυθμιστικού.  Η πρόταση του ΤΕΕ θέτει και άλλα 
ζητήματα σε επίπεδο αρχής. Αλλά αυτά μπορείτε να διαβάσετε στις 
μέσα σελίδες όπου δημοσιεύεται το πλήρες κείμενο.
Το ΤΕΕ/ΤΚΜ είναι έτοιμο και οπωσδήποτε είναι αρμόδιο να συμ-
μετέχει επί της ουσίας, εφ΄ όλης της ύλης, σε όλα τα επίπεδα της 
μελέτης επικαιροποίησης.
Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι με κοινή προσπάθεια, ειλικρινή συνερ-
γασία, δημοκρατικές διαδικασίες και με το αναγκαίο υπόβαθρο των 
πλήρων μελετών, φτάνουμε στη βέλτιστη τελική πρόταση. Θα έχου-
με ακόμα να προσδιορίσουμε το μοντέλο διοίκησης. Γιατί Μητροπο-
λιτικό Κέντρο χωρίς Μητροπολιτική διοίκηση δεν υφίσταται. 
Αυτό το ζήτημα οφείλει να ανοίξει παράλληλα και σε άμεση σχέση 
με την επικαιροποίηση του Ρυθμιστικού.  Θα χρειαστούν κι εδώ η 
συνεργασία, η προσπάθεια, η μελέτη, η τεκμηρίωση, η γνώση των 
βέλτιστων διεθνώς πρακτικών, για να φτάσουμε στην καλύτερη πρό-
ταση. Όπως επίσης θα χρειαστεί και η ακλόνητη πολιτική βούληση 
να μην  τη στρεβλώσουμε για να διατηρήσουμε συμφέροντα και φι-
λοδοξίες.
Τα παραπάνω, όπως πάντα, ισχύουν ως προϋποθέσεις, για τα πά-
ντα.
Φυσικά και για μια άλλη πόλη.
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ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΚΜ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΑΕ
 

Σημαντικές ελλείψεις και ασάφειες παρουσιά-
ζει η κοινή υπουργική απόφαση (ΚΥΑ) του ’87 
για τη σύσταση, σύνθεση και λειτουργία των 
ΕΠΑΕ, γεγονός που καθιστά απαραίτητη την 
αντικατάστασή της και την έκδοση νέας ΚΥΑ, 
σύμφωνα με την άποψη του ΤΕΕ/ΤΚΜ. 
Οι προτάσεις του ΤΕΕ, όπως παρουσιάστηκαν 
από τον δρα Κωνσταντίνο Παρθενόπουλο, γενικό 
Διευθυντή του ΥΜΑΘ  και επιστημονικό υπεύθυ-
νο της αρμόδιας ομάδας εργασίας που αποτελεί-
ται από τους Φανή Δάλλα, Θελξιόπη Κοτρώνη και 
δρα Σαμίρ Μπαγιούκ, είναι αναλυτικά οι εξής:    
1. Το νομικό πλαίσιο που διέπει τη σύσταση, συ-
γκρότηση και λειτουργία των ΕΠΑΕ όπως ισχύει 
σήμερα, καλύπτει τις ανάγκες για άσκηση του 
προληπτικού ελέγχου της πολεοδομικής και αρ-
χιτεκτονικής πράξης. 
2. Η ΚΥΑ υπ΄ αριθμ. 31252/1530/20.5.87 με 
θέμα: «Σύσταση, σύνθεση και λειτουργία Επι-
τροπών Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού 
Ελέγχου» έχει συνταχθεί προγενέστερα του Ν. 

2690/99 (περί «κύρωσης του κώδικα διοικητι-
κής διαδικασίας και άλλες διατάξεις») και του 
Ν. 3528/2007 (“Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης 
Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και 
Υπαλλήλων ΝΠΔΔ”  ΦΕΚ 26 Α΄/9.2.2007) και για 
το λόγο αυτό παρουσιάζει ελλείψεις και ασά-
φειες. Θεωρούμε αναγκαία την αντικατάστασή 
της και την έκδοση νέας Υπουργικής Απόφασης, 
σύμφωνα με τον ισχύοντα σήμερα «Κώδικα Δι-
οικητικής Διαδικασίας» (με τη συμπλήρωση της 
Νομοθεσίας και της Νομολογίας της λειτουργίας 
των Συλλογικών Οργάνων του Δημοσίου). 
3. Προτείνεται για τις Πρωτοβάθμιες Επιτροπές 
η διαφοροποίηση του αριθμού των μελών τους 
με βάση το μέγεθος του Νομού στον οποίο αυτές 
συγκροτούνται. Στους μεγάλους νομούς όπου 
υπάρχει πληθώρα υποθέσεων να συγκροτούνται 
περισσότερα του ενός όργανα. Επίσης επιβάλλε-
ται η σύσταση και συγκρότηση ειδικά στελεχω-
μένων ΕΠΑΕ για την αντιμετώπιση θεμάτων, που 
αφορούν τα διατηρητέα κτίρια και τους παραδο-
σιακούς οικισμούς. Εκεί θα αντιμετωπίζονται πιο 
αποτελεσματικά τα θέματα της προστασίας της 
αρχιτεκτονικής κληρονομιάς. Εάν τούτο δεν είναι 
δυνατόν τότε η υπάρχουσα ΕΠΑΕ να εξετάζει θέ-
ματα διατηρητέων και παραδοσιακών κτιρίων σε 
ειδική προς τούτο συνεδρίαση.   
4. Η συγκρότηση και λειτουργία των Δευτερο-
βάθμιων ΕΠΑΕ προτείνεται να περιορίζεται στις 
δευτεροβάθμιες κυρίως κρίσεις. Τα ειδικά θέ-
ματα που απαιτούν εξέταση από το δευτεροβάθ-
μιο όργανο να περιοριστούν σημαντικά. 
5. Βασικό είναι να εξασφαλιστούν οι προϋπο-
θέσεις εκείνες, που θα βοηθήσουν την εύρυθ-
μη και αποτελεσματικότερη λειτουργία των 
ΕΠΑΕ. Ο καθορισμός του χώρου συνεδριάσεων, 
η γραμματειακή υποστήριξη των Επιτροπών και 
η υλικοτεχνική υποδομή με σύγχρονα μέσα, 
είναι αναγκαία για κάθε Επιτροπή ξεχωριστά. 
Προτείνεται επίσης ο προσδιορισμός του χρόνου 
συνεδριάσεων εκτός ωραρίου λειτουργίας των 
Δημοσίων Υπηρεσιών, σε συνάρτηση με την οι-
κονομική αποζημίωση των μελών. 
6. Τα μέλη των ΕΠΑΕ πρέπει να διαθέτουν ένα 
μεγάλο αριθμό κοινών, ιδιαίτερων προσόντων 
και δεξιοτήτων, πρόσθετων, πέραν αυτών που 
προβλέπονται από το νόμο ως ελάχιστων απαι-
τητών. Η γνώση χειρισμού των νομοτεχνικών 
και διαδικαστικών θεμάτων ελέγχου, θεωρείται 
απαραίτητη, είτε πρόκειται για αρχιτέκτονες που 
υπηρετούν ως Υπάλληλοι στο Δημόσιο και τους 
ΟΤΑ, είτε για αρχιτέκτονες, ελεύθερους επαγ-
γελματίες που προτείνονται από τους οικείους 
συλλόγους και επιμελητήρια (ΣΑΔΑΣ, Σύλλογοι 
Αρχιτεκτόνων Τοπικοί, ΤΕΕ).
7. Εκτός των γνώσεων και της εμπειρίας από την 
ερμηνεία και εφαρμογή των διατάξεων της πο-
λεοδομικής νομοθεσίας, των διαταγμάτων και 
των κανονισμών, θα πρέπει να διαθέτουν επί-
σης, αντίληψη της πραγματικότητας και δυνατό-
τητα ανάλυσης και σύνθεσης της επαγγελματι-
κής κρίσης. Η κρίση αυτή πρέπει να βασίζεται 

Να εκδοθεί νέα ΚΥΑ για 
τις ΕΠΑΕ

Οι ΕΠΑΕ να γίνουν 
όργανα με ανεξάρτητη 

λειτουργία και κατά την 
παραλαβή ενός έργου  να 

διενεργούνται επιτόπου 
αυτοψίες

Η πολιτεία πρέπει να 
βρει προσωπικό, για να 

γίνονται αποτελεσματικοί 
έλεγχοι σε μελέτες και 

κατασκευές

Ο κίνδυνος οι ΕΠΑΕ να 
συρρικνωθούν περισσό-

τερο και να παίζουν απλά 
διεκπεραιωτικό ρόλο 
«φαίνεται δια γυμνού 

οφθαλμού».

σε μια συγκεκριμένη μεθοδολογία. Η δυνατότητα 
ανάπτυξης τεχνικών αξιολόγησης δεδομένων με 
επιστημονικά, καλλιτεχνικά και οικονομικά κρι-
τήρια θεωρείται επιβεβλημένη. 
8. Η ανίχνευση και τεκμηρίωση των προσόντων 
εκείνων, που τα μέλη των οργάνων επιβάλλεται 
να διαθέτουν, πρέπει να στοιχειοθετούνται με 
τον πλέον ενδεδειγμένο τρόπο. Προτείνεται να 
γίνεται από ειδική επιτροπή μέσω των βιογρα-
φικών των υποψηφίων. 
9. Προτείνεται τα μέλη των ΕΠΑΕ να έχουν 10ετή 
επαγγελματική εμπειρία (που να πιστοποιείται 
μέσω του ΤΕΕ) και μια από τις παρακάτω δια-
κρίσεις ή δραστηριότητες ως βάση για την παρα-
πέρα αξιολόγηση των προσόντων τους:
α) για τους ελεύθερους επαγγελματίες: βραβείο 
– έπαινος σε πανελλήνιο αρχιτεκτονικό διαγω-
νισμό, ή συμμετοχή σε έκθεση αρχιτεκτονικού 
έργου, ή διδακτορικό ή μεταπτυχιακό αρχιτεκτο-
νικού σχεδιασμού (ΤΕΙ – ΑΕΙ) ή δημοσίευση σε 
αρχιτεκτονικό περιοδικό. 
β) για τους δημόσιους υπαλλήλους: προϋπηρε-
σία σε θέση ελέγχου αρχιτεκτονικών θεμάτων 
τουλάχιστον 5 έτη ή κάποιο από τα προσόντα που 
αφορούν τους ελεύθερους επαγγελματίες (σε 
περίπτωση ανάλογης πρότερης επαγγελματικής 
τους απασχόλησης). 
10. Πρωταρχική προϋπόθεση των μελών των 
ΕΠΑΕ είναι να μην έχουν υποστεί πειθαρχικές 
κυρώσεις μετά από παραπομπή τους σε πειθαρ-
χικό όργανο (παράβαση κώδικα δεοντολογίας) 
είτε επαγγελματικό είτε Υπηρεσιακό. 
11. Ο τρόπος επιλογής των μελών προτείνεται 
να γίνεται μετά από αίτηση του ενδιαφερομέ-
νου, επιλογή όσων πληρούν τα προσόντα και δεν 
έχουν υπηρετήσει ήδη δύο θητείες από ειδική 
επιτροπή και κλήρωση με διαφανείς διαδικασί-
ες. 
12. Η διατύπωση των κριτηρίων όπως αυτά ανα-
φέρονται στις παραγράφους 6 και 7 είναι απα-
ραίτητο να αποτελέσουν τη βάση σχηματισμού 
κρίσης ή γνώμης. Παράλληλα μ’ αυτά απαιτείται 
και η κατάλληλη μεθοδολογία.  
13. Απαιτείται να διευκρινιστεί η δυνατότητα 
άσκησης του δικαιώματος προσφυγής σε δευ-
τεροβάθμια κρίση καθώς και η διαδικασία που 
απαιτείται γι’ αυτό. Ακόμα προτείνεται η βελτί-
ωση της νομοθεσίας για την πλήρη κάλυψη του 
θέματος αυτού.
14. Από όσα αναφέρονται έγινε φανερό ότι απαι-
τείται η ενημέρωση και επαγγελματική κατάρτι-
ση των μελών των ΕΠΑΕ. Για το λόγο αυτό προ-
τείνεται η οργάνωση ενός συστήματος διαρκούς 
ενημέρωσης μέσω της λειτουργίας μιας βάσης 
δεδομένων αλλά και έκτακτης εισαγωγικής εκ-
παίδευσης με τη διοργάνωση ειδικών σεμιναρί-
ων μικρής διάρκειας με ανάλογο περιεχόμενο n  
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Η ΚΥΑ του ’87 για τις 
ΕΠΑΕ παρουσιάζει 
σημαντικές ελλείψεις 
και ασάφειες και χρήζει 
αντικατάστασης

Για τις πρωτοβάθμιες 
ΕΠΑΕ προτείνεται διαφο-
ροποίηση αριθμού των 
μελών τους με βάση το 
μέγεθος του Νομού όπου 
συγκροτούνται

Τα μέλη των ΕΠΑΕ 
πρέπει να διαθέτουν 
μεγάλο αριθμό κοινών, 
ιδιαίτερων προσόντων 
και δεξιοτήτων, πρό-
σθετων, πέραν αυτών 
που προβλέπονται ως 
ελάχιστα απαιτητά

Απαιτείται η ενημέρω-
ση και επαγγελματική 
κατάρτιση των μελών των 
ΕΠΑΕ. 

Απαραίτητη η δημιουργία 
επετηρίδας καταξιω-
μένων επαγγελματιών, 
μέσα από την οποία θα 
επιλέγονται τα μέλη των 
ΕΠΑΕ

Πρόταση για τη σύσταση Συντονιστικής Επιτρο-
πής Φορέων, με αποκλειστικό αντικείμενο την 
εξεύρεση τρόπων για τη βελτίωση της λειτουργίας 
των Επιτροπών Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού 
Ελέγχου (ΕΠΑΕ), κατέθεσε στη Θεσσαλονίκη, το 
ΤΕΕ/ΤΚΜ, με απώτερο στόχο την αναβάθμιση της 
εικόνας των ελληνικών πόλεων.
Το ΤΕΕ/ΤΚΜ, που πρότεινε επίσης τη δημιουργία 
επετηρίδας καταξιωμένων επαγγελματιών, για 
την επιλογή των μελών των ΕΠΑΕ, θα προσκαλέ-
σει για συμμετοχή στη συντονιστική επιτροπή τους 
εξής φορείς: υπουργεία Μακεδονίας-Θράκης και 
ΠΕΧΩΔΕ, Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Θεσσαλονίκης 
και Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων, Διεύθυνση 
Πολεοδομίας και Τοπική Ενωση Δήμων και Κοινο-
τήτων (ΤΕΔΚ) Ν. Θεσσαλονίκης. 
Η συντονιστική επιτροπή θα συζητήσει θέματα 
που άπτονται –μεταξύ άλλων- της επιλογής και 
αξιολόγησης των μελών των Επιτροπών, της ανά-
δειξης των ΕΠΑΕ σε όργανα με ανεξάρτητη λει-
τουργία (σήμερα υπάγονται στις πολεοδομίες) και 
του υποχρεωτικού ελέγχου των κατασκευών με 
επιτόπου αυτοψίες κατά την παραλαβή ενός έρ-
γου. Οι προτάσεις αυτές κατατέθηκαν στο πλαίσιο 
της εκδήλωσης που διοργάνωσε το ΤΕΕ/ΤΚΜ, στις 
26 Φεβρουαρίου, στο Τελλόγλειο Ίδρυμα, με θέμα: 
Αναβάθμιση της λειτουργίας των ΕΠΑΕ – Βελτίω-
ση της Αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας.
Απευθύνοντας χαιρετισμό στην εκδήλωση, ο πρόε-
δρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ, Τάσος Κονακλίδης, εξέφρασε 
την πεποίθηση ότι υπάρχουν ακόμη μεγάλα περι-
θώρια για τη βελτίωση της λειτουργίας των ΕΠΑΕ, 
επισημαίνοντας ότι «κατ  ́αρχήν έχουμε ακόμα να 
τους αποδώσουμε την αρμοδιότητα του πολεοδο-
μικού ελέγχου, που στην ουσία δεν ασκείται». Ο 
ίδιος αναφέρθηκε στους νόμους της αγοράς, που 
συχνά επιβάλλουν τους δικούς τους κανόνες, σε 
βάρος του σύγχρονου ελληνικού τοπίου, ενώ κά-
λεσε τους μηχανικούς και τα μέλη των ΕΠΑΕ να 
προβαίνουν ακόμη και σε δημόσιες καταγγελίες, 
όταν πιέζονται, π.χ., από φορείς του δημοσίου, να 
εγκρίνουν απαράδεκτες μελέτες. 
Ο κ. Κονακλίδης τόνισε ακόμη ότι η πολιτεία πρέπει 
να βρει προσωπικό, για να γίνονται αποτελεσματι-
κοί έλεγχοι σε μελέτες και κατασκευές, ενώ επε-
σήμανε ότι επιβάλλεται να επεκταθούν τα σχέδια 
πόλεως, για να έχουμε πτώση της αξίας της γης, 
σε μια περιοχή ιδίως όπως η Θεσσαλονίκη, όπου η 
αντιπαροχή φτάνει και στο 70%.

n ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΟΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΕΠΑΕ
«Ολική επαναφορά» απαιτείται για τη θεσμοθε-
τημένη λειτουργία και την ενίσχυση του σκοπού 
ίδρυσης των ΕΠΑΕ, σύμφωνα με τον πρόεδρο της 
Μόνιμης Επιτροπής Αρχιτεκτονικών Θεμάτων του 
ΤΕΕ/ΤΚΜ, Θανάση Παπά. Κι αυτό γιατί ο κίνδυνος 
οι ΕΠΑΕ να συρρικνωθούν περισσότερο, να παί-
ζουν απλά διεκπεραιωτικό ρόλο και να αφομοιω-
θούν από τη λειτουργία των πολεοδομικών γραφεί-
ων, «φαίνεται δια γυμνού οφθαλμού».
Προαπαιτούμενο για τη βελτίωση της κατάστασης 

είναι –σύμφωνα με τον κ. Παπά- η πλήρης λειτουρ-
γία του αρχιτεκτονικού ελέγχου των μελετών από 
τα πολεοδομικά γραφεία. Αυτό σημαίνει τήρηση 
των πολεοδομικών διατάξεων, έλεγχο πληρότητας 
μελετών και εφαρμογή του άρθρου 2 ΠΔ/29-1-
1985 για την ορθή κι άρτια υποβολή μελετών, βά-
σει προδιαγραφών. Κατά τον ίδιο, απαίτηση είναι 
ο έλεγχος, από τις ΕΠΑΕ, όλων των μελετών των 
φορέων του Δημοσίου και των Οργανισμών.
Όπως πρόσθεσε, για την «αναστήλωση» του κύ-
ρους των ΕΠΑΕ απαιτούνται μεταξύ άλλων τα εξής: 
εξειδίκευση δεσμευτικών κριτηρίων επιλογής εκ-
προσώπων στις ΕΠΑΕ και  θεσμοθέτηση σχετικού 
μητρώου, απεξάρτηση της λειτουργίας των από τις 
λειτουργίες των Πολεοδομικών Γραφείων, υποχρε-
ωτικός έλεγχος των κατασκευών και διεύρυνση 
της σύνθεσης των ΕΠΑΕ με μέλη και από άλλους 
οργανισμούς. Επίσης, στο ΤΕΕ κι ειδικότερα στο 
ΤΕΕ/ΤΚΜ, πρέπει να λειτουργήσει μηχανισμός 
ελέγχου. Το γραφείο ΓΟΚ -ενισχυμένο- πρέπει να 
τηρεί σχετικό αρχείο.

n ΖΗΤΕΙΤΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΤΕΕ ΓΙΑ ΑΠΛΟΥ-
ΣΤΕΥΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 
Τη συμβολή του ΤΕΕ για την απλούστευση των 
διαδικασιών που ισχύουν σήμερα στις διάφορες 
υπηρεσίες (πχ, πολεοδομίες, ΥΜΑΘ, ΥΠΕΧΩΔΕ, 
ΥΠΠΟ), ζήτησε ο εκπρόσωπος της Διεύθυνσης 
Περιβάλλοντος και Χωροταξίας (ΔΙΠΕΧΩ) της πε-
ριφέρειας Κ. Μακεδονίας, Μίλτος Μαυρομάτης, 
ώστε οι πολίτες να μην ταλαιπωρούνται αδίκως 
επί μήνες ή και επί έτη, εξαιτίας αδικαιολόγητων 
καθυστερήσεων.
Ο ίδιος ζήτησε από το ΤΕΕ να συμβάλει και «στη 
θεραπεία των αντιφατικών αποφάσεων των αρμό-
διων υπηρεσιών ΥΜΑΘ και ΥΠΠΟ, που επανακρί-
νουν από αισθητικής άποψης τις αποφάσεις των 
συλλογικών οργάνων». Όπως είπε, χαρακτηριστι-
κό παράδειγμα αποτελεί η πρόσφατη σύγκρουση 
αρμοδιοτήτων για τον ιστορικό τόπο της Θεσσαλο-
νίκης, όπου «έχουμε αποφάσεις ικανές να διασύ-
ρουν τη δημόσια διοίκηση».
Ο κ. Μαυρομάτης διατύπωσε, πάντως, ενστάσεις 
για κάποιες από τις προτάσεις της Ομάδας Ερ-
γασίας του ΤΕΕ/ΤΚΜ, όπως για παράδειγμα αυ-
τές που αφορούν την ΚΥΑ του 1987 για τις ΕΠΑΕ, 
η οποία δε θεωρεί ότι παρουσιάζει ασάφειες και 
ελλείψεις. Ο ίδιος επισημαίνει ότι η προτεινόμενη 
από το ΤΕΕ/ΤΚΜ δημιουργία περισσότερων από 
μία ΕΠΑΕ σε κάθε πολεοδομική υπηρεσία, μάλλον 
θα δημιουργήσει παρά θα επιλύσει προβλήματα. 
Το ίδιο ισχύει –σύμφωνα με τον κ. Μαυρομάτη- και 
σε ότι αφορά την πρόταση για τη σύσταση ειδικά 
στελεχωμένης ΕΠΑΕ με αντικείμενο τα διατηρητέα 
και τους παραδοσιακούς οικισμούς.
Σημείωσε εξάλλου ότι η προτεινόμενη διαδικασία 
για την τεκμηρίωση των προσόντων των υποψή-
φιων μελών των ΕΠΑΕ είναι πολύπλοκη και χρο-
νοβόρος. Παρουσίασε, τέλος, διαφάνειες σχετικές 
με τις παρεμβάσεις του Γραφείου Άνω Πόλης της 
ΕΠΑΕ, το οποίο λειτουργεί επί 31 χρόνια στη ΔΙ-
ΠΕΧΩ.
Από την ανάπτυξη της διαφάνειας, όσον αφορά 
αρμοδιότητες, κριτήρια ελέγχου και τηρούμενες 
διαδικασίες, περνά ο δρόμος για τη βελτίωση της 
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αποδοτικότητας των ΕΠΑΕ, σύμφωνα με τον προ-
ϊστάμενο της Διεύθυνσης Πολεοδομίας Θεσσα-
λονίκης, Γεώργιο Παπαϊωάννου. Κατά τον ίδιο, το 
ελάχιστο αναγκαίο υπόβαθρο για την καλή λειτουρ-
γία των ΕΠΑΕ είναι η αποσαφήνιση των «κανόνων» 
και η σχολαστική τήρησή τους, ώστε να επιτευ-
χθεί εμπιστοσύνη μεταξύ των διάφορων εμπλε-
κομένων. Ο ίδιος επεσήμανε ότι πρέπει να γίνει 
συνείδηση πως δεν αποτελούν κριτήριο κατά τη 
λήψη των αποφάσεων των ΕΠΑΕ οι προσωπικές 
απόψεις των μελών τους για την επιλεγείσα αρ-
χιτεκτονική άποψη.  Επίσης, ότι ο αρχιτεκτονικός 
έλεγχος    κατά την έκδοση οικοδομικών αδειών 
πρέπει να διενεργείται σε πρώτο βαθμό μόνο από 
ένα όργανο.

n ΑΠΟ ΕΛΕΓΧΟ ΠΕΡΝΑ ΤΟ 50% ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 
ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ 
Άμεσα εξαρτημένες από την ποιότητα των μελετών 
έκδοσης οικοδομικών αδειών που παραλαμβά-
νουν, οι οποίες συχνά δεν πληρούν τις απαιτού-
μενες προδιαγραφές, είναι κατ’ ανάγκη οι παρεμ-
βάσεις των ΕΠΑΕ, σύμφωνα με την προϊσταμένη 
Διεύθυνσης Πολεοδομίας Δυτικής Θεσσαλονίκης, 
Αλεξάνδρα Τσαχαλίνα. 
Όπως υποστήριξε, οι μελέτες συχνά καταφθάνουν 
στις ΕΠΑΕ με δεδομένο εργολαβικό συμβόλαιο 
και χωρίς τις απαιτούμενες αιτιολογικές εκθέ-
σεις. «Οι ΕΠΑΕ δε συντάσσουν τις μελέτες, απλά 
προσπαθούν να τις βελτιώσουν, όσο γίνεται», πρό-
σθεσε. Κατά την ίδια, το σίγουρο είναι ότι οι ΕΠΑΕ 
–ιδίως οι πρωτοβάθμιες- δεν κωλυσιεργούν. Εν-
δεικτικά ανέφερε ότι, σε σύνολο 2.599 οικοδομι-
κών αδειών, που εκδόθηκαν από το Τμήμα Πο-
λεοδομίας Δ.Θεσσαλονίκης το 2005, ελέγχθηκαν 
από την ΕΠΑΕ 1.264 μελέτες (περίπου το 50%).  
Πρότεινε δε μια σειρά από μέτρα ενίσχυσης της 
αποδοτικότητας των ΕΠΑΕ, όπως: καθιέρωση του 
προελέγχου της μελέτης ως υποχρεωτικής για 
κατασκευές μέσα σε εγκεκριμένο σχέδιο και οι-
κισμούς γενικά, αλλά και υποχρεωτικό έλεγχο των 
κατασκευών προ ηλεκτροδότησης-υδροδότησης. 

n ΕΝΤΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥ-
ΕΣ
Την άμεση ίδρυση επιτελικής επιτροπής στο ΥΠΕ-
ΧΩΔΕ, που θα υποστηρίζει τη λειτουργία των ΕΠΑΕ, 
αλλά και την εντατικοποίηση των –υποτυπωδών 
σήμερα- ελέγχων στις κατασκευές, πρότεινε από 
την πλευρά του ο Κωνσταντίνος Μπελιμπασάκης, 
μέλος διοίκησης του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Δι-
πλωματούχων Ανωτάτων Σχολών-Πανελλήνιας 
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Ενωσης Αρχιτεκτόνων (ΣΑΔΑΣ ΠΕΑ).
Ο κ.Μπελιμπασάκης επεσήμανε ακόμη ότι η πιστή 
τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας και ο συντονι-
σμός της λειτουργίας των ΕΠΑΕ από τα συλλογικά 
όργανα των φορέων που τις στελεχώνουν, αποτε-
λούν αναγκαία προϋπόθεση για την αποτελεσματι-
κή λειτουργία τους. 
Ο ίδιος υπογράμμισε ότι, προκειμένου να υπάρχει 
μεγαλύτερη διαφάνεια, οι άνθρωποι που στελε-
χώνουν τις ΕΠΑΕ πρέπει όπωσδήποτε να εναλ-
λάσσονται, ώστε να αποφεύγονται φαινόμενα 
«μόνιμης εκπροσώπησης», ενώ αναγκαία είναι 
η κατάρτιση καταλόγου-επετηρίδας, δεσμευτικού 
για τις εκπροσωπήσεις των συλλόγων και του ΤΕΕ 
(κανένας εκπρόσωπος του ΤΕΕ ή του ΣΑΔΑΣ που 
έχει ήδη συμμετάσχει σε δύο θητείες ΕΠΑΕ να μη 
μπορεί να οριστεί στην επόμενη θητεία). 
Κατά τον ίδιο, η αξία της αιτιολογικής μελέτης 
–που επεξηγεί ολοκληρωμένα την πρόταση του 
μελετητή και περιγράφει τα  χαρακτηριστικά του 
οικοπέδου- πρέπει να αναδειχθεί σε ουσιαστικό 
στοιχείο της μελέτης. «Όλα τα παραπάνω θα είναι 
κενά σημασίας, αν δε βρεθεί λύση στο μεγάλο πρό-
βλημα του ελέγχου των κατασκευών. Όπως πολύ 
καλά γνωρίζουμε, άλλες μελέτες εγκρίνονται από 
τις ΕΠΑΕ και άλλες κατασκευάζονται», κατέληξε.
Την ανάγκη ενίσχυσης της πρωτοβάθμιας κρίσης 
στις ΕΠΑΕ Ν.Θεσσαλονίκης, καθώς –ιδίως ενό-
ψει του νέου ρυθμιστικού- αποκτούν υπερτοπική 
σημασία, επεσήμανε από την πλευρά της η πρόε-
δρος του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Θεσσαλονίκης, 
Βίκυ Ευταξά. Η ίδια πρότεινε ο πρόεδρος, αλλά όχι 
τα μέλη των ΕΠΑΕ, να εκλέγεται και όχι να διορίζε-
ται. Εξέφρασε, ωστόσο, αντιρρήσεις ως προς τον 
ορισμό εκπροσώπων «κοινής αποδοχής» ως μελών 
των ΕΠΑΕ, αλλά και ως προς τον καθορισμό «αντι-
κειμενικών κριτηρίων» για τον έλεγχο των μελετών, 
καθώς –όπως είπε- είναι δύσκολο να προσδιορι-
στούν οι όροι συναίνεση και αντικειμενικότητα.   

n ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑ;
Την εκ περιτροπής προεδρία των ΕΠΑΕ –εναλ-
λασσόμενη ανά 3μηνο ή 4μηνο- ανάμεσα στους 
εκπροσώπους των φορέων που τις στελεχώνουν, 
πρότεινε ο πρόεδρος του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων 
Ημαθίας, Δημήτρης Τροχόπουλος. Συμπλήρωσε 
δε, ότι η λειτουργία των ΕΠΑΕ δεν έχει την ανάγκη 
της «εγγύησης» του δημοσίου, αλλά η προεδρία 
τους σε κάθε σύνθεση πρέπει να αποφασίζεται με 
βάση πραγματικά κριτήρια.
Κατά τον κ. Τροχόπουλο, εκπρόσωπος (μέλος) της 
ΕΠΑΕ –πάντα εκ περιτροπής- πρέπει να συμμε-
τέχει στις παραλαβές κτιρίων που έχουν ελεγχθεί 
αρχιτεκτονικά από αυτή, αφού δε νοείται υπεύθυ-
νος έλεγχος με παραλαβές από εργοδηγούς ή συ-
ναδέλφους άλλων ειδικοτήτων. «Όχι στον έλεγχο 
μόνο των σχεδίων», είπε χαρακτηριστικά ο ειση-
γητής, σύμφωνα με τον οποίο οι ΕΠΑΕ θα έπρεπε 
να ελέγχουν και ειδικές κατασκευές (πχ, γέφυρες) 
εντός των πόλεων, ώστε αυτές να είναι επαρκείς 
όχι μόνο στατικά, αλλά και αισθητικά.
Τον προβληματισμό του σχετικά με τις μελέτες που 
παραλαμβάνουν και το έργο που υποχρεώνονται να 
διεκπεραιώσουν οι ΕΠΑΕ, εξέφρασε ο εκπρόσω-
πος του ΤΕΕ στην ΕΠΑΕ Κέντρου Θεσσαλονίκης, 
Πρόδρομος Νικηφορίδης, επισημαίνοντας ότι κτί-
ρια κατοικιών «βαφτίζονται» γραφεία και γυάλινα 
οικοδομήματα χωρίς καν ανελκυστήρα φορτίων 

Τη διαβεβαίωση ότι η διοίκηση του ΤΣΜΕΔΕ κα-
ταβάλλει σημαντικές και διαρκείς προσπάθειες για 
τη βελτίωση των υπηρεσιών του Ταμείου, έδωσε 
στη διοικούσα επιτροπή του ΤΕΕ/ΤΚΜ ο πρόεδρος 
του οργανισμού, Ιωάννης Γαμβρίλης.
Στη διάρκεια συνάντησής του με τη ΔΕ του ΤΕΕ/
ΤΚΜ, στη Θεσσαλονίκη, η οποία πραγματοποι-
ήθηκε με πρωτοβουλία του ιδίου, ο κ. Γαμβρίλης 
επεσήμανε ακόμη ότι η πορεία ενοποίησης των 
ασφαλιστικών ταμείων είναι δύσκολη, καθώς κα-
θένα από αυτά έχει τις ιδιαιτερότητές του και τις 
διαπραγματευτικές του απαιτήσεις. «Ωστόσο, σε 
βάθος χρόνου, η ενοποίηση θα γίνει», πρόσθεσε.
Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ, 
Τάσος Κονακλίδης, επεσήμανε την ανάγκη ταχείας 
βελτίωσης της απαράδεκτης σήμερα κατάστασης 
στη λειτουργία των υπηρεσιών του ΤΣΜΕΔΕ. Όπως 
είπε, συχνές είναι οι καταγγελίες μηχανικών ότι, 
κάποιες φορές, χρειάζεται ακόμη και μία εβδομά-
δα, απλά και μόνο για να απαντηθεί μια κλήση.
Κατά τη συνάντηση, η οποία πραγματοποιήθηκε 
σε κλίμα καλής συνεργασίας, ο κ. Γαμβρίλης δια-
βεβαίωσε ότι βρίσκεται στη διάθεση του ΤΕΕ για 
την αντιμετώπιση των προβλημάτων των μηχανι-
κών, ενώ πρόσθεσε ότι προτίθεται να παραβρεθεί 
σε επόμενη συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας.
Από πλευράς του ΤΣΜΕΔΕ, στη συνάντηση συμ-
μετείχε ακόμη ο αναπληρωτής προέδρου του 
Ταμείου, Σάκης Τζακόπουλος, ενώ από το ΤΕΕ/
ΤΚΜ έδωσαν το «παρών» ο πρόεδρος της Αντι-
προσωπείας, Κυριάκος Μουρατίδης, ο γενικός 
γραμματέας της ΔΕ, Πάρις Μπίλλιας και τα μέλη 
Δημήτρης Μήτρου, Φίλιππος Ζαχαριάδης και 
Πέτυ Πέρκα. Παραβρέθηκαν επίσης ο πρόεδρος 
του ΣΜΗΒΕ, Αθανάσιος Κολότσιος και, εκ μέρους 
του ΣΑΘ ο Αλέξης Βανδώρος, μέλος διοικητικού 
συμβουλίου.) n

ΣΤΟ ΤΕΕ/ΤΚΜ 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΟΥ ΤΣΜΕΔΕ
 

ονομάζονται αποθήκες. Ως αποτέλεσμα, τα μέλη 
της ΕΠΑΕ καταλήγουν να ασχολούνται όχι με την 
αρχιτεκτονική, όπως θα έπρεπε, αλλά με αντικεί-
μενα αρμοδιότητας άλλων ελεγκτών. 
Να εγκρίνονται από την πρωτοβάθμια ΕΠΑΕ όλα 
τα κτίρια εντός και εκτός σχεδίου, με εξαίρεση 
τις μελέτες που λαμβάνουν το πράσινο φως από 
το ΚΑΣ, πρότεινε ο Δημήτρης Σιμώνης, μέλος της 
δευτεροβάθμιας ΕΠΑΕ Κ. Μακεδονίας ΣΑΔΑΣ-
ΠΕΑ. Τόνισε παράλληλα ότι σε όλα τα κτίρια πρέπει 
να ελέγχεται η τυπολογία και η μορφολογία του κτι-
ρίου σε σχέση με το περιβάλλον, αλλά και ότι όλες 
οι πολεοδομικές μελέτες, οι μελέτες ανάπλασης 
και τα κτίρια υπερτοπικής σημασίας πρέπει να 
εγκρίνονται από τη δευτεροβάθμια ΕΠΑΕ. 

n ΝΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΩΝ 
ΕΠΑΕ
Την ικανότητα κριτικής σκέψης θα πρέπει να συ-
νυπολογίζει –πέραν των τυπικών προσόντων- η 
διαδικασία επιλογής των εκπροσώπων ΣΑΘ και 
ΤΕΕ για τη στελέχωση των ΕΠΑΕ, όπως υποστή-
ριξε στην εκδήλωση ο επί σειρά ετών (1993-2008) 
πρόεδρος της ΕΠΑΕ Κ. Μακεδονίας, αρχιτέκτων 
Γιώργος Τσαουσάκης. Κατά τον ίδιο, οι παρατηρή-
σεις των επιτροπών θα πρέπει να έχουν ουσιαστικό 
περιεχόμενο και να ενθαρρύνουν τους μελετητές 
στη βελτίωση των προτάσεών τους. Σκόπιμο θα 
ήταν άλλωστε, να δημοσιοποιούνται στις ιστοσε-
λίδες του ΤΕΕ και του ΣΑΘ τα πρακτικά όλων των 
συνεδριάσεων των ΕΠΑΕ. Ιδιαίτερα σημαντικό 
είναι, κατά τον κ. Τσαουσάκη, το θέμα της κατο-
χύρωσης των επαγγελματικών δικαιωμάτων των 
μηχανικών.
 «Επιφανειακή», «ανώδυνη» και «παθητική» χα-
ρακτήρισε ο αρχιτέκτων Δημοσθένης Χαρίτος την 
ανάγνωση του δομημένου περιβάλλοντος στην Ελ-
λάδα, επισημαίνοντας ότι αυτό που φτάνει τελικά 
στην κρίση της ΕΠΑΕ είναι κατοικίες «βαφτισμέ-
νες» κτίρια, βιοτεχνίες ή εκθεσιακοί χώροι με την 
ανοχή –αν όχι τη συμβολή- του κράτους. 
Ο κ. Χαρίτος πρόσθεσε ότι, αν κάποτε αποφασίσου-
με ως σύστημα και κοινωνία, να διαχειριστούμε το 
περιβάλλον με ορθολογισμό και όραμα σε βάθος 
χρόνου και να απλοποιήσουμε τις δομές και τα όρ-
γανα παραγωγής του δομημένου περιβάλλοντος, 
τότε θα έχει πρωτεύοντα ρόλο ύπαρξης η ΕΠΑΕ. 
«Ίσως αυτό καταστεί δυνατόν όταν αποφασίσουμε 
να κρίνουμε τα δαπανηρά κτίρια που διαμορφώ-
νουν το περιβάλλον με επιστημονικά κριτήρια και 
όχι μέσα από το προσωπικό μας κριτήριο ή τις σκο-
πιμότητές μας», κατέληξε.

n ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ
Χαιρετισμό στην εκδήλωση απηύθυνε ο αντινομάρ-
χης Θεσσαλονίκης, Γιάννης Αγγούρας, που πρότει-
νε οι ΕΠΑΕ να κάνουν υποχρεωτικά αυτοψίες εντός 
και εκτός σχεδίου πόλεως κατά την παραλαβή 
κτιρίων, των οποίων οι άδειες έχουν περάσει από 
αυτές. Από την πλευρά του, ο αντιδήμαρχος Θεσσα-
λονίκης, Βενιαμίν Καρακωνστάνογλου, τόνισε ότι 
η λειτουργία των ΕΠΑΕ θα έχει αποτέλεσμα μόνο 
αν γίνεται συστηματικός έλεγχος των κατασκευών, 
ενώ πρόσθεσε ότι, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, πρέπει 
να δοθεί βαρύτητα στις αναπλάσεις των ελληνικών 
πόλεων. n
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Το σύνολο των νομών Θεσσαλονίκης, Κιλκίς και 
Χαλκιδικής, συν άλλους πέντε δήμους στις πε-
ριοχές Πιερίας, Πέλλας και Ημαθίας, προτείνε-
ται να συμπεριλάβει η μελέτη επικαιροποίησης 
του νέου Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης, 
σύμφωνα με το ΤΕΕ/ΤΚΜ.
Συγκεκριμένα, εκτός από τους τρεις προανα-
φερθέντες νομούς, στα διευρυμένα όρια της με-
λέτης προτείνεται να συμπεριληφθούν οι δήμοι 
Αιγινίου και Μεθώνης, Πέλλας και Γιαννιτσών 
και Πλατέος. Σύμφωνα με το ΤΕΕ/ΤΚΜ, άλλω-
στε, ουδεμία ανάλυση εξηγεί γιατί δε συμπερι-
λήφθηκαν στην περιοχή της μελέτης τμήματα 
του ορεινού όγκου Χολομώντα και των χερσο-
νήσων της Χαλκιδικής, καθώς και περιοχών του 
Κιλκίς και του δήμου Γιαννιτσών.
Παράλληλα, είναι σημαντικό να διατυπωθούν 
συγκεκριμένοι στόχοι για τη μητροπολιτική 
διοίκηση της Θεσσαλονίκης, οι οποίοι θα κα-
λύπτουν όλους τους άξονες της βιώσιμης ανά-
πτυξης. Το ΤΕΕ/ΤΚΜ τονίζει ακόμη ότι η όλη 
διαδικασία απαιτεί προσεκτικές επιλογές και 
πολιτικές τομές, ενώ προσθέτει ότι, τουλάχι-
στον στις επόμενες φάσεις της μελέτης για το 
Ρυθμιστικό, είναι αναγκαίο να διατίθεται εύλο-
γος χρόνος για συζήτηση, αξιολόγηση και απο-
τίμηση (καθώς στην πρώτη φάση της μελέτης το 
χρονοδιάγραμμα για τη διατύπωση των απόψε-
ων του ΤΕΕ/ΤΚΜ ήταν πολύ περιορισμένο). 
Ακολουθεί το πλήρες κείμενο στο οποίο κατέ-
ληξε η Διοικούσα Επιτροπή. Υπενθυμίζεται ότι 
είχε προηγηθεί ενημέρωση από τον Οργανισμό 
Ρυθμιστικού, ενώ είχε συγκροτηθεί Ομάδα Ερ-
γασίας, αποτελούμενη από τους Καλλιόπη Κετε-
νίδου (ΑΤΜ), Χρυσόστομο Μακράκη-Καραχάλιο 
(ΜΧΠΠΑ), Γεώργιο Μπάκη (ΜΧΠΠΑ) και Στέλλα 
Μαμούνη (ΑΜ, χωροτάκτη), στην έκθεση της 
οποίας στηρίχθηκε η συζήτηση.

Η επικαιροποίηση του ΡΣΘ κρίνεται επιτακτι-
κή δεδομένου ότι έχουν παρέλθει εικοσιπέντε  
χρόνια από τη θεσμοθέτηση του ισχύοντος Ρυθ-
μιστικού, η δυναμική της μητροπολιτικής Θεσ-
σαλονίκης έχει υπερβεί κατά πολύ τα θεσμοθε-
τημένα όριά της, αλλά και γιατί προκύπτουν νέα 
δεδομένα και προοπτικές για την ανάπτυξη της 
Θεσσαλονίκης καθώς και ιδιαίτερα ζητήματα 
περιβαλλοντικής προστασίας.
Ο Νόμος 1561/85 με τον οποίο συστήθηκε το 
Ρυθμιστικό Σχέδιο της Ευρύτερης Περιοχής 
Θεσσαλονίκης υπήρξε για την εποχή του προω-
θημένος, θέτoντας στον πυρήνα των επιδιώξεων 
του την προστασία του περιβάλλοντος και την κοι-
νωνική συνοχή. Άμεσα εμφανής γίνεται η απόκλι-
ση της σημερινής κατάστασης από τους στόχους 
του ισχύοντος Ρυθμιστικού Σχεδίου, στους άξονες 
της κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης και 
της περιβαλλοντικής αναβάθμισης. 

n ΑΝΑΓΚΑΙΟΣ Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΕ ΝΕΕΣ ΒΑ-
ΣΕΙΣ
Από το κείμενο της διαβούλευσης καταδεικνύ-
εται η προβληματική κατάσταση σε όλους τους 
εξεταζόμενους τομείς, στην οικιστική και πολε-
οδομική οργάνωση, στην οικονομική ανάπτυξη 
και στον τομέα του περιβάλλοντος. Αυτό με τη 
σειρά του καταδεικνύει τη χαμηλή πρόοδο στην 
επίτευξη των επιδιώξεων του ισχύοντος ΡΣΘ 
κατά την τελευταία εικοσιπενταετία και την ανά-

γκη να τεθεί ο σχεδιασμός σε νέες βάσεις.  
Το ΤΕΕ/ ΤΚΜ, στα πλαίσια του θεσμοθετημένου 
ρόλου του, ως Τεχνικός Σύμβουλος της Πολιτεί-
ας, θεωρεί καθοριστική τη συμμετοχή του  σε 
όλα τα επίπεδα της μελέτης επικαιροποίησης 
του ΡΣΘ, στο πλαίσιο της οποίας χαράσσεται η 
αναπτυξιακή πορεία της περιοχής. Και αυτό γιατί 
θεωρούμε σημαντική και αναγκαία τη συμμετο-
χή των μηχανικών, αλλά και όλων των φορέων 
της πόλης και της ευρύτερης περιοχής, στο σχε-
διασμό της αναπτυξιακής πορείας της περιοχής 
με διαδικασίες ουσιαστικής δημοκρατικής δια-
βούλευσης.

n ΝΑ ΔΙΝΕΤΑΙ ΕΥΛΟΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥ-
ΛΕΥΣΗ
Παράλληλα επισημαίνουμε ότι στην παρούσα α΄ 
φάση της μελέτης υπήρξε ιδιαίτερα  περιορι-
σμένο το χρονοδιάγραμμα για τη διατύπωση των 
απόψεων του ΤΕΕ/ΤΚΜ, για την οποία θεωρούμε 
ότι ήταν χρήσιμο να δοθούν και τα στοιχεία της 
ανάλυσης, της εκτελεσμένης α’ φάσης της μελέ-
της, και κύρια της αξιολόγησης από το 1985 .
Θεωρείται αναγκαίο να διατίθεται εύλογος χρό-
νος στις επόμενες φάσεις της μελέτης και κρίνε-
ται σημαντικό να γίνει αξιολόγηση και αποτίμηση 
της εφαρμογής του ισχύοντος Ρυθμιστικού  Σχε-
δίου και της λειτουργίας του Οργανισμού, ώστε 
να τεθεί στον πυρήνα των όποιων προτάσεων η 
ανάγκη βελτίωσης της αποτελεσματικότητας 
εφαρμογής του.

n ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΤΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙ-
ΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Επισημαίνεται ότι καθοριστικός παράγοντας για 
την επίτευξη των επιδιώξεων του χωρικού και 
αναπτυξιακού σχεδιασμού αποτελεί η ύπαρξη 
κατάλληλων δομών και διαδικασιών. Η αποτε-
λεσματικότητα στην επίτευξη των στόχων του  
Ρυθμιστικού Σχεδίου, οφείλει να εξασφαλισθεί 
και να υποστηριχθεί από κατάλληλο θεσμικό και 
διοικητικό πλαίσιο.
Η αναζήτηση και εφαρμογή ενός διοικητικού 
σχήματος προσαρμοσμένου στην αποτελεσματι-
κότερη διακυβέρνηση της μητροπολιτικής περι-
οχής θα πρέπει να εναρμονίζεται με τις κατευ-
θύνσεις του Γ.Π.Χ.Σ.Α.Α. 
Για την εξασφάλιση της εφαρμογής του Ρυθ-
μιστικού σχεδίου αλλά και της δυναμικής του 
φορέα είναι απαραίτητες πολιτικές επιλογές για 
την αποκέντρωσή του, η απόδοση αρμοδιοτή-
των πολιτικής και σχεδιασμού του χώρου και η 
σύνδεσή του με τη μητροπολιτική διοίκηση και 
την αιρετή περιφερειακή διοίκηση της χώρας. 
Με βάση τα παραπάνω στην παρούσα φάση το 
ΤΕΕ/ΤΚΜ γνωμοδοτεί μόνο για τα όρια της μελέ-
της επικαιροποίησης  του Ρυθμιστικού Σχεδίου 
Θεσσαλονίκης.

n ΚΡΙΣΙΜΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ Η ΥΠΑΡΞΗ ΔΟΜΩΝ 
ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ
Κρίσιμη παράμετρος για τον προσδιορισμό οποι-
ασδήποτε περιοχής εφαρμογής του νέου Ρυθ-
μιστικού Σχεδίου θα είναι η εφαρμογή δομών 
που θα υποστηρίζουν τη δημοκρατία και την 
αποκέντρωση, όπως το Συμβούλιο Ρυθμιστικού, 
μετά από αξιολόγηση και εναρμόνισή  τους στις 

νέες συνθήκες αλλά και δημιουργία κατάλληλων 
δομών και διαδικασιών για την αποτελεσματι-
κότητα του σχεδιασμού και την υποστήριξη της 
λειτουργίας του ΟΡΘΕ. Χρειάζονται προσεκτικές 
επιλογές και πολιτικές τομές ώστε το επιλεχθέν 
μοντέλο να υποστηρίξει και να προωθήσει την 
ανάπτυξη και τη χωρική συνοχή με τη βέλτιστη 
συνέργεια των συναρμόδιων φορέων. 
Επίσης είναι σημαντικό να διατυπωθούν συγκε-
κριμένοι στόχοι για τη μητροπολιτική περιοχή 
Θεσσαλονίκης οι οποίοι θα καλύπτουν όλους 
τους άξονες της βιώσιμης ανάπτυξης.

n ΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΑ ΟΡΙΑ
Όσον αφορά στα προτεινόμενα διευρυμένα γε-
ωγραφικά όρια του νέου ΡΣΘ θεωρούμε ότι δεν 
αιτιολογείται από καμιά ανάλυση η εξαίρεση από 
την περιοχή μελέτης του  τμήματος του ορεινού 
όγκου του Χολομώντα και των χερσονήσων της 
Χαλκιδικής, όπως και τμήματος του Ν. Κιλκίς 
και του Δήμου Γιαννιτσών.
 Βάσει των παραπάνω το ΤΕΕ/ΤΚΜ προτείνει στα 
διευρυμένα όρια της μελέτης επικαιροπoίησης 
του ρυθμιστικού σχεδίου να περιλαμβάνονται:
• Ο νομός Θεσσαλονίκης 
• Ο νομός Κιλκίς
• Ο νομός Χαλκιδικής 
• Οι δήμοι Αιγινίου και Μεθώνης του Ν. Πιερίας
• Οι δήμοι Πέλλας και Γιαννιτσών του Ν. Πέλλας
• Ο δήμος Πλατέος του Ν.Ημαθίας n

 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΕΕ/ΤΚΜ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ
 

Κρίσιμη παράμετρος 
για τον προσδιορισμό 
οποιασδήποτε περιοχής 
εφαρμογής του νέου 
ρυθμιστικού θα είναι η 
εφαρμογή δομών απο-
κέντρωσης, όπως το 
Συμβούλιο Ρυθμιστικού

Χρειάζονται προσεκτικές 
επιλογές και πολιτικές 
τομές ώστε το επιλεχθέν 
μοντέλο να υποστηρίξει 
και να προωθήσει την 
ανάπτυξη και τη χωρική 
συνοχή με τη βέλτιστη 
συνέργια των συναρμόδι-
ων φορέων. 

Η κατάσταση είναι 
σήμερα προβληματική σε 
όλους τους τομείς: οικι-
στική και πολεοδομική 
οργάνωση, οικονομική 
ανάπτυξη, περιβάλλον 

Είναι αναγκαία η συμ-
μετοχή των μηχανικών, 
αλλά και όλων των 
φορέων, στο σχεδια-
σμό της αναπτυξιακής 
πορείας της περιοχής με 
διαδικασίες ουσιαστικής 
δημοκρατικής διαβού-
λευσης.

YΠΕΧΩΔΕ: 1η πρόταση προς διαβούλευση

YΠΕΧΩΔΕ: 2η πρόταση προς διαβούλευση
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Διαδικασίες για τη θεσμοθέτηση διατμηματικού 
μεταπτυχιακού προγράμματος Πυρηνικής Τεχνο-
λογίας – Ακτινοπροστασίας έχουν δρομολογήσει 
τα τμήματα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχα-
νικών Υπολογιστών και Μηχανολόγων Μηχανικών 
της Πολυτεχνικής σχολής του ΑΠΘ. 
Η σκοπιμότητα, η δομή του προγράμματος και 
το περιεχόμενο των μαθημάτων περιγράφονται 
στην ιστοσελίδα: http://nestoras.ee.auth.gr/
postgradnuctech, ενώ οι εγγραφές θα γίνονται 
από τις 3 ως τις 20 Απριλίου 2008.
Δεδομένου ότι η έγκριση του προγράμματος από 
το υπουργείο παιδείας είναι χρονοβόρα, προγραμ-
ματίζεται να δοθούν, από  Μάιο ως και Οκτώβριο 
2009, τα εξής μαθήματα:
-NT01 Πυρηνική Φυσική, ανίχνευση και μέτρηση 
ακτινοβολιών
-RP01 Ακτινοπροστασία
-NT06 Κύκλος πυρηνικού καυσίμου
-RP02 Κρισιμότητα-ασφάλεια
-NT02 Φυσική Αντιδραστήρων, Κρισιμότητα και 
Σχεδιασμός
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του υποπρογράμ-
ματος, που πιστοποιείται με τις αντίστοιχες εξε-
τάσεις, παρέχεται σχετικό Μεταπτυχιακό Πιστο-
ποιητικό (ΜΠ) και οι φοιτητές θα πιστωθούν αυτά 
τα μαθήματα, όπως προβλέπεται στη δομή του 
προγράμματος, στην περίπτωση που θα γίνουν 
δεκτοί στο πλήρες πρόγραμμα.
Το πρόγραμμα θα λειτουργήσει στο πλαίσιο της 
δωρεάν δημόσιας εκπαίδευσης, δηλαδή χωρίς 
δίδακτρα. Όποιος ενδιαφέρεται καλείται να δη-
λώσει την κατ’ αρχήν πρόθεσή του στη διεύθυνση: 
domis@nestoras.ee.auth.gr n
  

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ 
ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
 

Υποτροφίες ύψους χιλιάδων ευρώ για την πραγ-
ματοποίηση μάστερ στη Γαλλία προκηρύσσει η 
Γαλλική Πρεσβεία στην Ελλάδα, με τη συμμετοχή 
ιδρυμάτων και του επιχειρηματικού κόσμου, στο 
πλαίσιο του προγράμματος VRIκα! Το πρόγραμμα, 
για το οποίο αιτήσεις κατατίθενται μέχρι την 1η 
Μαΐου, στην ιστοσελίδα www.vrika.org, , προ-
σφέρει υποτροφίες σε Έλληνες φοιτητές (22 έως 
27 ετών), που επιθυμούν να ακολουθήσουν μετα-
πτυχιακές σπουδές (MASTER ή MBA) στη Γαλλία. 
Υποστηρίζει καταρχήν τις σπουδές στη μηχανική, 
στα οικονομικά, στην πληροφορική και τις νέες 
τεχνολογίες, στη νομική ή αρχιτεκτονική, χωρίς 
ωστόσο να αποκλείει τις άλλες ειδικότητες.
Η αριστεία είναι το βασικό κριτήριο επιλογής του 
VRIκα! Η Γαλλική Πρεσβεία προσδίδει σε όλους 
τους επιτυχόντες την ιδιότητα του Υπότροφου της 
γαλλικής κυβέρνησης: βοήθεια στην εγκατάστα-
ση, ασφαλιστική κάλυψη, προσωπική παρακο-
λούθηση.
Οι υπότροφοι VRIκα! γίνονται δεκτοί στη Γαλλία στα 
πιο φημισμένα πανεπιστήμια και στις Ανώτατες 
Σχολές (HEC, La Sorbonne, ESSEC, Université 
Pierre et Marie Curie, École Nationale des Ponts 
et Chaussées..), και θα δημιουργήσουν στο μέλ-
λον ένα φυτώριο τρίγλωσσων στελεχών με διπλή 
πολιτιστική ταυτότητα.
Oι χορηγοί του προγράμματος υποτροφιών VRIκα! 
2009 μέχρι σήμερα είναι:
Ακαδημία Αθηνών, Αir France, Crédit Agricole, 
Danone, DCNS, Εmporiki Bank, Geniki Bank, 
Groupama Phoenix, MBDA, Leroy Merlin, Ίδρυ-
μα Στασινόπουλος.  To πρόγραμμα είναι ακόμη 
ανοιχτό για όποιον θα επιθυμούσε να γίνει χορη-
γός. Η Αir France προσφέρει στους 10 πρώτους 
υποτρόφους, το εισιτήριο με επιστροφή Ελλάδα-
Γαλλία.
Εφάπαξ βοηθήματα 3000 € για φοιτητές που επι-
θυμούν να αρχίσουν μια διδακτορική διατριβή ή 
μια διδακτορική διατριβή συνεπίβλεψης, σε συ-
νεργασία με τη Γαλλία. Τα κριτήρια επιλογής θα 
εξαρτηθούν από το ενδιαφέρον των θεματικών 
και την αποτελεσματικότητά της σε διεθνές και 
οικονομικό επίπεδο.
Το πρόγραμμα υποτροφιών VRIκα! συνεργάζεται 
με τις Ανώτατες Σχολές της Γαλλίας: η ESSEC 
Business School Posés-Singapour προσφέρει 
μια υποτροφία για το πρόγραμμα Ph.D (διδακτο-
ρικό στο management) ύψους 20.000 € ετησίως. 
Σε αυτό το ποσόν συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα 
φοίτησης και τα έξοδα διαβίωσης. Οι αιτήσεις 
πρέπει να κατατίθενται στα: α) www.vrika.org, β) 
www.essec.edu/phd.
Επίσης, η École supérieure de Commerce de 
Grenoble προσφέρει άλλες δύο υποτροφίες, 
ύψους 6.000 €, η κάθε μια για ένα μάστερ ειδι-
κότητας. Πληροφορίες και αιτήσεις στα α) www.
vrika.org και β) www.grenoble-em.com. n

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ 
MASTER ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ 
   

Σε επίτιμο διδάκτορα του Τμήματος Πολιτικών 
Μηχανικών του ΑΠΘ θα αναγορευτεί στις 29 Απρι-
λίου ο καθηγητής του Τεχνολογικού Ινστιτούτου 
της Μασαχουσέτης («Massachusetts Institute of 
Technology”-Βοστώνη/Η.Π.Α.), Jerome Connor.
Επί τη ευκαιρία της τελετής αναγόρευσης, που 
θα ξεκινήσει στις 18.30, στην αίθουσα τελετών 
του παλαιού κτιρίου της Φιλοσοφικής Σχολής, ο 
τιμώμενος θα πραγματοποιήσει διάλεξη με θέμα 
τις  προκλήσεις του μέλλοντος  για τους μηχανι-
κούς και την επιστήμη τους (“Future Challenges 
for Civil Engineering”). 
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερό-
μενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Πο-
λιτικών Μηχανικών (Δικτυακός τόπος: www.civil.
auth.gr, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: dsougler@
civil.auth.gr, τηλέφωνο: 2310-995851 και Fax: 
2310-995862).  n

Ο J.CONNOR 
ΕΠΙΤΙΜΟΣ 
ΔΙΔΑΚΤΟΡΑΣ ΣΤΟ ΑΠΘ   

Τη χορήγηση τριών υποτροφιών εξωτερικού σε 
πτυχιούχους του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών 
του ΑΠΘ, προκηρύσσει το Πανεπιστήμιο, από τα 
έσοδα του κληροδοτήματος «Αναστασίου Αναστα-
σιάδη». Οι υποτροφίες αφορούν ευρύτερες σπου-
δές (Ευρώπη ή Αμερική) για πτυχιούχους ηλικίας 
έως 36 ετών, που κατάγονται από  την Ανατολική 
ή Δυτική  ή Βόρεια Θράκη (Ανατολική Ρωμυλία ) 
και κατά προτίμηση από το Σκοπό και τις Σαρά-
ντα Εκκλησίες  Ανατολικής Θράκης και γνωρίζουν 
επαρκώς την ξένη γλώσσα της χώρας στην οποία 
επιθυμούν να συνεχίσουν τις μεταπτυχιακές τους 
σπουδές.
Ως καταγωγή θα λαμβάνεται υπόψη η πατρική και 
μητρική γραμμή των υποψηφίων ή μία από αυτές. 
Οι ενδιαφερόμενοι για τη χορήγηση της υποτρο-
φίας θα πρέπει να υποβάλουν  μέχρι 1/4/2009  
αίτηση – υπεύθυνη δήλωση (το έντυπο χορηγεί-
ται) στο Τμήμα Κληροδοτημάτων του Α.Π.Θ. [2ος 
όροφος κτιρίου Κ. Καραθεοδωρή), τηλ. 2310/99-
5214/,5213, ΦΑΞ: 995211].
Το μηνιαίο ποσό  της υποτροφίας  ανέρχεται στο 
ύψος των οκτακοσίων (800,00€) ευρώ για κάθε 
έναν υπότροφο.Η υποτροφία θα αρχίσει από την 
έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2009-2010 ή το αρ-
γότερο εντός ενός έτους από την έγκριση της υπο-
τροφίας  από το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας και θα έχει διάρκεια αρχι-
κά για ένα (1) ή για δύο (2)  χρόνια για την Ευρώπη 
(ανάλογα με το είδος και τη χώρα μεταπτυχιακών 
σπουδών) και για δύο (2) χρόνια για την Αμερική.  Η 
υποτροφία δύναται να παραταθεί για ένα (1) ή δύο 
(2) χρόνια ακόμη το ανώτερο από τη λήξη.
Η επιλογή των υποτρόφων θα γίνει με πρόταση 
του Δ.Σ. της Θρακικής Εστίας Θεσσαλονίκης και 
απόφαση της Τριμελούς Επιτροπής που όρισε ο 
Αν. Αναστασιάδης και αποτελείται από τον Πρύτα-
νη του Α.Π.Θ., τον Κοσμήτορα της Πολυτεχνικής 
Σχολής του Α.Π.Θ. και έναν Καθηγητή του Α.Π.Θ. 
σε αντικατάσταση του Εισαγγελέα Εφετών Θεσσα-
λονίκης. Όποιος επιλεγεί, από την παραπάνω Τρι-
μελή Επιτροπή θα εξετασθεί υποχρεωτικά γραπτά 
και προφορικά, (άρθρ. 14 Κ. Δ/τος 18/23.8.1941) 
στην ξένη γλώσσα της χώρας μετεκπαίδευσης. Ο 
υποψήφιος θεωρείται ότι επιτυγχάνει στην εξέ-
ταση της ξένης γλώσσας εφόσον συγκεντρώσει 
μέσο όρο βαθμολογίας  τουλάχιστον δέκα τέσσε-
ρα (14) σε βαθμολογική κλίμακα 0-20. Η τελική 
απόφαση ανακήρυξης των υποτρόφων εναπόκει-
ται στην αρμοδιότητα του Γενικού Γραμματέα της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Επί ίσοις 
όροις των υποψηφίων ο υποψήφιος που θα τύχει 
της υποτροφίας θα αναδειχθεί με δημόσια κλή-
ρωση (παρουσία των ενδιαφερομένων).  n

ΤΡΕΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 
ΓΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ 
Π.Μ ΑΠΘ   
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Το ΤΕΕ/ΤΚΜ, μετά από εισήγηση της Μόνιμης 
Επιτροπής Αρχιτεκτονικών Θεμάτων, στο πλαίσιο 
της προβολής των Μηχανικών και ειδικότερα των 
Αρχιτεκτόνων, διοργανώνει σειρά παρουσιάσεων-
διαλέξεων των σημαντικότερων συναδέλφων που 
δραστηριοποιούνται στην Κεντρική Μακεδονία.
Την Τετάρτη 1 Απριλίου 2009 και ώρα 7.30 μ.μ. 
στο αμφιθέατρο του Μουσείου Βυζαντινού Πολι-
τισμού (Λεωφόρος Στρατού 2) θα γίνει η διάλεξη 
από τον αρχιτέκτονα και καθηγητή του Α.Π.Θ. Νίκο 
Καλογήρου με θέμα «Μετα-γραφές ή ασκήσεις 
τοπογραφίας». 
Σχετικά με τη διάλεξη ο καθηγητής Ν. Καλογή-
ρου αναφέρει: 
«Η αυτοκριτική του προσωπικού έργου δεν είναι 
ευχερής, καθώς η συνθετική διαδικασία είναι 
αυτόνομη στο πλαίσιο βέβαια της συγκυρίας και 
του ευρύτερου πολιτισμικού περιβάλλοντος. Η 
προσέγγιση στο σχεδιασμό διαμορφώθηκε από 
τη μόνιμη σχέση με το τμήμα Αρχιτεκτόνων του 
Α.Π.Θ., που αποτελεί  διαχρονική «όαση» στους 
περιορισμένους ορίζοντες της πόλης. Μεγάλο 
μέρος υλοποιημένου έργου αφορά στη μελέτη 
κατοικιών, πρωταρχικών για την αρχιτεκτονική 
συνθέσεων που εκφράζουν καθαρότερα κάποιες 
προσωπικές εμμονές. Οι μελέτες  αστικού σχε-
διασμού ή  δημόσιας αρχιτεκτονικής έγιναν με 
διάφορες αφορμές - συνήθως συμμετοχές σε αρ-
χιτεκτονικούς διαγωνισμούς. Η εγγενής δυσκολία 
εφαρμογής αυτής της κλίμακας στην Ελλάδα 
οδηγεί σε συνθέσεις περισσότερο ελεύθερες, 
ωστόσο η δυνατότητα υλοποίησης αποτελεί πά-
ντα βασική επιλογή της προσέγγισης. Ορισμένες 
ειδικές συνθέσεις μικρής κλίμακας, εσωτερικών 
χώρων ή σχεδιασμού εκθέσεων επιτρέπουν αυ-
ξημένη ελευθερία έκφρασης και δημιουργούν  
ευκαιρίες για πειραματισμούς και δοκιμές.
Η συνολική προσέγγιση μπορεί να χαρακτηριστεί 
ως μεταγραφή και μετάφραση:
• της διαχρονικής τυπολογίας της μεσογειακής 
παράδοσης και του μοντερνισμού σε αρχιτεκτονι-
κές αποφάσεις
• των τοπογραφικών και περιβαλλοντικών και 
κλιματολογικών δεδομένων σε διάταξη και δια-
μόρφωση της επιδερμίδας των κελυφών και
• σε τελευταία ανάλυση, του προϋπολογισμού σε 
επιλογή υλικών και υφής.
Τα παραπάνω διαμορφώνουν ένα προσωπικό ιδί-

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ 
ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

Διάλεξη Ν. Καλογήρου, 1 Απριλίου

ωμα επιτρέποντας τη διαρκή κίνηση με βαθμιαία 
βήματα. Στα πρόσφατα έργα εξερευνώνται νέες γε-
ωμετρίες που επιχειρούν τολμηρότερη προσαρμογή 
της μορφής στη χρήση, σε αντίστιξη με την ακαμψία 
που  διακρίνουμε σήμερα σε ορισμένες παραλλαγές 
του «παραδοσιακού» μοντέρνου που εξακολουθούν 
να κυριαρχούν στην ελληνική σκηνή».    
Ο Νίκος Καλογήρου είναι αρχιτέκτων (Α.Π.Θ., 
1975) με μεταπτυχιακά στο Παρίσι (DEA, EHESS 
1976 και Paris 1 1977, δίπλωμα CRU 1976-79 και 
διδακτορικό Paris 1, 1979).
Είναι καθηγητής και από το 2005 πρόεδρος στο 
τμήμα Αρχιτεκτόνων της Πολυτεχνικής Σχολής 
του Α.Π.Θ., καθώς και ακαδημαϊκός υπεύθυνος 
στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα Περιβαλλοντικού 
Σχεδιασμού του Ε.Α.Π.. 
Έχει δημοσιεύσει περισσότερα από 100 άρθρα σε 
επιστημονικά περιοδικά, καθώς και σε πρακτικά 
ελληνικών και διεθνών συνεδρίων. Έχει συγγρά-
ψει και επιμεληθεί 25 εκδόσεις για την αρχιτε-
κτονική και την πολεοδομία. Ως ενεργός πολίτης 
και ιδρυτικό μέλος της Ένωσης Πολιτών Θεσσα-
λονίκης για το Περιβάλλον και τον Πολιτισμό συμ-
μετέχει στο διάλογο για θέματα της ειδικότητάς 
του παρουσιάζοντας τακτικά τις απόψεις του στον 
ημερήσιο και περιοδικό τύπο, στην τηλεόραση, 
καθώς και από το ραδιόφωνο. 
Το εφαρμοσμένο έργο του στους τομείς της αρχιτε-
κτονικής και αστικής σύνθεσης έχει δημοσιευθεί 
στον ειδικό τύπο, σε εκθέσεις και έχει διακριθεί με 
βραβεία σε αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς. n

Στο πλαίσιο της συνεχώς αυξανόμενης χρήσης 
του ΦΑ στη χώρα μας και ιδιαίτερα  στις αστι-
κές  περιοχές, το ΤΕΕ/ΤΚΜ μέσω της διαρκούς 
ΟΕ του για τις φυσικές, τεχνολογικές και άλλες 
καταστροφές στο φυσικό και αστικό περιβάλλον, 
οργανώνει ημερίδα με θέμα: «Επιπτώσεις από 
διαρροή Φυσικού Αερίου στο αστικό περιβάλ-
λον.  Προβλήματα – Πρόληψη».
Σκοπός της ημερίδας είναι να ενημερώσει μηχα-
νικούς και πολίτες, σχετικά με το υπάρχον δίκτυο 
Φυσικού Αερίου στο πολεοδομικό συγκρότημα 
της Θεσσαλονίκης, κυρίως όμως να αναδείξει πι-
θανές βλάβες και προβλήματα - είτε λόγω αστο-
χίας δικτύου από φυσικά αίτια, είτε λόγω επεμβά-
σεων από τρίτους - που ενδέχεται να προκύψουν 
σε όλες τις κατηγορίες των δικτύων Φυσικού 
Αερίου (δίκτυα μεταφοράς/διανομής/εσωτερικά 
δίκτυα) και τέλος να προτείνει τους τρόπους πρό-
ληψης και αντιμετώπισής τους.
Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 30 
Μαρτίου 2009, ώρα 18:00, στην αίθουσα εκδη-
λώσεων της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Δ. Θεσσαλο-
νίκης (Αλ. Σβώλου & Εθν. Αμύνης).Πληροφορίες: 
Μητρακάκη Αναστασία 2310 883144 (9:00-15:00)

Πρόγραμμα:
• Προσέλευση – Εγγραφές
• Χαιρετισμοί
• Συμπεριφορά υπογείων αγωγών Φυσικού 
Αερίου υπό σεισμική φόρτιση.
Χατζηγώγος Θ. Πολ. Μηχ. - Καθηγητής ΑΠΘ.
Πιτιλάκης Κ. Πολ. Μηχ. - Καθηγητής ΑΠΘ 
Αλεξούδη Μ. Δρ. Πολ. Μηχ.
• Εγκατάσταση και λειτουργία αγωγών Φυσικού 
Αερίου στην πόλη της Θεσσαλονίκης. 
Μπουζάκης Κ. Μηχ. Μηχ. - Καθηγητής ΑΠΘ, 
Πρόεδρος - ΕΠΑ.
• Κίνδυνοι από το Φυσικό Αέριο - Προστασία.
Αρβανιτίδης Κ. Μηχ. Πετρ. - ΔΕΣΦΑ.
• Συμπεριφορά εσωτερικών δικτύων αερίων 
καυσίμων έναντι σεισμού – μέτρα προστασίας.
Πασπαλάς Κ. Μηχ. Μηχ. - ΔΕΣΦΑ.
• Αντιμετώπιση – πυρόσβεση τυχόν πυρκαγιών 
σε θέσεις αστοχίας δικτύου Φυσικού Αερίου.
Παπαδόπουλος Δ. Πολ. Μηχ. - Επιπυραγός 2η 
ΕΜΑΚ.
Τσατσούλας Δ. Δρ Πολ. Μηχ. – Επιπυραγός.
• Εμπειρίες από συμπεριφορά αγωγών Φυσικού 
Αερίου σε προηγούμενους σεισμούς σε διεθνές 
επίπεδο.
Αρβανιτίδης Κ. Μηχ. Πετρ. - ΔΕΣΦΑ.
• Ερωτήσεις – συζήτηση – Συμπεράσματα.
Την οργανωτική επιτροπή αποτελούν οι: Ράλλη 
Πηνελόπη, Λεκίδης Βασίλειος, Χατζηγώγος Θε-
όδωρος, Παπαδόπουλος Δημήτριος, Μητρακάκη 
Αναστασία. n

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 
ΑΠΟ ΔΙΑΡΡΟΗ 
ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 

Ημερίδα, 30 Μαρτίου

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 πραγ-
ματοποιηθεί την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2009, 7:00 
μ.μ. στο Αμφιθέατρο του Τμήματος Αγρονόμων 
και Τοπογράφων Μηχανικών της Πολυτεχνικής 
σχολής του ΑΠΘ.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ   

Ενημερωτικό σεμινάριο, 18 Μαρτίου

Βασική ομιλήτρια της εκδήλωσης θα είναι η κ. 
Βασιλική Μπόσκου, π. επιθεωρήτρια του Υπουρ-
γείου 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 επαγγέλμα-
τος και θα αναφερθεί στη συμπλήρωση των σχε-
τικών εντύπων που συνοδεύουν τη φορολογική 
τους δήλωση.
Πληροφορίες: Βασίλης Εβρένογλου, τηλ. 2310 
883146 n



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

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

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ, με 
θέμα «Μακεδονίας νόμι-
σμα» από τη συλλογή της 
Alpha Bank, 27 Φεβρου-
αρίου – 8 Ιουνίου 2009, 
Αρχαιολογικό Μουσείο 
Θεσσαλονίκης, αίθουαα 
«Μ. Ανδρόνικος» Θεσσα-
λονίκη.

ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ με 
τίτλο «Σημαντικά θέματα. 
Στιγμιότυπα του χρόνου», 
μέχρι 28 Μαρτίου 2009, 
γκαλερί ΕΨΙΛΟΝ (Αλ. 
Σβώλου 7), Θεσσαλονίκη.

ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ 
της Τάσσας Μπιτσάνη - 
Πέτρου, 20 Φεβρουαρίου 
– 22 Μαρτίου 2009, καφέ 
Del Arte (Βασιλικό Θέα-
τρο), Θεσσαλονίκη.

ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ 
του Βησσάρη Μπόρια, μέ-
χρι 3 Απριλίου 2009, Βα-
φοπούλειο (Γ. Βαφόπου-
λου 3), Θεσσαλονίκη.

ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ του Ξενή 
Σαχίνη, μέχρι 27 Μαρτίου 
2009, γκαλερί Ειρμός 
(Καρ. Ντηλ και Λεωφ. Νί-
κης), Θεσσαλονίκη.

ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ 
του Κωστή Τριανταφύλ-
λου, 3 - 28 Μαρτίου 2009, 
γκαλερί Λόλα Νοκολάου 
(Τσιμισκή 52), Θεσσα-
λονίκη.

ΕΚΘΕΣΗ του Άρη Στοΐδη, 
3 - 27 Μαρτίου 2009, 
γκαλερί Tsatsis/Artforum 
(Μητροπόλεως 12 & Βενι-
ζέλου), Θεσσαλονίκη.

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

ΕΚΘΕΣΗ ΓΛΥΠΤΙΚΗΣ του Θόδωρου Παπαδημητρί-
ου, με τίτλο «ΘΟΔΩΡΟΣ Α-ΛΟΓΟΣ, Α-ΤΟΠΟΣ, Α-
ΧΡΟΝΟΣ», 13 Φεβρουαρίου – 22 Μαρτίου 2009, Μα-
κεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Θεσσαλονίκη.

ΕΚΘΕΣΗ τμήματος της συλλογής του συλλέκτη Γιώργου Ολυ-
μπίου, με τίτλο «Το κόκκινο και το άσπρο», (Γεώργιος Ολύμπι-
ος – 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 «Σαράντα κλειδιά», βασι-
σμένη σε λαϊκό παραμύθι της Σκύρου, 22 Νοεμβρί-
ου 2008 – 12 Απριλίου 2009, Πειραματική Σκηνή της 
“Τέχνης”, θέατρο Αμαλία, Θεσσαλονίκη.

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ «Οι Έμποροι», του γάλ-
λου 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 (Τραπεζού-
ντος 5 & Σοφούλη), Θεσσαλονίκη. 
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ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ της Νίκης Ελευθεριάδη, 
17 Μαρτίου - 6 Απριλίου 2009, Αίθουσα Τέχνης 
ATRION (Τσιμισκή 94), Θεσσαλονίκη.

ΘΕΑΤΡΙΚΗ 
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ 
«Βασιλιάς Ληρ» 
του Ουίλλιαμ 
Σαίξπηρ, από 28 
Φεβρουαρίου 
2009, ΚΘΒΕ, Βα-
σιλικό  Θέατρο, 
Θεσσαλονίκη.

ΕΚΘΕΣΗ με τίτλο «Ποδό-
σφαιρο και πολιτισμός», 
με έργα τέχνης, φωτογρα-
φίες, αρχειακό υλικό και 
τρόπαια, μέχρι 12 Απριλί-
ου 2009, Τελλόγλειο Ίδρυ-
μα Τεχνών (Αγ. Δημητρίου 
159Α), Θεσσαλονίκη.

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ 
«Ματωμένος γάμος» του 
Φεδερίκο Γκαρθία Λόρ-
κα, από 6 Μαρτίου 2009, 
ΚΘΒΕ, φουαγιέ κτιρίου 
Εταιρείας Μακεδονικών 
Σπουδών, Θεσσαλονίκη.



ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ 
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «Φορολογία 
Μηχανικών Ε.Ε. – Δήλω-
ση φόρου εισοδήματος 
2009», Τετάρτη 18 
Μαρτίου 2009, ΤΕΕ/ΤΚΜ, 
Αμφιθέατρο Τοπογράφων, 
ΠΣ ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη.

ΗΜΕΡΙΔΑ «Επιπτώσεις 
από διαρροή φυσικού 
αερίου στο αστικό περι-
βάλλον. Κίνδυνοι - πρό-
ληψη», 30 Μαρτίου 2009, 
ΤΕΕ/ΤΚΜ, Θεσσαλονίκη.

ΔΙΑΛΕΞΗ του αρχιτέ-
κτονα και καθηγητή του 
ΑΠΘ, Ν. Καλογήρου με 
θέμα «Μετά-Γραφές ή 
ασκήσεις τοπογραφίας» 
στο πλαίσιο της ενότητας 
«Αρχιτέκτονες στη 
Θεσσαλονίκη» ,Τετάρτη 1 
Απριλίου 2009, Μουσείο 
Βυζαντινού Πολιτισμού, 
Θεσσαλονίκη

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, Θεσσα-
λονίκη.

ΔΙΑΛΕΞΗ του Επίτιμου 
Διδάκτορα του Τμήματος 
Πολιτικών Μηχανικών 
της Πολυτεχνικής Σχολής 
του Α.Π.Θ. Jerome J. 
Connor, καθηγητή του 
«Massachusetts Institute 
of Technology” (Βοστώνη/
Η.Π.Α.), με τίτλο «Future 
Challenges for Civil 
Engineering», 29 Απριλί-
ου 2009, Αίθουσα Τελετών 
του παλαιού κτηρίου της 
Φιλοσοφικής Σχολής του 
ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ

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»

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

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

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

ΣΥΜΠΟΣΙΟ με τίτλο «1ο 
Διεθνές Συμπόσιο και 
Εκπαιδευτικό Εργαστήριο 
Εξέργειας, Ανάλυσης 
Κύκλου Ζωής και Αειφο-
ρίας», 4 – 6 Ιουνίου 2009, 
ELCAS σε συνεργασία με 
την Ευρωπαϊκή δράση 
COST C24 - COSTeXergy 
και το UNEP/SETAC Life 
Cycle Initiative, Νίσυρος.
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EKΘΕΣΗ ΨΗΦΙΑ-
ΚΗΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ 
του Αλέξανδρου 
Δημητριάδη με τίτλο 
«The new Deletions», 
7-21 Μαρτίου 2009, 
Γκαλερί Tettix (Τσιμι-
σκή και Διαλέτη 3), 
Θεσσαλονίκη

ΕΚΘΕΣΗ με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων 
από τη θεμελίωση του κτιρίου Νεδέλκου, 11 Μαρ-
τίου – 24 Απριλίου 2009, Αγιορείτικη Εστία, κτίριο 
Νεδέλκου (Εγνατίας 109), Θεσσαλονίκη.

ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑ-
ΦΙΚΗΣ με τίτλο 
«Αλέκος Φασιανός: 
άγνωστα έργα από 
τη συλλογή Στέφα-
νου Ζαχαριάδη», 
25 Φεβρουαρίου 
- 26 Απριλίου 2009, 
Κάζα Μπιάνκα 
(Β. Όλγας 180 & 
Σοφούλη), Θεσσα-
λονίκη.

ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ «Δεσμοί Ύλης» με έργα Ελλήνων και Κινέζων δημιουργών, 3 - 29 Μαρτίου 2009, Κέντρο 
Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης, καθώς και στο βιβλιοπωλείο του Μορφωτικού Ιδρύματος Εθνικής Τραπέζης 
(Τσιμισκή 11), Θεσσαλονίκη.



ΒΡΑΒΕΙΑ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ… ΤΑΞΗΣ
Λάρισα και Αγρίνιο οι νικητές του διαγωνισμού του ΣΕΠΟΧ
Επιμέλεια: Ηλίας Μπεριάτος*
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n ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Η μελέτη του Γ.Π.Σ Δήμου Αγρινίου ανατέθηκε από 
τη Δημοτική αρχή τον Ιούλιο του 2003 εστιάζοντας 
σε ένα κύριο στόχο: το Τοπικό Χωροταξικό Σχέδιο 
του Καποδιστριακού Δήμου να γίνει το κύριο εργα-
λείο με το οποίο θα συντελεσθεί η αστική ολοκλή-
ρωση της πόλης αποκτώντας όλες τις κοινωνικές, 
παραγωγικές και τεχνικές υποδομές και εξυπη-
ρετήσεις που θα την αναδείξουν ως μια σύγχρονη, 
αξιοβίωτη και ελκυστική πόλη στην υποβαθμισμένη 
αναπτυξιακά Δυτική Ελλάδα. 

Στρατηγικοί στόχοι του Γ.Π.Σ. Αγρινίου
Στα πλαίσια των αρχών της αειφόρου χωρικής 
ανάπτυξης το νέο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο 
χαρακτηρίζεται από τρία καθοριστικής σημασίας 
χωρικά πεδία: την ισόρροπη πολυκεντρική ανάπτυ-

Πανελλήνιο διαγωνισμό Πολεοδομίας – Χωρο-
ταξίας διενήργησε ο Σύλλογος Ελλήνων Πολε-
οδόμων – Χωροτακτών (ΣΕΠΟΧ) με σκοπό να 
αναδειχθούν οι καλές πλευρές του σχεδιασμού 
στις ελληνικές πόλεις και περιοχές και να προ-
βληθούν με κάθε τρόπο οι φορείς της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης καθώς και οι αντίστοιχοι μελε-
τητές - πολεοδόμοι και χωροτάκτες που δημι-
ουργούν ένα καλύτερο χώρο ζωής για το παρόν 
και το μέλλον. 
Στόχος του ΣΕΠΟΧ είναι επίσης να ενθαρρυν-
θούν οι ΟΤΑ της χώρας μας για περισσότερες 
ελληνικές συμμετοχές στην αντίστοιχη ευρω-
παϊκή διοργάνωση. Σημειωτέον ότι ο ΣΕΠΟΧ 
είναι ο αρμόδιος και εξουσιοδοτημένος φορέ-
ας για την επιλογή και την τελική έγκριση των 
ελληνικών υποψηφιοτήτων συμμετοχής στον 
Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Πολεοδομίας – Χωρο-
ταξίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πολεοδό-
μων (ECTP). O πρόσφατος διαγωνισμός με την 
ανάδειξη των καλών σχεδιαστικών παρεμβά-
σεων των ΟΤΑ συμβάλλει στην επίτευξη των 
προαναφερθέντων σκοπών, πράγμα αναγκαίο 
και πολλαπλά ωφέλιμο και χρήσιμο για όλους: 
την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τους πολίτες και τους 
μελετητές - σχεδιαστές του χώρου των οποίων 
ο επιστημονικός και κοινωνικός ρόλος δεν έχει 
αναγνωριστεί δεόντως από την πολιτεία. 
Η απονομή των βραβείων έγινε στις 19 Δεκεμ-
βρίου 2008 στην κατάμεστη αίθουσα διαλέξεων 
του Μουσείου Μπενάκη, στην Αθήνα. Την εκ-
δήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο πρό-
εδρος της Επιτροπής Αειφόρου Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος της ΚΕΔΚΕ κ. Γιώργος Κοτρω-
νιάς, Δήμαρχος Λαμιέων (ο οποίος συνέβαλλε 
αποφασιστικά στην πραγματοποίηση της έκδο-
σης του ειδικού λευκώματος που έγινε δυνατή 
με την ευγενή χορηγία της ΚΕΔΚΕ) καθώς και 
δήμαρχοι και άλλοι αιρετοί των βραβευθέντων 
ΟΤΑ. Επίσης διαβάστηκε και μήνυμα του προ-
έδρου του ΤΕΕ κ. Γ. Αλαβάνου καθώς και του 
Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ κ. Σ. Καλογιάννη.
Ο διαγωνισμός αφορούσε τόσο τη Χωροταξία 
όσο και την Πολεοδομία. Το βραβείο στην πρώ-
τη κατηγορία απέσπασε ο Δήμος Αγρινίου για 
τη μελέτη «Νέο Γ.Π.Σ. Δήμου Αγρινίου» και 
στη δεύτερη κατηγορία ο Δήμος Λάρισας για τη 
μελέτη «Αναβάθμιση Ιστορικού Κέντρου Λάρι-
σας». Συμμετείχαν 17 δήμοι με 20 μελέτες.

ξη και τη συνεχή και ισόρροπη ανάπτυξη σχέσεων 
πόλης – υπαίθρου, την ισότητα πρόσβασης στα βα-
σικά δίκτυα μεταφορών ενέργειας και επικοινωνιών 
ανάμεσα στις πολεοδομικές ενότητες και περιοχές 
του Δήμου και τη σωστή διαχείριση και ανάδειξη 
των φυσικών πόρων και της πολιτισμικής κληρονο-
μιάς της περιοχής.

Κύρια σημεία της Πρότασης
Η τελική πρόταση πολεοδομικής οργάνωσης και 
βιώσιμης ανάπτυξης του Δήμου προβλέπει ως προ-
γραμματικό μέγεθος για ολόκληρο το Δήμο το 2020 
πληθυσμό 63.530 κατοίκους και το 2012 59.624 κατ., 
σε σχέση με τις 54.253 κατ. που είχε με την απογρα-
φή του 2001 και τους 42.849 που είχε το 1971.
Με την επιδίωξη την κατά το δυνατόν μεγαλύτερη εκ-
πλήρωση των στρατηγικών στόχων του ΓΠΣ οι σημα-

*  Πρόεδρος Συλλόγου Ελλήνων Πολεοδόμων 
– Χωροτακτών (ΣΕΠΟΧ),

    Καθηγητής χωρικού και περιβαλλοντικού  
σχεδιασμού στο ΤΜΧΠΠΑ- Π.Θ
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ντικότερες προτάσεις του είναι οι ακόλουθες:
1. Ο καθορισμός και η διαχείριση τεσσάρων Περιο-
χών Ειδικής Προστασίας στα πλαίσια και του στόχου 
για τη συστηματική προστασία, ανάδειξη και αξιο-
ποίηση των φυσικών και πολιτιστικών πόρων της 
περιοχής
2. Ο καθορισμός περιοχών περιορισμού ή ελέγχου 
της δόμησης (ΠΕΠΔ) 
3. Η δημιουργία συγκεκριμένων περιοχών χωροθέ-
τησης παραγωγικών δραστηριοτήτων του δευτερο-
γενούς και τριτογενούς τομέα παραγωγής στα πλαί-
σια εκπλήρωσης του πρώτου,  τρίτου και τέταρτου 
στρατηγικού στόχου του νέου ΓΠΣ για ανάδειξη του 
ισχυρού ρόλου του Αγρινίου, της οικονομικής του 
ανασυγκρότησης, της ανάπτυξης και εξυγίανσης 
των τομέων παραγωγής και της αστικής του ολο-
κλήρωσης.
4. Ο στόχος της «αστικής ολοκλήρωσης» του πολεο-
δομικού συγκροτήματος προωθείται παράλληλα και 
ισότιμα με το στόχο για την ισόρροπη ανάπτυξη και 
την κοινωνική συνοχή με την ενίσχυση του Αγρινίου 
με σημαντικές κοινωνικές και πολιτισμικές εγκατα-
στάσεις και εξυπηρετήσεις, οι οποίες στη μεγάλη 
τους πλειοψηφία χωροθετούνται στις χαμηλού εισο-
δήματος δυτικές και νοτιοδυτικές υποβαθμισμένες 
περιοχές της πόλης
5. Η δημιουργία πολυκεντρικής πόλης από μονοκε-
ντρική που είναι σήμερα 
6. Ιδιαίτερη έμφαση έχει εστιάσει η μελέτη στην 
αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος. Κύριο πο-
λεοδομικό εργαλείο γι’ αυτή την αναβάθμιση αποτε-
λεί η δημιουργία ενός ενιαίου δικτύου κύριων πεζό-
δρομων – παρκόδρομων και κύριων πορειών πεζών 
που συνθέτουν ένα γραμμικό πλέγμα πρασίνου, το 
οποίο ενοποιεί όλους τους κύριους χώρους πρασί-
νου (πάρκα – πλατείες) της πόλης καθώς και τους 
χώρους κοινωνικών εγκαταστάσεων σε ένα ενιαίο 
δίκτυο.
7. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της μελέτης του νέου 
ΓΠΣ συνιστά η ενίσχυση της σχέσης της πόλης με 
τους οικισμούς της υπαίθρου στα πλαίσια ανάδειξης 
της ανοικτής πόλης του Καποδιστριακού Δήμου και 
της κατά το δυνατόν ισόρροπης ανάπτυξης των οι-
κισμών του Δήμου με αυτήν του πολεοδομικού συ-
γκροτήματος (Αγρίνιο, Αγ. Κωνσταντίνος, Δοκίμι).
Στο πλαίσιο αυτό διακρίνονται τρεις επιμέρους ενό-
τητες οικισμών για την καλύτερη δυνατή αντιμετώ-
πιση των προβλημάτων τους, την πλέον ισόρροπη 
κατανομή του κοινωνικού εξοπλισμού και την ενί-
σχυση των σχέσεων / συνδέσεων μεταξύ τους:
• Η υποενότητα των δυτικών οικισμών του κάμπου 
(τα παραδοσιακά καπνοχώρια) (Πλάτανος, Καλύβια, 
Αγ. Γεώργιος)
• Η υποενότητα των περιαστικών οικισμών (Βελού-
χι, Λεύκα, Μπούζιο, Γιαννούζι, Στρογγυλαίϊκα, Αγ. 
Ιωάννης Ρηγανάς, Ακροπόταμος ή Τροχός, Κοκκι-
νοπύλια, Καμαρούλα, Διαμανταίϊκα)
• Η υποενότητα των ορεινών οικισμών (Αγ. Νικόλαος, 
Σχίνος, Λιαγκαίϊκα, Πυργί, Ραϊνές, Σκουτεσιάδα)
Τέλος η μελέτη όχι μόνο δεν αποφεύγει, αλλά 
προτείνει το Αγρίνιο να αναπτύξει στενότερες συ-
νεργασίες με γειτονικούς του Δήμους (στα πλαίσια 
και των παλαιότερων σκέψεων για την δημιουργία 
Συμπολιτειών και των νεότερων εισηγήσεων για με-
γαλύτερους, ισχυρότερους και πλέον αποδοτικούς 
Καποδιστριακούς Δήμους) με βάση κοινά χαρακτη-
ριστικά, δυνατότητες, προοπτικές αλλά και κοινά 
προβλήματα και αδυναμίες.

n ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
Αναβάθμιση του ιστορικού κέντρου της Λάρισας Αρ-
χές πολεοδομικού και αστικού σχεδιασμού 
Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε από το Δήμο στην ανάδει-
ξη της περιοχής του ευρύτερου ιστορικού κέντρου 
που αποτέλεσε τον πυρήνα εξάπλωσης της πόλης 
ήδη από τα αρχαία χρόνια. Στην περιοχή αυτή απο-
τυπώνονται στοιχεία από τη μακρόχρονη διαδρομή 
της που συνθέτουν το σύνολο των εμπορικών, διοι-
κητικών, πολιτιστικών και ψυχαγωγικών δραστηρι-
οτήτων. 
Εκπονήθηκαν μελέτες, οι οποίες είχαν ως στόχους 
τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και του περιβάλ-
λοντος, τη λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση 
της κεντρικής περιοχής και την ανασυγκρότηση των 
στοιχείων που συνθέτουν την ταυτότητα και τη φυ-
σιογνωμία της. 

Υλοποίηση - συνοπτική περιγραφή παρεμβάσεων 
- Διαμόρφωση πεζοδρόμων - πεζοδρομίων
Ο σχεδιασμός όλων των πεζοδρόμων συνοδεύεται 
από αρχιτεκτονική μελέτη τοπίου του περιβάλλοντος 
φυσικού χώρου καθώς και ιδιαίτερη αρχιτεκτονική 
μελέτη του αστικού διακόσμου. Σ’ αυτόν το σχεδια-
σμό δόθηκε η ανθρώπινη κλίμακα έτσι ώστε οι δη-
μότες να νοιώθουν όλα τα νέα στοιχεία των διαμορ-
φώσεων οικεία και λειτουργικά. Το στοιχείο του νε-

ρού χρησιμοποιήθηκε με γλυπτά και απλής μορφής 
σιντριβάνια σε πολλά σημεία των πεζοδρόμων και 
μικρά γλυπτά έργα τέχνης εντάχθηκαν σε διαδρομές 
δίπλα από τους περιπατητές οι οποίοι μπορούν να τα 
αγγίξουν, να τα θεωρήσουν «δικά τους» ως μέρος 
της καθημερινότητάς τους. Πολλά καθιστικά δια-
φόρων μορφών προσφέρουν ξεκούραση στους πε-
ραστικούς. Η διαμόρφωση των επιστρώσεων είναι 
λιτή, λειτουργική και καλαίσθητη. Αν και κάθε πεζό-
δρομος έχει το δικό του ‘χαρακτήρα’ ανάλογα με τη 
θέση τη λειτουργία του, το χρόνο κατασκευής, ακόμη 
και το προσωπικό στίγμα κάθε αρχιτέκτονα, υπάρ-
χουν επαναλαμβανόμενα μοτίβα που διατρέχουν όλο 
το μήκος των πεζοδρόμων και πεζοδρομίων δηλώ-
νοντας τη συνέχεια του χώρου. 

Ανάπλαση πλατειών 
Οι μελέτες για την ανακατασκευή και την ανάπλαση 
των μεγαλύτερων πλατειών (Κεντρική και Ταχυδρο-
μείου) εντάχθηκαν στην ενιαία λογική του ολοκλη-
ρωμένου σχεδιασμού του ιστορικού κέντρου και 
διέπονται από τις ίδιες αρχές αντιμετώπισης. Εκ-
πονήθηκαν από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου 
με τη συνεργασία της γλύπτριας τοπίου Ν. Γκόλαντα 
σε θέματα διαμόρφωσης των επιστρώσεων και των 
γλυπτών σιντριβανιών. Συνδέονται με το δίκτυο πε-
ζοδρόμων -διευρυμένων πεζοδρομίων και αποτε-
λούν πλέον ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία της 
ταυτότητας και της ζωής της πόλης

Ανάπλαση του Φρουρίου 
Με την ολοκλήρωση της μελέτης θα προχωρήσει 
άμεσα το έργο της αναστήλωσης του Μπεζεστένι 
με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση από το ΘΗΣΕΑ 
το 2009. Στόχος του Δήμου είναι η αναβίωση του 
πνεύματος της παλαιάς παραδοσιακής αγοράς, σε 
συνδυασμό με τη σημερινή δυναμική της πόλης και 
η δημιουργία ενός πόλου έλξης πολιτιστικών και 
κοινωνικών δραστηριοτήτων. 
Διατηρείται η κατοικία ως βασική χρήση και δίδονται 
νέες χρήσεις κυρίως πολιτιστικές και κοινωνικές 
σε ορισμένα ισόγεια κτίσματα. Η περιοχή και τα ΟΤ 
χαρακτηρίζονται με ειδικούς κανονιστικούς όρους 
δόμησης. Συγκεκριμένα εφαρμόζονται: επιλεκτική 
αποκατάσταση όψεων, αρχιτεκτονικές προσεγγίσεις 
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Τα βραβεία 
Στην κατηγορία «Χωροταξία»  
1ο Βραβείο: στον Δήμο Αγρινίου για τη μελέτη 
«Νέο Γ.Π.Σ. Δήμου Αγρινίου».
2ο Βραβείο: στο Δήμο Καβάλας για τη μελέτη 
«Νέο Γ.Π.Σ. Καβάλας».
Στην κατηγορία «Πολεοδομία»  
1ο Βραβείο: στο Δήμο Λάρισας για τη μελέτη 
«Αναβάθμιση Ιστορικού Κέντρου Λάρισας».
2ο Βραβείο: στο Δήμο Ξάνθης για τη μελέτη 
«Γ.Π.Σ. Ξάνθης».
3ο Βραβείο:  Κρίθηκε ότι πρέπει να δοθεί ισότιμα 
στις  μελέτες  των Δήμων Πόρου και Άργους:
α)   στο Δήμο Άργους για τη μελέτη «Αναβάθμιση 
των αρχαίων μνημείων και συνόλων της πόλης του 
Άργους».
β) στο Δήμο Πόρου για τις μελέτες «Αναβάθμιση 
της γειτονιάς Καστέλι & των προσβάσεών της» 
και «Αποκατάσταση, προστασία και ανάδειξη του 
φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος του παρα-
δοσιακού οικισμού του Δήμου Πόρου»
Επίσης δύο ακόμα μελέτες θεωρήθηκαν  ότι ήσαν 
άξιες επαίνου:
1ος Έπαινος: στο Δήμο Θεσσαλονίκης για τη με-
λέτη «ΝΑ πύλη εισόδου της Θεσσαλονίκης»
2ος Έπαινος: στο Δήμο Κοζάνης για τη μελέτη  
«Πολεοδομικές παρεμβάσεις στη ΖΕΠ Κοζάνης»
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, λειτούργησε 
έκθεση των έργων όλων των Δήμων που συμμε-
τείχαν στο Διαγωνισμό του ΣΕΠΟΧ. Επίσης την 
ίδια μέρα, πριν από την απονομή των βραβείων,  
έλαβε χώρα διεθνές συμπόσιο με θέμα «Κατο-
χύρωση και πιστοποίηση του επαγγέλματος του 
πολεοδόμου-χωροτάκτη στην Ευρώπη και στην 
Ελλάδα» το οποίο  παρακολούθησαν πάνω από 
300 άτομα. Στη Συνάντηση μίλησαν εκπρόσωποι 
των Εθνικών Συλλόγων Πολεοδόμων από τη Γαλ-
λία, (A. Bouche –Florin), Ρουμανία (T. Frorescu), 
Κύπρο (Γ. Φαίδωνος) και Μ. Χουσιανάκου. 

ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΡΟΠΗ 
Τα μέλη της κριτικής επιτροπής, η οποία πραγμα-
τοποίησε την αξιολόγηση των υποβληθέντων φα-
κέλων με τις προτάσεις (μελετών και έργων) των 
αντίστοιχων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
ήσαν τα ακόλουθα (όλα μέλη του ΣΕΠΟΧ):
1. Αθανάσιος Αραβαντινός, ομότιμος καθηγητής 
ΕΜΠ (πρόεδρος της επιτροπής)
2. Χρυσάνθη Αραμπατζή, πολεοδόμος -χωροτά-
κτης
3. Κωστής Γκάρτζος, αρχιτέκτων - πολεοδόμος  
4. Σάββας Κονταράτος αρχιτέκτων -πολεοδόμος,  
ομότιμος καθηγητής ΑΣΚΤ
5. Κώστας Λιακόπουλος πολεοδόμος - χωροτά-
κτης  
6. Παύλος Λουκάκης, πολεοδόμος -χωροτάκτης 
ομότιμος καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου
7. Φανή Μπαζού πολεοδόμος –χωροτάκτης 
Όλες οι συνεδριάσεις της  Κριτικής  Επιτροπής 
έγιναν στα γραφεία του συλλόγου οδός Γαμβέτα 
6, Αθήνα n

για την ανάλογη αντιμετώπιση του αστικού εξο-
πλισμού στο ιστορικό τμήμα (φωτιστικά, καθιστι-
κά, βρύσες, κιόσκια, γλυπτά, υγρά στοιχεία κτλ), 
προστασία της φυσικής και κοινωνικής δομής, 
αξιολόγηση των ακάλυπτων χώρων και διαμόρ-
φωσή τους, βελτίωση συνθηκών υγιεινής.

Διαμόρφωση χώρων στάθμευσης 
Σε δημοτικές εκτάσεις στην κεντρική περιοχή 
της πόλης διαμορφώθηκαν τέσσερις νέοι χώροι 
στάθμευσης εκτός οδού, χωρητικότητας 600 πε-
ρίπου θέσεων. Οι θέσεις που διατέθηκαν ισοδυ-
ναμούν με το σύνολο των νόμιμων και παράνομων 
θέσεων που καταργήθηκαν με την πεζοδρόμηση. 
Αποφασίστηκε δε, ειδικά στην περιοχή αυτή, να 
μην επιτρέπεται η κατασκευή θέσεων στάθμευ-
σης στις νέες οικοδομές επί των πεζοδρόμων, 
προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των 
διερχομένων αυτοκινήτων. 

Διαμόρφωση ποδηλατόδρομων 
Η Λάρισα ήταν από τις πρώτες πόλεις που δήλωσε 
συμμετοχή στο πρόγραμμα του Υπουργείου Με-
ταφορών και Επικοινωνιών «Ένταξη στο Εθνικό 
Πρόγραμμα Οδικής Ασφάλειας έργων υλοποίη-
σης παρεμβάσεων για την ασφαλή κυκλοφορία 
ποδηλάτων και την κατασκευή ποδηλατοδρόμων» 
και προχώρησε στην υλοποίηση της Α’ φάσης του 
δικτύου ποδηλατοδρόμων, με βάση τη μελέτη που 
εκπονήθηκε από το Ε. Μ. Π. , με την επιστημονι-
κή στήριξη του καθηγητή Θ. Βλαστού καθώς και 
τις μελέτες εφαρμογής της Τεχνικής Υπηρεσίας 
του Δήμου. Το έργο ολοκληρώθηκε το 2003 με 
συνολικό μήκος ποδηλατοδρόμων 10χλμ και προ-
βλεπόμενη μελλοντική επέκταση 54χλμ. Βασικές 
επιλογές σχεδιασμού της μελέτης υπήρξαν: η 
ισόρροπη κάλυψη με ποδήλατο των συνδέσεων 
του υπερκέντρου της πόλης προς όλες τις κατευ-
θύνσεις, η προσέγγιση των κυριότερων πόλων έλ-
ξης της πόλης, με προτεραιότητα στα σχολικά συ-
γκροτήματα, η ένταξη στις βασικές αρτηρίες της 
πόλης, η σύνδεση με το ποδήλατο του Πηνειού με 
το κέντρο της πόλης και η σύνδεση των αρχαιολο-

γικών χώρων με το κέντρο. 

Διαμορφώσεις στην κοίτη του Πηνειού ποταμού 
Βασικό στοιχείο των μελετών και των έργων της 
ανάπλασης του ιστορικού κέντρου ήταν η ένταξη 
στο αστικό περιβάλλον της περιοχής του Πηνειού 
ποταμού, αναδεικνύοντας τη ζωογόνο σχέση της 
πόλης με το ποτάμι της που είχε χαθεί τα τελευ-
ταία χρόνια. Με βάση την εγκεκριμένη χωροταξι-
κή μελέτη για τα οκτώ χλμ μήκους του ποταμού 
εντός της πόλης η Τεχνική Υπηρεσία προχώρησε 
σε μελέτες εφαρμογής με στόχο την εξυγίανση 
της περιοχής την αναβάθμιση του περιβάλλοντος 
και τη δημιουργία ήπιων και ελκυστικών παρεμ-
βάσεων ώστε να ξαναβρούν να αγαπήσουν και να 
προστατέψουν οι Λαρισαίοι το ποτάμι τους.

Αξιολόγηση των παρεμβάσεων 
Οι προαναφερθείσες παρεμβάσεις άλλαξαν κατά 
πολύ τον απρόσωπο χαρακτήρα της κεντρικής πε-
ριοχής και επηρέασαν αναμφισβήτητα όλες της 
πλευρές της κοινωνικής και εμπορικής ζωής. Οι 
αντιδράσεις των δημοτών, μετά από μία μικρή πε-
ρίοδο προσαρμογής, ήταν ιδιαίτερα θετικές: 
• Οι μόνιμοι κάτοικοι των πεζοδρόμων είναι 
ικανοποιημένοι λόγω της έλλειψης θορύβου και 
ρύπανσης και της εξασφάλισης κοινόχρηστου χώ-
ρου «αυλής» στις πολυκατοικίες τους. 
• Οι καταστηματάρχες είναι επίσης ικανοποιημέ-
νοι λόγω της κατακόρυφης αύξησης του τζίρου 
τους και της βελτίωσης των συνθηκών εργασίας. 
• Όλοι οι δημότες και επισκέπτες κυκλοφορούν 
στο κέντρο της πόλης με άνεση σε ένα καλαίσθητο 
περιβάλλον. Ο περίπατος στην αγορά είναι πλέον 
μια επιδίωξη και ευχάριστη ενασχόληση. 
• Με την πεζοδρόμηση η κυκλοφορία των αυτο-
κινήτων διοχετεύτηκε σε λιγότερες αρτηρίες ενώ 
ελαττώθηκε η μόλυνση της ατμόσφαιρας του κέ-
ντρου της πόλης με τη μείωση των εκπεμπόμενων 
αέριων ρύπων των οχημάτων και την αύξηση του 
ποσοστού πράσινων χώρων.

BPABEIA XΩPOY KAI... TAΞHΣ 
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Έκθεση με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων 
από τη θεμελίωση του κτιρίου Νεδέλκου δι-
οργανώνει έως τις 24 Απριλίου η διοίκηση της 
Αγιορειτικής Εστίας, η οποία φιλοξενείται πλέον 
στο ιστορικό κτίριο. Αναφέρεται στο ιστορικό της 
οικογένειας Νεδέλκου, τη μεγάλη εθνική, κοινω-
νική, επιστημονική συμβολή του ιατρού Κωνστα-
ντίνου Νεδέλκου και τις περιπέτειες του κτιρίου, 
τις καταστροφές, τις απειλές κατεδάφισης και 
τελικά, τη διάσωση και αξιοποίησή του. 
Η Έκθεση, χωρισμένη σε 5 ενότητες, περιλαμβάνει:
1. Την  Θεσσαλονίκη και την Εγνατία Οδό των αρ-
χών του 20ου αιώνα, το ιστορικό της οικογένειας 
Νεδέλκου, της ανέγερσης της κατοικίας στην ελ-
ληνική συνοικία της Παναγούδας και την κοινωνι-
κή και επιστημονική δραστηριότητα του Κωνστα-
ντίνου Νεδέλκου.
2. Τη δραματική περίοδο από το 1978 έως το 
1994, με το χαρακτηρισμό του κτιρίου ως «κόκ-
κινου» μετά το σεισμό του 1978, την εγκατάλειψή 
του από την οικογένεια Νεδέλκου, τις απόπειρες 
απαλλοτρίωσης και κατεδάφισης, τη σταδιακή 
παρακμή και διάλυσή του.
3. Την περίοδο της ανάθεσης μελέτης (1995)  απο-
κατάστασης και επανάχρησης του διατηρητέου 
κτιρίου από το Δήμο Θεσσαλονίκης με χρηματοδό-
τηση της «Πολιτιστικής Πρωτεύουσας», τα πρώτα 
έργα στατικής επάρκειας, στήριξης του κτιρίου και 
αποκατάστασης της πρόσοψής του κ.λ.π.

4. Τη νέα Μουσειολογική - Μουσειογραφική Με-
λέτη (2006) ολοκλήρωσης εργασιών στο κτίριο, 
διαμόρφωσης των χώρων, ώστε να  φιλοξενη-
θούν η Έκθεση των Κειμηλίων του Πρωτάτου και 
οι λοιπές μελλοντικές δραστηριότητες της Αγιο-
ρειτικής Εστίας, στην οποία παρεχωρήθη από το 
Δήμο Θεσσαλονίκης.
5. Την περίοδο λειτουργίας της Αγιορειτικής Εστί-
ας με τη φιλοξενία στο κτίριο των δραστηριοτήτων 
της, (Συνεδρίων, Εκθέσεων, Εκδόσεων, Ερευνών, 
Βιβλιοπωλείου, Βιβλιοθήκης, Αρχείων κλπ.).
Στην ολοκλήρωση της Έκθεσης συμβάλλουν οι 
εταιρίες μελέτης των δύο περιόδων, το Αρχείο 
Νεδέλκου που συγκρότησε η Αγιορειτική Εστία, 
η πρόσφατη έρευνα στην 4η Εφορεία Νεοτέρων 
Μνημείων, στο Κέντρο Ιστορίας και στη Δ/νση 
Κτηματολογίου του Δήμου Θεσσαλονίκης κ.λ.π. 
με τη βοήθεια του μουσειολόγου Δαμιανού Κων-
σταντινίδη και του γραφίστα Γιάννη Οικονομίδη.
Πληροφορίες: Κτίριο Νεδέλκου, Εγνατίας 109, 
Τηλ. 2310 263 308, Fax. 2310 250 648, Email. 
agestia@otenet.gr n
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Στην «Ορθολογική αρχιτεκτονική και την απελευ-
θέρωσή της από τα δεσμά του μέλλοντος» αναφέ-
ρεται το ομότιτλο βιβλίο του Άγγελου Ζαχαριάδη, 
μέσα σε 232 σελίδες. Όπως επισημαίνει ο συγγρα-
φέας, πρόκειται ουσιαστικά για ένα βιβλίο φιλολο-
γικό, που αναφέρεται στην αρχιτεκτονική ως φιλο-
σοφία και όχι με τη στενή της έννοια, η οποία κατά 
κανόνα επικεντρώνεται στην τεχνολογία.  
Ο κύριος τίτλος επομένως, «Ορθολογική Αρχιτε-
κτονική», δεν αναφέρεται σε άλλο ένα είδος αρχι-
τεκτονικής, αλλά στην έννοια που πρέπει να έχει ο 
αρχιτεκτονικός σχεδιασμός σήμερα (στη μεταβιο-
μηχανική εποχή) στα ανθρώπινα δρώμενα.
Δίνεται ιδιαίτερο βάρος στον πλούτο της αρχιτε-
κτονικής, καθώς θεωρείται ότι η αφετηρία της 
ήταν πριν και από την εμφάνιση του ανθρώπου, 
με την αιώνια παρουσία της στη φύση.  Η αρχιτε-
κτονική αυτή της φύσης, ενέπνευσε τον άνθρωπο 
να δημιουργήσει τη δική του αρχιτεκτονική στα 
έργα του. Άρα πρόκειται για μια διαφορετική 
προσέγγιση της αρχιτεκτονικής, με αφετηρία στο 
παρελθόν και το βλέμμα στο μέλλον.
Η διαφορά έγκειται στη θεώρηση ότι η αρχιτε-
κτονική υπάρχει παντού και όχι μόνο σε όλες τις 
ανθρώπινες δραστηριότητες.  Με αυτή την έννοια, 
το φυσικό περιβάλλον ως καθοριστικός παράγο-
ντας στην αρχιτεκτονική, οδηγεί στην εντοπιότητα 
και όχι στην παγκοσμιοποίησή της.  Και κατ’ αυτό 
τον τρόπο αναδεικνύεται ο καθοριστικός ρόλος 
της ελληνικής φύσης στην εξέλιξη της αρχιτε-
κτονικής, η οποία φύση την οδήγησε στο επίπεδο 
εκείνο που την ανέδειξε σε (παγκόσμιο) πρότυπο 
της αρχιτεκτονικής.
Θεωρώντας ότι η αρχιτεκτονική έχει ιδιαιτερότητες 
και μια διαχρονικά έντονη παρουσία στην Ελλάδα, 
επιχειρείται η φιλοσοφική και ιστορική ανάλυσή 
της.  Από την αναδρομή αυτή αναδεικνύονται οι 
ιδιαιτερότητες της ελληνικής αρχιτεκτονικής, κάθε 
μια από τις διαφορετικές φάσεις της οποίας συνι-
στά μια ξεχωριστή αρχιτεκτονική φιλοσοφία.
Σε μια παράλληλη ιστορική αναδρομή της ελ-
ληνικής και δυτικοευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής, 
καταδεικνύονται τα σημεία σύγκλισης, απόκλι-
σης και αλληλεπίδρασης, για να καταλήξει το 
βιβλίο στη σημερινή μεταβιομηχανική εποχή και 
να τονιστεί η κρίσιμη καμπή στην οποία βρίσκε-
ται η ελληνική αρχιτεκτονική.  Υποστηρίζεται δε, 
ότι η ελληνική αρχιτεκτονική δεν θα πρέπει να 
ακολουθήσει τις αδιέξοδες πορείες της παγκο-
σμιοποιημένης διεθνούς αρχιτεκτονικής, αλλά να 
χαράξει και πάλι μια δική της πορεία, ανατρέχο-
ντας στο δικό της παρελθόν και αξιοποιώντας τον 
πλούτο των προτύπων της. 
Πληροφορίες: University Studio Press, Αρμε-
νοπούλου 32, 54635 Θεσσαλονίκη, Τηλ. 2310 
208731 www.universitystudiopress.gr, info@
univestity-studiopress.gr n

«ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ»
 του Άγγελου Ι. Ζαχαριάδη
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ΕΞΟΦΘΑΛΜΕΣ ΚΑΚΟΤΕΧΝΙΕΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ-
ΤΑ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΕΙ ΤΟ ΤΕΕ 
ΗΠΕΙΡΟΥ
Εξόφθαλμες κακοτεχνίες στα τμήματα της Εγνα-
τίας Οδού που πρόσφατα ολοκληρώθηκαν διαπι-
στώνει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ηπείρου, εκτι-
μώντας ότι γίνονται εκπτώσεις στην ποιότητα του 
έργου εξαιτίας της σπουδής για την έγκαιρη ολο-
κλήρωσή του. Το ΤΕΕ, μάλιστα, προειδοποιεί ότι 
«θα θρηνήσουμε θύματα» αν δεν επιδιορθωθούν 
τα προβληματικά σημεία. Την ύπαρξη προβλημά-
των επιβεβαιώνει και η Εγνατία Οδός, σημειώνο-
ντας, ωστόσο, ότι ο εργολάβος υποχρεώθηκε ήδη 
να αποκαταστήσει τις αστοχίες. Το ΤΕΕ Ηπείρου 
ενημέρωσε την προηγούμενη εβδομάδα το ΥΠΕ-
ΧΩΔΕ ότι διαπίστωσε κακοτεχνίες στα τμήματα 
που παραδόθηκαν το τελευταίο διάστημα και 
ιδίως στο κομμάτι Μπαλντούμα - Περιστέρι. «Οι 
κακοτεχνίες ιδίως στον ασφαλτοτάπητα και στα 
επιχώματα δε συνάδουν με τη σπουδαιότητα και 
την τεχνική σημασία του έργου και καθιστούν επι-
σφαλή τη χρήση και λειτουργία του», σημειώνει η 
επιστολή του ΤΕΕ […]Η Εγνατία Οδός δε διαψεύ-
δει την ύπαρξη προβλημάτων, ωστόσο εκτιμά ότι 
πρόκειται για μικρά προβλήματα. Οπως ανέφερε 
στην «Κ» στέλεχος της εταιρείας, διαπιστώθη-
κε μικρή ρηγμάτωση στην άσφαλτο, στο τμήμα 
Μπαλντούμα-Παναγιά, η οποία θα καλυφθεί όταν 
τοποθετηθεί ο αντιολισθητικός τάπητας. «Ο δρό-
μος δε θα παραληφθεί αν δε βρίσκεται σε άριστη 
κατάσταση», σημειώνει η ίδια πηγή.
(Η Καθημερινή 26/6/2009)

ΠΡΟΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΩΝ;
Νομιμοποίηση των ημιυπαίθριων χώρων των ακι-
νήτων, που σήμερα έχουν μετατραπεί αυθαίρετα 
σε κατοικήσιμους χώρους και  μείωση του χρόνου 
που απαιτείται για την ένταξη περιοχών στο σχέδιο 
πόλης […] αναμένονται, όπως όλα δείχνουν, μέσα 
στο καλοκαίρι […] Οπως είπε χθες ο υπουργός 
ΠΕΧΩΔΕ κ. Γιώργος Σουφλιάς, […] στο υπουργείο 
λειτουργούν δύο επιτροπές, μία για τα πολεοδο-
μικά και μία για την ατμοσφαιρική ρύπανση.  Oι 
προτάσεις της επιτροπής για τα πολεοδομικά θέ-
ματα αναμένεται να υποβληθούν στον κ. Σουφλιά 
στο τέλος Μαΐου και θα αφορούν, όπως είπε ο 
υπουργός ΠΕΧΩΔΕ, τους ημιυπαίθριους χώρους 
των οικοδομών, τις εντάξεις περιοχών στο σχέδιο 
πόλης που σήμερα καθυστερούν επί 12-14 χρό-
νια, με αποτέλεσμα να ανθεί η αυθαίρετη δόμηση, 
και άλλα πολεοδομικά ζητήματα που εκκρεμούν. 
Μάλιστα ο κ. Σουφλιάς είπε ότι το ζήτημα των 
εντάξεων πρέπει να λυθεί. Ο ίδιος θα ανακοινώ-
σει μέτρα μέσα στο καλοκαίρι για το «πακέτο» 
των πολεοδομικών ρυθμίσεων, με επίκεντρο την 
επίσπευση των εντάξεων περιοχών στο σχέδιο 
πόλης και ρυθμίσεις για τα αυθαίρετα.  Σύμφωνα 
με πληροφορίες, μία σκέψη για τους υφιστάμε-
νους ημιυπαίθριους, που κλείστηκαν παράνομα, 
είναι να νομιμοποιηθούν με την ενεργοποίηση 
της μεταφοράς συντελεστή δόμησης ή με εφά-
παξ πολεοδομικό πρόστιμο. Το τελευταίο θα 
αποφέρει σημαντικά έσοδα στα δημόσια ταμεία, 
αφού οι παρανόμως κλεισμένοι ημιυπαίθριοι 
χώροι υπολογίζονται ότι πλησιάζουν το ένα εκα-
τομμύριο σε όλη τη χώρα. Από την άλλη πλευρά, 
η νομιμοποίηση αυξάνει σημαντικά την αξία του 
ακινήτου […] Εκτιμάται εξάλλου ότι το μέτρο της 
καταβολής εφάπαξ τιμήματος για τη νομιμοποίη-
σή τους μπορεί να ενισχύσει σημαντικά τα έξοδα 
του προϋπολογισμού, με δεδομένη τη δύσκολη 
οικονομική συγκυρία. Σύμφωνα με στοιχεία του 
ΤΕΕ, το 1/5 των κατοικιών που ανηγέρθησαν μετά 
το 1985 έχει και έναν ημιυπαίθριο χώρο, ο οποίος 
έχει μετατραπεί σε δωμάτιο. Εκτιμάται ότι κάθε 
ημιυπαίθριος χώρος έχει κατά μέσον όρο εμβα-
δόν 10 τ.μ., γεγονός που σημαίνει ότι το συνολικό 
εμβαδόν όλων των ημιυπαίθριων χώρων στην Ελ-
λάδα φθάνει τα 10 εκατ. τ.μ. 
(Το Βήμα 26/2/2009)

ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ;
Στον αέρα βρίσκεται για ακόμη μια φορά το πο-
λύκροτο σχέδιο κατασκευής νέου δικαστικού 
μεγάρου στη Θεσσαλονίκη, αφού η νέα ηγεσία 
του υπουργείου Δικαιοσύνης κρατά κλειστό το… 
ακουστικό της στις προσπάθειες των φορέων της 
πόλης για να προχωρήσει το έργο[…] Η “ΜτΚ” 
αποκαλύπτει για πρώτη φορά πως ο απερχόμενος 
υπουργός Δικαιοσύνης Σωτήρης Χατζηγάκης είχε 
έτοιμο σχέδιο για ανοιχτό διαγωνισμό ιδιωτών, οι 
οποίοι θα κατέθεταν προτάσεις για την κατασκευή 
του νέου κτιρίου. Ο διαγωνισμός θα προέβλεπε το 
νέο δικαστικό μέγαρο να χτιστεί σε ακτίνα μέχρι 
δύο χιλιομέτρων από το υπάρχον κτίριο, ενώ ο ιδι-
ώτης θα αναλάμβανε την αγορά του οικοπέδου και 
την ανέγερση του κτίσματος. Στην προσφορά, θα 
έπρεπε να προβλέπεται και η ύπαρξη χώρου στάθ-
μευσης στο νέο κτίριο, ώστε να εξυπηρετούνται οι 
δικαστικοί υπάλληλοι και οι δικαστές. Η νέα αυτή 
διάσταση είχε κρατηθεί κρυφή από την πρώην ηγε-
σία του υπουργείου Δικαιοσύνης, καθώς δεν είχε 
ενημερωθεί σχετικά με τις προθέσεις του κανένας 
φορέας της Θεσσαλονίκης. Μάλιστα, ενδεικτικό ότι 
το εγχείρημα ήταν στην τελική του φάση αποτελεί 
το ότι προβλεπόταν το έργο να έχει ολοκληρωθεί 
μέσα σε διάστημα δύο χρόνων. 
(Μακεδονία της Κυριακής 1/3/2009)

ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΜΕ ΑΚΥΡΩΣΗ Η ΖΩΝΗ 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΕΙ Ο ΣΕΠΒΕ
Ακόμα και με ακύρωση κινδυνεύει η Ζώνη Και-
νοτομίας Θεσσαλονίκης, που καρκινοβατεί πέντε 
χρόνια μετά τη σχετική εξαγγελία από τον ίδιο τον 
πρωθυπουργό. Το «καμπανάκι» χτύπησε χθες και 
ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής Β. 
Ελλάδος (ΣΕΠΒΕ), ο οποίος με ιδιωτική πρωτο-
βουλία των επιχειρήσεων-μελών του έχει βάλει 
μπροστά την Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης, το πρώτο 
πάρκο επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας στην 
Ελλάδα, που ξεκίνησε ήδη να λειτουργεί στην ίδια 
περιοχή.  «Δε μας έχει ούτε καν καλέσει το διορι-
σμένο ΔΣ της Ζώνης Καινοτομίας για να συνεργα-
στούμε», τόνισε χθες ο πρόεδρος του ΣΕΠΒΕ, Τ. 
Τζήκας, ο οποίος εκτίμησε πως με τους σημερι-
νούς ρυθμούς υλοποίησης θα απαιτηθούν τουλά-
χιστον 10 χρόνια για να λειτουργήσει η Ζώνη.
(Το Έθνος 19/2/2009)

ΚΑΤΑ 6.700 ΤΟΝΟΥΣ ΕΤΗΣΙΩΣ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ 
ΜΕΙΩΘΟΥΝ ΟΙ ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO2  ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΗ-
ΜΟΥΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
To πρόγραμμα «Eξοικονομώ» για τη βελτίωση της 
ενεργειακής αποδοτικότητας των δήμων, συνολι-
κού προϋπολογισμού 100 εκατ. ευρώ, ανακοίνωσε 
χθες ο υπουργός Aνάπτυξης Kωστής Xατζηδάκης, 
ο οποίος παράλληλα έδωσε διαβεβαιώσεις ότι 
δε θα υπάρξει πρόβλημα επάρκειας ηλεκτρικού 
ρεύματος φέτος το καλοκαίρι.
Tο πρόγραμμα, το οποίο κατά 70% θα επιδοτηθεί 
από το EΣΠA και κατά 30% από τους ίδιους τους 
δήμους αφορά τη χρηματοδότηση μίας σειράς, 
συγκεκριμένων δράσεων, με το διπλό στόχο της 
εξοικονόμησης ενέργειας και της τόνωσης της κα-
τασκευαστικής δραστηριότητας, που φέτος δέχεται 
μεγάλη πίεση εξαιτίας της κρίσης. Σε πρώτη φάση 
καλύπτει 228 δήμους με πληθυσμό άνω των 10.000 
κατοίκων σε όλη τη χώρα. Oι δράσεις καλύπτουν 
5 άξονες:  Tη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτι-
κότητας των κτηρίων, που αφορά κουφώματα, πα-
ράθυρα, υαλοπίνακες, αναβάθμιση εγκαταστάσεων 
κλιματισμού. Δράσεις σε κοινόχρηστους χώρους 
αστικού περιβάλλοντος, με διαχείριση της ενέρ-
γειας στο δημοτικό φωτισμό, αλλαγή λαμπτήρων 
κ.λπ […]  Aπό την εφαρμογή των μέτρων αναμένε-
ται μείωση της εκπομπής διοξειδίου του άνθρακος 
ως και τους 6.700 τόνους ετησίως, δήλωσε ο κ. Xα-
τζηδάκης, ο οποίος είπε ότι μέσα στον Mάρτιο θα 
ξεκινήσει η υποβολή προτάσεων από τους δήμους 
για να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα.
(Ημερησία 4/3/2009)

ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΜΠΛΟΚΟ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΕΚΤΑ-
ΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΕΙΧ ΣΟΥ
Οριστικό τέρμα βάζει με δύο αποφάσεις του το 
Συμβούλιο της Επικρατείας στις προσπάθειες 
ιδιωτών, που συνεχίζονται εδώ και τριάντα χρό-
νια, επιδιώκοντας να αλλάξουν το χαρακτήρα 
αναδασωτέων εκτάσεων στο πολύπαθο δάσος του 
Σέιχ Σου και να τις μετατρέψουν σε οικοδομήσι-
μα οικόπεδα. Πρόκειται για τις αποφάσεις 3933 
και 3934 του Ε τμήματος για τις προσφυγές που 
συζητήθηκαν τον περασμένο Οκτώβριο και αφο-
ρούν εκτάσεις οι οποίες είχαν παραχωρηθεί ως 
συμπληρωματικός κλήρος για την αποκατάστα-
ση προσφύγων το 1932, αλλά δεν άλλαξε ποτέ ο 
δασικός τους χαρακτήρας. Για τις εκτάσεις αυτές, 
που υπολογίζονται περί τα 650 στρέμματα και 
βρίσκονται κυρίως στις περιοχές Πανοράματος, 
Ασβεστοχωρίου κ.λπ. ασκούνται τα τελευταία 
χρόνια έντονες πιέσεις σε πολιτικούς παράγοντες 
προκειμένου να προχωρήσουν σε άρση της αναδά-
σωσης.  Να σημειωθεί ότι παρά τις πιέσεις αυτές 
και τη θέση που εκφράστηκε επανειλημμένα από 
την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης ώστε να υπάρξει «τακτοποίηση» του 
ζητήματος, ο γενικός γραμματέας της Περιφέρει-
ας Κεντρικής Μακεδονίας, Γιώργος Τσιότρας, στα 
πέντε χρόνια της θητείας του αρνήθηκε να προχω-
ρήσει στην άρση της αναδάσωσης.
(Το Έθνος 27/2/2009)

ΘΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ 1 ΕΚΑΤ. ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Η παγκόσμια οικονομική ύφεση δε θα πλήξει 
μόνο τους Ελληνες αλλά και ένα εκατομμύριο 
μετανάστες οι οποίοι –στη μεγάλη πλειοψηφία 
τους– απασχολούνται σε ιδιαίτερα ευπαθείς κλά-
δους της ελληνικής οικονομίας. Σήμερα, σύμφω-
να με τα στοιχεία του Ινστιτούτου Εργασίας της 
ΓΣΕΕ, στην Ελλάδα εργάζονται νόμιμα 463.638 
άτομα από άλλες χώρες. Παράλληλα, μισό εκα-
τομμύριο μεταναστών εκτιμάται ότι απασχολείται 
στην παραοικονομία. Οι αμοιβές τους είναι από 
5% έως 20% πιο χαμηλές από αυτές των Ελλήνων 
[…] Το πρόβλημα το οποίο θα αντιμετωπίσουν και 
οι μετανάστες στην Ελλάδα, εξαιτίας της κρίσης, 
σχετίζεται με τους κλάδους στους οποίους εργά-
ζονται. Τα ¾ του συνόλου συγκεντρώνονται στις 
κατασκευές, στη μεταποιητική βιομηχανία, στον 
τουριστικό τομέα και στα ιδιωτικά νοικοκυριά. 
Συγκεκριμένα, στα ιδιωτικά νοικοκυριά το 70% 
των απασχολουμένων είναι μετανάστες, ενώ στις 
κατασκευές υπερβαίνουν το ¼ του συνόλου των 
εργαζομένων. Στα ξενοδοχεία και στα εστιατόρια 
καταλαμβάνουν επίσημα το 10% […] χωρίς να 
μπορεί να υπολογιστεί ο αριθμός όσων παρέχουν 
«μαύρη» εργασία. Οι τομείς αυτοί τοποθετούνται 
στις πρώτες θέσεις της λίστας με τους κλάδους 
οι οποίοι κινδυνεύουν να πληγούν από την ύφεση. 
Ετσι, αν επιβεβαιωθούν οι φόβοι των συνδικάτων, 
τότε ένα μεγάλο ποσοστό μεταναστών, οι οποίοι 
σήμερα απασχολούνται νόμιμα, θα βρεθεί εκτός 
αγοράς εργασίας, ενώ θα αυξηθεί περαιτέρω η 
«μαύρη» και ανασφάλιστη εργασία. 
(Ελεύθερος Τύπος 3/3/2009)
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ΤΕΥΧΟΣ

«ΚΑΡΚΙΝΟΒΑΤΕΙ» ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ 
ΣΤΕΓΗΣ
Την ώρα που τα προβλήματα σχολικής στέγης 
φουντώνουν στο νομό Θεσσαλονίκης και οι φω-
νές διαμαρτυρίας πληθαίνουν καθημερινά για τις 
συνθήκες φοίτησης των χιλιάδων μαθητών και 
μαθητριών, οι ρυθμοί υλοποίησης του προγράμ-
ματος σχολικής στέγης 2008 - 2013 της νομαρχί-
ας Θεσσαλονίκης είναι αποκαρδιωτικοί.  Φρένο 
στη χρηματοδότηση του προγράμματος σχολικής 
στέγης της νομαρχίας Θεσσαλονίκης μπήκε το 
τελευταίο διάστημα, ενώ οι οφειλές προς τους 
εργολάβους υπολογίζονται σε 17-20 εκατ. ευρώ. 
«Εχουμε πέντε μήνες να πάρουμε λεφτά. Κάποια 
έργα σταματούν, κάποια προχωρούν. Οι εργολάβοι 
που αντέχουν τα συνεχίζουν. Οσοι δεν αντέχουν, 
δικαιολογημένα, σταματούν. Εάν δεν έχει χρήμα-
τα, τι να κάνει; Να δανειστεί και να τα πάρει, ύστε-
ρα από ένα, δύο ή τρία χρόνια;», τόνισε ο αντινο-
μάρχης Παιδείας, Διονύσης Ψωμιάδης.
(Αγγελιοφόρος 3/3/2009)

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ
Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2007/2008 εγγράφηκαν 
για πρώτη φορά στην τριτοβάθμια ανώτατη εκπαί-
δευση 39.972 φοιτητές από τους οποίους 24.745 
ήταν γυναίκες, ενώ οι αντίστοιχοι φοιτητές για το 
Ακαδημαϊκό έτος 2006/2007 ήταν 39.724, με τον 
αριθμό των γυναικών να φτάνει τις 24.784. Από 
το σύνολο των 39.972 φοιτητών εγγράφηκαν στο 
Πανεπιστήμιο Αθηνών οι 6.472, στο Θεσσαλονί-
κης οι 7.356 και στο Θράκης οι 3.089. Εξάλλου, 
σύμφωνα με τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής 
Υπηρεσίας της Ελλάδος (ΕΣΥΕ) άλλοι 2.942 φοι-
τητές εγγράφηκαν στο Πανεπιστήμιο των Πατρών, 
2.755 στο Ιωαννίνων, 2.362 στο Κρήτης και 2.158 
στο Αιγαίο. Οι υπόλοιποι εγγράφηκαν στο Οικονο-
μικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (1.571), στο Πάντειο 
Πανεπιστήμιο (1.878), στο Πειραιώς (1.796) κλπ.
(Η Καθημερινή 24/2/2009)

ΕΦΤΑΣΕ ΚΑΙ Η ΚΙΝΑ ΣΤΗ ΣΕΛΗΝΗ
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η πρώτη μη επαν-
δρωμένη αποστολή της Κίνας στη Σελήνη. Ο δο-
ρυφόρος «Chang’e-1» κατέπεσε ελεγχόμενα στην 
επιφάνεια της Σελήνης, έπειτα από 16 μήνες σε 
τροχιά και χιλιάδες φωτογραφίες της επιφάνειας 
του δορυφόρου της Γης με στόχο τη χαρτογράφη-
σή του. Στα σχέδια του ασιατικού γίγαντα είναι και 
η αποστολή δεύτερου δορυφόρου στη Σελήνη.
(Απογευματινή 3/3/2009)

ΦΥΚΙΑ... ΒΙΟΦΙΛΤΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΙΟ
Ερευνητικό πρόγραμμα με φύκη, τα οποία, σε 
κατάλληλες συνθήκες, θα καλλιεργούνται σε 
μίγμα θαλασσινού νερού... ως βιοφίλτρα που θα 
απορροφούν τα θρεπτικά γι’ αυτά στοιχεία (κυρί-
ως φωσφορικά και νιτρικά άλατα) που υπάρχουν 
σε μεγάλες συγκεντρώσεις στα απόβλητα των 
βιολογικών καθαρισμών, υλοποιούν ο Δήμος Ιου 
και το Πανεπιστήμιο Αθηνών, σε συνεργασία με 
φορείς από Ιρλανδία και Γερμανία. Ο λόγος που 
επιλέχθηκε το νησί των Κυκλάδων είναι ότι δια-
θέτει σχετικά σύγχρονη εγκατάσταση βιολογικής 
επεξεργασίας λυμάτων ενώ η δυναμικότητα της 
μονάδας είναι μικρής σχετικά κλίμακας, γεγονός 
που καθιστά τη μελέτη πιο εφαρμόσιμη. Επίσης, 
λόγω της έντονης τουριστικής κίνησης παρατη-
ρείται μεγάλη διαφορά στην ημερήσια παραγωγή 
αποβλήτων μεταξύ χειμώνα και καλοκαιριού. Ετσι, 
πριν από τρία χρόνια άρχισε η έρευνα, αρχικά με 
μόνη στήριξη αυτήν του δήμου μέσω της Δημοτι-
κής Επιχείρησης (ΤΑΔΕΠΙ) και στη συνέχεια μέσω 
ενός προγράμματος ΠΕΝΕΔ που συγχρηματοδο-
τείται με 25% από τη Γενική Γραμματεία Ερευνας 
και Τεχνολογίας του υπουργείου Ανάπτυξης και 
με 75% από την Ευρωπαϊκή Ενωση.
(Ελευθεροτυπία 17/2/2009)

Η ΚΡΙΣΗ ΔΙΩΧΝΕΙ ΤΟΥΣ «ΠΟΛΩΝΟΥΣ ΥΔΡΑΥΛΙ-
ΚΟΥΣ» ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ
Η οικονομική κρίση έχει ήδη περιορίσει τη με-
τανάστευση ανατολικοευρωπαίων στη μεγάλη 
Βρετανία σύμφωνα με στοιχεία της Υπηρεσίας 
Μετανάστευσης. Στο τελευταίο τρίμηνο του 2008 
υπέβαλαν αιτήσεις για άδεια εργασίας 29.000 
πολίτες των Βαλτικών χωρών, της Πολωνίας, της 
Τσεχίας, της Σλοβακίας, της Σλοβενίας και της 
Ουγγαρίας, έναντι 53.000 στο αντίστοιχο τρίμηνο 
του 2007. Ανάλογη μείωση εμφανίζεται και στις 
αιτήσεις εργασίας από Βούλγαρους και Ρουμά-
νους. Στοιχεία τα οποία αποδεικνύουν ότι, παρά 
τους φόβους που έχουν εκφραστεί και από επί-
σημα χείλη, η οικονομική κρίση δεν έχει προκα-
λέσει, προς το παρόν τουλάχιστον, το κύμα μετα-
νάστευσης που όλοι φοβούνται από την Ανατολική 
προς τη Δυτική Ευρώπη.
(Ελεύθερος Τύπος 27/2/2009)

ΑΝΕΒΑΙΝΕΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ Η ΣΤΑΘΜΗ ΤΗΣ ΜΕ-
ΣΟΓΕΙΟΥ
Μια ισπανο-βρετανική επιστημονική ομάδα, στην 
οποία υπήρξε και ελληνική συμμετοχή, προέβλε-
ψε ότι, λόγω της κλιματικής αλλαγής και της ανό-
δου της θερμοκρασίας, η στάθμη όλης της Μεσο-
γείου μπορεί να ανέβει μέχρι και 61 εκατοστά ως 
το τέλος του αιώνα. Η εκτίμηση έγινε από ερευνη-
τές του Μεσογειακού Ινστιτούτου Προωθημένων 
Σπουδών (IMEDEA), που αποτελεί κοινοπραξία 
του πανεπιστημίου των Βαλεαρίδων Νήσων και 
του Ισπανικού Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας, κα-
θώς και του Εθνικού Ωκεανογραφικού Κέντρου 
του πανεπιστημίου του Σαουθάμπτον στη Βρετα-
νία (με υπεύθυνο τον Έλληνα Μιχάλη Τσιμπλή). Η 
έρευνα δημοσιεύτηκε στο γεωφυσικό περιοδικό 
“Journal of Geophysical Research – Oceans”.
(Ελευθεροτυπία 4/3/2009)

ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΏΡΑ ΤΗΣ 
ΓΗΣ» 
Στις 28 Μαρτίου θα κλείσουμε τα φώτα για να 
στείλουμε μήνυμα στους ηγέτες του κόσμου για 
τις κλιματικές αλλαγές. 
Το Σάββατο 28 Μαρτίου και ώρα 20:30 ένα δισε-
κατομμύριο άνθρωποι θα κλείσουν τα φώτα τους 
για μια ώρα και θα στείλουν ένα ηχηρό μήνυμα 
στους ηγέτες του κόσμου για την ανάγκη άμεσης 
δράσης ενάντια στην αλλαγή του κλίματος.
Η ανταπόκριση της ελληνικής κοινωνίας σε αυτό 
το κάλεσμα είναι ήδη εντυπωσιακή: 70 είναι οι Δή-
μοι και Κοινότητες που έχουν δηλώσει επίσημα τη 
συμμετοχή τους και προχωρούν σε δράσεις ενη-
μέρωσης των πολιτών τους. Η άμεση ανταπόκρι-
ση της τοπικής αυτοδιοίκησης φέρνει την Ελλάδα 
πολύ κοντά στην κάλυψη του 10% του παγκόσμιου 
στόχου της Ώρας της Γης, που είναι η συμμετοχή 
1000 πόλεων σε ολόκληρο τον πλανήτη.
Η Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου, η μεγαλύτερη σε μήκος 
καλωδιωτή γέφυρα πολλαπλών ανοιγμάτων στον 
κόσμο, με κυρίως κατάστρωμα 3 χλμ. έρχεται να 
προστεθεί στον κατάλογο των τοποσήμων που 
θα συσκοτιστούν για μια ώρα το βράδυ της 28ης 
Μαρτίου. Αυτό το σύμβολο σύγχρονης αρχιτεκτο-
νικής θα «κλείσει το διακόπτη», σβήνοντας το χα-
ρακτηριστικό μπλε και κίτρινο διακοσμητικό φω-
τισμό του αποτελείται από 792 φωτιστικά σώματα, 
αναφέρει ανακοίνωση του WWF Ελλάς.
Σε παγκόσμιο επίπεδο, 78 χώρες και περίπου 700 
πόλεις ζούνε στον παλμό της Ώρας της Γης. Μόνο 
την προηγούμενη εβδομάδα, διαπιστώθηκε ότι 
κάθε 7 δευτερόλεπτα γινόταν αναφορά της φρά-
σης «Earth Hour» στο διαδίκτυο.
(Καθημερινή 26/2/2009)

ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΠΟΥ «ΦΡΕΝΑΡΟΥΝ» ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟ-
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ
Η παραγωγή τους γίνεται υπό την επίβλεψη Ερ-
γαστηρίου του Ινστιτούτου Τεχνικής Χημικών 
Διεργασιών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και 
Τεχνολογικής Ανάπτυξης  Η ιδιαίτερη αξία αυ-
τών των πρωτότυπων δομικών υλικών έγκειται 
στο γεγονός ότι, αντί να αντανακλούν την ακτινο-
βολία στο εσωτερικό των χώρων, δημιουργώντας 
έτσι ένα ηλεκτρονικό νέφος, την καταργούν . […] 
Τα πλακίδια Ferroxtile, που χρησιμοποιούνται 
ως μονωτικό υλικό στις οικοδομές, σε αντίθεση 
με άλλους τρόπους θωράκισης, δεν αντανακλούν 
την ακτινοβολία στο εσωτερικό του σπιτιού, αλλά 
την αποσβένουν.  Όπως εξηγεί ο υπεύθυνος του 
εργαστηρίου Βασίλης Ζασπάλης, “λόγω του εξει-
δικευμένου απαιτούμενου εξοπλισμού, η παρα-
γωγή λαμβάνει χώρα σε μεγάλους βιομηχανικούς 
οίκους του εξωτερικού, υπό τη συνεχή και άμεση 
επίβλεψη της Fields, του τεχνοβλαστού δηλαδή 
του Εργαστηρίου Ανόργανων Υλικών του Ινστιτού-
του Τεχνικής Χημικών Διεργασιών του Εθνικού 
Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης. 
Η παραγωγή ακολουθεί τα πρότυπα ποιότητας του 
συστήματος ISO 9000:2001. Προς το παρόν δεν 
υπάρχει το ανάλογο επενδυτικό ενδιαφέρον να 
παραχθούν σε καθετοποιημένη παραγωγή στην 
Ελλάδα και γι’ αυτό παράγεται έξω”. 
(Θεσσαλονίκη 3/3/1009)

Η ΚΡΙΣΗ ΔΕΝ ΕΦΤΑΣΕ ΜΕΧΡΙ ΤΟΥΣ ΟΥΡΑΝΟ-
ΞΥΣΤΕΣ- ΚΤΙΡΙΟ ΥΨΟΥΣ …1 ΧΛΜ ΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ 
ΣΤΟ ΝΤΟΥΜΠΑΪ
Το 2008 δε θα μείνει στην ιστορία μόνο ως χρο-
νική αφετηρία μιας διεθνούς οικονομικής κρίσης 
αλλά και ως το έτος «υπερπαραγωγής» ψηλών 
κτιρίων όλων των εποχών. Η λίστα με τα δέκα ψη-
λότερα κτίρια του κόσμου ανανεώθηκε εκ βάθρων 
την περασμένη χρονιά, διαμορφώντας και πάλι 
τον παγκόσμιο χάρτη των hyper-buildings. Αστικά 
κέντρα της Απω και δευτερευόντως της Μέσης 
Ανατολής μετρούν, εδώ και μερικούς μήνες, εκα-
τοντάδες μέτρα περισσότερα προς τον ουρανό. Οι 
κάτοικοι του Χονγκ Κονγκ και του Ντουμπάι είδαν 
να θεμελιώνονται από τρεις υπερκατασκευές στην 
πόλη τους, αν και τα επινίκια του ψηλότερου κτι-
ρίου ανήκουν στη Σανγκάη όπου ολοκληρώθηκε 
το, 492 μέτρων, Sanghai World Financial Center. 
Πρόκειται για ένα κτίριο που στους 101 ορόφους 
του αναμιγνύει τη γραφειακή με την ξενοδοχεια-
κή χρήση, καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση του 
ψηλότερου ουρανοξύστη παγκοσμίως – στην πρώ-
τη φιγουράρει ήδη ο ταϊβανέζικος Taipei 101 […] 
Σύμφωνα με τα projects που έχουν αναγγελθεί ή 
βρίσκονται σε εξέλιξη, το 2020 ο Nakheel Tower 
στο Ντουμπάι θα είναι το ψηλότερο οικοδόμημα 
του κόσμου (1.000+ μ. 200+ όροφοι).
(Ελεύθερος Τύπος 28/2/2009)

ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟΣ ΒΡΑΧΟΣ ΣΕ ΜΕΓΕΘΟΣ 10ΟΡΟ-
ΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΕΡΑΣΕ ΞΥΣΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΓΗ
Eνα διαφορετικό ιπτάμενο αντικείμενο διέσχισε 
[στις 3/3/2009] τον ουρανό χωρίς να γίνει αντιλη-
πτό: ένας διαστημικός βράχος σε μέγεθος 10ώρο-
φου κτιρίου! Σύμφωνα με την «Ουάσιγκτον Ποστ», 
πρόκειται για τον αστεροειδή 2009 DD45, με διά-
μετρο από 21 έως 47 μέτρα, που θα μπορούσε να 
είχε εξαφανίσει μια ολόκληρη μεγαλούπολη αν 
είχε πέσει στη Γη. Ο βράχος εκτιμάται, μάλιστα, 
ότι ήταν λίγο μεγαλύτερος από τον αστεροειδή ή 
κομήτη που ισοπέδωσε 2.000 τετραγωνικά χλμ 
δάσους στην Τουγκούσκα της Σιβηρίας το 1908, 
αναφέρει το Space.com. Ο 2009 DD45 βρέθη-
κε ελάχιστη απόσταση από τη Γη στις 15.44 ώρα 
Ελλάδας. Απείχε εκείνη την ώρα μόλις 72.000 χι-
λιόμετρα, περίπου το ένα πέμπτο της απόστασης 
Γης-Σελήνης, ή δύο φορές το ύψος ενός μέσου 
δορυφόρου τηλεπικοινωνιών.
(Απογευματινή 4/3/2009)



   

ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ
ΠΑΡΑΤΑΞΙΑΚΑ

n ΣΜ-ΗΒΕ: ΝΕΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΣ                                   
Κατόπιν παραίτησης από τη θέση του Προέδρου 
και από μέλος του Δ.Σ. του συναδέλφου Ηλία Χο-
μσίογλου, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου 
κατόπιν συνεδριάσεων έχει πλέον την ακόλουθη 
σύνθεση:
Πρόεδρος: Αθανάσιος Κολότσιος
Αντιπρόεδρος: Βασίλειος Μπλάτσιος
Γεν. Γραμματέας: Γεώργιος Τρασανίδης
Ταμίας: Μαρία Ταυρίδου
Ειδ. Γραμματέας: Αριστείδης Μυτάκος
Μέλος: Μαρία Αντωνιάδου
Μέλος: Ιωάννης Σίσκος
Μέλος: Χαράλαμπος Σιδηρόπουλος
Μέλος: Ιωάννης Πορτοκαλίδης

n ΣΜ-ΗΒΕ : ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Ο Σύλλογος Μηχανολόγων-Ηλεκτρολόγων Βορεί-
ου Ελλάδος Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών 
καλεί σύμφωνα με το καταστατικό του (άρθρο 11) 
τα μέλη του σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα 
πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 23 Μαρτίου 2009 
και ώρα 19:00, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων Γενι-
κών Συνελεύσεων στο ισόγειο του κτιρίου Δ’ της 
Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ.
Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης της Γενικής 
Συνέλευσης είναι:
• Γνωστοποίηση ενεργειών Διοικητικού Συμβου-
λίου.
• Πρόγραμμα ενεργειών Διοικητικού Συμβουλί-
ου.
• Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής.
Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία, η Συνέ-
λευση θα επαναληφθεί στον ίδιο χώρο, την ίδια 
ώρα και με την ίδια Ημερήσια Διάταξη τη Δευτέ-
ρα 30 Μαρτίου 2009.
Σε περίπτωση που και πάλι δεν υπάρξει απαρτία, 
η Συνέλευση θα επαναληφθεί τελικά στον ίδιο 
χώρο, την ίδια ώρα και με την ίδια Ημερήσια 
Διάταξη τη  Δευτέρα 6 Απριλίου  2009 και ώρα 
19:00.

n ΣΜ-ΗΒΕ: ΗΜΕΡΙΔΑ «ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙ-
ΒΑΛΛΟΝ - ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ»
Ο Σύλλογος Μηχανολόγων - Ηλεκτρολόγων Βο-
ρείου Ελλάδος στα πλαίσια των επιστημονικών 
και επαγγελματικών ενδιαφερόντων των μελών 
του διοργανώνει ημερίδα με θέμα: «Ενέργεια και 
Περιβάλλον - Επιθεώρηση Κτιρίων». Η ημερίδα 
θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της συμμετοχής 
του Συλλόγου στην Energy Tech 2009 το Σάββατο 
21 Μαρτίου 2009 στην αίθουσα Α’ στο Συνεδριακό 
Κέντρο Νικόλαος Γερμανός της Helexpo ΔΕΘ. 
Το πρόγραμμα της ημερίδας έχει ως εξής:

10.30 – 11.00   Προσέλευση 
11.00 – 11.20   Χαιρετισμοί 
11.20 -  11.50   Εισήγηση ΚΑΠΕ: Ανδρουτσόπου-
λος Ανδρέας --Μ, Msc)
«Κανονισμός ενεργητικής αποδοτικότητας κτι-
ρίων – θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας Σώματος 
Ενεργειακών Επιθεωρητών»
11.50 – 12.10   Εισήγηση ΤΕΕ: Σπίρτζης Χρήστος 
– Μ, Β’ Αντιπρόεδρος Διοικούσας Επιτροπής ΤΕΕ
«Η επιμόρφωση και πιστοποίηση των ενεργεια-

κών επιθεωρητών και οι διαδικασίες αξιολόγη-
σης κατά την ενεργειακή επιθεώρηση»
12.10  - 12.30   Εισήγηση ΑΠΘ: Άγις Παπαδό-
πουλος - Δρ. Μ, Αν.. Καθηγητής. Τμ. Μηχ/γων 
Μηχανικών ΑΠΘ
«Κτίριο, Ενέργεια και Περιβάλλον – Ο νέος Κανο-
νισμός και η εφαρμογή του»
12.30  - 12.50   Εισήγηση ΣΜΗΒΕ: Κολότσιος 
Αθανάσιος – Πρόεδρος ΣΜΗΒΕ
«Ο ρόλος του Μηχανολόγου - Ηλεκτρολόγου Μη-
χανικού στην ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίων».
12.50 – 13.00   Εισήγηση ΠΟΜΙΔΑ: Χαϊδούτης 
Κων/νος – Γ.Γ. Ένωσης Ιδιοκτητών Ακινήτων 
Θεσ/νίκης
«Οι προοπτικές εφαρμογής της ενεργειακής 
επιθεώρησης στα ακίνητα»
13.00 -  13.30   Συζήτηση – Παρεμβάσεις
Θα ακολουθήσει ελαφρύς μπουφές
* έχει προσκληθεί να παρουσιάσει εισήγηση το 
ΥΠ. ΑΝ.

n ΣΜ-ΗΒΕ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 
INFACOMA 
Ο Σύλλογος Μηχανολόγων - Ηλεκτρολόγων Βο-
ρείου Ελλάδος (ΣΜΗΒΕ) στα πλαίσια των επαγ-
γελματικών και επιστημονικών δραστηριοτήτων 
των μελών του συμμετείχε ως συνδιοργανωτής σε 
ημερίδα στο πλαίσιο της Infacoma 2009. Η ημε-
ρίδα πραγματοποιήθηκε από το Σύνδεσμο Εξα-
γωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ) σε συνεργασία 
με τον ΕΛΟΤ και το Σύλλογό μας το Σάββατο 21 
Φεβρουαρίου 2009 στο συνεδριακό κέντρο Ι. Βελ-
λίδης και είχε θέμα:
«Ευρωπαϊκά Πρότυπα, Δόμηση – Κατασκευή 
και Εποπτεία της Αγοράς»
Στην ημερίδα, στην οποία ο Σύλλογος μας απηύ-
θυνε χαιρετισμό, παρευρέθηκαν εκπρόσωποι της 
πολιτείας και φορέων, μέλη του Συλλόγου μας, 
συνάδελφοι, επιχειρηματίες και γενικώς ενδια-
φερόμενοι. Μετά το πέρας των εισηγήσεων ακο-
λούθησε πολύ ενδιαφέρουσα και εποικοδομητική 
συζήτηση μεταξύ των παρευρισκομένων και των 
εισηγητών πάνω σε θέματα εφαρμογής των προ-
τύπων καθώς και περί της εύκολης πρόσβασης 
των Μηχανικών στους ευρωκώδικες. Γενικώς 
πραγματοποιήθηκε μια εκδήλωση που αποτελεί 
τμήμα από σειρά αντίστοιχων εκδηλώσεων του 
Συλλόγου μας.
Εκφράζουμε τις θερμές μας ευχαριστίες στο 
ΣΕΒΕ και τον ΕΛΟΤ για την πρόταση συνεργασίας 
και για την άρτια διοργάνωση.

n ΕΜΔΥΔΑΣ ΚΜ: ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Προς το Δήμαρχο Θεσσαλονίκης κ. Β. Παπαγεωρ-
γόπουλο:
«Παρά τις επανειλημμένες διαμαρτυρίες μας δια-
πιστώσαμε ότι με την τελευταία τροποποίηση του 
οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας του Δήμου 
Θεσσαλονίκης αποκλείσατε τους Διπλωματούχους 
Μηχανικούς κλάδου ΠΕ5 Μηχανολόγων Ηλ/γων 
Μηχανικών από δύο (2) θέσεις προϊσταμένων, μία 
(1) στο τμήμα Επισκευών, Κατασκευών και Συντή-
ρησης οχημάτων της Δ/νσης Μηχανολογίας και 
μια (1) στο Τμήμα Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορ-
ριμμάτων της Δ/νσης Καθαριότητας. Παράλληλα 
προβλέψατε ορισμό προϊσταμένου αποκλειστικά 
από τον κλάδο ΤΕ4 Τεχνολόγων Μηχανολόγων ή 
Ηλεκτρολόγων !!!
Η ενέργειά σας αυτή έρχεται σε ευθεία αντίθεση:
α) με την υπ’ αριθμό 678/2005 απόφαση του Συμ-
βουλίου Επικρατείας την οποία σας έχουμε διαβι-
βάσει συνημμένα στο υπ’αρ.πρωτ. 671/25.11.2005 
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έγγραφό μας που απευθύναμε στον Γενικό Γραμ-
ματέα Π.Κ.Μ. και σας κοινοποιήθηκε αρμοδίως.
β) Με την εγκύκλιο ΔΟΑ/Φ13/180/ οικ. 15725 
/18.06.2007 του Γενικού Γραμματέα του ΥΠΕΣΔΔΑ 
κ. Ανδρονόπουλου σχετικά με το «προβάδισμα 
των κατηγοριών για την κατάληψη θέσεων προϊ-
σταμένων» η οποία στηρίζεται σε γνωμοδότηση 
του Συμβουλίου Επικρατείας (αρ.235/2005).
Επισημαίνουμε ότι η άποψή μας αυτή είναι πάγια 
θέση της ΕΜΔΥΔΑΣ και στηρίζεται στις συνταγμα-
τικές αρχές της ισότητας και της αξιοκρατίας της 
Δημόσιας Διοίκησης, οι οποίες υπαγορεύουν την 
πλήρωση θέσεων προϊσταμένων από υπαλλήλους 
ανώτερης κατηγορίας και μόνο σε περίπτωση 
έλλειψης αυτών να είναι δυνατή η πλήρωσή τους 
από υπαλλήλους κατώτερης κατηγορίας.
Κατόπιν των ανωτέρω, επιφυλασσόμαστε για κάθε 
νόμιμη ενέργειά μας».

n ΣΜΕΔΕΚΕΜ:ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Προς τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ κ. Γ.Σουφλιά:
«Αξιότιμε κ. Υπουργέ,  γνωρίζοντας την ευαισθη-
σία και την αγάπη σας για την πόλη της Θεσσα-
λονίκης και αναγνωρίζοντας την τεράστια και 
μεθοδική προσπάθεια που καταβάλλετε από το 
2004, τόσο εσείς όσο και οι συνεργάτες σας για 
την υλοποίηση του πιο σύγχρονου ΜΕΤΡΟ της Ευ-
ρώπης, επιθυμούμε με την παρούσα επιστολή να 
σας εκφράσουμε την καλόπιστη και δημιουργική, 
πιστεύουμε, κριτική μας, σχετικά με την πορεία 
του έργου και συγκεκριμένα: Πέρα από τις συνή-
θεις καθυστερήσεις που παρατηρούνται στα πρώ-
τα στάδια κατασκευής ενός έργου, παρατηρούνται 
και καθυστερήσεις που οφείλονται στη διοίκηση 
κατασκευής του έργου από απόσταση. Ενδεικτικά 
αναφέρουμε τη μη ολοκλήρωση των απαραίτητων 
απαλλοτριώσεων. Οι καθυστερήσεις αυτές έχουν 
σαν αποτέλεσμα να επιμηκύνεται ο χρόνος των 
οικονομικών επιπτώσεων στις εμπορικές χρή-
σεις στις περιοχές των σταθμών – εργοταξίων   με 
αποτέλεσμα το έργο να δέχεται αρνητική δημόσια 
κριτική από τις επαγγελματικές οργανώσεις της 
πόλης. Κύριε Υπουργέ, επειδή  πιστεύουμε ότι 
πραγματικά πασχίζετε για το έργο, το οποίο θε-
ωρείται έργο πνοής και πρώτης προτεραιότητας 
για την πόλης μας, προτείνουμε: 1. Την άμεση 
δημιουργία τμημάτων μελετών και επιβλέψεων 
στη Διεύθυνση του ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Οι 
επικεφαλής των τμημάτων θα πρέπει να είναι  
στελέχη από την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., ώστε να 
είναι συμβατή η λειτουργία των τμημάτων με τα 
αντίστοιχα τμήματα της Αθήνας. Η υπόλοιπη στε-
λέχωση προτείνουμε να γίνει από το δυναμικό της 
Κεντρικής Μακεδονίας, ώστε με τον τρόπο αυτό 
να επιτευχθεί και η απαραίτητη μεταβίβαση της 
τεχνογνωσίας.  2.  Τη μετεξέλιξη, στη συνέχεια, 
της Διεύθυνσης του ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ σε 
θυγατρική εταιρεία της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. ή 
εναλλακτικά την ίδρυση εταιρίας ΜΕΤΡΟ ΘΕΣ-
ΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ώστε να ξεπεραστούν όλα τα λει-
τουργικά προβλήματα και να δοθεί άλλη πνοή στο 
έργο. Κύριε Υπουργέ, επειδή κοινός μας στόχος 
είναι η κατασκευή - ολοκλήρωση και λειτουργία 
του ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές και το χρονοδιάγραμμα του έργου, 
είμαστε δίπλα σας για οποιοδήποτε ενέργεια μας 
ζητήσετε». n



19/ 371
15 MAPTIOY 2009

ΤΕΥΧΟΣ

Έμφαση σε έξι πεδία, για τη μείωση του κυκλο-
φοριακού και τη μεγαλύτερη χρήση μέσων μαζι-
κής μεταφοράς στη Θεσσαλονίκη, θα δώσουν από 
κοινού το ΣΑΣΘ και ο ΟΑΣΘ, σε συνεργασία πάντα 
με το υπουργείο Μεταφορών, όπως αποφασίστη-
κε στις 25 Φεβρουαρίου, στη διάρκεια συνεδρία-
σης του πρώτου από τους δύο φορείς, στην οποία 
συμμετείχε και ο νεοεκλεγείς πρόεδρος του 
δεύτερου, Χρήστος Στεφανίδης. Επρόκειτο για 
τη δεύτερη φορά σε λίγες  ημέρες, που οι διοι-
κήσεις του ΣΑΣΘ και του ΟΑΣΘ συναντήθηκαν για 
να θέσουν επί τάπητος σημαντικά συγκοινωνιακά 
ζητήματα.
Στη συνάντηση μετείχαν μέλη του Δ.Σ. του Ο.Α.Σ.Θ. 
και εκφράστηκε εκ μέρους του Συμβουλίου Αστι-
κών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης η θέληση αλλά 
και η βεβαιότητα να γίνουν – μαζί με τον Ο.Α.Σ.Θ. 
– νέα βήματα στα δύο μεγάλα θέματα για τη Θεσ-
σαλονίκη.
Συγκεκριμένα, όπως ανέφεραν σε κοινή δήλωση 
οι δύο πρόεδροι των φορέων, έμφαση θα δοθεί 
στα εξής πεδία:
-Εκσυγχρονισμό / βελτίωση υπηρεσιών και ανα-
νέωση στόλου Ο.Α.Σ.Θ. 
-Χρήση αεροκίνησης σε τμήμα του στόλου 
-Ενίσχυση δρομολογίων και μελέτη λύσεων νέας 
αύξησης στόλου
-Προτάσεις και έργα υποστήριξης κίνησης λεω-
φορείων στο ΠΣΘ
-Αναδιαρθρώσεις λεωφορειακών γραμμών και 
τερματικών χώρων
-Παροχή βελτιωμένης εξυπηρέτησης στην επαρ-
χία Λαγκαδά. n

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΑΣΘ-
ΟΑΣΘ ΣΕ ΕΞΙ ΠΕΔΙΑ 
ΓΙΑ ΤΑ ΜΜΜ
  

Το Δ.Σ. της «Ένωσης Ελλήνων Επιστημόνων για 
την Προτυποποίηση και την Τυποποίηση» (ΕΝΕ-
ΠΡΟΤ) έπειτα από έκτακτη συνεδρίαση που συ-
γκάλεσε ο Πρόεδρος καθ. Άγγελος Ζαχαριάδης 
στις 18/02/2009 μετά την πληροφορία για το θά-
νατο του καθ. Γεώργιου Παπαδημητρίου εκφράζει 
τη βαθιά του θλίψη και τη συμπαράσταση προς 
την οικογένειά του, για το χαμό του εκλιπόντα, μέ-
λους της ΕΝΕΠΡΟΤ, εκλεκτού επιστήμονα, ακα-
δημαϊκού και πολιτικού προσώπου της χώρας και 
αποφασίζει:
1) Την παράσταση στην κηδεία του και την έκφρα-
ση συλλυπητηρίων προς την οικογένειά του
2) Την κατάθεση στεφάνου προς τιμήν του
3) Την έκδοση και δημοσιοποίηση ψηφίσματος n

Γ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

Ψήφισμα ΕΝΕΠΡΟΤ για τον θάνατό του

Για τις 8-9 Οκτωβρίου του 2009 προγραμμα-
τίζεται η 6η διεθνής συνδιάσκεψη με τίτλο 
“Standardization, Protypes and Quality: A 
Means of Balkan Countries’ Collaboration”, την 
οποία θα διοργανώσει στη Θεσσαλονίκη η Ένω-
ση Ελλήνων Επιστημόνων για την Προτυποποίη-
ση και την Τυποποίηση (ΕΝΕΠΡΟΤ). 
Στη συνδιάσκεψη αναμένεται να συμμετέχουν 
πολλοί Έλληνες και ξένοι επιστήμονες και ειδι-
κοί από Βαλκανικές κυρίως χώρες, αλλά και από 
όλο κυριολεκτικά τον κόσμο παρουσιάζοντας ει-
σηγήσεις στην αγγλική γλώσσα για τις παρακάτω 
θεματικές ενότητες:
Πρότυπα για ορθολογισμό και ποιότητα  στην κοι-
νωνία, τις υπηρεσίες, την εκπαίδευση, την υγεία, 
το περιβάλλον, την παραγωγή και τη διακίνηση, 
τη γεωργία, τα τρόφιμα και τους καταναλωτές, 
τις κατασκευές, τις μετρήσεις-δοκιμές- ελέγ-
χους, τη διακρίβωση και πιστοποίηση.
Προθεσμία υποβολής περιλήψεων έχει οριστεί η 
30η Απριλίου 2009, ενώ για την υποβολή του πλή-
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ρους κειμένου η 10η Ιουλίου 2009. Η Συνδιάσκεψη 
αυτή είναι η έκτη από μια σειρά συνδιασκέψεων, οι 
οποίες ξεκίνησαν το 1997 στη Θεσσαλονίκη.  Μετά 
τη συνδιάσκεψη εκείνη, με πρωτοβουλία της ΕΝΕ-
ΠΡΟΤ, δημιουργήθηκε μια «Συντονιστική Επιτρο-
πή Βαλκανικών Συνδιασκέψεων», με δύο εκπρο-
σώπους από κάθε Βαλκανική χώρα.  
Η «Κεντρική Γραμματεία Βαλκανικών Συνδια-
σκέψεων», που δημιουργήθηκε παράλληλα, έχει 
την έδρα της στα γραφεία της ΕΝΕΠΡΟΤ, στη 
Θεσσαλονίκη.  Με το συντονισμό της Κεντρικής 
Γραμματείας πραγματοποιήθηκαν: η 2η  και η 
5η συνδιάσκεψη στη Σωζόπολη Βουλγαρίας, 
η 3η στα Τίρανα Αλβανίας και η 4η στη Θεσσα-
λονίκη. Για περισσότερες πληροφορίες, οι εν-
διαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στους 
εξής τηλεφωνικούς αριθμούς και ηλεκτρονικές 
διευθύνσεις: ΕΝΕΠΡΟΤ, Επιμενίδου 19, 54633 
Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 286680, 286182, Φαξ 
2310 286680, Ηλ. Διεύθυνση: protypation@auth.
gr  Ιστοσελίδα: www.eneprot.gr.  n

Νέα αναμνηστικά μεταλλικά κέρματα, αξίας 2 
ευρώ, τίθενται σε κυκλοφορία με αφορμή τον 
εορτασμό της 10ης επετείου της ΟΝΕ (1999-
2009). Τα κύρια γνωρίσματα των κερμάτων, που 
τυπώνονται εφάπαξ σε ποσότητα 4.000.000 τεμα-
χίων, κοινοποιούνται με το Προεδρικό Διάταγμα 
193/2008. Η παράσταση της εθνικής όψης θα εί-
ναι διαφορετική από τα κυκλοφορούντα ελληνικά 
κέρματα της αξίας αυτής, αλλά με κοινό σχέδιο 
για όλα τα κράτη μέλη. 
Τα ειδικά χαρακτηριστικά της παράστασης, που 
επελέγη στις 25 Φεβρουαρίου 2008 από ειδική 
επιτροπή –κατόπιν διαγωνισμού μεταξύ των κρα-
τών της ευρωζώνης- είναι: περιμετρικά στον δα-
κτύλιο του κέρματος φέρονται τα 12 αστέρια της 
ΕΕ, ενώ επάνω και εντός του πυρήνα του κέρμα-
τος αναγράφονται οι λέξεις «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟ-
ΚΡΑΤΙΑ».
Στο κέντρο του πυρήνα, εντός ακανόνιστου δα-
κτυλίου, υπάρχει σχέδιο ανθρώπου σε πρωτόγονη 
μορφή μαζί με το σύμβολο του ΕΥΡΩ - το σχέδιο 
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παραπέμπει σε αρχαία κοπή νομίσματος. Στη 
δεύτερη, κοινή για όλες τις χώρες της ευρωζώ-
νης, όψη η παράσταση είναι ίδια με τα κυκλοφο-
ρούντα ελληνικά κέρματα της αξίας αυτής με έτος 
κοπής το 2008.  Στο κάτω μέρος του σχεδίου του 
κέρματος αναγράφονται περιμετρικά τα αρχικά 
«ΟΝΕ» και οι χρονολογίες 1999-2009. Η ονομα-
στική αξία του νομίσματος αναγράφεται μόνο στην 
κοινή όψη, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του  
άρθρου 2 της από 3/6/2005 σύστασης της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής.  n



Το μέλλον βρίσκεται στην βιοϊατρική μηχανική
n του Άγγελου Αγγελίδη  

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

«η βιοϊατρική μηχα-
νική δεν είναι τίποτ’ 

άλλο παρά η εφαρμογή 
μεθόδων μηχανικής σε 

ιατρικά και βιολογικά 
προβλήματα»

«μέσα στα επόμενα χρό-
νια θα δούμε αξιοσημεί-
ωτες εφαρμογές πρώτα 
στο επίπεδο εξέτασης, 
ελέγχου και πρόληψης 

ασθενειών»

«θα μπορούμε να εξε-
ταζόμαστε για διάφορες 
ασθένειες στο σπίτι μας 
με ένα απλό τεστ παρό-
μοιο με το τεστ εγκυμο-

σύνης. Και το θετικό δεν 
είναι μόνο στην ευκολία 
αλλά και στη δυνατότητα 

εφαρμογής με πολύ 
μικρότερο κόστος από 
συμβατικές μεθόδους 

εξέτασης»

«… καθώς η γνώση 
μας θα επεκτείνεται θα 

αρχίσουμε να βλέπουμε 
τη χρήση συνθετικών 

οργάνων και εφαρμογές 
βλαστοκυττάρων για την 
αντιμετώπιση ασθενει-

ών»

Είναι μόλις 30 ετών. Ένα ακόμη από τα «λαμπρά ελ-
ληνικά μυαλά» που κάνουν καριέρα στο εξωτερικό. 
Η έρευνα του Θεσσαλονικιού Μανόλη Καραγιάννη 
έχει εντυπωσιάσει την παγκόσμια κοινότητα καθώς 
πρόσθεσε ακόμη 120 νέα «όπλα» στη… μάχη του 
ανθρώπου με τον καρκίνο. Μάλιστα, η συγκεκριμέ-
νη μελέτη φιλοξενήθηκε στο έγκυρο περιοδικό που 
εκδίδει η Εταιρία Επιστημόνων των ΗΠΑ!
Γεννημένος στη Θεσσαλονίκη το 1978, ο Μανόλης 
Καραγιάννης έδειξε από νωρίς ότι θα έχει λαμπρό 
μέλλον. Κοφτερό μυαλό, με αναζητήσεις και άρι-
στος μαθητής. Ήταν σχεδόν σίγουρο πως δε θα 
αρκούνταν σε μία «μέση» καριέρα, αλλά θα πρω-
ταγωνιστούσε στις εξελίξεις. Εισήχθη στο Τμήμα 
Χημικών Μηχανικών του Αριστοτέλειου Πανεπι-
στημίου Θεσσαλονίκης απ’ όπου αποφοίτησε το 
2001 με βαθμό 9,3! Όμως, ήδη είχε κάνει τη μεγά-
λη στροφή στη καριέρα και τη ζωή του.
Ο Μανόλης Καραγιάννης δε δυσκολεύτηκε να εξα-
σφαλίσει με υποτροφία μία θέση στο Τμήμα της 
Βιοϊατρικής Μηχανικής της ιατρικής σχολής του 
πανεπιστημίου Johns Hopkins της Βαλτιμόρης για 
να κάνει το διδακτορικό του. Το 2001 μάζεψε τις 
βαλίτσες του και αναχώρησε για τις ΗΠΑ. Από το 
2005 έως το 2008 εργάστηκε σκληρά, μαζί με τον 
καθηγητή Αλεξάντερ Πόπελ, πάνω στο ζήτημα του 
καρκίνου, παρουσιάζοντας στα τέλη της προηγού-
μενης χρονιάς τα εντυπωσιακά αποτελέσματα της 
έρευνας. Ο 30χρονος Έλληνας επιστήμονας είδε 
την ανακάλυψή του να περνά με επιτυχία τα βιοχη-
μικά πειράματα και να βρίσκεται πλέον στο δεύτε-
ρο στάδιο ελέγχου με εφαρμογή σε πειραματόζωα. 
Πριν από έξι μήνες, ο Μανόλης Καραγιάννης έφυ-
γε από το Johns Hopkins και πήγε στο παγκοσμίως 
γνωστό ΜΙΤ όπου εργάζεται ως μεταδιδακτορικός 
ερευνητής. Πλέον, ασχολείται με τη νανοτεχνολο-
γία στο εργαστήριο του καθηγητή Μπόμπ Λάνγκερ 
όπου προσπαθεί να ανακαλύψει νέες γενιές φαρ-
μάκων όπου θα «στοχεύουν» σε συγκεκριμένους 
ιστούς και δενθα διαχέουν τις ουσίες σε όλο το αν-
θρώπινο κορμί. Αυτό πάντως που του έκανε πραγ-
ματική εντύπωση στο εξωτερικό ήταν ο τρόπος ερ-
γασίας στα μεγάλα εκπαιδευτικά ιδρύματα. 

n Μπορείτε να εξηγήσετε –με απλή ορολογία- τι 
ακριβώς ανακαλύψατε σε δύο χρόνια ερευνών στο 
HOPKINS;
Βασικά επεκτείναμε και τη γνώση για τις μεθόδους 
που μπορεί να χρησιμοποιεί ο οργανισμός μας στο 
επίπεδο των πρωτεϊνών για να ελέγξει την ανάπτυ-
ξη των αιμοφόρων αγγείων. Η δημιουργία αιμοφό-
ρων αγγείων παίζει σημαντικό ρόλο σε διάφορες 
φυσιολογικές αλλά και παθολογικές διεργασίες η 
σημαντικότερη των οποίων είναι ο καρκίνος. Για να 
μπορέσει να αναπτυχθεί ένας όγκος  είναι απαραί-
τητη η τροφοδοσία του με θρεπτικά συστατικά αλλά 
και οξυγόνο. Και είναι τα αιμοφόρα αγγεία τα οποία 
γεννιούνται μέσα στους όγκους που διαβιβάζουν τα 
συστατικά αυτά. Η διαδικασία αυτή είναι γνωστή και 
ως αγγειογένεση. Έτσι χρησιμοποιήσαμε υπολογι-
στικές μεθόδους βιοπληροφορικής  σε συνδυασμό 
με πειράματα πρωτεωμικής για να ανακαλύψουμε 
μικρά κομμάτια πρωτεϊνών, τα πεπτίδια, που έχουν 
τη δυνατότητα να ελέγχουν την επιβίωση, την κινη-
τικότητα και τον πολλαπλασιασμό των κυττάρων που 
αποτελούν τις δομικές μονάδες των αγγείων (και τα 
οποία ονομάζονται ενδοθηλιακά κύτταρα). Δηλαδή 
ανακαλύψαμε ένα μεγάλο νούμερο πεπτιδίων που 
έχουν τη δυνατότητα να ελέγχουν και κατ’ επέκταση 
να σταματούν την αγγειογένεση. 

Πόσο αισιόδοξος είστε ότι ο άνθρωπος θα είναι ο 
τελικός νικητής στη «μάχη» με τον καρκίνο; 
Κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος για το πως και 
πότε θα μπορέσει ο άνθρωπος να ελέγξει πρώτα 
και να καταπολεμήσει στη συνέχεια τον καρκίνο. Ο 
καρκίνος δεν είναι μια συγκεκριμένη ασθένεια αλλά 
έχει διάφορες μορφές. Για ορισμένες από τις μορ-
φές αυτές η γνώση μας είναι αρκετή με συνέπεια 
να μπορούμε να καταπολεμήσουμε την ασθένεια 
αποτελεσματικά. Για άλλες μορφές η γνώση μας 
είναι περιορισμένη κυρίως λόγω της πολυπλοκότη-
τας που πηγάζει από την ποικιλία των κυττάρων που 
συμμετέχουν στη δημιουργία του, από τη δυνατότητα 
των μηχανισμών που προκαλούν την ανάπτυξή του 
να ελίσσονται στις φαρμακευτικές αγωγές, ή ακόμα 
από την περιορισμένη τεχνολογική δυνατότητα μας 
να κατανοήσουμε το μοριακό υπόβαθρο που προκα-
λεί την ασθένεια και τον τρόπο που εξελίσσεται. Έχω 
την εντύπωση ότι στις περιπτώσεις που η ασθένεια 
είναι πραγματικά πολύπλοκη αυτό που αρχικά θα 
πετύχουμε πριν την αποτελεσματική καταπολέμηση 
είναι να ανακόψουμε την εξέλιξη του σε μια χρόνιας 
μορφής πάθηση. 

n Ποια η σημασία για το ανθρώπινο γένος της βιο-
ϊατρικής μηχανικής; 
Το παράδειγμα του καρκίνου είναι χαρακτηριστικό 
για τη σημασία της βιοϊατρικής μηχανικής στην αντι-

μετώπιση ιατρικών και βιολογικών προβλημάτων. Η 
πολυπλοκότητα ενός τέτοιου προβλήματος απαιτεί 
συστηματικές μεθόδους αρχικά για την περιγραφή 
του από το μοριακό, στο κυτταρικό και συστεμικό 
επίπεδο, για παράδειγμα την περιγραφή του τρόπου 
που αναπτύσσονται τα καρκινικά κύτταρα, του τρόπου 
που αλληλεπιδρούν με το περιβάλλον τους και εξα-
πλώνονται αλλά και συστηματικές μεθόδους ανάπτυ-
ξης φαρμάκων, περιγραφής και ελέγχου του τρόπου 
που διαβιβάζονται σ’ έναν όγκο αλλά και του τρόπου 
που αλληλεπιδρούν με τα κύτταρα. Και στην παραπά-
νω πρόταση η καθεμιά λέξη περιγράφει διαφορετικά 
ερευνητικά προβλήματα που αυτή τη στιγμή απασχο-
λούν δεκάδες εργαστήρια βιοϊατρικής μηχανικής σ’ 
όλο τον κόσμο. O κοινός παρανομαστής σ’ όλα αυτά 
τα προβλήματα είναι η χρήση συστηματικών μεθό-
δων, δηλαδή μεθόδων που δεν αρκούνται μόνο στην 
ποιοτική περιγραφή του προβλήματος, όπως επί το 
πλείστον γίνεται στην ιατρική ή στη βιολογία, αλλά 
στη χρήση αυστηρών ποσοτικών μεθόδων, τυπικών 
μεθόδων που χρησιμοποιούνται ως τώρα στην κλασ-
σική μηχανική. Με απλά λόγια η βιοϊατρική μηχανική 
δεν είναι τίποτ’ άλλο παρά η εφαρμογή μεθόδων μη-
χανικής σε ιατρικά και βιολογικά προβλήματα.

n Ποια είναι τα επόμενα μεγάλα «στοιχήματα» που 
θέλει να κερδίσει το συγκεκριμένο επιστημονικό 
πεδίο και σε βάρος ποιων ασθενειών;
Δεν υπάρχουν μικρά ή μεγάλα στοιχήματα απλά γιατί 
καθένα ερευνητικό αντικείμενο απαιτεί σημαντική 
ποσότητα προσπάθειας. Η τάση πάντως μας οδηγεί 
στην περιγραφή φαινομένων και χρήση τεχνολογι-
ών όλο και μικρότερης κλίμακας μεγέθους. Πλέον 
μιλούμε για τεχνολογίες σε επίπεδο νανομέτρου 
-τη νανοτεχνολογία- για περιγραφές φαινομένων 
και πειράματα σε μοριακό επίπεδο και στην ανά-
πτυξη μεθόδων ποσοτικοποίησης στην αντίστοιχη 
κλίμακα. Και το φαινόμενο αυτό δεν περιορίζεται 
μόνο στη δική μας επιστήμη αλλά είναι γενικότερο. 
Το σημαντικότερο στοίχημα που όμως νομίζω έχει 
να κερδίσει η επιστήμη αυτή δεν έχει να κάνει τόσο 
με τα επιτεύγματα σε ερευνητικό επίπεδο αλλά με 
την ανακομιδή και εφαρμογή των επιτευγμάτων της 
επιστήμης στην καθημερινής μας ζωή. Αυτή η ανα-
κομιδή βιοϊατρικής τεχνολογίας ίσως είναι πιο αργή 
σε σχέση με άλλες μορφές μηχανικής, κι αυτό έχει 
να κάνει κυρίως με το σημαντικότατο έλεγχο που 
υπεισέρχεται οποιοδήποτε “προϊόν” της πριν την 
δημοσιοποίηση και εφαρμογή του. Πάντως είμαι σί-
γουρος ότι μέσα στα επόμενα χρόνια θα δούμε αξιο-
σημείωτες εφαρμογές πρώτα στο επίπεδο εξέτασης, 
ελέγχου και πρόληψης ασθενειών. Θα μπορούμε να 
εξεταζόμαστε για διάφορες ασθένειες στο σπίτι μας 
με ένα απλό τεστ παρόμοιο με το τεστ εγκυμοσύνης. 
Και το θετικό δεν είναι μόνο στην ευκολία αλλά και 
στη δυνατότητα εφαρμογής με πολύ μικρότερο κό-
στος από συμβατικές μεθόδους εξέτασης. Επίσης θα 
δούμε νέες γενιές αποτελεσματικότερων φαρμάκων 
με λιγότερες παρενέργειες που έχουν τη δυνατότητα 
να συμπεριφέρονται έξυπνα, να στοχεύουν συγκε-
κριμένους ιστούς και να διοχετεύουν συγκεκριμένη 
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Μανόλης Καραγιάννης
XM, επιστήμονας του ΜΙΤ



«αυτή τη στιγμή 
ασχολούμαστε κυρίως 
με το σχεδιασμό και 
την ανάπτυξη μεθόδων 
διαβίβασης γενετικών 
φαρμάκων»

«θυμάμαι τον εαυτό μου 
να περνά ατέλειωτες 
ώρες στη βιβλιοθήκη 
διαβάζοντας μόνος ή 
πολύ συχνά σε ομάδες 
με άλλους συμφοιτητές 
μου. Η προσαρμογή (στις 
ΗΠΑ) ήταν εύκολη»

«αυτό που ίσως λείπει 
από την ελληνική 
ακαδημαϊκή έρευνα είναι 
ένας σωστός τρόπος να 
διοχετεύσει ευρέως τις 
εφαρμογές της εκτός των 
τειχών του πανεπιστη-
μίου»

«δε γυρνώ την πλάτη μου 
στην προοπτική του να 
γυρίσω κάποια στιγμή 
πίσω στην Ελλάδα»

ποσότητα στον οργανισμό μας για μεγάλα χρονικά δι-
αστήματα χωρίς να χρειάζεται να τα παίρνουμε καθη-
μερινά. Αλλά θα δούμε και εφαρμογές νανοτεχνολο-
γίας σε παρεμβατικό επίπεδο βελτίωσης δυσκολιών 
ή μερικής αντικατάστασης ιστών και καθώς η γνώση 
μας θα επεκτείνεται θα αρχίσουμε να βλέπουμε τη 
χρήση συνθετικών οργάνων και εφαρμογές βλαστο-
κυττάρων για την αντιμετώπιση ασθενειών.

n Τι ερευνάτε τώρα στο ΜΙΤ;
Σημαντικό κομμάτι της έρευνας και μια από τις πιο 
θεμελιακές αρχές εδώ είναι το να μαθαίνεις το πως 
να θέτεις σημαντικές ερωτήσεις. Ο συνηθισμένος και 
κλασσικός τρόπος που διδασκόμαστε να μαθαίνουμε 
και κατά συνέπεια να κρινόμαστε έχει να κάνει με την 
ικανότητα μας να δίνουμε πειστικές απαντήσεις. Εδώ 
μαθαίνουμε με το να μπορούμε να δημιουργούμε και 
να ξεχωρίζουμε τις ερωτήσεις αυτές που αν απα-
ντηθούν θα έχουν το μεγαλύτερο αντίκτυπο στη ζωή 
μας. Το εργαστήριο του καθηγητή Μπομπ Λάνγκερ 
που εργάζομαι αυτή τη στιγμή ως μεταδιδακτορικός 
ερευνητής είναι το μεγαλύτερο (σε μέγεθος και σε 
επιτεύγματα... τουλάχιστο απ’ ότι θέλουμε να πιστεύ-
ουμε) εργαστήριο βιοϊατρικής μηχανικής στον κόσμο. 
Ο καθηγητής Λάνγκερ είναι ο επιστημονικός πατέρας 
της ελεγχόμενης διαβίβασης (controlled release) 
φαρμάκων και από τους πρωτεργάτες της μηχανικής 
ιστών (tissue engineering). Αυτή τη στιγμή ασχο-
λούμαστε κυρίως με το σχεδιασμό και την ανάπτυξη 
μεθόδων διαβίβασης γενετικών φαρμάκων, δηλαδή 
φαρμάκων που έχουν τη δυνατότητα να διορθώνουν 
λάθη και να ελέγχουν τη μετάφραση συγκεκριμένων 
κομματιών του γενετικού κώδικα. Επίσης αναπτύσ-
σουμε μεθόδους χρήσης βλαστοκυττάρων για το 
σχεδιασμό συνθετικών ιστών και οργάνων.

n Πόσο εύκολη ήταν η προσαρμογή σας στα μεγά-
λα πανεπιστήμια των ΗΠΑ;
Έχουν περάσει αρκετά χρόνια από την πρώτη φορά 
που μπήκα σε αίθουσα για να κάνω μάθημα σε αμε-
ρικάνικο πανεπιστήμιο. Και τα πρώτα μαθήματα 
που πήρα ήταν τα προ-κλινικά μαθήματα της ιατρι-
κής σχολής του Johns Hopkins μαζί με άλλους 150 
συμφοιτητές, ίσως μερικούς από τους καλύτερους 
φοιτητές ιατρικής στην Αμερική. Μοριακή βιολογία, 
βιοχημεία, φυσιολογία, ανατομία, ανοσολογία, φαρ-
μακολογία... Πολύ άγχος και πίεση για να ανταποκρι-
θώ στις απαιτήσεις, αρχικά τους  πρώτους μήνες δυ-
σκολία με τη γλώσσα γιατί τα αγγλικά που μαθαίνουμε 
στο φροντιστήριο φυσικά δεν έχουν καμιά σχέση με 
το επίπεδο της γλώσσας σ’ ένα ακαδημαϊκό αμερι-
κάνικο ίδρυμα, αλλά και διαφορές στον τρόπο διδα-
σκαλίας με πολύ δουλειά εκτός τάξης, πολύ συχνές 
εξετάσεις – σχεδόν κάθε βδομάδα γράφαμε τεστ, και 
φυσικά λόγω του είδους των μαθημάτων – όσο να ‘ναι 
η βιολογία απαιτεί λίγο περισσότερο απομνημόνευση 
από τα μαθηματικά – αρκετές ώρες απομνημόνευ-
σης. Έτσι θυμάμαι τον εαυτό μου να περνά ατέλειω-
τες ώρες στη βιβλιοθήκη διαβάζοντας μόνος ή πολύ 
συχνά σε ομάδες με άλλους συμφοιτητές μου. Η 
προσαρμογή ήταν εύκολη. Οι απαιτήσεις όμως ήταν 

πολύ περισσότερες απ’ ο,τι είχα συνηθίσει. Φυσικά 
είχα πάντα πλάι μου τους καθηγητές μου, που πάντα 
ήταν πρόθυμοι να μας βοηθήσουν. Kαθημερινά αφι-
έρωναν ώρες μετά το μάθημα σε “φροντιστηριακά” 
μαθήματα σε μικρές ομάδες όπου ανέλυαν ακόμα 
περισσότερο την ύλη, και φυσικά είχα και τους συμ-
φοιτητές μου, μεταξύ των οποίων δεν ένοιωσα ούτε 
μια στιγμή ανταγωνισμό, δεν ένοιωσα ποτέ “ξένος”.

n Ποια η διαφορά ανάμεσα στον τρόπο έρευνας 
των Αμερικανικών και των Ευρωπαϊκών πανεπι-
στημίων; 
Προσωπικά δεν έχω ιδέα από τον τρόπο που γίνεται 
η έρευνα σε Ευρωπαϊκά πανεπιστήμια απλά γιατί ως 
τώρα δεν είχα ποτέ την ευκαιρία να δουλέψω ερευνη-
τικά σε Ευρωπαϊκό πανεπιστήμιο. Έχω την εντύπωση 
ότι γίνονται παρόμοιες προσπάθειες αν κρίνουμε από 
τις δημοσιεύσεις που προέρχονται από τα ιδρύματα 
αυτά. 

n Πόσο θεωρείτε ότι υστερεί η Ελλάδα στο πεδίο 
της έρευνας; 
Και πάλι δεν μπορώ να εκφράσω άποψη από πρώ-
το χέρι. Οπότε μπορώ να περιοριστώ σε μια μάλλον 
γενική διαπίστωση ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει 
ακόμα αντίστοιχο τεχνολογικό υπόβαθρο όπως στις 
ΗΠΑ, ούτε και αντίστοιχοι πόροι. Έχω την εντύπωση 
ότι την τελευταία δεκαετία γίνονται σημαντικές προ-
σπάθειες ιδιαίτερα μέσω χρηματοδοτήσεων από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά κρίνοντας από την ποιότητα 
και την ποσότητα των επιστημονικών δημοσιεύσεων, 
το μόνο ίσως αντικειμενικό κριτήριο που μπορώ να 
χρησιμοποιήσω, συγκριτικά τα πράγματα βρίσκονται 
ακόμα σε πρώιμο στάδιο. Η πιο σημαντική όμως δια-
πίστωση δεν έχει να κάνει αυτή καθαυτή με την ποι-
ότητα της έρευνας στην Ελλάδα άλλα με το ότι για να 
στηριχθεί μια τέτοια προσπάθεια δεν είναι απαραί-
τητη μόνο η ανάπτυξη σε ακαδημαϊκό επίπεδο ερευ-
νητικής υποδομής αλλά και η αντίστοιχη ανάπτυξη 
δικτύου εφαρμογών των προϊόντων έρευνας κυρίως 
μέσω μικρών ή μεγάλων εταιριών ή ακόμα και μέσω 
της πολιτείας. Και έχω την εντύπωση ότι αυτό που 
ίσως λείπει από την ελληνική ακαδημαϊκή έρευνα 
είναι ένας σωστός τρόπος να διοχετεύσει ευρέως τις 
εφαρμογές της εκτός των τειχών του πανεπιστημίου.

n Εξετάζετε το ενδεχόμενο επιστροφής σας στην 
Ελλάδα για να εργαστείτε στα εδώ πανεπιστήμια; 
Όπως όλοι οι Έλληνες επιστήμονες του εξωτερικού 
έτσι κι εγώ, υπό τις κατάλληλες προϋποθέσεις και 
συνθήκες, είμαστε πρόθυμοι να στηρίξουμε οποια-
δήποτε προσπάθεια για την προώθηση της έρευνας 
στην πατρίδα. Οπότε δε γυρνώ την πλάτη μου στην 
προοπτική του να γυρίσω κάποια στιγμή πίσω. n

n Πόσο καλή ήταν η κατάρτιση που πήρατε από το 
ΑΠΘ;
Έχοντας βιώσει και το αμερικάνικο σύστημα εκπαί-
δευσης, έχω την εντύπωση ότι η άποψη για το πόσο 
καλή είναι η κατάρτιση στο ελληνικό πανεπιστήμιο 
είναι καθαρά υποκειμενικό ζήτημα, όσο κι αν αυτό 
ακούγεται παράξενο. Το ελληνικό σύστημα δεν είναι 
πιεστικό με αποτέλεσμα να σου δίνει την “ευκαιρία” 
να διαβάσεις και να ασχοληθείς αν θες κι όσο θες με 
ότι θες. Γεγονός που προσωπικά μου έδωσε την ευ-
καιρία να βρω χρόνο για να διαβάσω και λίγο βιολο-
γία για παράδειγμα, ή ν’ ανοίξω και να διαβάσω ξένο 
βιβλίο κι έτσι να έχω μια ιδέα του τι διδάσκεται και 
σε πανεπιστήμια εκτός Ελλάδας. Φυσικά δεν ξέρω τι 
θα γινόταν αν χρειαζόταν να χρησιμοποιήσω τις γνώ-
σεις μου σ’ ένα πρακτικό ζήτημα αν έπιανα δουλειά 
κάπου όπου θα χρειαζόταν τεχνική εξειδίκευση και 
συγκεκριμένη κατάρτιση. n
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Η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ/ΤΚΜ, παίρνοντας 
υπόψη και το ενδιαφέρον των συναδέλφων, όρισε 
τους εκπροσώπους του Τμήματος στις παρακάτω 
Επιτροπές:
Α. Επιτροπές μεγάλης διάρκειας 
• Στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της 
Ν.Α.Θ. τους ΜΜ Βλαχοκώστα Χρίστο ως τακτικό 
και Δερμεντζόγλου Λάμπρο ως αναπληρωματικό.
• Στις Επιτροπές Εισήγησης για Ανάθεση και στις 
Επιτροπές Διαγωνισμού με Διαδικασία Διαπραγ-
μάτευσης έργων της «Εγνατία Οδός Α.Ε.» του 
έτους 2009 τους ΠΜ Μαυρουδή Παναγιώτη, Πα-
παστεργίου Μιχάλη, και την ΑΜ Παυλούδη Μυρτώ 
εκ περιτροπής.
• Στις Επιτροπές Διαγωνισμού  της ΕΔΙΣΥ Α.Ε. για 
έργα του έτους 2009 τους ΑΤΜ Ιωάννου Δημήτρη, 
Ισμυρλή Ελεονόρα και τον ΠΜ Παπανικολάου Γι-
ώργο εκ περιτροπής.
• Στις Επιτροπές Διαγωνισμού  της Ν.Α.Θ. για 
έργα του έτους 2009 τους ΠΜ Περτζινίδου Μαρία, 
Κωτούλα Λεωνίδα, τον ΜΜ Στοϊμενίδη Ανδρέα, 
την ΑΤΜ Αραβίδου Κυριακή και Χηράκη Ελένη 
ΠΜ εκ περιτροπής.
• Στις Επιτροπές Διαγωνισμού  της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. 
για έργα του έτους 2009 τους Πάππα Όλγα ΑΜ, 

Φουντουλίδου Ελένη ΑΤΜ, Δημούδη Ειρήνη ΠΜ, 
Κρητικό Πέτρο ΠΜ και Τσοχατζίδη Νίκο ΧΜ εκ 
περιτροπής.
• Στις Επιτροπές Διαγωνισμού  του Δήμου Θεσ-
σαλονίκης για έργα του έτους 2009 τους Παπά 
Κων/νο ΑΤΜ και Μποσταντζόγλου Αντώνη ΑΜ εκ 
περιτροπής.

Β. Επιτροπές μικρής διάρκειας 
• Στην Επιτροπή Διαγωνισμού για την ανάθεση 
της μελέτης «Αποκατάσταση ζημιών αντλιοστασί-
ου ομβρίων δυτικής εισόδου Θεσσαλονίκης» τους 
Αηδόνη Δημήτρη ΜΜ ως τακτικό και Σαμαρά Ευ-
στάθιο ΗΜ ως αναπληρωματικό.
• Στην Επιτροπή Διαγωνισμού του Τμήματος Συ-
γκοινωνιακών Έργων της ΔΔΕ για την ανάθεση 
της μελέτης «Βελτίωση οδικού τμήματος Σταυρο-
χώρι-Πετρίτσι του οδικού άξονα Θεσσαλονίκης-
Κιλκίς-Σιδηροκάστρου-Προμαχώνα, υποτμήμα 
Σταυροχώρι-Δροσάτο» τους Πρόιο Απόστολο 
ΑΤΜ ως τακτικό και Περτζινίδου Μαρία ΠΜ ως 
αναπληρωματική.
• Στην Επιτροπή Διαγωνισμού της «Εγνατία Οδός 
Α.Ε.» για την ανάθεση «Εκπόνησης υδραυλικών 
μελετών» τους ΑΤΜ Πόγγα Αθανάσιο ως τακτικό 

και Πρόιο Απόστολο ως αναπληρωματικό.
• Στην Επιτροπή Διαγωνισμού του Τμήματος Συ-
γκοινωνιακών Έργων της ΔΔΕ για την ανάθεση 
της «Ολοκλήρωσης της μελέτης Ε.Ο. Κατερίνη-
Αγ. Δημήτριος Ν. Πιερίας» τους Φακή Κων/νο ΠΜ 
ως τακτικό και Πόγγα Αθανάσιο ΑΤΜ ως αναπλη-
ρωματικό.
• Στην Επιτροπή Διαγωνισμού του Τμήματος Συ-
γκοινωνιακών Έργων της ΔΔΕ για την ανάθεση 
της μελέτης «Βελτίωση λειτουργίας των φωτει-
νών σηματοδοτών στη διαπλάτυνση της οδού Λα-
γκαδά» τους Κορλό Απόστολο ΜΜ ως τακτικό και 
Σαμαρά Ευστάθιο ΗΜ ως αναπληρωματικό.
• Στην Επιτροπή Διαγωνισμού του Τμήματος Συ-
γκοινωνιακών Έργων της ΔΔΕ για την ανάθεση 
της «Ολοκλήρωσης της μελέτης περιμετρικής 
οδού Πολυγύρου Ν.Χαλκιδικής» τους Ζουλούμη 
Γρηγόρη ΑΤΜ ως τακτικό και Μεντέ Αλέξανδρο 
ΠΜ ως αναπληρωματικό.
• Στην Επιτροπή Διαγωνισμού της «Εγνατία Οδός 
Α.Ε.» για την ανάθεση της μελέτης για την παροχή 
υπηρεσιών Συμβούλου για την υποστήριξη της Δ/
νσης Μελετών της Ε.Ο.Α.Ε. τους ΠΜ Φακή Κων/
νο ως τακτικό και Ταπάσκο Στέφανο ως αναπλη-
ρωματικό. n

OI EKΠΡΟΣΩΠΟΙ TOY ΤΕΕ/ΤΚΜ 



ΖΗΤΕΙΤΑΙ

Αρχιτέκτων. Γνώση νομοθεσίας για Α.ΜΕ.
Α. Τηλ 697 6800825.
Αρχιτέκτων από βιομηχανική μονάδα 
ξύλινων κατασκευών με έδρα στην Σίνδο 
Θεσσαλονίκης, για το τμήμα προσφορών 
και πωλήσεων. Εμπειρία σε επιμετρήσεις, 
άριστη χρήση AutoCAD, 3D. Βιογραφικό 
Fax 2310 795167, Τηλ 2310 795796.
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 προγραμ-
μάτων. Fax 2310 251598, email info@
thearchiterra.gr. Υπόψη κου Δημητριάδη.
Αρχιτέκτων ή Μηχανικός Χωροταξίας από 
μελετητικό γραφείο. Γνώση και εμπειρία 
σε χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδι-
ασμό. Γνώση σχεδιαστικών προγραμμά-
των  AutoCAD, GIS. Βιογραφικό Fax 2310 
426607, email: smamo@otenet.gr.
Ηλεκτρολόγος. Γνώση νομοθεσίας για 
Α.ΜΕ.Α, για αυτοματισμούς. Τηλ 697 
6800825.
Ηλεκτρολόγος ενεργειακής κατεύθυνσης 
από την εταιρεία με αντικείμενο σχεδι-
ασμό και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών 
σταθμών με έδρα Βαθύλακο Θεσσαλονί-
κης. Βιομηχανική εμπειρία. Βιογραφικό 
Τηλ 2310 729822, email: Th.Matopoulos@
nrg-orion.gr.
Ηλεκτρολόγος ή Μηχανολόγος από ανώ-
νυμη εμπορική και τεχνική εταιρεία –εξο-
πλισμών επεξεργασίας τροφίμων, για το 
τμήμα πωλήσεων. Γνώση άπταιστων Αγγλι-
κών. Επιθυμητή εμπειρία σε πωλήσεις γε-
νικώς. Βιογραφικό Fax 2310 948852, Τηλ. 
2310 948851, email: sivvas@otenet.gr.
Μηχανικός εργοδηγός με εμπειρία ερ-
γοταξίου σε οικοδομικά έργα. Τηλ. 23920 
72720.
Μηχανικός Γνώση γύρω από το υαλοπέ-
τασμα, το γυαλί, τον χάλυβα. Βιογραφικό 
email: mk.meleton@gmail.com.
Μηχανικός (κωδ. Θέσης 2) από μελετη-
τική εταιρεία ΥΕΤΟΣ με εξειδίκευση σε 
υδραυλικά έργα και οδοποιία. Βιογραφικό 
Fax 2310 230428, email: yetos@otenet.gr.
Μηχανικός από εταιρεία διαθέσεως ιατρι-
κών μηχανημάτων, για τεχνικός μηχανικός 
υποστήριξης. Γνώση ηλεκτρονικής, Αγγλι-
κών. Βιογραφικό Fax 2310 265731, email: 
thessalokini@papapostolou.gr.
Μηχανικός από μελετητικό γραφείο. Γνώ-
ση και εμπειρία σε προγράμματα προσο-
μοίωσης 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.
Μηχανικός (κωδ. 218) από ανώνυμη εται-
ρεία που εμπορεύεται όργανα βιομηχανι-
κού αυτοματισμού για το προώθηση προϊ-
όντων. Ηλικία 30 έως 40 ετών, εμπειρία σε 
πωλήσεις οργάνων βιομηχανικού αυτομα-
τισμού, άπταιστα Αγγλικά, Η/Υ(MS Office). 
Βιογραφικό Fax 2310 569026, email: info-
ta@semac.gr.
Μηχανικός Προγραμματιστής από εται-
ρεία ανάπτυξης εφαρμογών. Με εμπειρία 
Java, Visual Basic, Visual C, και σε βάσεις 
δεδομένων mysql, MS SQL. Βιογραφικό 
email: cv@condorelectronics.eu.
Μηχανολόγος Γνώση νομοθεσίας για 
Α.ΜΕ.Α, για ανελκυστήρες και για αναβα-
τόρια . Τηλ 697 6800825.

Μηχανολόγος από εταιρεία κοπής μετάλ-
λων. Προϋπηρεσία επιθυμητή. Βιογραφικό 
Τηλ 2310 797599.
Μηχανολόγος από ανώνυμη εταιρεία. 
Ηλικία έως 35 ετών, Ιταλικά ή Αγγλικά, Η/
Υ(Word, Excel), μηχανών γραφείου, μετα-
φορικό μέσο. Τηλ 697 4995499.
Μηχανολόγος από βιομηχανία ξύλου με 
έδρα ΒΙ.ΠΕ. Θεσσαλονίκης, ως υπεύθυνος 
παραγωγής. 5έτη προϋπηρεσία, σε αντί-
στοιχη θέση. Γνώση Αγγλικών, ή Γερμα-
νικών, άδεια οδηγήσεως, εκπληρωμένες 
στρατιωτικές υποχρεώσεις. Βιογραφικό 
Fax 2310 795167, Τηλ 2310 795796.
Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος ή Ηλε-
κτρονικός 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.
Πολιτικός Μηχανικός νέος, από τεχνική 
εταιρεία. Βιογραφικό Fax 2310 446971.
Πολιτικός Μηχανικός Γνώση νομοθεσίας 
για Α.ΜΕ.Α. Τηλ 697 6800825.
Πολιτικός Μηχανικός νέος από εταιρεία 
κατασκευής δημοσίων έργων. Βιογραφικό 
Fax 2310 225251, Τηλ. 2310 264131.
Πολιτικός Μηχανικός από τεχνική εργο-
ληπτική εταιρεία.. Με εμπειρία σε δημό-
σια έργα. Βιογραφικό email: atarav@tee.
gr.
Πολιτικός Μηχανικός από EUROCO Α.Ε., 
ως υπεύθυνο έργων. Ηλικία έως 40 ετών, 
5έτη εμπειρία, Αγγλικά, Η/Υ. Βιογραφικό 
Fax 2310 795167, Τηλ 2310 795796.
Πολιτικός Μηχανικός από τεχνική εται-
ρεία. 5έτη προϋπηρεσία, σε έργα αποχέ-
τευσης επιθυμητή. Βιογραφικό Fax 2310 
587763, email: psarras@otenet.gr.
Πολιτικός Μηχανικός ή Αρχιτέκτων για 
συνεργασία, για δημόσια έργα. Τηλ. 2310 
210141. 
Πολιτικός Μηχανικός ή Τοπογράφος 
Μηχανικός από εταιρεία συμβουλών με 
έργα στο περιβάλλον. Γνώση άπταιστων 
Αγγλικών. Γνώση σε ευρωπαϊκά προγράμ-
ματα ΕΣΠΑ επιθυμητή. Βιογραφικό email: 
mkaprara@yahoo.gr. 
Τοπογράφος Μηχανικός (κωδ. Θέση 1) 
από μελετητική εταιρεία ΥΕΤΟΣ. Βιογρα-
φικό 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 από τεχνική 
εταιρεία. 5έτη προϋπηρεσία, σε έργα 
αποχέτευσης επιθυμητή. Βιογραφικό Fax 
2310 587763, email: psarras@otenet.gr.
Τοπογράφος Μηχανικός από Γεωανάλυση 
Α.Ε. για το γραφείο της στη Θεσσαλονίκη. 
Εμπειρία σε κατηγορία έργων οδοποιίας. 
Fax 2310 496880, email: cv@geoanalysis.
gr. 
Τοπογράφος Μηχανικός από Γεωανάλυ-
ση Α.Ε. για το γραφείο της στη Θεσσαλο-
νίκη. Γνώση σε GIS, ARCGIS σε επίπεδο 
προγραμματισμού. Βιογραφικό Fax 2310 
496880, email: cv@geoanalysis.gr. 
Τοπογράφος Μηχανικός ή Πολιτικός 
Μηχανικός από γραφείο μελετών ΕΚ-
ΚΕΝΤΡΟΝ Ε.Ε. 5 -10 έτη εμπειρία στην 
εκπόνηση μελετών συγκοινωνιακών 
έργων και Γνώση προγραμμάτων  Η/Υ, 
τοπογραφικών, σχεδιαστικών και οδοποι-
ίας. Βιογραφικό Fax 2310 488578, email: 
ekkentron@tee.gr. 

 

Αρχιτέκτων μέλος ΤΕΕ 2001, με εμπειρία 
σε επίβλεψη, διαχείριση και διοίκηση ερ-
γοταξίου και μελέτες εφαρμογής, για ερ-
γασία. Τηλ 693 7166499.
Αρχιτέκτων, με ευχέρεια στη σύνθε-
ση. Γνώση στο 3d σχεδιασμό, AutoCAD, 
ArchiCAD, Artlantis, Photoshop, και αλλά 
σχεδιαστικά προγράμματα, για συνεργασία 
με μηχανικούς, εργολάβους και μελετητι-
κά γραφεία. Τηλ 693 7070382.
Αρχιτέκτων με εμπειρία στην έκδοση οικο-
δομικών αδειών, ευχέρεια στην σύνθεση. 
Γνώση Γ.Ο.Κ., προγραμμάτων σχεδιασμού 
2d -3d φωτορεαλιστικής απεικόνισης, για 
εξωτερική συνεργασία με εργολάβους τε-
χνικές εταιρείες και μελετητικά γραφεία. 
Τηλ 2310 325445, 697 3837826, email: 
matrymo8@otenet.gr.
Αρχιτεκτόνισσα μέλος ΤΕΕ 2005, 3ετή 
εμπειρία, μεταπτυχιακές σπουδές στην 
Ισπανία. Γνώση Αγγλικών, Ισπανικών, 
Η/Υ(Ms Office λογισμικό PC / MAC), 
AutoCAD 2D - 3D, 3D Studio Max, 
Rhino, Photoshop, Illustrator, In Design, 
Premiere, για συνεργασία με μελετητι-
κά, τεχνικά γραφεία και κατασκευαστι-
κές εταιρείες. Τηλ 697 7152354, email: 
anastfrag@hotmail.com.
Αρχιτέκτων μέλος ΤΕΕ 1998, 10 έτη 
εμπειρία σε μελέτες επαγγελματικών 
εσωτερικών χώρων και κατοικιών, σε πα-
ρουσίαση σχεδίων και τρισδιάστατων μο-
ντέλων και 3d animation για πινακίδες ή 
παρουσιάσεις σε πελάτες, για συνεργασία 
με μελετητικά γραφεία και κατασκευαστι-
κές 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.
Ηλεκτρονικός. Με βιομηχανική εμπειρία 
στην διοίκηση, παραγωγή, συντήρηση, 
εμπειρία στα φωτοβολταϊκα. Άπταιστα 
Αγγλικά, Γερμανικά, Ρουμανικά, Η/Υ(Ms 
Office). Πολυετή εργασία σε Γαλλία και σε 
ΗΠΑ, για στελέχωση εταιρείας. Τηλ 694 
5622686.
Μηχανικός Περιβάλλοντος, μέλος ΤΕΕ 
2005, Msc “ Προστασία Περιβάλλοντος& 
Βιώσιμη Ανάπτυξη” ΑΠΘ, εμπειρία σε πε-
ριβαλλοντικές μελέτες, άπταιστα Αγγλικά, 
Η/Υ(Ms Office), AutoCAD, ArcGIS, γνώση 
ειδικών προγραμμάτων περιβαλλοντικών 
εφαρμογών, για εργασία σε μελετητικές 
- κατασκευαστικές εταιρείες. Τηλ. 697 
7608922. 
Πολιτικός Μηχανικός με πτυχίο ΜΕΚ Δ’ 
οικοδομικά, οδοποιία, Γ’ υδραυλικά, ενερ-
γειακά, Α’ λιμενικά για στελέχωση εταιρεί-
ας. 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 με εμπειρία στην 
έκδοση οικοδομικών αδειών, την εκπό-
νηση στατικών και υδραυλικών μελετών 
και την σύνταξη τευχών δημοπράτησης 
και προμετρήσεων – επιμετρήσεων, 
για συνεργασία. Τηλ. 2310 920453, 694 
6783844.
Πολιτικός Μηχανικός Γνώση Αγγλικών, Η/
Υ(Ms Office), AutoCAD 2002, επιμετρήσεις 
ιδιωτικών και δημοσίων έργων, σύνταξη 
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λογαριασμών και ΠΠΑΕ, για εργασία στην 
περιοχή της Ανατολικής Θεσσαλονίκης . 
Τηλ 694 8949533.
Πολιτικός Μηχανικός με εμπειρία σε στα-
τικές μελέτες οπλισμένου σκυροδέματος, 
μεταλλικών και σύμμεικτων κατασκευών, 
έκδοση οικοδομικών αδειών, για εξω-
τερική συνεργασία με αρχιτέκτονες, ερ-
γολάβους και τεχνικές εταιρίες. Τηλ. 694 
4832265.
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 κατα-
σκευαστικές εταιρείες. Τηλ 694 4349785.
Πολιτικός Μηχανικός μέλος ΤΕΕ 2003. 
5έτη εμπειρία σε έκδοση οικοδομικών 
αδειών και σε τοπογραφικές εργασίες με 
πλήρη εξοπλισμό. Γνώση Autodesk Land 
Desctop, ArchiCAD, 3D απεικόνιση, για 
εργασία ή για συνεργασία με μηχανικούς, 
εργολάβους, τεχνικές εταιρείες. Τηλ 697 
2500736.
Πολιτικός Μηχανικός μέλος ΤΕΕ 2005, 
κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος «Αντι-
σεισμικός Σχεδιασμός Τεχνικών Έργων», 
3έτη εμπειρία σε μελέτες οικοδομικών 
έργων, έκδοση οικοδομικών αδειών, για 
συνεργασία με μηχανικούς, εργολάβους, 
τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες. Τηλ 
697 2778846.
Πολιτικός Μηχανικός μέλος ΤΕΕ 2007, 
έτη εμπειρία σε αρχιτεκτονικές μελέτες 
εφαρμογής και πολεοδομίας, μεταλλι-
κών κτιρίων και ιδιωτικών έργων, Γνώση 
Αγγλικά, AutoCAD 2D, FESPA, Corel, 
Photoshop, 3D Studio Max, για συνεργα-
σία με τεχνική εταιρεία  ή γραφείο μελε-
τών στη Θεσσαλονίκη. Τηλ 694 6471988.
Πολιτικός Μηχανικός με εμπειρία στην 
έκδοση οικοδομικών αδειών, ευχέρεια 
στην σύνθεση. Γνώση Γ.Ο.Κ., προγραμμά-
των σχεδιασμού 2d -3d φωτορεαλιστικής 
απεικόνισης, για εξωτερική συνεργασία 
με εργολάβους τεχνικές εταιρείες και με-
λετητικά γραφεία. Τηλ 2310 325445, 697 
3837826, email: matrymo8@otenet.gr.

Πολιτικός Μηχανικός με εμπειρία σε δη-
μόσια και ιδιωτικά έργα, στην έκδοση οι-
κοδομικών αδειών. Γνώση Γ.Ο.Κ., προσμε-
τρήσεις, προκοστολογήσεις, επιμετρήσεις, 
Αγγλικά, Ιταλικά, Η/Υ(MS Office ECDL), 
AutoCAD 2004, Architect, Cadware, ΤΕ-
ΚΤΟΝ, FESPA, STATICS, για συνεργασία 
με μελετητικά, τεχνικά γραφεία ή κατα-
σκευαστικές 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 Θεσσα-
λονίκης. Τηλ 2310 929830, 697 7339557, 
email: imavropoulos@gmail.com. 
Χημικός Μηχανικός για συνεργασία, με-
λετητικό πτυχίο Α’ τάξης στις κατηγορίες 
27 (περιβαλλοντικές μελέτες), και ενερ-
γειακές 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. 
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 03
n  Η «άλλη» πόλη…

 04
n  Οι θέσεις του ΤΕΕ/ΤΚΜ για 

τις ΕΠΑΕ

 05
n  Προς συντονιστική 

επιτροπή για τις ΕΠΑΕ

 06
n  Το ΤΕΕ/ΤΚΜ επισκέφτηκε ο 

πρόεδρος του ΤΣΜΕΔΕ

 07
n  Γνωμοδότηση ΤΕΕ/ΤΚΜ 

για την επικαιροποίηση του 
ρυθμιστικού

 08
n  Τρεις υποτροφίες 

εξωτερικού για 
πτυχιούχους Π. Μ. ΑΠΘ

 16
n  Με μια ματιά

 18 
n  Συλλογικά - Παραταξιακά

 19 
n  Συνεργασία ΣΑΣΘ - ΟΑΣΘ 

σε έξι πεδία για τα ΜΜΜ
n  6η συνδιάσκεψη 

της ΕΝΕΠΡΟΤ στη 
Θεσσαλονίκη

n  Γ. Παπαδημητρίου
n  Αναμνηστικά κέρματα για 

τα 10 χρόνια ΟΝΕ

 20
n  Μανόλης Καραγιάννης 

Το μέλλον βρίσκεται στη βιοϊατρική 
μηχανική

 22
n  Οι εκπρόσωποι του ΤΕΕ/

ΤΚΜ

 23
n  Ζητείται

n  Υποτροφίες για Master στη 
Γαλλία

n  Μεταπτυχιακό πυρηνικής 
τεχνολογίας

n  Ο J. Connor επίτιμος 
διδάκοτρας στο ΑΠΘ

 09
n  Επιπτώσεις από διαρροή 

φυσκού αερίου
n  Αρχιτέκτονες στη 

Θεσσαλονίκη
n  Φορολογία Μηχανικών

 10
n  Ενδιαφέρουν

 12-14
n  Βραβεία χώρου και...τάξης

 15
n  «Ορθολογική 

αρχιτεκτονική»
n    Έκθεση για το Ιωβηλαίο 

του κτιρίου Νεδέλκου
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