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ΟΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΣΤΟ TΕΧΝΟΓΡΑΦΗΜΑ
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
Σελίδες

Ολοσέλιδη

½

Εσωτερική εξωφύλλου

700 €

400 €

3η σελίδα

700 €

400 €

4η σελίδα

450 €

300 €

Εσωτερική οπισθοφύλλου

450 €

300 €

Φάσα οπισθοφύλλου

¼

1000 €

Εσωτερική σελίδα

300 €

ΕΝΘΕΤΟ

2000 €

150 €

Παράδοση υλικού-αγγελιόσημο:
• Οι διαφημιστικές καταχωρήσεις παραδίδονται ή αποστέλλονται στο
ΤΕΕ σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου (pdf, jpg, tiff) σε CD ή αποστέλλονται 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

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 ταχυδρομικών τελών, που προκύπτουν από τον υπολογισμό των ΕΛΤΑ
για το κόστος αποστολής του συγκεκριμένου τεύχους και την ένθεση του εντύπου στο περιοδικό.
Εκπτώσεις επί του τιμοκαταλόγου (μόνο που στο τίμημα των καταχωρήσεων καταβάλεται μετρητοίς με την πρώτη καταχώρηση)
• Όλα τα Διαφημιστικά Γραφεία έχουν έκπτωση 20%
• Ιδιώτες ή εταιρείες σε περίπτωση πολλαπλών ταυτόχρονων καταχωρήσεων έχουν τις ακόλουθες εκπτώσεις:
• Από 1.000,00 € έως 2.000,00 € 5%
• Από 2.000,00 € έως 5.000,00 € 8%
• Από 5.000,00 € έως 10.000,00 € 10%
΄Ολες οι τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ 19 %.
Πληροφορίες:
Δόμνα Τοπουζίδου, τηλ. 2310 253240, fax: 2310 268375
e-mail: domnatop@central.tee.gr
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EDITORIAL
ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ …ΝΗΣΙ ΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΦΟΣΤΕΡ ΑΠΟΚΤΑ
Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Εκθεσιακό …νησί πρόκειται να αποκτήσει μέχρι το 2020 η πόλη της
Θεσσαλονίκης, με την υπογραφή μάλιστα ενός από τους πιο διακεκριμένους αρχιτέκτονες της εποχής μας, του Σερ Νόρμαν Φόστερ,
δημιουργού του περίφημου “Crystal Island” της Μόσχας, που πρόκειται να ολοκληρωθεί το 2012.
Το νησί, που θα έχει έκταση 1.200 στρεμμάτων, θα στεγάζει όλες
τις εκθεσιακές δραστηριότητες της ΔΕΘ, αλλά και πολιτιστικές χρήσεις, προσφέροντας στην πόλη ένα έργο γοήτρου, το οποίο –πέραν
των εκθετών και επισκεπτών των εκθέσεων της HELEXPO- υπολογίζεται ότι θα προσελκύει 350.000 τουρίστες ετησίως.
Το …πλωτό εκθεσιακό κέντρο, που θα χρηματοδοτηθεί με πόρους
του Δ’ ΚΠΣ, ίδια κεφάλαια της HELEXPO-ΔΕΘ και δανεισμό, θα
δημιουργηθεί σε ίση απόσταση από τον Λευκό Πύργο, το Μέγαρο
Μουσικής και το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, ώστε να διευκολυνθεί η
ενοποίηση εκθεσιακών, πολιτιστικών και ιστορικών δράσεων.
Για τη δημιουργία του, ο Foster θα συνεργαστεί με ομάδα αρχιτεκτόνων από τη Σιγκαπούρη, προκειμένου να επωφεληθεί από την
εμπειρία της εν λόγω χώρας στις επιχωματώσεις μεγάλης έκτασης
(υπενθυμίζεται ότι η έκταση της Σιγκαπούρης αυξήθηκε κατά τουλάχιστον 10% στη διάρκεια των τελευταίων τριών δεκαετιών με έργα
επιχωμάτωσης).
Το έργο –ο ακριβής προϋπολογισμός του οποίου παραμένει άγνωστος, αφού οι φορείς τηρούν σιγήν ιχθύος- θα δημιουργήσει 800
μόνιμες και 5.000 προσωρινές θέσεις εργασίας, ενώ η τεχνική δυσκολία του είναι αυξημένη. Μεταξύ των ζητημάτων που εγείρονται
είναι το από πού θα παρθεί το χώμα για τις επιχωματώσεις, αλλά και
με ποιον τρόπο θα γίνει η μεταφορά του, ώστε να μη διαταραχθούν
οικολογικές ισορροπίες.
Πάντως, όταν το νησί ολοκληρωθεί, οι επισκέπτες του θα έχουν
πανοραμική θέα της Θεσσαλονίκης, ενώ στην ακτογραμμή του θα
δημιουργηθεί γραμμικό δάσος με είδη της βαλκανικής και μεσογειακής χλωρίδας. Η μεταφορά των επισκεπτών προς και από το εκθεσιακό κέντρο θα γίνεται με καραβάκια, ενώ για την εξυπηρέτησή
τους θα δημιουργηθούν δύο μεγάλα πάρκινγκ οχημάτων, το ένα στις
ανατολικές και το άλλο στις δυτικές παρυφές της πόλης.
Όλα τα κτίρια του εκθεσιακού νησιού θα φέρουν φωτοβολταϊκούς
πίνακες στις ταράτσες τους, ώστε να είναι ενεργειακά αυτόνομα. Σε
άλλα κτίρια, πολιτιστικών κυρίως δράσεων, ο κατασκευαστικός σκελετός φέρει πανέλα δυναμικών μορφών που επιτρέπουν στο φως
της μέρας να εισχωρεί στο εσωτερικό τους, δίνοντας δυνατότητες
φυσικής θέρμανσης/ψύξης. Τα τμήματα αυτά κλείνουν το χειμώνα
για να εξασφαλίζουν θερμότητα και ανοίγουν το καλοκαίρι ώστε να
επιτυγχάνεται φυσικός αερισμός.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η Επιτροπή Φορέων για τη Μετεγκατάσταση
της ΔΕΘ είχε απευθυνθεί στους διάσημους αρχιτέκτονες Νόρμαν
Φόστερ, Ρέντσο Πιάνο και Σαντιάγκο Καλατράβα, ζητώντας τις προτάσεις τους για το νέο εκθεσιακό κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τελικά
επελέγη η πρόταση Φόστερ, που μπορεί μεν να είναι φιλόδοξη, αλλά
θα δώσει στη Θεσσαλονίκη ένα σημαντικό έργο γοήτρου, ικανό –μεταξύ άλλων- να φιλοξενήσει μια EXPO.
Εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι ο κ. Φόστερ παραιτήθηκε της
αμοιβής του για το έργο, καθώς η μητέρα της συζύγου του έχει
καταγωγή από τη Θεσσαλονίκη και το ζεύγος θεώρησε σκόπιμο να
δωρίσει στην πόλη το project. Το ΤΕΕ/ΤΚΜ έχει επανειλημμένως
επισημάνει ότι έργα τέτοιας κλίμακας δεν μπορούν να γίνονται με
απευθείας αναθέσεις, αλλά μόνο μέσω διεθνών διαγωνισμών. Ωστόσο, στην προκειμένη περίπτωση, το κύρος του αρχιτέκτονα, αλλά και
τα οφέλη που θα έχει η Θεσσαλονίκη από το έργο, διαφοροποιούν
την κατάσταση. Αρκεί το εκθεσιακό νησί της Θεσσαλονίκης να μη
μείνει στα χαρτιά, αλλά να …ανοίξει όντως «πανιά».

04/372
ΤΕΥΧΟΣ

1 AΠPIΛIOY 2009

ΑΝΑΓΚΑΙΑ Η ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ
ΑΞΙΟΠΙΣΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ
Την ανάγκη εξασφάλισης αξιόπιστου ελεγκτικού
μηχανισμού αλλά και ευρείας ενημέρωσης και
παροχής κατάλληλων κινήτρων, επεσήμαναν οι
συμμετέχοντες στην εκδήλωση του ΤΕΕ/ΤΚΜ
για την ενεργειακή αποδοτικότητα των κτιρίων.
Η ημερίδα με τίτλο «Ενεργειακή μελέτη, επιθεώρηση και έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού
κτιρίων, το νέο θεσμικό πλαίσιο» πραγματοποιήθηκε στις 11 Μαρτίου, σε συνεργασία με την Κοσμητεία και το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ, στο πλαίσιο
των Εαρινών Ημερών Πολυτεχνείου 2009. Η
συμμετοχή ξεπέρασε κάθε πρόβλεψη και το «Π.
Παναγιωτόπουλος», το μεγάλο αμφιθέατρο της
Πολυτεχνικής, γέμισε ασφυκτικά.
Αδιαμφισβήτητη εμφανίστηκε η ανάγκη εφαρμογής αποτελεσματικής πολιτικής για τη μείωση
της κατανάλωσης ενέργειας στον οικιστικό τομέα. Ωστόσο ορισμένες αδυναμίες στη διαδικασία εφαρμογής της «ενεργειακής» κοινοτικής
οδηγίας 2002/91/ΕΚ, μπορεί να οδηγήσουν σε
ανεπαρκείς ενεργειακές επιθεωρήσεις στα ελληνικά κτίρια και γενικότερα μείωση του αναμενόμενου οφέλους. Ένα σημαντικό ζήτημα είναι
ότι, σύμφωνα με το σχέδιο του ΠΔ, στο Μητρώο
Ενεργειακών Επιθεωρητών μπορούν να εγγράφονται οι απόφοιτοι τόσο των ΑΕΙ, όσο και των
ΤΕΙ, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη ελλείψεις στο
επιστημονικό υπόβαθρο. Ένα άλλο ζήτημα εντοπίζεται στη μεταβατική περίοδο των 18 μηνών,
κατά την οποία θα δοθούν προσωρινές άδειες
ενεργειακών επιθεωρητών με μοναδικό κριτήριο
τη 10ετή εμπειρία.
Υπενθυμίζεται ότι το ΤΕΕ/ΤΚΜ είχε συγκροτήσει
Ομάδα Εργασίας για τη συνολική μελέτη του θέματος της Ενεργειακής Ταυτότητας των κτιρίων
και των Ενεργειακών Επιθεωρήσεων αλλά και για
την υποβολή συγκεκριμένων προτάσεων βελτίωσης του θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου.
Χαιρετίζοντας την εκδήλωση ο πρόεδρος του ΤΕΕ/
ΤΚΜ κ. Τάσος Κονακλίδης, μίλησε για τις δυνατότητες βελτίωσης των νομοθετημάτων που αφορούν
την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των κτιρίων και
τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές, αλλά υπογράμμισε ότι «ακόμη και το τελειότερο θεσμικό εργαλείο και το αυστηρότερο σύστημα ελέγχου, δεν
επαρκούν για να μην καταλήξει η όλη προσπάθεια
σε φιάσκο και πεδίο αθέμιτης συναλλαγής». Γι΄
αυτό ο κ. Κονακλίδης ζήτησε από την Πολιτεία: να
μην νομοθετήσει απλώς για να συνοδοιπορήσει με
την Ευρωπαϊκή Οδηγία, να ενημερώσει κατάλληλα
τους πολίτες, να παρέχει τα αναγκαία κίνητρα και
να μεριμνήσει για το υψηλό επίπεδο του ελεγκτικού
μηχανισμού, υπογραμμίζοντας ότι «το ΤΕΕ ζητάει
τα μέλη του Μητρώου Ενεργειακών Επιθεωρητών
να είναι αποκλειστικά και μόνο Διπλωματούχοι
Μηχανικοί». Πρόσθεσε όμως ότι και οι μηχανικοί
πρέπει να κάνουν καλά τη δουλειά τους, δεδομένου
ότι, «συχνά, ενεργοβόρα συστήματα κλιματισμού
αναλαμβάνουν να καλύψουν μελετητικές ή κατασκευαστικές αστοχίες».
Την εκδήλωση χαιρέτισε ο κοσμήτορας της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ καθηγητής Νίκος

Μουσιόπουλος, ο οποίος τόνισε ότι με την σωστή
εφαρμογή κανόνων οι μηχανικοί μπορούν να κάνουν καλά τη δουλειά τους και να προστατευθεί το
περιβάλλον με τη χρηστή αξιοποίηση των ενεργειακών πόρων.
Από την πλευρά του ο πρόεδρος του Τμήματος
Μηχανολόγων Μηχανικών του ΑΠΘ καθηγητής
Ζήσης Σαμαράς υπογράμμισε ότι κάθε ευρωπαίος καταναλώνει τόση ενέργεια στο σπίτι του, όση
και για να κινηθεί με το αυτοκίνητό του! «Στην Ελλάδα, το 20% έως το 30% της καταναλισκόμενης
ενέργειας απορροφάται από τα κτίρια για τη θέρμανση και τη ψύξη», είπε χαρακτηριστικά.
Την νομαρχιακή αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης εκπροσώπησε ο αντινομάρχης Πολεοδομίας Γιάννης Αγγούρας, ο οποίος στο σύντομο χαιρετισμό
του κάλεσε την Πολιτεία να δώσει μεγάλη βαρύτητα στις ΑΠΕ και υπογράμμισε ότι το νομοσχέδιο
για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των κτιρίων
όσο και τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές κινείται
προς τη σωστή κατεύθυνση.
Στον χαιρετισμό του, το μέλος της Ε.Π. Θεσσαλονίκης του ΚΚΕ Νίκος Ζώκας, εξήγησε στους
παρευρισκόμενους τους λόγους για τους οποίους
το κόμμα του καταψήφισε το νόμο 3661/08. «Για
εμάς, κύριο ερώτημα είναι το πολιτικό πλαίσιο.
Δηλαδή, ποιοι κοινωνικοί και πολιτικοί όροι μπορούν να οδηγήσουν στο βέλτιστο αποτέλεσμα με
γνώμονα τις πραγματικές λαϊκές ανάγκες με τη
μικρότερη δυνατή επιβάρυνση του λαϊκού εισοδήματος», είπε.
Τον Κανονισμό για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα
των Κτιρίων (Κ.ΕΝ.Α.Κ.) παρουσίασε ο Μηχανολόγος Μηχανικός, Διευθυντής Ερευνών του Ινστιτούτου Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης
Ανάπτυξης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών
δρ. Κωνσταντίνος Μπαλαράς.
Σύμφωνα με τον ίδιο, ο ρόλος του ενεργειακού
επιθεωρητή – μελετητή είναι ιδιαίτερα κρίσιμος
και επηρεάζει την ποιότητα του τελικού αποτελέσματος. Οι μεθοδολογίες και τα υπολογιστικά εργαλεία απαιτούν ικανότητες και εμπειρία για την
ερμηνεία και λήψη αποφάσεων κατά την μελέτη.
Ελάχιστες απαιτήσεις (θα προσδιοριστούν):
• Διπλωματούχος μηχανικός, Μηχανικοί Τ.Ε., ΑΕΙ
• Εκπαίδευση στον ενεργειακό ή/και κτιριακό τομέα
• Πρακτική εμπειρία(π.χ. τα τελευταία 5 χρόνια)
• Επιμόρφωση (σεμινάριο)
• Εξετάσεις
• Εγγραφή στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών.
• Ίσως υπάρξει απευθείας ένταξη στο Μητρώο
μετά από γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής
Αφού επανέλαβε το πόσο θα κοστίζει η Ενεργειακή Επιθεώρηση και Πιστοποίηση, υπογράμμισε
πως υπάρχουν φόβοι για αντιδράσεις και τόνισε
την ανάγκη για ενημέρωση σε ότι αφορά την ανταποδοτικότητα του κόστους που προκύπτει. Ο κ.
Μπαλαράς παρουσίασε στοιχεία έρευνας που διεξήχθη πριν από έξι μήνες στο πλαίσιο ημερίδας
για την Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων. Σύμφωνα
με αυτά, μόλις ένας στους δέκα συμμετέχοντες
δήλωσε ενημερωμένος σχετικά με το ΚΕΝΑΚ.
Επίσης, το 85% εκτιμά πως η αγορά δεν είναι
έτοιμη για την εφαρμογή του σχετικού νόμου, ενώ
το 98% θεωρεί ότι θα υπάρξουν προβλήματα στην

εφαρμογή του. Είναι χαρακτηριστικό πως μόλις οι
μισοί γνώριζαν για το ΚΕΝΑΚ.
Για τα μέτρα ενεργειακής αναβάθμισης του κτιριακού αποθέματος μίλησε ο αναπληρωτής καθηγητής στο Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας
και Περιβαλλοντικής Μηχανικής του Τμήματος
Μηχανολόγων Μηχανικών του ΑΠΘ Άγις Παπαδόπουλος. Χαρακτήρισε «μεγάλες προκλήσεις για
την Ελλάδα» την Οδηγία 2002/91, το νόμο 3661/08
και το ΚΕΝΑΚ. «Αποτελεί ένα άλμα υπέρβασης 30
ετών και έξι γενεών μηχανικών. Καλυτέρα κτίρια
και καλύτερο περιβάλλον, χωρίς πρόσθετο αρχικό
κόστος δεν γίνονται», είπε. Αναφερόμενος στην
μακροοικονομική σκοπιμότητα των παρεμβάσεων αναβάθμισης του κτιριακού αποθέματος της
χώρας, τόνισε ότι η μέση δυνατή εξοικονόμηση
ενέργειας ανά κατοικία υπερβαίνει το 25%. Όπως
είπε, αυτό μεταφράζεται σε μία συνολική εξοικονόμηση ενέργειας της τάξης των 10.200 GWh
ετησίως. Μπορεί να επιτευχθεί με έναν ρυθμό
ανακαίνισης 120.000 – 150.000 κτιριακών μονάδων το χρόνο. Το κόστος υπολογίζεται σε 120 έως
150 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, ενώ η οικονομική αξία εξοικονομούμενης ενέργειας ωφέλειας
στη δεκαετία σε 750 εκατομμύρια ευρώ.
Σε ότι αφορά το πρόβλημα της αξιοπιστίας της
θερμομόνωσης των σχετικά καινούργιων κτιρίων ανέφερε ότι σε ένα δείγμα 105 κτιρίων που
χτίστηκαν μετά το 2002, μόλις σε 11 (ποσοστό
10,5%) η προβλεπόμενη μελέτη θερμομόνωσης
εφαρμόστηκε στο σύνολό της. Σε «ανεκτό» βαθμό
το 54,3% ενώ στο υπόλοιπο 35,3% υπήρχαν ουσιαστικές παραλείψεις.
Το Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών ανέλυσε ο
ηλεκτρολόγος μηχανικός και σύμβουλος της Γενικής Γραμματείας Ανάπτυξης του ΥΠΑΝ κ. Αντώνης Μαρίνος. Όπως είπε οι παράμετροι του Προεδρικού Διατάγματος για τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές σε γενικές γραμμές προβλέπει ότι στο
Μητρώο θα ενταχθούν: Μηχανικοί (Πολυτεχνικών
σχολών, ΑΕΙ, ΤΕΙ), Απόφοιτοι λοιπών ΑΕΙ με συγγενές αντικείμενο και σπουδές (προπτυχιακές και
μεταπτυχιακές) που αφορούν στους τομείς των
κτιρίων, της φυσικής τους, της σχεδίασής τους
αλλά και της εξοικονόμησης ενέργειας γενικά και
Πιστοποιημένοι Επιθεωρητές της αλλοδαπής. Οι
προϋποθέσεις και οι παράμετροι σχετίζονται με:
Συνάφεια πτυχίου, 5ετή (για Α’) ή 10ετή (για Β’)
αποδεδειγμένη σχετική εμπειρία και τα σχετικά
έγγραφα, εγγραφή στον οικείο επαγγελματικό
φορέα και επιτυχή παρακολούθηση εκπαιδευτικού προγράμματος (αν απαιτείται) και το αντίστοιχο πιστοποιητικό παρακολούθησης (απαιτείται
διαπιστευμένος φορέας πιστοποίησης). Τέλος,
παρουσίασε τη διαδικασία ένταξης, αμοιβών και
κυρώσεων για τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές.
Για τις αρχές σχεδιασμού για την ενεργειακή αποδοτικότητα των κτιρίων κατά τη θερινή περίοδο
μίλησε η Αρχιτέκτων Μηχανικών αναπληρώτρια
καθηγήτρια του ΑΠΘ δρ. Κλειώ Αξαρλή. Τόνισε
ότι στον προβληματισμό των μελετητών κτιριακών
έργων, εκτός από το: «ποιο υλικό», «πόσο κοστίζει», «πόσο αξιόπιστο είναι», «τι χρόνο ζωής
έχει», έρχεται να προστεθεί μια νέα παράμετρος,
και το «ποιές είναι οι περιβαλλοντικές συνέπειες
από την εφαρμογή και τη χρήση του».
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Όπως είπε εκτός από το κτισμένο περιβάλλον
(σχεδιασμός και κατασκευή), είναι και ο τρόπος
χρήσης του κτιρίου που επηρεάζει την κατανάλωση ενέργειας. Οι χρήστες του κτιρίου με την
«συμπεριφορά» και τις συνήθειές τους, μπορούν
να διαφοροποιήσουν ουσιαστικά την θερμική συμπεριφορά και επομένως την τελική κατανάλωση
ενέργειας. Ενημερωμένοι, και συνεπώς συνειδητοποιημένοι σε σχέση με το «ενεργειακό πρόβλημα», χρήστες, με την ορθολογική χρήση των
διαφόρων συστημάτων ελέγχου του εσωκλίματος
που έχουν στην διάθεσή τους, μπορούν να συμβάλλουν στην μείωση των θερμικών απωλειών,
στην αποφυγή της υπερθέρμανσης και γενικότερα στην μείωση της κατανάλωσης ενέργειας. «Με
τον όρο θερμικό ισοζύγιο του κτιρίου εννοούμε το
άθροισμα όλων των θερμικών ροών από και προς
ένα κτίριο. Οι θερμικές αυτές ροές αναφέρονται
σε κέρδη και σε απώλειες του κτιρίου που οφείλονται στη διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ του
εξωτερικού και του εσωτερικού περιβάλλοντος»,
υπογράμμισε.

και στα μειονεκτήματα των ΑΠΕ που σχετίζονται με
τη μη σταθερή και ασυνεχή ηλιακή απολαβή.
Στη ενεργειακή ταυτότητα των κτιρίων και τις
ενεργειακές επιθεωρήσεις αναφέρθηκε ο εκπρόσωπος του ΤΕΕ/ΤΚΜ Μηχανολόγος Μηχανικός Στέργιος Δακουράς μέλος και της Ομάδας
Εργασίας που συγκροτήθηκε με απόφαση της
Διοικούσας Επιτροπής.
Αναφερόμενος στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών υπογράμμισε ότι ο κανονισμός προτείνει
ένα μητρώο «ανοικτό» σε όλες τις κατηγορίες
επιστημόνων, το οποίο προβλέπει ότι όλοι ανεξαρτήτως οι απόφοιτοι ΑΕΙ και ΤΕΙ μπορούν δυνητικά να αποκτήσουν την τεχνική επάρκεια για
να λειτουργήσουν ως ενεργειακοί επιθεωρητές,
«Ωστόσο, στην πράξη δεν είναι δυνατό όλοι να
αποκτήσουν το επιστημονικό υπόβαθρο για τη
διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων, καθώς
θα πρέπει να έχουν γνώσεις δομικής φυσικής
και θερμικής συμπεριφοράς του κτιρίου και των
εγκαταστάσεών του. Επομένως, για να επιτευχθεί
υψηλό επίπεδο αντικειμενικότητας, αξιοπιστίας
και τεχνικής κατάρτισης πρέπει να καθοριστεί ένα
ρεαλιστικό σύστημα αναγνώρισης προσόντων, πιστοποίησης ή/και διαπίστευσης για τους ενεργειακούς επιθεωρητές. Σημαντικό πρόβλημα εντοπίζεται και στη μεταβατική διάταξη των 18 μηνών,
κατά την οποία θα δοθούν προσωρινές άδειες
ενεργειακών επιθεωρητών με μοναδικό κριτήριο
τη 10ετή εμπειρία, καθώς ουσιαστικά δίνεται η
δυνατότητα διενέργειας ενεργειακών επιθεωρήσεων από άτομα χωρίς σχετική εκπαίδευση.
Επιπλέον, πιθανώς να προκύψει πρόβλημα στην
περίπτωση που κάποιοι από τους «προσωρινούς»
επιθεωρητές αποτύχουν στις μελλοντικές εξετάσεις του εκπαιδευτικού προγράμματος, γεγονός
που ενδέχεται να δημιουργήσει ερωτηματικά
σχετικά με την εγκυρότητα των ενεργειακών επιθεωρήσεων που έχουν ήδη διεξάγει (και πιθανώς
έχουν ήδη λάβει αμοιβή). Ενδέχεται, επίσης, με
τη μεταβατική διάταξη να δημιουργηθεί στρέβλωση της αγοράς, καθώς κατά την αρχική περίοδο
η ζήτηση για ενεργειακούς επιθεωρητές θα είναι
αυξημένη και θα καλύπτεται από άτομα με διαφορετικά προσόντα από αυτά που προβλέπονται από
τον κανονισμό. Επομένως, ευνοείται η δημιουργία
επιθεωρητών «δύο ταχυτήτων», με μεγαλύτερο
ίσως αντίκτυπο στους νέους μηχανικούς», τόνισε.

Στις οικοδομικές επεμβάσεις για την αποφυγή
των θερμογεφυρών αναφέρθηκε ο Πολιτικός
Μηχανικός, αναπληρωτής καθηγητής στο ΑΠΘ
δρ. Δημήτρης Αραβαντινός. Έδωσε τον ορισμό
της θερμογέφυρας ως του τμήματος εκείνου του
περιβλήματος του κτιρίου, στο οποίο η θερμική
του αντίσταση εμφανίζεται μειωμένη συγκριτικά
με τη θερμική αντίσταση στο υπόλοιπο κέλυφος
και κατά συνέπεια στη θέση εκείνη η θερμική ροή
είναι αυξημένη.
Γι’ αυτό το λόγο και οι θερμογέφυρες θεωρούνται
ως τα “ασθενή” σημεία του κτιριακού κελύφους
και λειτουργούν επιβαρυντικά στη θερμική του
προστασία. Επηρεάζουν την ενεργειακή συμπεριφορά του κτιρίου και επιφέρουν μείωση της
αίσθησης της θερμικής άνεσης στο εσωτερικό
του χώρου, ενώ ευνοούν την εκδήλωση του φαινομένου της συμπύκνωσης των υδρατμών και την
ανάπτυξη μυκήτων μούχλας και διαφόρων μικροοργανισμών στην επιφάνεια των δομικών στοιχείων. Σύμφωνα με τον κ. Αραβαντινό τη δημιουργία
μιας θερμογέφυρας μπορεί να προκαλέσουν κατασκευαστικές αδυναμίες, κακοτεχνίες, αστοχίες,
αμέλεια και παραλείψεις, άγνοια ή ακόμη και
φθορές, οφειλόμενες στο πέρασμα του χρόνου.
Σε όλες τις περιπτώσεις κοινή συνισταμένη αναδεικνύεται η μειωμένη θερμομονωτική προσταΤις εργασίες παρακολούθησε ο αντιπρύτανης του
σία στη θέση εκείνη.
ΑΠΘ, Σταύρος Πανάς, και ο τέως πρύτανης του
Στη σχεδόν μηδενική είσοδο νέων «χρηστών» ΑΠΘ, Μιχάλης Παπαδόπουλος. Χαιρετισμούς
ηλιακής ενέργειας την τελευταία δεκαετία, αν και απέστειλαν ο πρωθυπουργός Κωνσταντίνος
οι παλαιοί χρήστες αποδεικνύονται ικανοποιημέ- Καραμανλής, ο πρόεδρος της Βουλής Δημήνοι και προβαίνουν σε αντικατάσταση των συστη- τριος Σιούφας, η υπουργός Εξωτερικών Ντόρα
μάτων όταν αυτά ολοκληρώσουν τον κύκλο ζωής Μπακογιάννη, ο υπουργός Ανάπτυξης Κωστής
τους, αναφέρθηκε ο Μηχανολόγος Μηχανικός Χατζηδάκης ο υπουργός Μακεδονίας Θράκης
καθηγητής του ΑΠΘ δρ. Νίκος Κυριάκης ανα- Σταύρος Καλαφάτης, ο υφυπουργός Ανάπτυξης
πτύσσοντας το θέμα της ενσωμάτωσης των ΑΠΕ Ιωάννης Μπούγας, Εσωτερικών Κωνσταντίνος
στα κτίρια. Έκανε λόγο για ουσιαστικά κατάργηση Γκιουλέκας και οι βουλευτές Γιώργος Ορφανός,
κινήτρων ουσιαστικά, ανυπαρξία ενημέρωσης του Απόστολος Τζιτζικώστας, Θεόδωρος Καράογλου,
κοινού και έμμεση ύπαρξη «αντικινήτρων»! Μά- Γιώργος Βαγιωνάς και Σάββας Τσιτουρίδης. Τον
λιστα, ανέπτυξε τα αντικίνητρα λέγοντας ότι τα ση- Δήμο Θεσσαλονίκης εκπροσώπησε ο Αντιδήμαρμαντικότερα αφορούν την φορολογική πριμοδό- χος Αρχιτεκτονικού και Τοπογραφίας Βενιαμίν
τηση συμβατικών μορφών ενέργειας, τον κίνδυνο Καρακωστάνογλου. n
οι ΕΠΑΕ να απαγορεύσουν τους συλλέκτες για
«αισθητικούς» λόγους και τη τιμολογιακή πολιτική
κατανάλωσης νερού. Ο κ. Κυριάκης αναφέρθηκε
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ΗΠΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ.
ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
3ο Εθνικό Συνέδριο, 9 - 11 Απριλίου
Το 3ο εθνικό συνέδριο, με τίτλο «ΗΠΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ», θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη στις 9-11 Απριλίου, στο μέγαρο Ολύμπιον. Το συνέδριο διοργανώνουν το ΤΕΕ/ΤΚΜ και η Εφορεία Νεωτέρων
Μνημείων Κεντρικής Μακεδονίας του Υπουργείου
Πολιτισμού, με τη στήριξη του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης, το Διατμηματικό Μεταπτυχιακό
Πρόγραμμα της Πολυτεχνικής Σχολής του Ε.Μ.Π.
«Προστασία Μνημείων» και το Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα της Πολυτεχνικής Σχολής
του ΑΠΘ «Προστασία, συντήρηση και αποκατάσταση μνημείων Πολιτισμού».
Το 3ο Εθνικό Συνέδριο αποτελεί συνέχεια μιας
προσπάθειας που άρχισε το έτος 2000 με τη διοργάνωση του 1ου ομώνυμου συνεδρίου και αποσκοπεί στην προώθηση της μελέτης και έρευνας
σε θέματα προστασίας της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς. Περίπου εξήντα (60) ερευνητές και
μελετητές θα παρουσιάσουν εισηγήσεις, ενώ θα
υπάρξουν δύο (2) εισηγήσεις από προσκεκλημένους ξένους επιστήμονες διεθνούς κύρους και
δύο (2) εισηγήσεις από προσκεκλημένους Έλληνες κύριους εισηγητές. Ο τόμος πρακτικών θα
περιέχει περίπου 800 σελίδες μεγάλου μεγέθους
(25εκ x 29εκ).
Στο 3ο λοιπόν κατά σειρά Εθνικό Συνέδριο αποφασίσαμε να εμπλουτίσουμε την προβληματική
βάζοντας τον υπότιτλο «Νέες τάσεις σχεδιασμού»
και αφιερώνοντας μια εκ των ενοτήτων με τον ίδιο
τίτλο, στην οποία εντάσσονται εισηγήσεις με υλοποιημένα έργα και μελέτες που διαπραγματεύονται τα παραπάνω θέματα.
Επίσης ιδιαίτερη βαρύτητα έχει δοθεί μέσω πολλών εισηγήσεων σε ζητήματα επεμβάσεων στατικής ενίσχυσης μέσω της χρήσης των μετάλλων
καθώς και νέων υλικών, τεχνικών και μεθόδων
συντήρησης, ενίσχυσης και αποκατάστασης των
ιστορικών κατασκευών.
Με ιδιαίτερη χαρά και τιμή φιλοξενούμε στο 3ο
Εθνικό Συνέδριο διακεκριμένους Επιστήμονες
διεθνούς φήμης τόσο από την Ελληνικό όσο και
από τον Ευρωπαϊκό χώρο, ως προσκεκλημένους
ομιλητές. Έτσι τις εργασίες του Συνεδρίου θα
πλαισιώσουν από την Ελλάδα, η κυρία Ευαγγελία
Καμπούρη (πρόεδρος της Ε.Ε) τέως προϊσταμένη
της ΕΝΜ του ΥΠΠΟ καθώς και οι κκ Θεοδόσιος
Τάσιος (αντιπρόεδρος της Ε.Ε) και Νικόλαος Καλογεράς επίτιμοι καθηγητές ΕΜΠ, οι οποίοι με
την πολύτιμη εμπειρία και γνώση τους πάνω σε
ζητήματα διατήρησης και αποκατάστασης των
ιστορικών κατασκευών θα συμβάλλουν στο κύρος
και την αποτελεσματικότητα του συνεδρίου. Από
τον Ευρωπαϊκό χώρο έχουν προσκληθεί οι καθηγητές Spiridione Alessandro Curuni από την
Ιταλία και ο Bernard Reichen από τη Γαλλία. Επιστήμονες με διεθνή ακτινοβολία και με μεγάλο
έργο πάνω στα ζητήματα που διαπραγματεύεται
το συνέδριό μας.
Ο καθηγητής Spiridione Alessandro Curuni θα
μας παρουσιάσει την προβληματική του πολύ σημαντικού ζητήματος της προστασίας και ανάδειξης των αρχαιολογικών χώρων.

Αδάμου Χρυσούλα Βαλεντίνη: Ο αρχαιολογικός
περίπατος στο διατείχισμα της Κασσανδρείας στη
Χαλκιδική: Μια πρώτη προσέγγιση.
• Δήμας Παναγιώτης, Κάρλα Σωσάννα: Πρόταση
ολοκληρωμένης προστασίας για την πόλη της Αίγινας.
• Φαντίδου Ελευθερία: Παραδοσιακοί ορεινοί οικισμοί, τεκμηρίωση και αναβίωση: το παράδειγμα
της Κρώμνης Ν. Πέλλας.
• Μακαντάση Άννα: Πρόταση ανάδειξης ιστορικού πυρήνα Ερμιόνης Αργολίδας.
• Καλταπανίδου Βασιλική, Καραγιάννη Φλώρα:
Ανάδειξη αρχαιολογικού χώρου Αγίου Παταπίου
στη Βέροια.
Πίνακας – Poster
• Κανετάκη Ελένη: Aνάδειξη Σπηλαίου Αγίου ΓάΠΕΜΠΤΗ, 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009
λακτος Χίου και Περιβάλλοντα χώρου.
• Σιδέρης Τάσος: Λόφοι Μουσών – Πνύκας
n Χαιρετισμοί- Έναρξη Συνεδρίου, (09.30)
– Νυμφών: Μία εναλλακτική προσέγγιση για την
Προεδρείο: Αθ. Αθανασιάδου , Αθ. Παππάς , Ηλ. προστασία και την ανάδειξη ενός αρχαιολογικού
Περτσινίδης
χώρου μέσα στο αστικό τοπίο.
Χαιρετισμοί: Υπουργός Πολιτισμού, Υπουργός • Ιωακειμοπούλου Αγγελική: Προστατευτικά στέΜακεδονίας Θράκης, Δήμαρχος Θεσσαλονίκης,
γαστρα σε αρχαιολογικούς χώρους.
Έναρξη Συνεδρίου: Πρόεδρος ΤΕΕ/ΤΚΜ Τ. Κο- • Μουτσοπούλου Ευαγγελία: Ανάδειξη και Αξινακλίδης,
οποίηση της Ενετικής Οχύρωσης του Ηρακλείου
Αν. Προϊσταμένη ΕΝΜ-ΚΜ/ΥΠ.ΠΟ Κ. Τρακοσο- Κρήτης.
πούλου.
• Συζήτηση
• Διάλειμμα, (15.00-15.50)
n Α’ Ειδική Ενότητα: κύρια ομιλία: Ε. Καμπούρη, (10.15)
n 3η Ενότητα: Ιστορικά δομικά συστήματα
Προεδρείο: Θ. Τάσιος, Ν. Χαρκιολάκης, Κ. Στυλι- – ανάλυση και τεκμηρίωση, (16.00-17.50)
ανίδης
Προεδρείο: Κ. Πιτιλάκης, Αιμ.. Στεφανίδου, Αλ.
Πρέπης
n 1η Ενότητα: Διαχείριση και προβληματισμοί • Μαυρομάτη Διονυσία, Μουλλού Δωρίνα: Εφαρσε θέματα προστασίας της αρχιτεκτονικής κλη- μογή σύγχρονων μεθόδων αποτύπωσης και γεωμερονομιάς, (11.00-12.40)
τρικής τεκμηρίωσης στην Ακρόπολη των Αθηνών.
Προεδρείο: Κ. Παρθενόπουλος, Ν. Χαρκιολάκης, • Οικονόμου Αινείας, Δημητσάντου – Κρεμέζη
Μ. Ζουρνά
Αικατερίνη: Διερεύνηση της εφαρμογής του εμ• Γκανασούλης Γεώργιος: Η προστασία της αρχι- βάτη στην παραδοσιακή αρχιτεκτονική της Φλώτεκτονικής κληρονομιάς. Προβλήματα συναρμο- ρινας.
διοτήτων Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. - ΥΠ.ΠΟ.
• Αποστολόπουλος Χάρης: Το δομικό σύστημα
• Ζυγομαλάς Δημήτριος: Διεθνείς χάρτες για τη των ιστορικών ναών της Λευκάδας. Η περίπτωση
συντήρηση και αποκατάσταση των ιστορικών κατα του ναού της παναγίας των Ξένων.
σκευών: Μια απόπειρα αξιολόγησης.
• Μαυρουδή Ευδοξία.: Η απαξίωση των ξυλόπη• Πρέπης Αλκιβιάδης: H αρχιτεκτονική κληρονο- κτων και ξυλόπλεκτων τοιχοποιιών κατά την απομιά των Βαλκανίων. Ένα καινοτόμο ολοκληρωμέ- κατάσταση νεωτέρων ιστορικών κατασκευών.
νο πρόγραμμα αναβίωσης.
• Χατζητρύφων Νικόλαος: Ιστορικές τοιχοποιίες
• Πατρίκιος Γιώργος, Σιναμίδης Ιορδάνης: Η με ξύλινο σκελετό ελαφρού τύπου: ιστορία, κατηπεριοχή των καπναποθηκών στην Ξάνθη: Η προ- γοριοποίηση, αποτίμηση, αντοχή, ενίσχυση.
βληματική των αποσπασματικών επεμβάσεων Πίνακας - Poster
στο δομημένο και αδόμητο περιβάλλον ενός ιστο- • Βασιλειάδης Γιάννης: Διώροφο κτίριο του τέρικού συνόλου.
λους του 19ου αι. στο ιστορικό κέντρο της Θεσσα• Τρακοσοπούλου Κορνηλία: Αρχιτεκτονική του λονίκης: ανάλυση – τεκμηρίωση.
μοντέρνου κινήματος στη Θεσσαλονίκη: αποκατά- • Συζήτηση
σταση ή «εκσυγχρονισμός»;
• Διάλειμμα καφέ, (17.50-18.50:
Πίνακας - Poster
• Γκουβούση Σοφία: Αναβάθμιση συγκροτημάτων n Β’ Ειδική Ενότητα: Νικόλαος Καλογεράς, προκατοικιών οργανωμένης δόμησης. Ήπιες επεμ- σκεκλημένος ομιλητή, (19.00)
βάσεις με βάση τις σύγχρονες απαιτήσεις κατοί- Προεδρείο: Ι. Κίζης, Ν. Χαρκιολάκης
κησης.
• Συζήτηση
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009
• Διάλειμμα καφέ, (12.40–13.10)
n 4η Ενότητα: Δομικά υλικά και παθολογία
n 2η Ενότητα: Ιστορικά οικιστικά σύνολα – αρ- ιστορικών κατασκευών, (9.30-11.15)
χαιολογικοί χώροι, (13.10-15.00:)
Προεδρείο: Μ. Καραβεζύρογλου, Αν. Μιλτιάδου
Προεδρείο: Ελ. Μαΐστρου, Ευ. Μαρκή, Κ. Παλυβού – Fezans, Ι. Παπαγιάννη - Παπαδοπούλου
• Ταβλάκης Ιωάννης, Καπανδρίτη Αναστασία, • Θεουλάκης Παναγιώτης, Στεφανής Ν. Αλέξιος, Καρατάσιος Ιωάννης, Κυλίκογλου Βασίλειος:
Μεθοδολογία για τη συντήρηση των αναπόσπαΟ αρχιτέκτων Βernard Reichen, θα μεταφέρει στο
συνέδριο την επίκαιρη προβληματική των σύγχρονων επεμβάσεων στις ιστορικές κατασκευές
και της ένταξης περιοχών ιστορικού ενδιαφέροντος στον ιστό των πόλεων, παρουσιάζοντας
το έργο του αρχιτεκτονικού γραφείου REICHEN
& ROBERT. Στο πλαίσιο της εισήγησής του θα
παρουσιαστούν επεμβάσεις ανασχεδιασμού και
επανένταξης ιστορικών περιοχών μέσα από το
πρίσμα της βιώσιμης ανάπτυξης των σύγχρονων
πόλεων. Την οργανωτική επιτροπή του συνεδρίου
αποτελούν οι: Πρόδρομος Νικηφορίδης, Κορνηλία Τρακοσοπούλου, Νικόλαος Χατζητρύφων και
Μαρία Δούση.
Το πρόγραμμα του συνεδρίου έχει ως εξής:
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στων διακοσμητικών στοιχείων του Ι.Ν. Αγίου Πέτρου Αχαρνών.
• Καρατάσιος Ιωάννης, Κυλίκογλου Βασίλης, Θεουλάκης Παναγιώτης: Ανάπτυξη παραδοσιακών
κονιαμάτων για την αποκατάσταση μνημείων σε
αστικό περιβάλλον.
• Τσίκουτας Θησέας, Marchini Gabriele: Σύστημα ανθρακονημάτων και φυσικής υδραυλικής
ασβέστου για την αντισεισμική ενίσχυση των ιστορικών κτιρίων.
• Αδάμη Χρυσή-Ελπίδα, Βιντζηλαίου Ελισάβετ:
Υλικά επέμβασης και ιστορικές τοιχοποιίες: Συνάφεια μεταξύ ενεμάτων υδραυλικής ασβέστου
και διαφόρων υποβάθρων.
• Μιλτιάδου – Fezans Ανδρονίκη, Τάσιος Θεοδόσιος:
Σύγχρονες πρακτικές οδηγίες για την εφαρμογή των
υδραυλικών ενεμάτων σε ιστορικές κατασκευές.
Πίνακας - Poster
• Γερογιάννης Γιώργος, Στεφανίδου Μαρία, Παπαγιάννη Ιωάννα: Τεχνολογικά χαρακτηριστικά
οπτόπλινθων του 19ου αι.- αρχές 20ου από την Άνω
Πόλη της Θεσσαλονίκης.
• Παπαγιάννη Ιωάννα, Νικητάκος Ηλίας, Σιούτης
Αντώνης, Πάχτα Βασιλική: Μελέτη των υλικών
και της παθολογίας του κτιρίου διοίκησης των
Μύλων Αλλατίνη.
• Αποστολόπουλος Χάρης: Ιστορικά στοιχεία από
την ανέγερση – βλάβες στη δομή του νέου ναού
του Αγίου Ανδρέα Πατρών.
• Στεφανίδου Μαρία, Ματζιάρη Κάτια: Αδιαβροχοποίηση ασβεστιτικών κονιαμάτων.
• Συζήτηση
• Διάλειμμα καφέ, (11.15-11.40)

δρος: Προσομοίωση παραδοσιακών κατασκευών
από ξυλόπηκτη τοιχοποιία πριν και μετά την ενίσχυση.
• Σφυρής Τριαντάφυλλος: Τα ιστορικά κτίρια από
τοιχοποιία αντιμέτωπα με τον Ευρωκώδικα 6 και
τον EAK 2003.
• Συζήτηση
n 6η Ενότητα: Προστασία – ανάδειξη ιστορικών
κατασκευών και τόπων (πυροπροστασία, μονώσεις, φωτισμός, πληροφόρηση), (13.30-14.50)
Προεδρείο: Δ. Αραβαντινός, Π. Νικηφορίδης, Ν.
Μπάρκας
• Ναζίρης Ιορδάνης, Παπαϊωάννου Κυριάκος:
Σύγχρονες τάσεις στην πυροπροστασία των ιστορικών κατασκευών - Η περίπτωση της Casa
Bianca».
• Κωστοπούλου Χριστίνα, Αραβαντινός Δημήτρης: Διερεύνηση της θερμικής συμπεριφοράς
μιας παραδοσιακής κατοικίας και δυνατότητες
βελτίωσής της.
• Ηλιάδης Ιωάννης: Νυχτερινός φωτισμός κτιρίων
• Ψυχογιός Δημήτρης, Κεχρινιώτη Μαρία, Στολίδου Ρένα: Σχεδιασμός περιβαλλόντων πληροφόρησης για την προβολή ιστορικών πόλεων με
τη χρήση νέων τεχνολογιών. Το παράδειγμα του
προγράμματος «Ξενάγηση στο Ναύπλιο».
Πίνακας - Poster
• Εγγλέζος Δημήτριος: Σωστική κατάχωση του
Αρρηφορίου στην Ακρόπολη των Αθηνών
• Συζήτηση
• Διάλειμμα, (14.50-15.40)

• Συζήτηση
• Διάλειμμα καφέ, (17.40-18.05)
n Γ’ Ειδική Ενότητα: Spiridione Alessandro
Curruni, προσκεκλημένος εισηγητής, (18.3020.00)
Προεδρείο: Κ. Τρακοσοπούλου, Μ. Νομικός, Ε.
Μαΐστρου
ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009

n 8η Ενότητα: Νέες τάσεις σχεδιασμού, (10.0011.20)
Προεδρείο: Ν. Καλογεράς, Κ. Τρακοσοπούλου, Γ.
Τριανταφυλλίδης
• Νικηφορίδης Πρόδρομος, Κουόμο Μπερνάρ,
Ταράνη Παρασκευή: Συνέχειες, ασυνέχειες και
όρια: Η ανάπλαση της ευρύτερης περιοχής των
κοιμητηρίων της Ευαγγελίστριας στη Θεσσαλονίκη.
• Δούση Μαρία, Νομικός Μιχαήλ: Αναβίωση
– ανασχεδιασμός υποβαθμισμένων ιστορικών περιοχών. Η περίπτωση του Δούκικου Μεγάρου στο
Ηράκλειο Κρήτης.
• Μακρίδης Πέτρος, Τομπάζης Αλέξανδρος:
Αποκατάσταση και επανάχρηση της βιομηχανικής
κληρονομιάς. Η μετατροπή του βιομηχανικού Συγκροτήματος των Αλευρόμυλων Αλλατίνη σε Συγκρότημα Κατοικιών.
• Κίζης Γιάννης: Αποκατάσταση και εκσυγχρονισμός αρχιτεκτονικών μνημείων του μεσοπολέμου.
Πίνακας - Poster
n 7η Ενότητα: Μελέτες και εφαρμογές αποκα- • Βιτούλα Δήμητρα, Βλαχοδήμος Γεώργιος, Ηλιτάστασης ιστορικών κατασκευών, (15.40-17.40) άδου Καλλιόπη, Στεργίου Παναγιώτα: Ένταξη
n 5η Ενότητα: Φέρων οργανισμός των ιστορικών Προεδρείο: Ευ. Καμπούρη, Ι. Κίζης, Μ. Δούση,
νέας κατασκευής στο πλαίσιο επανάχρησης της
κατασκευών. Ανάλυση, ενίσχυση, (11.45-13.30) • Αναστασίου Μαρία: Επανάχρηση διατηρητέου «οικίας Ζυμαράκη». Η πρόκληση της συνύπαρΠροεδρείο: Κ. Στυλιανίδης, Αθ. Αθανασιάδου, βιομηχανικού συγκροτήματος: η τεκμηρίωση ως ξης παλιού και νέου
Αθ. Τζιώγας
προϋπόθεση για τις επεμβάσεις.
• Συζήτηση
• Σοφιανός Νικόλαος, Σοφιανός Μιχαήλ, Σέξτος • Μακρίδης Πέτρος: Μουσείο Εβραϊκής παρου- • Διάλειμμα καφέ, (11.20-11.45)
Αναστάσιος, Στυλιανίδης Κοσμάς, Χατζηγώγος σίας στη Θεσσαλονίκη. Η Μετατροπή Τμήματος
Θεόδωρος: Επίπτωση της διάνοιξης του Μετρό Διατηρητέου Εμπορικού Κτιρίου στο Ιστορικό Κέ- n Δ’ Ειδική Ενότητα: Προσκεκλημένος ομιληΘεσσαλονίκης στο φέροντα οργανισμό της Αψί- ντρο της Θεσσαλονίκης, σε Μουσείο.
τής: Bernard Reichen, (12.00-13.30)
δας του Γαλερίου («Καμάρας»)
• Χατζοπούλου Ολυμπία, Χατζή Μαγδαληνή, Φυ- Προεδρείο: Π. Νικηφορίδης, Μ. Νομικός, Ι. Κίζης
• Πετρονικολός Κωνσταντίνος, Βαβάτση Στυλι- τούση Ιωάννα, Τεντοκάλη Βάνα: Αποκατάσταση • Διάλειμμα καφέ, (13.30-13.55)
ανή, Πλέσιας Αργύρης, Καραμπίνης Αθανάσιος: και επανάχρηση του Ξενοδοχείου Απόλλων στην
Αποκατάσταση λίθινης γεφύρωσης σύμφωνα με πλατεία Φρουρίου της Χίου.
n ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ, (14.00-15.00)
τους σύγχρονους κανονισμούς.
• Τρακοσοπούλου Κορνηλία: Μεθοδολογική προ- Προεδρείο: Ε. Καμπούρη, Ν. Χατζητρύφων, Μ.
• Σαλονικιός Θωμάς, Καρακώστας Χρήστος, Λε- σέγγιση για την αποκατάσταση ιστορικών κτιρίων Δούση
κίδης Βασίλειος, Δημοσθένους Μίλτων: Απόκρι- του 19ου αιώνα. Το «κονάκι» του Μουζαφέρ μπέη • Παρουσίαση σύντομων πορισμάτων των Ενοση διατηρητέων και μνημειακών κτιρίων μετά από στην Ξάνθη.
τήτων από τους εκπροσώπους των αντίστοιχων
τέσσερις ισχυρούς σεισμούς στην Πελοπόννησο. • Μπλέτσα Κατερίνα, Τρακοσοπούλου Κορνηλία, προεδρείων.
• Νικολαΐδης Θεμιστοκλής, Μπανιωτόπουλος Χριστοφορίδου Σοφία: Το έργο της αποκατάστα- • Σύντομα σχόλια από τους διοργανωτές και τους
Χαράλαμπος: Μελέτη της συνεισφοράς χαλύβδι- σης-επανάχρησης του διατηρητέου κτιρίου της φορείς στήριξης του συνεδρίου:
νων διατάξεων σε επεμβάσεις αποκατάστασης οδού Αναγεννήσεως στη Θεσσαλονίκη.
Κ. Τρακοσοπούλου (ΕΝΜ-ΚΜ/ΥΠΠΟ), Αθ. Παπιστορικών κτιρίων και νεοτέρων μνημείων.
• Γκόρτσιος Νικόλαος, Τρακοσοπούλου Κορνηλία, πάς (ΤΕΕ/ΤΚΜ),
• Ευθυμίου Ευάγγελος, Ευσταθιάδης Χρίστος, Ξένος Ευάγγελος: Αποκατάσταση και αναδιαρρύθ- Κ. Παρθενόπουλος (ΥΜΑΘ), Ε. Μαΐστρου (ΕΜΠ),
Μπανιωτόπουλος Χαράλαμπος: Χρήση μεταλ- μιση του διατηρητέου κτιρίου του Υποκαταστήμα- Κ. Παλυβού (ΑΠΘ)
λικών δομικών στοιχείων και συστημάτων στην τος της Τράπεζας Ελλάδος στη Θεσσαλονίκη.
• Σύντομες παρατηρήσεις σύνεδρων επί των επιαποκατάσταση και σεισμική αναβάθμιση ιστορι- Πίνακας - Poster
μέρους πορισμάτων.
κών κτιρίων.
• Μαργιέ Αναστασία: Το συγκρότημα των Δημοτι- • Διατύπωση συμπερασμάτων από τον πρόεδρο
Πίνακας - Poster
κών Σφαγείων στη Ρόδο ανάλυση – τεκμηρίωση της Οργανωτικής Επιτροπής
• Δεληζήση Βασιλική, Δουδούμης Ιωάννης: και πρόταση αποκατάστασης.
Π. Νικηφορίδη.
Έλεγχος αντοχής του πύργου Τριγωνίου με μο- • Μαργιέ Αναστασία, Ματσκάνη Άννα: Το νημα- Λήξη συνεδρίου, (15.00) n
ντέλο χωρικών στοιχείων ανελαστικής συμπερι- τουργείο «Βέρμιον» στη Βέροια.
φοράς.
• Ματσκάνη Άννα: Το Γενί Τζαμί στην Έδεσσα. Αρ• Κουρής Σπυρίδων, Καραβεζύρογλου Μαρία: Στα- χιτεκτονική ανάλυση – τεκμηρίωση και προτάσεις
τική και δυναμική ανάλυση του ιστορικού κωδωνο- αποκατάστασης – επανάχρησης.
στασίου της «Ευαγγελίστριας» στην Κέρκυρα.
• Κάππος Ανδρέας, Κουρής Λεωνίδας Αλέξαν-
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ
n ΝΕΑ ΤΙΜΗ λ=0,22041
Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις βασικές τιμές ημερομισθίων του «εργάτη ειδικευμένου» (μ1=63,22€) και
«τεχνίτη» (μ2=83,72€) που ανακοίνωσε η επιτροπή διαπίστωσης τιμών δημοσίων έργων (Ε.Δ.Τ.Δ.Ε.) για τα Β’, Γ’ και
Δ’ τρίμηνα του 2008, η αριθμητική τιμή του λ ορίζεται ίση
με 0,22041.
n ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ” ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
΄Εγγραφο ΤΕΜΠΜΕ προς το ΤΕΕ:
«Με την υπ’ αριθμ. 28519/3298/23-12-08 (ΦΕΚ Β
2679/31.12.08) ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης εγκρίθηκε η εφαρμογή της πράξης «Εγγύηση και Επιδότηση Επιτοκίου Δανείων Κεφαλαίου Κίνησης Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων»
με Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ.
Σύμφωνα με την ανωτέρω ΚΥΑ για τον προσδιορισμό τόσο
του κύκλου εργασιών όσο και των αποτελεσμάτων προ
αποσβέσεων λαμβάνονται υπόψη τα λογιστικά μεγέθη,
όπως αυτά αποτυπώνονται στα λογιστικά βιβλία και στοιχεία. Με την ερμηνευτική εγκύκλιο της ΤΕΜΠΜΕ ορίζεται
ότι στις περιπτώσεις όπου προκύπτουν από το έντυπο Ε3
τόσο τα λογιστικά έσοδα και έξοδα όσο και τα λογιστικά
αποτελέσματα, για τις περιπτώσεις των επιχειρήσεων που
φορολογούνται με τεκμαρτό τρόπο δύνανται οι επιχειρή-

σεις αυτές να υπαχθούν στην δράση, εφόσον τηρούνται οι
τιθέμενες προϋποθέσεις.
Για τον ανωτέρω προσδιορισμό του λογιστικού αποτελέσματος δύναται να ληφθούν υπόψη τα αναγραφόμενα σε
οποιαδήποτε έγγραφα/ έντυπα ισοδύναμης αξίας με το
έντυπο Ε3, τα οποία προκύπτουν από τα τηρούμενα βιβλία
και στοιχεία της επιχείρησης.
Ήδη με τις διατάξεις του Ν.3522/06 (ΦΕΚ Α 276/22,12,06)
ορίζεται ότι προκειμένου για δημόσια ή ιδιωτικά τεχνικά έργα που αναλαμβάνονται μετά την 01/01/07 από τις
επιχειρήσεις που ασχολούνται με την εργοληπτική κατασκευή δημόσιων ή ιδιωτικών τεχνικών έργων καθώς από
τις επιχειρήσεις που ασχολούνται με την εκτέλεση μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, τα καθαρά κέρδη τους εξευρίσκονται με λογιστικό τρόπο.
Συνεπεία των ανωτέρω σας γνωρίζουμε ότι για τις τεχνικές, οικοδομικές και λοιπές επιχειρήσεις, οι οποίες τηρούν Βιβλία Β’ κατηγορίας του ΚΒΣ και τα καθαρά κέρδη
τους προσδιοριζόταν με τεκμαρτό τρόπο ή προσδιορίζονται και με τεκμαρτό τρόπο και συνεπεία των ανωτέρω
δεν εξάγεται λογιστικό αποτέλεσμα από το έντυπο Ε3. θα
υποβάλλονται στις Τράπεζες, για την εξέταση του κριτηρίου της λογιστικής κερδοφορίας ή μη τα εξής:
1) τα έντυπα Ε3 που έχουν υποβληθεί στις ΔΟΥ και
2) Οι αντίστοιχες εκκαθαριστικές δηλώσεις ΦΠΑ (από τα
δεδομένα των οποίων προκύπτουν τα ακαθάριστα έσοδα
φορολογίας εισοδήματος (κωδ. 615) όσο και τα έξοδα-σύνολο εισροών (κωδ. 667)
Σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν υπόκειται σε καθεστώς ΦΠΑ και δεν υποχρεούται σε υποβολή εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ (θα αποδεικνύεται από οικεία βεβαίωση της ΔΟΥ), μαζί με τα απαιτούμενα ανωτέρω έντυπα
Ε3 θα υποβάλλονται στις Τράπεζες φωτοαντίγραφα των
σελίδων Εσόδων και Εξόδων από το τηρούμενο βιβλίο
εσόδων και εξόδων για τις αντίστοιχες διαχειριστικές
χρήσεις, όπου στην τελευταία σελίδα των εσόδων και των
εξόδων - ήτοι στη σελίδα του μηνός Δεκεμβρίου έκαστου
έτους- θα αναγράφονται τα γενικά σύνολα των εσόδων και
εξόδων όλης της χρήσεως καθώς και το τελικό λογιστικό
αποτέλεσμα, για κάθε χρήση χωριστά.
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Επίσης, σύμφωνα με την ανωτέρω ΚΥΑ επιλέξιμες είναι οι
επιχειρήσεις που, μεταξύ άλλων, απασχολούν κατά τη διάρκεια της τελευταίας κλεισμένης διαχειριστικής χρήσης
πριν από τη σύναψη της δανειακής σύμβασης, από 0 μέχρι

ΜΟΝΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ
Την ανάγκη να ληφθούν μέτρα, ώστε να μην εξελιχθούν οι
ενεργειακές επιθεωρήσεις σε ένα ακόμη εργαλείο αθέμιτης συναλλαγής, επεσήμανε ο πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ,
Τάσος Κονακλίδης, απευθύνοντας χαιρετισμό σε τεχνική
ημερίδα, που διοργανώθηκε στις 20 Φεβρουαρίου, στη
Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της INFACOMA.
Ο ίδιος επανέλαβε την πάγια θέση του ΤΕΕ, ότι μέλη του
Μητρώου Ενεργειακών Επιθεωρητών πρέπει να είναι
αποκλειστικά και μόνο διπλωματούχοι μηχανικοί, γιατί
μόνο αυτοί διαθέτουν το αναγκαίο θεωρητικό υπόβαθρο
και ικανή κατάρτιση για να διενεργούν ενεργειακές επιθεωρήσεις. Ο κ. Κονακλίδης πρόσθεσε ότι απαραίτητη είναι
και η συνειδητοποίηση και περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση από πλευράς των ίδιων των πολιτών.
Αναλυτικότερα, μιλώντας στην εκδήλωση, που διοργάνωσαν το ΤΕΕ/ΤΚΜ, οι τεχνικές εκδόσεις ΚΤΙΡΙΟ και η
HELEXPO, ο κ. Κονακλίδης υπενθύμισε ότι το ΤΕΕ έχει
υποβάλει προτάσεις τόσο γενικά για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης στα κτίρια, όσο και ειδικότερα για
τη βελτίωση του Σχεδίου Κανονισμού για την ενεργειακή
αποδοτικότητα των κτιρίων και του Προεδρικού Διατάγματος για τους ενεργειακούς επιθεωρητές.

«Η εποχή μας επιβάλλει, με επιτακτικό τρόπο, μια συνολική αναβάθμιση του κτισμένου περιβάλλοντος. Όλοι,
όλο και περισσότερο, συνειδητοποιούμε ότι πρέπει να
δούμε τις πόλεις και τα κτίρια μας διαφορετικά. Να σχεδιάσουμε με ‘’ορθό’’, άρα ‘’λογικό’’ τρόπο τα κτίρια του
αύριο ώστε να είναι υγιή, ενεργειακά και περιβαλλοντικά
αποδοτικά. Να προσφέρουν υψηλή ποιότητα και άνετες
συνθήκες διαβίωσης. Πολύ πιο απαιτητικό όμως είναι το
στοίχημα να αποκαταστήσουμε, στο μέγιστο βαθμό, την
ορθή και λογική λειτουργία, στον ήδη υπάρχοντα κτιριακό
εξοπλισμό. Σε αυτά αποσκοπούν το επιμορφωτικό έργο
του ΤΕΕ που, οι περισσότεροι, γνωρίζετε, το πλήθος και
η εξαντλητική τεκμηρίωση των παρεμβάσεών του, οι
συχνές ενημερωτικές εκδηλώσεις», σημείωσε ο κ. Κονακλίδης.
Στην ημερίδα, την οποία συντόνισε ο εκδότης των τεχνικών εκδόσεων «Κτίριο», Πέτρος Παπαϊωάννου, μίλησαν
ακόμη οι εξής: οι αναπληρωτές καθηγητές ΑΠΘ, Κλειώ
Αξαρλή («Ενεργειακός σχεδιασμός. Απαιτήσεις, δυνατότητες, προοπτικές»), Δημήτρης Αραβαντινός («Οικοδομικές λύσεις για το ενεργειακά αποδοτικό κτίριο») και
Αγις Παπαδόπουλος («Επιλογή τεχνολογιών θέρμανσης
και κλιματισμού»), ο καθηγητής ΑΠΘ, Δημήτρης Μπίκας
(«Αξιολόγηση ενεργειακής & περιβαλλοντικής συμπεριφοράς των κτιρίων») και ο αρχιτέκτων Αλέξανδρος Τομπάζης («Ενεργειακά αποδοτικά κτίρια»). n

50 εργαζόμενους, υπολογιζόμενους σε Ετήσιες Μονάδες
Εργασίας- Ε.Μ.Ε, με βάση το έντυπο Ε7 της τελευταίας
χρήσης ή αντίστοιχης αποδεικτικής αξίας έγγραφο. Ως
εργαζόμενοι νοούνται τα άτομα με σχέση εξαρτημένης
εργασίας για τα οποία υπάρχει η υποχρέωση από την επιχείρηση καταβολής εισφορών στο ΙΚΑ και φόρου εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες.
Λόγω του ειδικού καθεστώτος ασφάλισης εργαζομένων
που διέπει τις επιχειρήσεις που ασχολούνται με ιδιωτικά
ή δημόσια τεχνικά έργα στην περίπτωση εκτέλεσης εργασιών με μεσολάβηση τρίτων προσώπων (υπεργολάβο),
σύμφωνα με τις διατάξεις του ΑΝ 1846/51 άρθρο 8 παραγρ. 5 (Νόμος ΙΚΑ), υπόχρεος εργοδότης για την ασφάλιση
των εργαζομένων που ασχολούνται με την ολοκλήρωση
του έργου είναι προκειμένου για δημόσια έργα ο εργολάβος - ανάδοχος ενώ προκειμένου για ιδιωτικά τεχνικά
έργα υπόχρεος εργοδότης για την ασφάλιση θεωρούνται
αλληλεγγύως και εις ολόκληρο ο κύριος του έργου και όλα
τα μεσολαβούντα πρόσωπα.
Επομένως στις περιπτώσεις που για την εκτέλεση συγκεκριμένου έργου που έχει αναλάβει ο ανάδοχος- εργολάβος και το εκτελεί με τη μεσολάβηση τρίτων προσώπων
(υπεργολάβος) με τα οποία έχει συμβληθεί και οι οποίοι
αναλαμβάνουν την εκτέλεση τμήματος ή ολόκληρου του
έργου, εφόσον τα πρόσωπα που μεσολαβούν προσλαμβάνουν και αμείβουν απασχολούμενους σε αυτό το έργο, και
οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι δεν ανήκουν στο απασχολούμενο προσωπικό του αναδόχου. τότε όπως προκύπτει
και από τα ανωτέρω (σχέση εξαρτημένης εργασίας) οι
συγκεκριμένοι εργαζόμενοι που απασχολούνται στα κατά
τόπους έργα δε θα πρέπει να συμπεριληφθούν για τον
υπολογισμό του κριτηρίου του απασχολούμενου προσωπικού (έως 50 εργαζόμενους) καθώς και της διατήρησης
των θέσεων εργασίας.
Για το σκοπό αυτό, όπου στο έντυπο Ε7 (και συγκεκριμένα
για το έντυπο της χρήσεως 2008, λόγω χρονικής στιγμής)
συμπεριλαμβάνονται και τυχόν εργαζόμενοι του υπεργολάβου οι οποίοι ανήκουν στο εργατικό δυναμικό του υπεργολάβου και ως εκ τούτου έχουν προσληφθεί και μισθοδοτούνται από τον υπεργολάβο, θα πρέπει η ενδιαφερόμενη
προς δάνειο επιχείρηση (ανάδοχος) να αποδείξει με κάθε
πρόσφορο επίσημο έγγραφο /βιβλίο δημόσιας αρχής (Επιθεώρηση Εργασίας, ΙΚΑ , ΔΟΥ κλπ.), νομίμως επικυρωμένο, ότι οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι έχουν προσληφθεί
και μισθοδοτούνται από τον υπεργολάβο.» n
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ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ
ΜΟΝΙΜΗ ΕΚΘΕΣΗ με
πέντε ενότητες που φωτίζουν όψεις του πολιτισμού
που αναπτύχθηκε στη
Μακεδονία από την αυγή
της Προϊστορίας έως την
ύστερη αρχαιότητα:
- Η ζωή στην προϊστορική
Μακεδονία
- Προς τη γένεση των
πόλεων
- Στη Μακεδονία από τον
7ο αι. π.Χ. ως την ύστερη
αρχαιότητα
- Θεσσαλονίκη, Μακεδονίας μητρόπολις
- Ο Χρυσός των Μακεδόνων Αρχαιολογικό Μουσείο, Θεσσαλονίκη.

ΜΟΝΙΜΗ ΕΚΘΕΣΗ, με
θέμα «Ανάδειξη της
αθλητικής ιστορίας και
του ολυμπιακού πνεύματος. Ολυμπιακοί Αγώνες»,
Ολυμπιακό Μουσείο (3ης
Σεπτεμβρίου & Αγ. Δημητρίου), Θεσσαλονίκη.
ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ
της Νίκης Ελευθεριάδη,
17 Μαρτίου - 6 Απριλίου
2009, Αίθουσα Τέχνης
ATRION (Τσιμισκή 94),
Θεσσαλονίκη.
ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ
του Βησσάρη Μπόρια, μέχρι 3 Απριλίου 2009, Βαφοπούλειο (Γ. Βαφόπουλου 3), Θεσσαλονίκη.

ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ζωγραφικής της Χαράς
Καλαϊτζίδου, 9 Μαρτίου
– 12 Απριλίου 2009, Βαφοπούλειο (Γ. Βαφόπουλου 3), Θεσσαλονίκη.

ΣΥΝΑΥΛΙΑ του Αλκίνοου Ιωαννίδη, 6 Μαρτίου - 12
Απριλίου 2009, Principal Club Theater (Θέρμη),
Θεσσαλονίκη.

ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ με
τίτλο «Roommates», 9
Μαρτίου – 18 Απριλίου
2009, γκαλερί TinT (Χρυσ.
Σμύρνης 13), Θεσσαλονίκη.
ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ
της Ρένας Παπασπύρου,
με τίτλο «Flashback», 2
Απριλίου – 10 Μαΐου 2009,
Μακεδονικό Μουσείο
Σύγχρονης Τέχνης (Εγνατία 154), Θεσσαλονίκη.

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

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ «Rock Story» της Λείας
Βιτάλη, 13 Μαρτίου – 25 Μαΐου 2009, ΚΘΒΕ, Μονή
Λαζαριστών (σκηνή «Σωκράτης Καραντινός»), Θεσσαλονίκη.

ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ της Νίκης Ελευθεριάδη, 17 Μαρτίου - 6 Απριλίου 2009,
Αίθουσα Τέχνης ATRION (Τσιμισκή 94),
Θεσσαλονίκη.

ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ «1900» του Αλεσσάντρο
Μπαρίκο, από το ΠΑΝΔΑΙΜΟΝΙΟ 7, 5 Φεβρουαρίου
- 12 Απριλίου 2009, θέατρο Σοφούλη (Τραπεζούντος 5 & Σοφούλη), Θεσσαλονίκη.
ΕΚΘΕΣΗ με τίτλο
«Ποδόσφαιρο
και πολιτισμός»,
με έργα τέχνης,
φωτογραφίες,
αρχειακό υλικό
και τρόπαια, μέχρι 12 Απριλίου
2009, Τελλόγλειο
Ίδρυμα Τεχνών
(Αγ. Δημητρίου
159Α), Θεσσαλονίκη.

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

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ «Της ομορφιάς γινάτι», αφήγηση παραμυθιού με ζωντανή μουσική, από την ομάδα καλλιτεχνών Ούγκα Κλάρα, 2 Νοεμβρίου 2008 - 12 Απριλίου 2009, Χώρος Τέχνης (Καθολικών 4), Θεσσαλονίκη.

ΜΟΝΙΜΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ στο Λευκό
Πύργο, από 1 Σεπτεμβρίου 2008:
Ισόγειο: «Ο χώρος και ο χρόνος»
1ος όροφος: «Θεσσαλονίκη- Μεταμορφώσεις»
2ος όροφος: «Μνημεία και ιστορία»
3ος όροφος: «Πατρίδα των ανθρώπων»
4ος όροφος: «Στους δρόμους του εμπορίου»
5ος όροφος: «Το τερπνόν μετά του ωφελίμου»
6ος όροφος: «Γεύσεις»
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ΕΚΘΕΣΗ ΚΟΛΑΖ της
Άννας Δημητρίου, με
τίτλο «Συνδυασμοί ετερογενών στοιχείων», 7
Μαρτίου – 30 Απριλίου
2009, καφέ-μπαρ Bliss
(Ερμού 51), Θεσσαλονίκη.

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ, με θέμα «Μακεδονίας νόμισμα» από τη συλλογή της Alpha Bank, 27 Φεβρουαρίου – 8 Ιουνίου 2009, Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, αίθουσα «Μ. Ανδρόνικος» Θεσσαλονίκη.

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

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

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

ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ με τίτλο
«Αλέκος Φασιανός:
άγνωστα έργα από
τη συλλογή Στέφανου Ζαχαριάδη», 25
Φεβρουαρίου - 26
Απριλίου 2009, Κάζα
Μπιάνκα (Β. Όλγας
180 & Σοφούλη),
Θεσσαλονίκη.
ΘΕΑΤΡΙΚΗ
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
«Βασιλιάς Ληρ»
του Ουίλλιαμ
Σαίξπηρ, από 28
Φεβρουαρίου
2009, ΚΘΒΕ, Βασιλικό Θέατρο,
Θεσσαλονίκη.

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

ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ «Δεσμοί Ύλης»
με έργα Ελλήνων και Κινέζων δημιουργών, 3 Μαρτίου – 12 Απριλίου 2009,
Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης, καθώς και στο βιβλιοπωλείο του
Μορφωτικού Ιδρύματος Εθνικής Τραπέζης (Τσιμισκή 11), Θεσσαλονίκη.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ

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

ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ζωγραφικής – ψηφιδωτών – κατασκευών του Δημήτρη Καραϊσά, 9 Μαρτίου
– 12 Απριλίου 2009, Βαφοπούλειο (Γ. Βαφόπουλου
3), Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΛΕΞΗ του αρχιτέκτονα
και καθηγητή του Α.Π.Θ.
Νίκου Καλογήρου, με
θέμα «Μετα-γραφές ή
ασκήσεις τοπογραφίας»,
στο πλαίσιο της προβολής
των Μηχανικών και
ειδικότερα των Αρχιτεκτόνων, 1 Απριλίου 2009,
ΤΕΕ/ΤΚΜ, αμφιθέατρο
Μουσείου Βυζαντινού
Πολιτισμού (Λεωφόρος
Στρατού 2), Θεσσαλονίκη.

3ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
«Ήπιες επεμβάσεις για
την προστασία ιστορικών
κατασκευών. Νέες τάσεις
σχεδιασμού», 9 έως 11
Απριλίου 2009, Υπουργείο
Πολιτισμού / Εφορεία
Νεωτέρων Μνημείων
Κ. Μακεδονίας και ΤΕΕ/
ΤΚΜ, σε συνεργασία με τη
Διεύθυνση Περιβάλλοντος
& Υποδομών του ΥΜΑΘ
και τα Διατμηματικά
Μεταπτυχιακά Προγράμματα της Π.Σ. του ΑΠΘ
«Προστασία, συντήρηση
και αποκατάσταση
μνημείων πολιτισμού» και
του Ε.Μ.Π. «Προστασία
Μνημείων», Θεσσαλονίκη.
(e-mail: synedrio@
monument.gr, http://
www.monument.gr).

ΕΑΡΙΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, στο πλαίσιο
των εκδηλώσεων της
Φοιτητικής Εβδομάδας, 1
– 10 Απριλίου 2009, Best
Θεσσαλονίκης (Board of
European Students of
Technology), εθελοντικός
φοιτητικός οργανισμός
του Πολυτεχνείου, Θεσσαλονίκη.
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 Απριλίου 2009, Αίθουσα Τελετών
του παλαιού κτηρίου της
Φιλοσοφικής Σχολής του
ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη.

ΕΚΘΕΣΗ «ΒΡΑΒΕΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 2008»,
14 Απριλίου – 7 Ιουνίου
2009, Ελληνικό Ινστιτούτο
Αρχιτεκτονικής, Μουσείο
Μπενάκη (Πειραιώς 138),
Αθήνα.
ΣΥΜΠΟΣΙΟ με τίτλο «1ο
Διεθνές Συμπόσιο και
Εκπαιδευτικό Εργαστήριο
Εξέργειας, Ανάλυσης
Κύκλου Ζωής και Αειφορίας», 4 – 6 Ιουνίου 2009,
ELCAS σε συνεργασία με
την Ευρωπαϊκή δράση
COST C24 - COSTeXergy
και το UNEP/SETAC Life
Cycle Initiative, Νίσυρος.
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ΕΡΤ 3
ΕΙΚΟΣΙ ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
του Ηλία Κουτσούκου, δημοσιογράφου ΕΡΤ3 – συγγραφέα
Δύο δεκαετίες προσφοράς συμπλήρωσε η ΕΡΤ3. Με
έδρα τη Θεσσαλονίκη, τα ραδιόφωνα και η τηλεόραση της ΕΡΤ3 ενημερώνουν και ψυχαγωγούν τόσο
τους Βορειοελλαδίτες, όσο και τους κατοίκους της
υπόλοιπης χώρας αλλά κυρίως αποτελούν ένα γερό
και αναπόσπαστο κρίκο που συνδέει τους έλληνες
ομογενείς και μετανάστες με την πατρίδα. Όλα αυτά
τα χρόνια η ΕΡΤ3 πέρασε από εκείνα τα στάδια που
περνά και ένα «παιδί». Στην αρχή ως βρέφος συγκέντρωσε το ενδιαφέρον όλων των Θεσσαλονικέων. Μεγάλωσε, πέρασε στη φάση της εφηβείας, με
τις γνωστές ανησυχίες και αμφισβητήσεις και πλέον πατά γερά στα πόδια της σαν μία όμορφη κοπέλα
20… Μαΐων. Το «ΤΕΧΝΟΓΡΑΦΗΜΑ», θέλοντας να
την τιμήσει, φιλοξενεί ένα αφιέρωμα στην πολύχρονη πορεία της στο ραδιοτηλεοπτικό τοπίο, στηριζόμενη στο λεύκωμα που ετοίμασε ο συγγραφέας
και δημοσιογράφος της ΕΡΤ3 Ηλίας Κουτσούκος.
«Είναι έτοιμη η εκφώνηση ή θα γίνουμε ρεζίλι», ρώτησε ο σύμβουλος της ΕΡΤ Τάσος Αλεξάκης, γύρω
στις 5 το απόγευμα, 14 Δεκεμβρίου του 1988, στο
διάδρομο του δεύτερου ορόφου, στο κτίριο της Λεωφόρου Στρατού. Ναι, είχε ετοιμαστεί και είχε παραδοθεί στη Μαρία Χούκλη και στο Μανόλη Κανάρη,
τους πρώτους παρουσιαστές της ΕΡΤ3, εκείνο το
όμορφο απόγευμα του Δεκεμβρίου, όπου, μετά από
προετοιμασία δύο χρόνων, «βγήκαμε στον αέρα».
Υπάρχουν απίστευτα συναισθήματα, όταν παρακολουθείς και βοηθάς στη «γέννηση» ενός καναλιού.
Γι’ αυτό οι πρώτες τρεις λέξεις που εκφωνήθηκαν,
μετά το «Κυρίες και Κύριοι, καλησπέρα σας», ήταν…
«να μας ζήσει».
Έχουν περάσει 20 χρόνια από τότε που μπήκε η
σφραγίδα του τρίτου δημόσιου καναλιού, του πρώτου
και μοναδικού δημόσιου περιφερειακού καναλιού

της Ελλάδας. Οι πρωτοπόροι της ιστορίας της ΕΡΤ3
βρίσκονται μακριά στο ταξίδι του χρόνου τους, στο
επέκεινα της ζωής τους και μερικοί -λίγοι- από κοντινή απόσταση παρακολουθούν το «αερόπλοιο» να
ίπταται πάνω στον ουρανό των δεκάδων συχνοτήτων
της χώρας.
Η δημιουργία του τρίτου δημόσιου καναλιού επιβεβαίωσε την αναγκαιότητά του, αμέσως μετά την
«εισβολή» της ιδιωτικής τηλεόρασης στον ελλαδικό
χώρο. Η ανάγκη της εναλλακτικής ενημέρωσης, η
δίψα για φρέσκο οξυγόνο πληροφόρησης και ψυχαγωγίας είναι τα βασικά στοιχεία δημιουργίας κι
εξέλιξης αυτού του τρίτου πόλου στον ορίζοντα των
γεγονότων της εθνικής μας τηλοψίας.
n Το όραμα
Σ’ ένα δημόσιο κανάλι, το στοιχείο της δημιουργίας δεν
εμπεριέχει την «εμπορευματοποίηση» του αγαθού της
πληροφόρησης. Αυτό το όραμα είχε ο τότε Πρόεδρος
της ΕΡΤ Α.Ε., Ανδρέας Χριστοδουλίδης, που σχεδίασε,
μαζί με τους συνεργάτες του, τη λειτουργία του Τρίτου
καναλιού. Η διακοπή της προσφοράς του δεν ακύρωσε
τα σχέδιά του, χάρη στην επιμονή του διαδόχου του στο
τιμόνι της Δημόσιας Ραδιοφωνίας-Τηλεόρασης, Αντώνη Κωβαίου.
Δεν ήταν λίγοι οι επιφανείς πολίτες της Θεσσαλονίκης που, ως εκπρόσωποι φορέων, συνήργησαν στη
δημιουργία του Τρίτου Καναλιού. Η συμβουλευτική
αυτή επιτροπή είχε μέλη της τους Δημήτρη Φατούρο,
Αντώνη Δούδο, Δημήτρη Γουσίδη, Φιλώτα Καζάζη,
Αντώνη Κούρτη, Χαράλαμπο Μπαρμπουνάκη, Κωστή
Μοσκώφ, Αλκη Μπαλτά, Μίλτο Παπανικολάου, Απόστολο Φωκά, Γιώργο Παπανικολάου και Αφροδίτη
Κανάκη.
Εισηγητής του πρώτου Οργανογράμματος της ΕΡΤ3
ήταν ο Σύμβουλος του Προέδρου της ΕΡΤ Α.Ε., Τάσος
Αλεξάκης, ο οποίος υπήρξε κι ο εμπνευστής της οικονομικής αυτοτέλειάς της, με αντιπαροχή του 10%
του ανταποδοτικού τέλους της ΔΕΗ προς την ΕΡΤ3.
n Δύο συν ένα ίσον Τρία…
Στο όλο εγχείρημα υπήρξαν πολλές αντιδράσεις και
έχει ενδιαφέρον «μαθηματικό» η προσπάθεια διαφόρων ανθρώπων που λειτουργούσαν με απλή λογική να
πείσουν τους τότε εργαζόμενους στα δύο κλιμάκια (της
ΕΤ1 και ΕΤ2) πως ένα συν δύο, ίσον Τρία… Κι’ αυτό, γιατί η ένωση των δύο κλιμακίων της ΥΕΝΕΔ και της ΕΡΤ
και κατόπιν της ΕΡΤ1 και της ΕΡΤ2 σήμαινε –κακώςγια μερικούς υπαλλήλους πως θα «έχαναν» τα δήθεν…
προνόμια που είχαν.
Για την ιστορία της τεχνολογίας της τηλεόρασης, αξίζει
να γίνει μνεία πως αυτή εξέπεμπε με δύο διαφορετικά
συστήματα PAL και SECAM, επειδή δεν είχε επιλεγεί
το οριστικό σύστημα εκπομπής στην Ελλάδα αλλά και
για να ικανοποιηθούν οι τότε προμηθευτές (Γερμανοί
και Γάλλοι).
Όλοι αυτοί οι «πειραματισμοί» μπαίνουν σε κάποια
τάξη και στις 30 Νοεμβρίου του 1987, με βάση το νόμο
1730, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΡΤ Α.Ε. αποφασίζει τη σύσταση Γενικής Διεύθυνσης Βόρειας Ελλάδας,
με έδρα τη Θεσσαλονίκη και πρώτο Γενικό Διευθυντή
τον διαπρεπή Καθηγητή Πολυτεχνείου του ΑΠΘ, Θανάση Δερμάνη (συνεργάτη της NASA).
Η δημιουργία του πρώτου Οργανογράμματος της ΕΡΤ3
βοηθά τα μέγιστα στη διοικητική αναδιάρθρωση του
Τρίτου καναλιού και βάζει τις βάσεις για τη διαμόρφωσή του. Ο πρώτος πομπός εγκαθίσταται στο κέντρο
εκπομπής Χορτιάτη.
Στη Γενική Διεύθυνση της ΕΡΤ3 (1988) υπάγεται η Διεύ-

θυνση Ραδιοφωνίας με τρεις Σταθμούς, το Α’ πρόγραμμα, 102 fm, (ενημερωτικό), το Β’ πρόγραμμα, 9,58 fm,
(πολιτιστικό), με εξέχουσα πορεία στον Πολιτισμό -όχι
μόνο του Βορειοελλαδικού χώρου- και το Γ’ πρόγραμμα,
στα βραχέα, που απευθύνεται, με μεγάλη απήχηση, στον
απόδημο ελληνισμό. Οι τρεις ραδιοφωνικοί σταθμοί της
ΕΡΤ3, παρά τις όποιες αντιξοότητες που αντιμετώπισαν,
ακολουθούν μια σταδιακά σταθερή πορεία.
Από το 1989 και μέχρι το 1992, η τοποθέτηση νέων
αναμεταδοτών εμπλουτίζει την εμβέλεια της τηλεόρασης της ΕΡΤ3, ώστε σήμερα περισσότερο από το 95%
του ελλαδικού χώρου να «βλέπει» το Βορειοελλαδικό
κρατικό κανάλι. Παράλληλα, το πρόγραμμα τηλεόρασης, που το 1989 είχε διάρκεια πέντε ωρών την εβδομάδα, εμπλουτίζεται για να φτάσει το 1990 τις 43 ώρες
εβδομαδιαίως και σήμερα τις 168. Δεν «εμπλουτίζεται»
εύκολα ένα πρόγραμμα Δημόσιας Τηλεόρασης. Θέλει
κόπο, χρόνο και υπομονή. Θέλει τόλμη και φαντασία.
n Το πρόγραμμα…
Τα προβλήματα της πολιτικής, της κοινωνίας, του πολιτισμού, οι τρέχουσες εξελίξεις, οι όποιες δραματικές
αλλαγές των γεγονότων, η ανάπτυξη της παιδείας, η
διαρκής ανάγκη για επιμόρφωση, η εξελισσόμενη τεχνολογία είναι λίγοι από τους πολλαπλούς παράγοντες
διαμόρφωσης μιας ξεκάθαρης πολιτικής που οφείλει
να επιδεικνύει το πρόγραμμα ενός Δημόσιου καναλιού.
Η ΕΤ3, απ’ τη δημιουργία της, υπήρξε προσεκτική στις
επιλογές του προγράμματός της. Λάθη μπορεί να έγιναν,
αλλά, εκ του αποτελέσματος, σήμερα, η δημόσια «εικόνα» της δημόσιας τηλεόρασης υπερτερεί συντριπτικά
της ιδιωτικής, όπως στις περισσότερες και σημαντικότερες χώρες του πλανήτη.
Ο Κορνήλιος Καστοριάδης είχε πει σε μια συνέντευξή
του στην ΕΤ3 «σημασία έχει, όσοι κινείτε νήματα στη τηλεόραση, να μειώνετε συνειδητά και σταδιακά το ποσοστό αλλοτρίωσης που διαχέει το Μέσο. Εσείς, τουλάχιστον, να μη συμπεριφέρεστε ως έμποροι ιδεολογίας…».
Αυτή τη ρήση του Καστοριάδη η ΕΡΤ3 τη σεβάστηκε και
την κράτησε σαν άξονα ισορροπίας.
Μετά τη Διεύθυνση του Θανάση Δερμάνη, για ένα χρόνο Γενικός Διευθυντής έγινε ο γνωστός συγγραφέας
(Κρατικό Βραβείο Πεζογραφίας) Νίκος Μπακόλας και
κατόπιν για 3,5 χρόνια ο δημοσιογράφος Γιάννης Νικολόπουλος.
Η κατεύθυνση του προγράμματος της ΕΡΤ3 υπήρξε
σταθερή στον προσανατολισμό της, με ιδιαίτερη έμφαση στην προβολή των κοινωνικών και πολιτισμικών
θεμάτων του Βορειοελλαδικού χώρου, καθώς και στην
ανίχνευση και ανάδειξη θεμάτων των Βαλκανίων. Στα
πρώτα πέντε χρόνια λειτουργίας της, η ΕΤ3 έβαλε πλώρη για τη δημιουργία σειράς ντοκιμαντέρ, ώστε σήμερα
να διαθέτει ένα πολύτιμο, σε θεματικές ενότητες, αρχείο ντοκιμαντέρ στον ελλαδικό χώρο.
n Η διοικητική αυτονομία
Το 1993 είναι χρονιά «σταθμός» στην ιστορία της ΕΡΤ3.
Με το νόμο 2173/1993, η Γενική Διεύθυνση Βόρειας
Ελλάδας λειτουργεί πλέον με την πρόσθετη επωνυμία
Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση-3 ως ανεξάρτητος
κλάδος της ΕΡΤ Α.Ε.
Στις 21 Ιουνίου 1994, με το Προεδρικό Διάταγμα 133/94
καθορίζεται η οργάνωση, η διοικητική δομή και λειτουργία της, οι αρμοδιότητες και οι δραστηριότητές της,
η οικονομική διαχείριση, ο προϋπολογισμός και οι πόροι της.
Η διοικητική, οργανωτική και οικονομική αυτοτέλεια
(την οποία η ΕΡΤ3 οφείλει στην επιμονή του τότε αρμόδιου υπουργού Ευάγγελου Βενιζέλου) εξασφαλίζεται
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με τη σύσταση Διοικούσας Επιτροπής, με Πρόεδρο τον
καθηγητή του Α.Π.Θ. και «πατέρα» της σύγχρονης Χαρτογραφίας στην Ελλάδα, Ευάγγελο Λιβιεράτο και μέλη
της, τους Σωτήρη Θεολογίδη, δημοσιογράφο, Κων. Μαμέλη, δικηγόρο, μέλος του δ.σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, Δημ. Νικηφόρο, καθηγητή Μέσης
Εκπαίδευσης και Δημ. Γιακουμέλο, τεχνικό ΕΡΤ Α.Ε.,
Πρόεδρο Τοπικού Παραρτήματος Θεσσαλονίκης της
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Προσωπικού ΕΡΤ.
Γενικός Διευθυντής αναλαμβάνει ο δημοσιογράφος Μιχάλης Αλεξανδρίδης. Με νέες προοπτικές εφαρμόζεται
ένα δυναμικό σχέδιο ανάπτυξης με νέα φυσιογνωμία
του ραδιοτηλεοπτικού μοντέλου, ως καινοτόμου και
εναλλακτικού, με την παράλληλη αλλαγή των τεχνολογικών συστημάτων, ώστε, σε λίγο διάστημα, η ΕΡΤ3
αποκτά νέο τεχνολογικό εξοπλισμό και εκσυγχρονίζει
τις εγκαταστάσεις της.
Τα νέα μηχανήματα εγκαθίστανται το 1996. Δημιουργούνται ψηφιακά στούντιο, ψηφιακός θάλαμος ροής
προγράμματος, νέοι θάλαμοι μοντάζ κι επεκτείνεται το
δίκτυο πομπών, ώστε το σήμα της ΕΤ3 να καλύπτει μεγαλύτερο γεωγραφικό χώρο.
Την ίδια χρονιά, το Τρίτο κανάλι της Δημόσιας τηλεόρασης μεταδίδει για πρώτη φορά στην Ελλάδα πρόγραμμα
«συστήματος ευρείας οθόνης» 16/9, που σημαίνει πως
η εκπεμπόμενη εικόνα ακολουθεί πλήρως τη φυσική
σύλληψη της εικόνας των ματιών μας… (η σύλληψη του
φωτός και των εικόνων στην όρασή μας διαμορφώθηκε
στη μαγική συμμετρία του 16/9).
n Συνεχώς μπροστά
Οι τηλεθεατές εκείνο το καλοκαίρι απολαμβάνουν τους
Ολυμπιακούς αγώνες της Ατλάντα μέσα από την καινούργια εικόνα της ΕΤ3. Λίγο νωρίτερα, αρχίζει και
η παραγωγή προγράμματος στο νέο format 16/9 και
ξεκινάει το φιλόδοξο πρόγραμμα παραγωγής ντοκιμαντέρ για την ιστορία, τη λαογραφία, την οικολογία και
τον πολιτισμό της Μακεδονίας και Θράκης, με τη συνεργασία εξωτερικών κι εσωτερικών σκηνοθετών και
τη συμπαράσταση σπουδαίων καθηγητών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Πάνω από 120
ντοκιμαντέρ αποτελούν τον πολύτιμο θησαυρό αυτού
του εγχειρήματος.
Η Θεσσαλονίκη, ως «Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης» στη συνέχεια, «γυρίζει» άλλα 78 ντοκιμαντέρ
που αποτέλεσαν τη «μαγιά» δημιουργίας του Μουσείου Κινηματογράφου με τη βοήθεια της ΕΤ3.
Το 1996 «βγαίνει στον αέρα» και το teletext της ΕΡΤ3,
μια νέα τότε υπηρεσία για την ενημέρωση του πολίτη.
Το ημερήσιο πρόγραμμα εμπλουτίζεται διαρκώς με
θεματικές κινηματογραφικές βραδιές, αφιερώματα
στο κλασικό και σύγχρονο σινεμά και γύρω από το τρίτο κανάλι δημιουργείται, με νέους και παλαιούς δημιουργούς, μια νέα «αγορά» ποιοτικών έργων.
Η ΕΤ3 υπήρξε η μόνη τηλεόραση που τα ντοκιμαντέρ,
τα φιλμ και οι εκπομπές τέχνης ξεπερνούσαν το 60%
του συνόλου του προγράμματός της.
n Ερτζιανά σε δράση…
O 102fm, το Α’ Πρόγραμμα του Ραδιοφωνικού Σταθμού
Μακεδονίας της ΕΡΤ3, εκσυγχρονίζεται παράλληλα με
την ανάπτυξη του Τρίτου καναλιού. Με «ανοιχτή» γραμμή επικοινωνίας με τους πολίτες, αποτελεί πόλο έλξης
για κείνους που αγαπούν το ραδιόφωνο ως την πιο
«αυθεντική» μορφή σύνδεσής τους με τον κόσμο γύρω
τους. Άλλωστε, ο 102fm υπήρξε ο πρώτος ψηφιακός
Σταθμός της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
Το Α’ Πρόγραμμα σύντομα εμπλουτίζεται μ’ εκπομπές
που καλύπτουν όχι μόνο τα ενδιαφέροντα των πολιτών

της συμπρωτεύουσας αλλά όλων των Μακεδόνων. Η συνεργασία του σταθμού με το ΒΒC αλλά και τη Deutsche
Welle προσθέτουν τα μέγιστα στη σφαιρική ευρωπαϊκή
ενημέρωση του ραδιοφωνικού ακροατηρίου.
Ο102fm συνδέει άλλους περιφερειακούς σταθμούς σε
κοινά προγράμματα, εξορμά στην περιφέρεια, προσφέρει πρωτοβάθμιες υπηρεσίες υγείας με τους «γιατρούς
εντός συνόρων» και κάνει πράξη την κοινωνική ευαισθησία και προσφορά.
Η συνεχής και απρόσκοπτη ακρόασή του στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία εξασφαλίζεται από τις
αρχές του 2008 με το σύστημα ραδιοπληροφόρησης,
Radio Data System (RDS), ενώ, στο εγγύς μέλλον, προβλέπεται η επέκτασή του στο Traffic Control για άμεση
ηχητική ενημέρωση σχετικά με έκτακτα κυκλοφοριακά
προβλήματα.
Το Β’ Πρόγραμμα, το περίφημο ραδιόφωνο του Πολιτισμού, ο 9,58fm, είναι το μοναδικό πολιτιστικό ραδιόφωνο του Βορειοελλαδικού χώρου που ανάδειξε τη
σημασία της πολιτισμικής παρέμβασης στη σύγχρονη
κοινωνία. Δημιούργησε τη μοναδική «Φωνοθήκη»,
όπου έχουν καταγραφεί οι φωνές των καταξιωμένων
ποιητών και πεζογράφων της Θεσσαλονίκης και όλης
της Μακεδονίας, ενώ, παράλληλα, διακρίθηκε στη
δημιουργία σπανίων εκδόσεων και συλλεκτικών ψηφιακών δίσκων που παραδόθηκαν για πρώτη φορά
στο ευρύ κοινό. Λαμπροί συνεργάτες, σπουδαίοι διανοούμενοι και πανεπιστημιακοί δάσκαλοι βοήθησαν το
έργο αυτό.Πρωτεργάτης του πολιτιστικού ραδιοφώνου
και πρώτη προισταμένη του ήταν η δημοσιογράφος
Βάνα Χαραλαμπίδου.
Το Γ’ Πρόγραμμα του Ραδιοφωνικού Σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤ3 διαφέρει απ’ όλα, γιατί, πολύ απλά, η
επιτυχία του δε μετριέται με τους δείκτες της ακροαματικότητας, αφού απευθύνεται σ ένα ακροατήριο διάσπαρτο σε πέντε ηπείρους κι επτά θάλασσες. Δηλαδή,
όπου ακούγεται και μιλιέται η ελληνική γλώσσα.
n Η περιφέρεια της… περιφέρειας
Το πρώτο περιφερειακό τηλεοπτικό στούντιο της ΕΤ3
δημιουργείται το 1995 στη Φλώρινα κι ακολουθούν το
1998 η Μυτιλήνη κι η Κομοτηνή. Μ’ αυτό τον τρόπο δίνεται για πρώτη φορά η ευκαιρία σε φορείς της Μακεδονίας και Θράκης να αναδείξουν τη δική τους «φωνή»
και «εικόνα».
Το «κέντρο» μαθαίνει, μέσα απ’ την εικόνα της ΕΤ3, πως
υπάρχει μια άλλη Ελλάδα εκτός των τειχών του, μια Ελλάδα με τις ίδιες αγωνίες και προσπάθειες για πολιτισμική δράση κι ανάταξη. n
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ΣΚΟΥΠΙΔΟΤΟΠΟΣ
ΤΟ ΔΑΣΟΣ ΚΟΝΤΑ
ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ
ΣΟΥΜΕΛΑ

ENA… EIKONIKO MOYΣEIO

Καταγγελία Ν.Ε. ΤΕΕ Ημαθίας

Mακεδονικό Mουσείο Σύγχρονης Tέχνης

Την «παράνομη και πρωτοφανή» -όπως τη χαρακτηρίζει- ενέργεια απόρριψης προϊόντων εκσκαφής σε δασική έκταση πλησίον της ιεράς μονής
Παναγίας Σουμελά, καταγγέλλει η Νομαρχιακή
Επιτροπή Ημαθίας του ΤΕΕ. Παράλληλα, με επιστολή της προς το Δασάρχη Βέροιας, το αρμόδιο
τμήμα της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης Ημαθίας και τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου,
καταγγέλλει την απόρριψη υλικού και από άλλο
έργο, που υλοποιήθηκε στην ίδια περιοχή.
Το πρώτο, βραχώδες υλικό προέκυψε από την
εκσκαφή κτιριακού έργου, που υλοποιείται από
το Ίδρυμα Παναγία Σουμελά (δωρεά αδελφών
Μελισσανίδη). «Η απόρριψη των μπάζων στο συγκεκριμένο σημείο, λίγα μέτρα από τη Μονή και
ορατό από το δρόμο που οδηγεί σε αυτήν, συνιστά
βάναυση προσβολή του πολιτισμού μας, που μας
εκθέτει ως κοινωνία, στους χιλιάδες επισκέπτες
της Μονής και όχι μόνο», υπογραμμίζεται στο κείμενο της καταγγελίας της ΝΕ.
Σε άλλο σημείο, στην ίδια περιοχή, απερρίφθησαν υλικά (σπείρες καλωδίων), που προέκυψαν
από την κατασκευή άλλου έργου (οπτικές ίνες), με
συνέπεια τη μετατροπή του πανέμορφου δάσους
σε σκουπιδότοπο.
«Απαιτούμε τις συντονισμένες ενέργειες όλων
των αρμόδιων φορέων, ώστε να αποκατασταθεί
η βλάβη που υπέστη το φυσικό περιβάλλον και
να καταλογισθούν οι ευθύνες εκεί που ανήκουν»,
τονίζεται στην καταγγελία που υπογράφει ο πρόεδρος της ΝΕ, Γεώργιος Ουρσουζίδης.n

Όταν ο Benjamin έγραφε για την τεχνική αναπαραγωγή του έργου τέχνης, εντυπωσιασμένος από
τις δυνατότητες της φωτογραφίας και του κινηματογράφου, σίγουρα δε θα μπορούσε να φανταστεί
πως στη σημερινή εποχή οποιοσδήποτε θα είχε
πρόσβαση σε συλλογές και μουσεία του κόσμου.
Η σύγχρονη τεχνολογία και το διαδίκτυο επιτρέπει
στον καθένα από εμάς, την παρατήρηση έργων
τέχνης, ακόμη και των πιο κρυφών τους λεπτομερειών, αλλάζοντας τη σχέση του μουσείου και
του θεατή. Το μουσείο δεν αντιμετωπίζεται πλέον
ως «μαυσωλείο» αλλά προσφέρει δυνατότητες
γνώσης και ψυχαγωγίας βασιζόμενες σε μια διαδραστική σχέση.
Μουσεία και Διαδίκτυο
Το Μουσείο ως ζωντανός οργανισμός πάντα επιζητούσε και θα συνεχίσει να επιζητά την επικοινωνία με το κοινό. Στις μέρες μας ο πιο εύκολος
και γρήγορος τρόπος είναι το Internet με τα μεγαλύτερα Μουσεία του κόσμου να δημιουργούν
ιστοσελίδες με οπτικοακουστικές «απολαύσεις»
για να προσελκύσουν τους χρήστες και να προωθήσουν τις εκθέσεις τους.
Όσον αφορά τα περισσότερα ελληνικά μουσεία,
μέχρι πρότινος είχαν και έχουν σελίδες στο διαδίκτυο που ακολουθούν ως μοντέλο τα πληροφοριακά έντυπα (electronic brochure), τους χάρτες
και την ιδέα της ξενάγησης. Και γράφω «μέχρι
πρότινος» διότι το Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης της Θεσσαλονίκης, με αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων δυναμικής παρουσίας στην
πολιτιστική ζωή της πόλης, ξέφυγε από τη μορφή
του ηλεκτρονικού εντύπου και προσφέρει ένα νέο
τρόπο επαφής και γνωριμίας με το κοινό: Το Εικονικό Μουσείο.
Ένα… εικονικό Μουσείο
Σύμφωνα με τη σύγχρονη μουσειολογική προσέγγιση υπάρχει μια μετατόπιση του ενδιαφέροντος
από το ίδιο το αντικείμενο στο πλαίσιο αναφοράς
του, στις πληροφορίες που το αφορούν, στις ιδέες
που το περιβάλλουν. Αυτή η παράμετρος σε συνδυασμό με την ανάγκη επικοινωνίας του μουσείου
με το κοινό και της συμβολής του τόσο στην εκπαίδευση όσο και στην ψυχαγωγία του, υποβάλλουν
και θα μπορούσε κανείς να πει ότι επιβάλλουν τη
χρήση των Νέων Τεχνολογιών της Πληροφορικής.
Εκτός από τα πολυμέσα και τα οπτικοακουστικά
εκθέματα που έχουν χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν από μουσεία, το Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης αξιοποίησε τη δυναμική που προσφέρεται από μια σειρά διαδραστικών μεθόδων
και νέων μέσων προβολής που ανοίγουν νέους
ορίζοντες στη δημιουργία πρωτοποριακών και
πολύπλευρων εμπειριών.
Το Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης-Εικονικό Μουσείο είναι ένα πρόγραμμα τρισδιάστατης ψηφιοποίησης του Μουσείου και επιλεγμένων έργων που ολοκληρώθηκε πρόσφατα και
υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού
Προγράμματος, «Κοινωνία της Πληροφορίας», με

ανάθεση στην εταιρία Logismos Συστήματα Πληροφορικής ΑΕ και την επιστημονική ευθύνη του
Τμήματος Τοπογράφων Μηχανικών του Α.Π.Θ. και
θέτει ως στόχο τη φρέσκια ματιά της σύγχρονης
τέχνης.
Το Εικονικό Μουσείο δημιουργήθηκε με τη βοήθεια των νέων τεχνολογιών, και αποτελεί μια
λογικά συνδεδεμένη συλλογή μουσειακών αντικειμένων που έχουν ψηφιοποιηθεί με διάφορους
τρόπους. Χάρη στη δυνατότητα να συνδέονται μεταξύ τους μέσω διαφόρων σημείων πρόσβασης,
έχει τη δυνατότητα να υπερβεί τις παραδοσιακές
μεθόδους επικοινωνίας και διαδραστικότητας με
τους επισκέπτες του μουσείου, αφού είναι ευέλικτο τόσο στην ικανοποίηση των αναγκών, όσο και
των ενδιαφερόντων τους.
Επιπλέον το Εικονικό Μουσείο απευθύνεται σε
ένα ευρύ φάσμα χρηστών, αφού δίνει τη δυνατότητα για διαφορετικό βάθος και λεπτομέρεια πληροφορίας προσαρμοσμένα στις ανάγκες ομάδων
χρηστών με διαφορετικές ανάγκες, ενδιαφέροντα, γνωστικές ικανότητες, γλώσσα, προτιμήσεις,
ηλικία κ.α.. Οι χρήστες μπορεί να είναι τόσο ερευνητές, όσο και σπουδαστές ή και απλά ενδιαφερόμενοι για τα εκθέματα των μουσείων, δηλαδή
εικονικοί τουρίστες.
Στην οθόνη παρουσιάζονται περίπου 100 τρισδιάστατα έργα της συλλογής καθώς και αντίγραφα
διάσημων δημιουργιών, με βάση τα οποία ο επισκέπτης θα έχει την ευκαιρία να δημιουργεί τη
δική του αίθουσα μέσα στο Εικονικό Μουσείο. Ο
χρήστης θα επιλέγει κάποια από τα έργα, με τα
δικά του πάντα κριτήρια και θα υιοθετεί το ρόλο
του επιμελητή σε ένα ξεχωριστό και δημιουργικό
παιχνίδι. Επιπλέον η έκθεση του θα έχει και «κοινό», αφού θα υπάρχει δυνατότητα κοινοποίησης
στους φίλους του!
Το Εικονικό-Μουσείο του ΜΜΣΤ ωστόσο, δεν
σταματά εκεί αλλά προτείνει και ένα εκπαιδευτικό παιχνίδι που προσφέρει στον ενδιαφερόμενο
την ευκαιρία να ενημερωθεί για τον τρόπο με τον
οποίο ερμηνεύονται και κατανοούνται τα έργα.
Σύμφωνα με το ICOM (International Council of
Museums) εξάλλου, εκτός από τον τύπο του εικονικού μουσείου που ακολουθεί το μοντέλο του
πληροφοριακού εντύπου και του μουσείου που
δίνει ιδιαίτερη σημασία στο περιεχόμενο, υπάρχει κι ένα τρίτο είδος που υπογραμμίζει κυρίως
την εκπαιδευτική του διάσταση. Έτσι, με τη χρήση
τρισδιάστατων γραφικών, animation κ.α. και βασισμένo κυρίως στη θεωρία του εποικοδομητισμού (constructivist theory) το εικονικό μουσείο
φροντίζει να βοηθήσει τους εικονικούς επισκέπτες να δημιουργήσουν, να ‘χτίσουν’ οι ίδιοι τη
γνώση τους.
Με μια μόνο επίσκεψη στο πρωτότυπο Μουσείο
ο επισκέπτης κατανοεί πως η σύγχρονη τέχνη
ίσως να μην είναι τελικά τόσο δυσνόητη και βαρετή, αλλά πως αξίζει μια ευκαιρία. Ένα βήμα
λοιπόν πιο κοντά στην τέχνη , την κατανόησή της,
την εφαρμογή της και την αισθητική, μας φέρνει
όλους με το συγκεκριμένο έργο του το Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Ας το απολαύσουμε.
Η επίσημη παρουσίαση πραγματοποιήθηκε το
Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2009, στο αμφιθέατρο
του Μουσείου. n
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«ΟΧΙ» ΣΕ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΕΙΣ
ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΣΕΪΧ ΣΟΥ
Προφανής είναι –σύμφωνα με το ΤΕΕ/ΤΚΜ- η
χρησιμότητα του έργου για την «Προστασία και
Αναβάθμιση του περιαστικού δάσους Θεσσαλονίκης (Σέιχ Σου)», το οποίο δυστυχώς έχει
επανειλημμένως αντιμετωπίσει δυσκολίες από
συγκεκριμένη ομάδα συμφερόντων (ιδιοκτήτες και διεκδικητές εκτάσεων). Το έργο κλείνει
πολλά κενά, αφού βελτιώνει την αντιπυρική και
αντιπλημμυρική προστασία του δάσους –και
κατ’ επέκταση του πολεοδομικού συγκροτήματος- θωρακίζοντάς το απέναντι σε κινδύνους και
εξαλείφοντας εμπόδια, που είχαν δυσκολέψει το
έργο της Πυροσβεστικής στη μεγάλη πυρκαγιά
του 1997.
Παρόλα αυτά, τόσο το σύνολο του έργου, όσο και
το υπο-έργο για τη βελτίωση του δασικού αντιπυρικού δικτύου και ιδίως δύο βασικών δρόμων
του, έχουν τύχει «τεχνητών» δικαστικών προσφυγών για την ακύρωση κάθε παρέμβασης στο
περιαστικό δάσος. Σύμφωνα με το ΤΕΕ/ΤΚΜ,
απώτερος στόχος των «εκ του πονηρού» αυτών
κινήσεων είναι στην πραγματικότητα η άρση του
αναδασωτέου χαρακτήρα των εκτάσεων, που οι
συγκεκριμένες μονάδες κατέχουν ή διεκδικούν.
Αναλυτικότερα, με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα, που αναφέρονται στο έργο «Βελτίωση και
κατασκευή τεχνικών έργων δασικού αντιπυρικού
δικτύου του περιαστικού δάσους Θεσσαλονίκης»,
το ΤΕΕ-ΤΚΜ, ως θεσμοθετημένος τεχνικός σύμβουλος της πολιτείας, εξέτασε το θέμα που έχει
προκύψει, και μετά από ενδελεχή μελέτη και συγκέντρωση στοιχείων, επισημαίνει τα εξής:
-Το περιαστικό δάσος Θεσσαλονίκης (Σέιχ-Σου)
έχει τεράστια οικολογική, κοινωνική και πολιτιστική σημασία και όπως όλα τα περιαστικά δάση
δέχεται πολλές ανθρωπογενείς κυρίως πιέσεις.
Η πυρκαγιά τον Ιουλίου του 1997 κατέστρεψε το
55% της συνολικής του έκτασης (16.640 στρμ.).
-Την περίοδο 1997-1998 υλοποιήθηκαν κατεπείγοντα έργα αποκατάστασης, αντιδιαβρωτικής
- αντιπλημμυρικής προστασίας, αναδάσωσης και
βελτίωσης της βλάστησης κ.λ.π., τα οποία λειτούργησαν ικανοποιητικά για το χρονικό ορίζοντα
που εκ των πραγμάτων είχαν σχεδιαστεί.
-Η έλλειψη πόρων και οι γραφειοκρατικές αγκυλώσεις καθυστέρησαν για πολύ μεγάλο χρονικό
διάστημα την υλοποίηση ολοκληρωμένων έργων
και παρεμβάσεων.
-Με δεδομένη την έλλειψη πόρων των δασικών υπηρεσιών, ήταν απαραίτητη η εξασφάλιση
χρηματοδότησης από άλλους πόρους για οποιοδήποτε έργο στο Σέιχ-Σου. Τέλος του 2003, η
Π.Κ.Μ. και ο ΟΡ.ΘΕ. πέτυχαν τη χρηματοδότηση
του έργου με τίτλο «Προστασία και Αναβάθμιση
του Περιαστικού Δάσους Θεσσαλονίκης (ΣέιχΣου)», κυρίως με πόρους από την Ευρωπαϊκή
Ένωση (Ταμείο Συνοχής).
Το έργο αυτό αποτελεί –σύμφωνα με το ΤΕΕ/
ΤΚΜ- τη μεγαλύτερη δράση που έχει ποτέ σχεδιαστεί για το περιαστικό δάσος της Θεσσαλονίκης, καθώς περιλαμβάνει (11) συνδυασμένες
παρεμβάσεις και (15) υποέργα με στόχους: την
αντιπλημμυρική προστασία του δασικού οικοσυστήματος, αλλά και του πολεοδομικού συ-

γκροτήματος της Θεσσαλονίκης, την αντιπυρική
προστασία του δάσους και την περιβαλλοντική
αναβάθμισή του.
Σε ό,τι αφορά το υπο-έργο για τη βελτίωση του
αντιπυρικού δικτύου, το ΤΕΕ/ΤΚΜ επισημαίνει
ότι η ίδια η Πυροσβεστική Υπηρεσία έχει ζητήσει από το 2001 την αναβάθμιση δύο βασικών
δρόμων για την κίνηση των οχημάτων της, μετά
τα προβλήματα που αντιμετώπισαν κατά την πυρκαγιά του 1997.
Οι επεμβάσεις στους δύο αυτούς δρόμους περιλαμβάνουν την διαπλάτυνσή τους στην υφιστάμενη χάραξη, την κατασκευή των απαιτούμενων
τεχνικών για την απορροή των όμβριων υδάτων
και την προστασία τους και την κατασκευή οδοστρωσίας από θραυστό υλικό λατομείου (σκυρόστρωση και όχι ασφαλτόστρωση).
Σήμερα το συγκεκριμένο υποέργο βρίσκεται σε
ημιτελή φάση, καθώς έχει εκτελεστεί μόνο μέρος των χωματουργικών εργασιών και των τεχνικών έργων, με αποτέλεσμα ένας μη ειδικός να
μην μπορεί να σχηματίσει μια σαφή εικόνα για
την τελική μορφή του, όπως συμβαίνει σε όλα τα
τεχνικά έργα και ιδιαίτερα τα συγκοινωνιακά.
Οι χωματουργικές εργασίες, δεν αποτυπώνουν το
πλάτος του καταστρώματος της οδού, στο οποίο
θα κινούνται τα οχήματα της πυροσβεστικής και
δασικής υπηρεσίας. Είναι διευρυμένο, για την
ασφαλή έδραση της υποδομής του καταστρώματος, που θα έχει πλάτος περίπου 7μ, αφήνοντας
χωμάτινο έρεισμα εκατέρωθεν, το οποίο θα φυτευτεί, όπως γίνεται σε όλα τα οδικά έργα.
Οι ανησυχίες που εκφράζονται για την εξυπηρέτηση της αστικής κίνησης των ΙΧ προς Εξοχή
και Πανόραμα δεν έχουν καμία βάση, καθώς δεν
αλλάζει η υφισταμένη χάραξη του δρόμου, που
παρουσιάζει συνεχείς ελιγμούς, τα ευθύγραμμα τμήματα δεν υπερβαίνουν τα 30-50μ, η κατά
μήκος κλίση είναι ιδιαίτερα μεγάλη, καθώς ακολουθεί το ορεινό ανάγλυφο και ως εκ τούτου, η
ταχύτητα που μπορεί να αναπτυχθεί δεν μπορεί
να υπερβαίνει τα λίγα χιλιόμετρα.
«Πιστεύουμε ότι το συγκεκριμένο έργο δεν
προσφέρεται για αντιπαραθέσεις και άσκηση
οποιωνδήποτε πολιτικών. Αντίθετα για την αντιμετώπιση τόσο σοβαρών θεμάτων απαιτείται
εξειδικευμένη επιστημονική προσέγγιση και
βεβαίως ενημέρωση και συμμετοχή του πολίτη.
Η μη έγκυρη ενημέρωση, ευθύνη που βαρύνει
κυρίως τους φορείς που υλοποιούν τα έργα, αλλά
και τις οικολογικές κινήσεις, που πιστεύουμε ότι
παρεμβαίνουν με αγαθές προθέσεις, ενέχει τον
κίνδυνο της παραπλάνησης και εκμετάλλευσης
της οικολογικής ευαισθησίας των πολιτών, από
ομάδες με τελείως διαφορετικά συμφέροντα»,
υπογραμμίζει η διοικούσα επιτροπή του φορέα.
Σε κάθε περίπτωση το ΤΕΕ-ΤΚΜ, το οποίο διαχρονικά έχει αποδείξει την ευαισθησία του σε
θέματα περιβάλλοντος, θα παρακολουθεί την

εξέλιξη του έργου και το κατά πόσον αυτή είναι
σύμφωνη με τις κοινωνικές, περιβαλλοντικές και
τεχνικές απαιτήσεις και προδιαγραφές, συστήνοντας ταυτόχρονα στην αρμόδια δασική υπηρεσία
που το υλοποιεί, να εξαντλήσει όλα τα περιθώρια
αυστηρής επίβλεψης του αναδόχου, για την άρτια
εκτέλεσή του. Σ’ αυτήν την κατεύθυνση πιστεύουμε ότι θα πρέπει να κινηθούν και οι κινήσεις
πολιτών, ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης
και οι άλλοι αρμόδιοι φορείς. n

ΠΑΡΑΛΑΒΗ
ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ
Παρακαλούνται οι εταιρίες και τα μέλη τους, όταν
προβαίνουν σε συναλλαγή στο Μητρώο – Ταμείο
του ΤΕΕ/ΤΚΜ, σχετική με έκδοση γραμματίων ή
με παραλαβή βεβαιώσεων, για τους ίδιους ή για
την εταιρία τους, να εξουσιοδοτούν τον συναλλασσόμενο:
• είτε με εξουσιοδότηση του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρίας, θεωρημένη για το ιδιόχειρο της
υπογραφής από αρμόδια αρχή ή από συμβολαιογράφο
• είτε με συμβολαιογραφικό έγγραφο (γενικό ή
ειδικό πληρεξούσιο). n
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ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ
ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΟΙ: ΠΡΟΣ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ, ΟΧΙ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ
Στην κατεύθυνση της εξαίρεσης από την κατεδάφιση και όχι της νομιμοποίησης θα κινηθεί
οποιαδήποτε ρύθμιση για τους ημιυπαίθριους χώρους, οι οποίοι έχουν κλείσει παράνομα. Το θέμα
ξεκαθάρισε χθες ο υπουργός ΠΕΧΩΔΕ Γιώργος
Σουφλιάς, ο οποίος δήλωσε με έμφαση πως δεν
τίθεται θέμα νομιμοποίησης των χώρων αυτών.
«Είναι σαφές πως δε θα υπάρξει νομιμοποίηση.
Η συζήτηση που γίνεται είναι να υπάρξει τακτοποίηση», δήλωσε.
Όταν του ζητήθηκε να εξηγήσει την έννοια «τακτοποίηση», ο υπουργός ΠΕΧΩΔΕ την προσδιόρισε ως εξαίρεση από την κατεδάφιση, κάτι που
συζητά όπως φαίνεται η Επιτροπή του υπουργείου
που έχει συγκροτηθεί για να μελετήσει την αναμόρφωση και βελτίωση της πολεοδομικής νομοθεσίας. Το πόρισμά της αναμένεται να είναι έτοιμο
τον Μάιο, ίσως και νωρίτερα […] Με τη χθεσινή
του τοποθέτηση ο υπουργός ΠΕΧΩΔΕ για ακόμα
μία φορά έδειξε να αποστασιοποιείται από την
τακτική του υπουργείου Οικονομίας που έχει αναδείξει τη «νομιμοποίηση» των ημιυπαίθριων χώρων ως το άμεσο εισπρακτικό μέτρο προκειμένου
να καλυφθούν τα ελλείμματα. Όπως επισήμανε,
το θέμα των ημιυπαίθριων αφορά το ΥΠΕΧΩΔΕ,
το οποίο θα δώσει την απάντησή του κατά το καλοκαίρι
(Έθνος 13/3/2009)
ΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΑΠΟΚΤΑ …ΦΩΤΕΙΝΟ ΠΑΝΤΟΓΝΩΣΤΗ!
Εταιρεία λογισμικού στην οποία προΐσταται διακεκριμένος βρετανός επιστήμονας, αναπτύσσει μια
προηγμένη μηχανή αναζήτησης του κυβερνοχώρου η οποία, αν τελικά ολοκληρωθεί και τεθεί σε
εφαρμογή, θα μοιάζει με τον υπολογιστή τεχνητής νοημοσύνης του θρυλικού διαστημοπλοίου
Εντερπράιζ στην τηλεοπτική σειρά «Σταρ Τρεκ».
Οι σημερινές μηχανές αναζήτησης του Διαδικτύου προβάλλουν στο χρήστη ιστοσελίδες στις
οποίες υπάρχει αναφορά στις λέξεις-«κλειδιά»
που χρησιμοποιεί στην αναζήτησή του. Κατά βάση
οι μηχανές αναζήτησης προβάλλουν εκατοντάδες
ή και χιλιάδες ιστοσελίδες στις οποίες υπάρχει
αναφορά στο αίτημα του χρήστη, υποχρεώνοντάς
τον να καταναλώσει αρκετό χρόνο για να εντοπίσει την απάντηση. Ο καθηγητής Φυσικής Στίβεν
Γούλφραμ ίδρυσε την εταιρεία Wolfram Research
με στόχο την ανάπτυξη μιας νέας «έξυπνης» μηχανής αναζήτησης που να απαντά απευθείας σε
κάθε ερώτημα. Επιθυμία του Γούλφραμ και των
300 εργαζομένων στην εταιρεία του είναι να κατασκευάσουν μια μηχανή που όταν, για παράδειγμα, ρωτήσει κάποιος «πού βρίσκεται το Τιμπουκτού;» ή «πόσα πρωτόνια υπάρχουν σε ένα άτομο
υδρογόνου;», η μηχανή να του δώσει μία και μόνο
απάντηση στην οποία θα περιλαμβάνονται όλα τα
στοιχεία. Μάλιστα ο Γούλφραμ ανακοίνωσε ότι
ολοκληρώθηκε το πρώτο στάδιο ανάπτυξης της
«υπολογιστικής γνωστικής μηχανής» όπως την
έχει ονομάσει. Εχει δημιουργηθεί και ένας δικτυακός τόπος (http://www.wolframalpha.com)
όπου, όπως φαίνεται, η μηχανή θα ξεκινήσει να
λειτουργεί έστω και σε δοκιμαστικό στάδιο τον
προσεχή Μάιο.
(Το Βήμα 12/3/2009)

ΛΙΓΟΤΕΡΕΣ ΚΑΤΑ 15,6% ΟΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΤΟ 2008
Το πάγωμα του αγοραστικού ενδιαφέροντος κατοικιών από το καλοκαίρι του 2008, είχε ως αποτέλεσμα τον δραστικό περιορισμό της οικοδομικής δραστηριότητας, καθώς οι κατασκευαστές
επιχειρούν να περιορίσουν την περαιτέρω ενίσχυση της προσφοράς. Σύμφωνα με τα στοιχεία
που δημοσιοποίησε η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία (ΕΣΥΕ) για το 2008, η πτώση του αριθμού των
οικοδομικών αδειών που εκδόθηκαν ήταν της
τάξεως του 15,6% (-15,4% αν υπολογιστεί και η
δημόσια δραστηριότητα), καθώς σε όλη τη χώρα
ελήφθησαν 64.966 άδειες από 76.969 το 2007.
Αντίστοιχα, με βάση τον αριθμό της επιφάνειας,
η πτώση διαμορφώθηκε σε -18,1%. Με βάση τη
συνολική οικοδομική δραστηριότητα (ιδιωτική
- δημόσια), η μεγαλύτερη πτώση (όσον αφορά
τις άδειες) παρατηρείται στην Αττική με -23,1%,
ενώ έπονται η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (-17,3%) και η Περιφέρεια της
Κρήτης (-16,4%). Μοναδική εξαίρεση αποτέλεσε
η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με άνοδο 3,5% (από
3.759 σε 3.892 άδειες).
(Η Καθημερινή 10/3/2009)
ΣΕ 10-20 …ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ ΘΑ ΦΟΡΤΙΖΟΥΜΕ
LAPTOP ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΑ ΜΕ ΝΕΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ
ΜΙΤ
Ερευνητές του ΜΙΤ ανέπτυξαν μια τεχνολογία με
την οποία θα μπορούν να κατασκευαστούν μπαταρίες που θα φορτίζουν τις συσκευές σε χρόνο
dt. Ειδικοί του χώρου εκτιμούν ότι αν η βιομηχανία κατασκευής ηλεκτρονικών προϊόντων δείξει
ενδιαφέρον, σε περίπου δύο χρόνια θα μπορεί
να ξεκινήσει η μαζική παραγωγή μπαταριών που
θα μπορούν να φορτίσουν ένα κινητό τηλέφωνο ή
οποιαδήποτε άλλη συσκευή μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.
Οι ερευνητές του φημισμένου αμερικανικού
πανεπιστημίου ανέπτυξαν τεχνολογία η οποία
εφαρμοζόμενη στις μπαταρίες λιθίου (τις οποίες
χρησιμοποιούν ως πηγή ενέργειας στις συσκευές
οι περισσότερες εταιρείες παραγωγής ηλεκτρονικών προϊόντων) θα επιτρέπει τη φόρτιση των
συσκευών σε διάστημα 10-20 δευτερολέπτων.
Επιπλέον το νέο σύστημα θα οδηγήσει στην κατασκευή μπαταριών που θα έχουν ακόμη μικρότερο
μέγεθος και βάρος από τις αντίστοιχες σημερινές
ενώ θα έχουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Η τεχνολογία ονομάστηκε «μπαταρία-αυτοκινητόδρομος», καθώς η αρχιτεκτονική της έχει παρόμοια
λογική με αυτήν μιας κεντρικής οδικής αρτηρίας
στην Ουάσιγκτον, η οποία είναι σχεδιασμένη ώστε
να γίνεται αποσυμφόρηση στην κίνηση.
(To Βήμα 13/3/2009)
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
ΑΝΩ ΤΟΥ 25%
Σε επίπεδα άνω του 25% κινείται η μέση δυνατή
εξοικονόμηση ενέργειας που θα επιτευχθεί ανά
κατοικία αν δρομολογηθούν οι παρεμβάσεις που
απαιτούνται για την αναβάθμιση του ενεργειακού
αποθέματος της χώρας, στο πλαίσιο και της σχετικής κοινοτικής οδηγίας. Την άποψη αυτή εξέφρασε ο αναπληρωτής καθηγητής του AΠΘ στο τμήμα
Μηχανολόγων Mηχανικών, Άγις Παπαδόπουλος,
τονίζοντας ότι αυτό μεταφράζεται σε μια συνολική εξοικονόμηση ενέργειας της τάξης των 10.200
GWh ετησίως. «Μπορεί να επιτευχθεί με ένα
ρυθμό ανακαίνισης 120.000 - 150.000 κτηριακών
μονάδων το χρόνο, το κόστος των οποίων υπολογίζεται σε 120 - 150 εκατ. ευρώ ετησίως», είπε
-μιλώντας σε σχετική ημερίδα του TEE/TKM- ο
καθηγητής και εκτίμησε ότι «η αξία της εξοικονομούμενης ενέργειας, υπολογίζεται στα 750
εκατ. ευρώ στη 10ετία».
(Ημερησία 12/3/2009)

ΠΡΟΤΑΣΗ «ΣΥΣΣΩΜΑΤΩΣΗΣ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΙ
[…] Στη Σύνοδο Προέδρων ΤΕΙ στην Πάτρα, συζητήθηκε σχέδιο ενοποίησης των 23 Πανεπιστημίων και των 16 ΤΕΙ της χώρας. Την εισήγηση έφερε
ο προσκληθείς από τους προέδρους των ΤΕΙ, ως
εκπρόσωπος των Πανεπιστημίων, πρύτανης του
ΕΜΠ Κωνσταντίνος Μουτζούρης […] Στη χώρα
μας η αναλογία Πανεπιστημίων ανά εκατομμύριο
κατοίκων είναι 2,2, όπως συμβαίνει δηλαδή στις
πιο αναπτυγμένες εκπαιδευτικά ευρωπαϊκές χώρες (Γερμανία, Αγγλία, Δανία, Ισπανία), ενώ στην
Αμερική το αντίστοιχο ποσοστό είναι μόλις 1,6.
Εάν και τα ΤΕΙ γίνουν Πανεπιστήμια, τότε το σχετικό ποσοστό θα αυξηθεί σε 3,7, κάτι που θεωρείται υπερβολικό. Λύση στο ζήτημα αυτό αποτελεί
η πρόταση «συσσωμάτωσης» Πανεπιστημίων
και ΤΕΙ. Προαπαιτούμενο για την εφαρμογή του
σχεδίου είναι να αξιολογηθούν όλα τα Τμήματα
ΤΕΙ, κάτι που ήδη έχει αρχίσει να γίνεται (σ.σ. τα
ΤΕΙ είναι πιο προχωρημένα από τα Πανεπιστήμια
στο συγκεκριμένο θέμα). Από την αξιολόγηση ενδέχεται να προκύψει ότι ορισμένα Τμήματα δεν
έχουν θέση στην ανώτατη εκπαίδευση. Όσα παραμείνουν, μπορούν είτε να συσσωματωθούν με
αντίστοιχα πανεπιστημιακά, σε περίπτωση που το
αντικείμενο είναι συναφές, είτε να γίνουν τα ίδια
πανεπιστημιακά και να ενταχθούν στο νέο μεγάλο
πανεπιστημιακό ίδρυμα το οποίο θα δημιουργηθεί ανά περιφέρεια.
(Απογευματινή 14/3/2009)
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΜΕ …SMS
Ενημέρωση για την ατμοσφαιρική ρύπανση στη
Θεσσαλονίκη, μέσω SMS στο κινητό ή email μπορεί να έχει δωρεάν ο κάθε πολίτης χάρη σε ένα
πρωτοποριακό πρόγραμμα που υλοποιεί ο Οργανισμός Ρυθμιστικού Θεσσαλονίκης (ΟΡΘ). Το
πρόγραμμα “Σύστημα έγκαιρης πληροφόρησης
των πολιτών για την ποιότητα της ατμόσφαιρας
στη Θεσσαλονίκη - AIRTHESS” σχεδιάστηκε σε
συνεργασία του ΟΡΘ με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και ανατέθηκε στην Ομάδα
Εφαρμογών Πληροφορικής του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του ΑΠΘ. Το σύστημα είναι
πλέον προσπελάσιμο από τον πολίτη μέσω του
διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.
airthess.gr. Ο χρήστης, μπαίνοντας στη σελίδα,
μπορεί να αξιοποιήσει όλα τα στοιχεία μετρήσεων
ατμοσφαιρικής ρύπανσης που διαθέτει η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, τα οποία ανανεώνονται το πρωί κάθε ημέρας.
(Μακεδονία 14/3/2009)
«ΛΙΦΤΙΝΓΚ» ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ …ΓΕΙΤΟΝΙΑ
Η ευρωπαϊκή συνοικία των Βρυξελλών, η καρδιά
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλάζει πρόσωπο, γίνεται περισσότερο γειτονιά και λιγότερο «αστικό
γκέτο». Οι πρώτες μακέτες της ανακατασκευής
παρουσιάστηκαν από τον αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Σ. Καλάς, την περασμένη
εβδομάδα και φανερώνουν την πρόθεση να δημιουργηθεί μια γειτονιά που θα περιλαμβάνει,
εκτός από γραφεία και υπηρεσίες, τόσο εμπορικές χρήσεις όσο και κατοικία και ελεύθερους
χώρους. «Με το 80% να καλύπτεται από γραφεία
και ελάχιστες κατοικίες, η ευρωπαϊκή συνοικία
θεωρείται από πολλούς “αστικό γκέτο’’» εξήγησε ο Καλάς στην παρουσίαση των μακετών. Η
πολυεθνική ομάδα αρχιτεκτόνων, με επικεφαλής
τον Γάλλο Christian de Portzamparc, καλείται
να αναδιαμορφώσει την περιοχή με τέτοιο τρόπο
ώστε, διασφαλίζοντας τον απαραίτητο χώρο για τις
υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ενωσης, να εξωραΐσει τη συνοικία. Τα νέα κτίρια που θα κατασκευαστούν θα είναι βιοκλιματικά, ενώ ταυτόχρονα θα
υπάρξουν συγκοινωνιακές τροποποιήσεις που θα
ευνοούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
(Ελεύθερος Τύπος 14/3/2009)
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ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΟΥΣΕΙΑ ΕΧΑΣΑΝ ΕΝΑ ΣΤΟΥΣ
ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΤΟ 2008
Η μείωση που έχει σημειωθεί στα εισιτήρια των
μουσείων το 2008 σε σχέση με το 2007 είναι 25,8%
(δηλαδή στους τέσσερις επισκέπτες χάσαμε τον
έναν) ενώ στους αρχαιολογικούς χώρους 19%! Αν
μάλιστα συγκρίνουμε αυτά τα ποσοστά της Στατιστικής Υπηρεσίας με την πτώση του 2007 (σε
σχέση με εκείνη του 2006), 12,3% στα μουσεία και
3,4% στους χώρους, τότε φαίνεται και το μέγεθος
της διαφοράς. Αυτή είναι μια εικόνα για την οποία
πρέπει να αγωνιστεί το υπουργείο Πολιτισμού.
(Η Καθημερινή 13/3/2009)
ΕΤΟΙΜΟΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ 2010 Ο ΑΞΟΝΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ-ΝΥΜΦΑΙΑΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ
[…] Όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος της “Εγνατία
οδός Α.Ε.” Απόστολος Γούλας, ο κάθετος άξονας
Κομοτηνής-Νυμφαίας στα ελληνοβουλγαρικά
σύνορα κατασκευάζεται και θα ολοκληρωθεί στο
τέλος του 2010, ενώ για τον κάθετο άξονα Ξάνθης-Εχίνου εκπονούνται οι οριστικές μελέτες και
μέχρι το τέλος 2009 θα προχωρήσει η δημοπράτηση. Οι έντεκα νομάρχες των νομών απ’ όπου
διέρχεται η Εγνατία υπέγραψαν, με πρωτοβουλία
του νομάρχη Ξάνθης Γιώργου Παυλίδη, προγραμματική σύμβαση συνεργασίας για “τη μεγιστοποίηση των ευκαιριών”, όπως είπε ο ίδιος, και
τη μετατροπή της περιοχής “σε ενιαίο τουριστικό
προορισμό που μπορεί να προσεγγιστεί μέσω αυτού του σπουδαίου αυτοκινητόδρομου”.
(Θεσσαλονίκη 9/3/2009)
ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΜΕ ΤΟ ΜΗΚΙΕ
Κανόνες στην κατασκευή οικοδομικών έργων,
που σήμερα δεν υπάρχουν, εισάγονται με το
προεδρικό διάταγμα για τη δημιουργία Μητρώου Κατασκευαστών Ιδιωτικών Εργων (ΜΗΚΙΕ) το
οποίο ολοκλήρωσε το ΥΠΕΧΩΔΕ. Πρόκειται για
μια προσπάθεια εκσυγχρονισμού του τομέα των
κατασκευών ιδιωτικών έργων προς όφελος των
κατασκευαστών, της αγοράς και των καταναλωτών. Το σχέδιο ΠΔ με απόφαση του υπουργού ΠΕΧΩΔΕ κ. Γ. Σουφλιά προωθήθηκε στους εμπλεκόμενους φορείς, προκειμένου να διατυπώσουν τις
απόψεις τους, οι οποίες θα ληφθούν υπόψη στο
τελικό κείμενο. Το μέτρο, το οποίο συνδυάζεται με
το «πράσινο κουτί» των οικοδομών όπου θα καταγράφονται όλες οι μεταβολές και συντηρήσεις
κάθε κτιρίου, θεωρείται πλέον ώριμο για να εφαρμοστεί καθώς η αγορά ζητεί τη θέσπιση κανόνων
για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο
χώρο των ιδιωτικών κατασκευών, όπως ισχύει για
τα δημόσια έργα […]Οι εγγεγραμμένες στο ΜΗΚΙΕ
επιχειρήσεις κατατάσσονται σε 6 τάξεις. Για να
εγγραφούν στο ΜΗΚΙΕ, οι επιχειρήσεις πρέπει να
πληρούν συγκεκριμένα κατώτερα όρια βασικής
στελέχωσης και κατασκευαστικής εμπειρίας, ενώ
ορίζονται και τα κατώτερα όρια των κεφαλαίων
που πρέπει να διαθέτει κάθε επιχείρηση προκειμένου να καταταγεί στην αντίστοιχη τάξη. Τα όρια
είναι: 100.000 ευρώ για την πρώτη τάξη, 150.000
ευρώ για τη δεύτερη, 300.000 ευρώ για την τρίτη,
700.000 ευρώ για την τέταρτη, 2 εκατ. ευρώ για
την πέμπτη και 4 εκατ. ευρώ για την έκτη τάξη.
(Το Βήμα 12/3/2009)
ΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΔΕΗ ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ
ΑΥΞΗΘΟΥΝ ΦΕΤΟΣ
Στην κερδοφορία θα γυρίσει φέτος η ΔΕΗ, όπως
προκύπτει από τις αναφορές στελεχών της […] Ο
υπουργός Ανάπτυξης Κ. Χατζηδάκης επανέλαβε τη θέση της κυβέρνησης ότι δε θα υπάρξουν
αυξήσεις στη ΔΕΗ φέτος, ζήτησε, όμως, από τη
διοίκηση της Επιχείρησης να προχωρήσει σε βελτίωση της ενημέρωσης των καταναλωτών, τεκμηριώνοντας τις θέσεις της, ενώ παράλληλα θα πρέπει να συνεχίσει την προσπάθεια που αφορά στην
προστασία του περιβάλλοντος.
(Ελεύθερος Τύπος 12/3/3009)

ΤΟ “GRAND PARIS” ΤΟΥ ΣΑΡΚΟ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ 10
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ
Μπορεί το Παρίσι να εξακολουθεί να είναι πρώτο
στις προτιμήσεις των τουριστών απ’ όλο τον κόσμο,
όμως η πόλη δεν είναι μόνο το Καρτιέ Λατέν, το Ιλ
ντε λα Σιτέ, τα Ηλύσια Πεδία ή το Μαρέ. Πέρα από
τον περιφερειακό της οδικό δακτύλιο, που προστατεύει τα δύο εκατομμύρια Γάλλους του κέντρου, ζουν
άλλα 6 εκατομμύρια διαφόρων εθνοτήτων στιβαγμένα άναρχα σε άθλια προάστια. Από τις εξεγέρσεις το
2005 δεν πέρασε και τόσο πολύς καιρός.
Ο Νικολά Σαρκοζί, αν και λοιδόρησε τότε τους
εξεγερμένους, γνωρίζει πολύ καλά το πρόβλημα.
Γι’ αυτό και το Σεπτέμβριο του 2007 κάλεσε στο
Παρίσι 10 από τους γνωστότερους αρχιτέκτονες
του κόσμου να τον βοηθήσουν να πάρει σάρκα
και οστά το όραμά του για το «Grand Paris». […]
Ο φιλόδοξος Σαρκοζί […] θέλει να βάλει την υπογραφή του στο μεγαλύτερο πολεοδομικό σχέδιο
επανένωσης του παρισινού κέντρου με τα παραμελημένα προάστιά του. Χθες αρχιτέκτονες, όπως ο
Βρετανός Ρίτσαρντ Ρότζερς (που έχτισε το Κέντρο
Ζορζ Πομπιντού μαζί με τον Ρέντσο Πιάνο) και οι
Γάλλοι Ζαν Νουβέλ και Κριστιάν ντε Πορτζαμπάρκ
παρουσίασαν τα σχέδιά τους για το «Μεγάλο Παρίσι».[…] Η ομάδα του Ρότζερς, αποτελούμενη
από αρχιτέκτοντες που δουλεύουν σε συνεργασία
με το London School of Economics και Γάλλους
κοινωνιολόγους, προτείνει να καλυφθούν οι ράγες
των σιδηροδρόμων που «χαράσσουν» την πόλη
από κομμάτια οργιώδους βλάστησης. […] Ο Γάλλος αρχιτέκτονας Ρολάν Καστρό προτείνει με τη
σειρά του να δημιουργηθεί ένα πάρκο σαν το Σέντραλ Παρκ της Νέας Υόρκης στο απρόσωπο συγκρότημα κτιρίων της Λα Κουρνέβ. […] Ο Ρίτσαρντ
Ρότζερς […] ζητεί την παρέμβαση της Πολιτείας
ώστε να αλλάξουν εντελώς εικόνα περιοχές όπως
το «Κλισί-σου-Μπουά», απ’ όπου ξεκίνησαν οι
εξεγέρσεις το 2005. […] «Το χειρότερο είναι τα
γκέτο που έχουν δημιουργηθεί από ανθρώπους
της ίδιας εθνικής καταγωγής. Δεν είναι ένα μικτό
φυλετικό σύστημα. Η μονοπολιτισμικότητα είναι
ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα του Παρισιού»
καταλήγει. […] Οι 10 προτάσεις θα παρουσιαστούν
τον επόμενο μήνα σε έκθεση. Δε συναγωνίζεται η
μία την άλλη. Δεν πρόκειται για διαγωνισμό. Ολες
«κατεβαίνουν» προς υλοποίηση.
(Ελευθεροτυπία 13/3/2009)
«ΥΠΟΦΕΡΕΙ» Ο ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ
Οι βιομηχανίες ρυπαίνουν αλόγιστα το Θερμαϊκό
κόλπο, σε ποσοστό 82,71%, ενώ συμμετοχή σε
ποσοστό 17,29% έχουν τα αστικά και τουριστικά
λύματα. Αυτό προκύπτει από τα πρώτα στοιχεία
της μελέτης για τον προσδιορισμό της ποσότητας
μεταφερόμενου ρυπαντικού φορτίου μέσω ρεμάτων, παραποτάμων και ποταμών (Αξιός, Λουδίας,
Αλιάκμονας, Γαλλικός και Ανθεμούντας) στο οικοσύστημα. Η μελέτη, που γίνεται για λογαριασμό
της Διεύθυνσης Προστασίας και Ανάπτυξης του
Θερμαϊκού Κόλπου (ΔΠΑΘΚ) του υπουργείου Μακεδονίας - Θράκης και στην οποία συμμετέχουν
δέκα νομαρχίες, αποτελεί την πρώτη από τις παρεμβάσεις για την προστασία του κόλπου, μετά τη
διαπίστωση της τραγικής κατάστασης στην οποία
έχει περιέλθει.
(Αγγελιοφόρος 12/3/2009)
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ-ΙΚΥ-CERN
[…] Ιστορική συμφωνία με το CERN υπέγραψαν
ο πρύτανης του ΕΜΠ Κωνσταντίνος Μουτζούρης,
η πρόεδρος του ΙΚΥ Ολυμπία Γκίμπα-Τζιαμπίρη
και ο γενικός διευθυντής του Ευρωπαϊκού Οργα-

νισμού για την Έρευνα στη Σωματιδιακή Φυσική
(CERN) Rolf-Dieter Heuer. Αναπληρωτής εθνικός εκπρόσωπος της Ελλάδας στο CERN είναι
ο καθηγητής του ΕΜΠ Ε. Γαζής […] Η συμφωνία
αφορά […] εκπαιδευτική συνεργασίας των ελληνικών Πανεπιστημίων, του Ιδρύματος Κρατικών
Υποτροφιών και του κορυφαίου ερευνητικού κέντρου μοριακής φυσικής CERN της Γενεύης.
(Απογευματινή 14/3/2009)
80.000 ΝΕΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ ΣΕ 90 ΜΕΡΕΣ…
Άλλοι 80.000 εργαζόμενοι έχασαν τη δουλειά τους
τους 3 τελευταίους μήνες του 2008, κατά την περίοδο δηλαδή που άρχισε να πλήττει η κρίση την
ελληνική οικονομία. Μόνο το Δεκέμβριο στο μακρύ κατάλογο των ανέργων προστέθησαν 49.161
εργαζόμενοι. Εκτίναξη της ανεργίας καταγράφεται ιδιαίτερα μεταξύ των νέων ηλικίας 15-24
ετών, καθώς από 21,2% τον Οκτώβριο έφθασε
σε 26,3%. Σύμφωνα με χθεσινή ανακοίνωση της
Στατιστικής Υπηρεσίας, το ποσοστό ανεργίας το
Δεκέμβριο του 2008 ήταν 8,9% από 7,4% που
ήταν το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο και 7,8% το
Νοέμβριο. Το Δεκέμβριο οι άνεργοι ανήλθαν σε
434.149 άτομα από 384.988 άτομα που ήταν το
Νοέμβριο […] Τον περασμένο Δεκέμβριο η ανεργία έφθασε σε 26,3% μεταξύ των νέων ηλικίας
15-24 ετών, σε 11,6% στην ομάδα 25-34 ετών, σε
6,8% στην ομάδα 35-44 ετών, σε 5,7% στην ομάδα
45-54 ετών, σε 4,5% στην ομάδα 55-64 ετών. Κατά
περιφέρεια η ανεργία μετρήθηκε από την ΕΣΥΕ:
σε 9,3% στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη,
σε 8,8% στην Κεντρική Μακεδονία, σε 13,4% στη
Δυτ. Μακεδονία, σε 12,2% στην Ηπειρο, σε 9,1%
στη Θεσσαλία, σε 10,2% στα Ιόνια νησιά, σε 7,8%
στη Δυτική Ελλάδα, σε 9% στη Στερεά Ελλάδα, σε
8,3% στην Αττική, σε 5,8% στην Πελοπόννησο, σε
6,8% στο Βόρειο Αιγαίο, σε 11,8% στο Νότιο Αιγαίο και σε 11,2% στην Κρήτη.
Κατά φύλο η ανεργία το Δεκέμβριο ήταν 6,5%
μεταξύ των ανδρών και 12,2% μεταξύ των γυναικών.
(Ελευθεροτυπία 13/3/2009)
ΥΔΡΟΡΟΕΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑ

Οι υδρορροές σ’ ένα πεζοδρόμιο της Δρέσδης παράγουν μουσική όταν βρέχει, χάρη στους μεταλλικούς
κώνους στις απολήξεις!
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ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ
ΠΑΡΑΤΑΞΙΑΚΑ
n ΠΣΧΜ/ΤΚΔΜ: ΚΟΠΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ 2009
Μεγάλη επιτυχία σημείωσε και φέτος η ετήσια
εκδήλωση κοπής της βασιλόπιτας του Πανελληνίου συλλόγου Χημικών Μηχανικών-Περιφερειακό
Τμήμα Κεντρικής & Δυτικής Μακεδονίας για το
2009 που πραγματοποιήθηκε στο Διατηρητέο, την
Πέμπτη 04 Φεβρουαρίου.
Στην εκδήλωση παρευρέθησαν πάνω από 120
μέλη και φίλοι του ΠΣΧΜ, τους οποίους και το ΔΣ
του Περιφερειακού Τμήματος Κεντρικής & Δυτικής Μακεδονίας του ΠΣΧΜ ευχαριστεί θερμά για
την δυναμική και ζεστή παρουσία και συμμετοχή
τους στις δραστηριότητες του Συλλόγου.
Η βραδιά ήταν ιδιαίτερα όμορφη και διασκεδαστική, ενώ πολύ ευχάριστα εξελίχθηκε -πέρα από
κάθε είδους τυπική συνάντηση μελών για την ετήσια εκδήλωση κοπής πίτας- σε μια αφορμή συνάθροισης συναδέλφων, φίλων και γνωστών σε ένα
από τα πιο κλασσικά σημεία συνάντησης της πόλης μας. Ήταν μια πραγματικά απλή, ζεστή, αλλά
γιορτινή βραδιά που έδωσε την ευκαιρία σε φίλους και μέλη του ΠΣΧΜ να ξανασυναντηθούν, να
διασκεδάσουν, να χαλαρώσουν, να βρούν παλιούς
συναδέλφους και φίλους, να κάνουν καινούριους,
να περάσουν κάποιες όμορφες, ξέγνοιαστες ώρες
πέρα από το άγχος της καθημερινότητας. Τέτοιου
τύπου εκδηλώσεις πιο ανθώπινου χαρακτήρα και
ύφους ενισχύουν την ελπίδα για έναν πιο δραστήριο και ενωμένο σύλλογο, ενεργό, δυνατό και
συνεχώς προσανατολισμένο στην ορθότερη, ισχυρότερη και πληρέστερη αντιμετώπιση των προβλημάτων, αλλά και προώθηση των συμφερόντων
του κλάδου των Χημικών Μηχανικών.
Το ΔΣ του Περιφερειακού Τμήματος Κεντρικής &
Δυτικής Μακεδονίας του ΠΣΧΜ (Ζαχαριάδης Π.,
Κάρναβος Ν., Ηλιοπούλου Ε., Καζάκος Ι., Χατζηδούκας Χ., Καραγιαννίδης Ε., Βλαχάκης Δ., Αθανασίου Κ., Κακοσίμος Κ., Πλάκας Κ. συντονιστής
Ο.Ε.) εκφράζει τις ευχαριστίες του στα μέλη και
τους φίλους που παρευρέθησαν στην εκδήλωση,
τον κ. Φάμελλο Σ. μέλος της Διοικούσας Επιτρο-

πής του ΤΕΕ/ΤΚΜ, τον κ. Κολότσιο Α. πρόεδρο του
Σ.Μ.Η.Β.Ε., την κα. Ευταξά Β. πρόεδρο του Σ.Α.Θ.
και εύχεται έστω και καθυστερημένα σε όλους
τους ΧΜ, τους φίλους τους και τις οικογένειες τους
καλή χρονιά, με υγεία, ευημερία και πρόοδο σε
όλους τους τομείς. Επίσης, ευχαριστεί θερμά τους
χορηγούς της εκδήλωσης, ΤΕΕ/ΤΚΜ, ΚΟΣΚΙΝΑΣ
ΑΒΕΤΕ, ENVIRONMENTAL CONSULTANTS και
ευελπιστεί στη συνεχή πραγματοποίηση εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων εκ μέρους του ΠΣΧΜ
πάντα με την ενθερμη υποστήριξη και ενεργή
συμμετοχή των μελών και φίλων του.
n ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ
Την Παρασκευή 3 Απριλίου, στις 19:00 στο Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης (Αριστοτέλους &
Ολύμπου), διοργανώνεται εκδήλωση ενημέρωσης
με θέματα:
• Παρουσίαση του νεοσύστατου Σωματείου Μισθωτών Τεχνικών Μακεδονίας
• Νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και εργασιακά δικαιώματα στον κλάδο των τεχνικών
• Οι εξελίξεις σε ΤΕΕ – ΤΣΜΕΔΕ – ασφαλιστικό
• Οικονομική κρίση – ελαστικές σχέσεις εργασίας
– απολύσεις
Την εκδήλωση διοργανώνει το Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών Μακεδονίας (Μηχανικών, Γεωλόγων, Τεχνολόγων, τεχνικών, σχεδιαστών), email
επικοινωνίας: somtechnik.thes@gmail.com
n ΚΩΣΤΑΣ ΛΥΣΑΡΙΔΗΣ: ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Ανοιχτή επιστολή προς τα μέλη της Αντιπροσωπείας και τα μέλη του ΤΕΕ/ΤΚΜ, δια του Προέδρου του ΤΕΕ/ΤΚΜ.
Η Δημοκρατία, για να λειτουργήσει, χρειάζεται
... ένα σύνολο υγιών θεσμών
... ένα σύνολο πολιτών που να κατανοεί επαρκώς
τις αρχές της δημοκρατίας
... υψηλή ποιότητα ηγεσίας, τουλάχιστον στις κρίσιμες στιγμές ...
Συνάδελφοι
Με αφορμή όσα διαδραματίστηκαν στην τελευταία Συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας (2/2/09)
του ΤΕΕ/ΤΚΜ, κατά την οποία η πλειοψηφία των
συναδέλφων (20 έναντι 12 λευκών και μίας αρνητικής ψήφου) επέλεξαν (ψήφισαν) να συνεχίσουν
να εφαρμόζουν παράνομη και καθ’ υπέρβαση
του Νόμου διάταξη του Κανονισμού και μάλιστα
ερμηνεύοντάς την κατά το δοκούν, εκτιμώ, ότι θα
πρέπει να πληροφορηθείτε τα εξής:
1. Εδώ και περίπου 8 μήνες, με πολλές αναφορές,
ερωτήσεις, επερώτηση και συνεχείς οχλήσεις
μου προς όλα τα αρμόδια όργανα, έθεσα θέμα
για τη νομιμότητα διάταξης του άρθρου 20 του
Κανονισμού Λειτουργίας της Αντιπροσωπείας του
ΤΕΕ που αφορά στην αντικατάσταση μελών της
Διοικούσας Επιτροπής. Και συγχρόνως έθεσα και
θέμα για την ερμηνεία της εν λόγω διάταξης από
τα όργανα του ΤΕΕ/ΤΚΜ. Η Διοίκηση του ΤΕΕ/
ΤΚΜ και το Προεδρείο της Αντιπροσωπείας, όχι
μόνο δεν επεδίωξαν
αλλά αντίθετα απέφυγαν να ζητήσουν σαφή γνωμοδότηση από τη Νομική Υπηρεσία του ΤΕΕ και
εφάρμοσαν την εν λόγω διάταξη όπως “βόλευε”,
κατά παράτυπο και παράνομο τρόπο.
2. Η Διοίκηση του ΤΕΕ, παρόλες τις σχετικές καταγγελίες μου, που γνωστοποιήθηκαν ή απευθύνθηκαν προς αυτήν, σε καμία ενέργεια επίλυσης ή
εξέτασης του ζητήματος δεν προέβη, επιτρέπο-

ντας και ανεχόμενη την παράνομη σύνθεση και
την παράνομη λειτουργία της ΔΕ. του ΤΕΕ/ΤΚΜ.
3. Η Γενική Γραμματεία Δημ. Έργων του ΥΠΕΧΩΔΕ
(Διεύθυνση Δ16), ως Εποπτεύουσα Αρχή, πέραν
μιας τυπικής γραφειοκρατικής διαχείρισης και
διαβίβασης των καταγγελιών μου, καμία ουσιαστική παρέμβαση δεν έκανε, αποδεχόμενη στην
πράξη την παράνομη ενέργεια του ΤΕΕ/ΤΚΜ και
την αδράνεια και την σιωπηρή αποδοχή της εν
λόγω ενέργειας από το ΤΕΕ.
4. Η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ/ΤΚΜ, ως όργανο αλλά και τα μέλη της ατομικά (η απόφαση ήταν
ομόφωνη), σε συνεργασία και με συναίνεση επέβαλαν και “έσυραν” τα μέλη της Αντιπροσωπείας
σε ψηφοφορία, για το εν λόγω παράνομο θέμα και
με εισήγηση επίσης παράνομη.
5. Η Αντιπροσωπεία, στη συνεδρίαση της 2/2/09
ενέκρινε κατά πλειοψηφία την παράνομη εισήγηση της Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΚΜ, με 20 θετικές ψήφους
επί 33 παρόντων μελών, με την εισηγητική αιτιολογία και κατά την επικρατήσασα (υπερψηφισθείσα) άποψη, ότι “είμαστε πολιτικό όργανο” και δεν
πρέπει να μας απασχολεί το νομικό θέμα (!!!). Με
άλλα λόγια και επί της ουσίας, η πλειοψηφία της
Αντιπροσωπείας αποφάσισε και έκανε δεκτή την
εισήγηση της Δ.Ε., “νομιμοποιώντας” την, με παράνομη απόφασή της. Έτσι, (νομίζει και πιστεύει
ότι), δια της πλειοψηφίας απάλλαξε των ευθυνών
της την Δ.Ε. αλλά και τον εαυτό της (!!!). Και το
χειρότερο όλων, θεωρήθηκε από τη συντριπτική
πλειοψηφία της Αντιπροσωπείας, ότι η διαδικασία αυτή είναι νόμιμη και μάλιστα αυτονόητο δικαίωμά της.
6. Η άκρως αντιδημοκρατική συμπεριφορά και
νοοτροπία από τις οποίες διαπνέονται και διακατέχονται η Διοίκηση του ΤΕΕ/ΤΚΜ, το Προεδρείο της
Αντιπροσωπείας και η πλειοψηφία των μελών της
Αντιπροσωπείας, όπως αποδεικνύεται στην πράξη,
παρά τις δημοκρατικές “κορώνες” που εκτοξεύονται από όλες και προς όλες τις κατευθύνσεις, θεωρούν και μάλιστα αυτονοήτως, ότι κατά την (δική
τους) δημοκρατική αντίληψη, η πλειοψηφία μπορεί
να επιβάλλει οτιδήποτε, ακόμη και παράνομο. Μάλιστα, όλοι διεκδικούν την αποκλειστικότητα της
προάσπισης της Δημοκρατίας και διακηρύσσουν
τις αποκλειστικές “δημοκρατικές” τους αρχές
αλλά δεν γνωρίζω από ποια Σχολή Δημοκρατίας
πήραν πτυχίο και διδακτορικό. Εκείνο που γνωρίζω
είναι, ότι ο σεβασμός του Νόμου είναι το πρώτιστο
μέλημα της Δημοκρατίας και κάθε Δημοκράτη και
ότι κάθε αντίθετη προς τη νομιμότητα πλειοψηφία
προσιδιάζει στην ουσία με “χούντα”.
7. Πριν από τις εκλογές των οργάνων του ΤΕΕ/
ΤΚΜ, είχα από τους επικεφαλής όλων των παρατάξεων την διαβεβαίωση, ότι όλοι θα υπερασπιστούν τη νομιμότητα. Τελικά διαπίστωσα, ότι
η μόνη συναίνεση που επιτεύχθηκε και μάλιστα
κατ’ επανάληψη, ήταν προς ευτελισμό της (της
νομιμότητας). Απευθύνω την παρούσα, ως «ανοικτή επιστολή», μη έχοντας πλέον κανέναν άλλον
τρόπο αντίδρασης και επιβολής της νομιμότητας
στην “πλειοψηφία” της Αντιπροσωπείας.
Παρακαλώ για την δημοσίευση της παρούσης στο
«Τεχνογράφημα» για να λάβουν γνώση οι συνάδελφοι που θα την διαβάσουν, για τον τρόπο λειτουργίας των αιρετών εκπροσώπων τους και των
οργάνων του ΤΕΕ/ΤΚΜ και του ΤΕΕ. n
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15ο PAΛI «ΦΙΛΙΠΠΟΣ»

ΔΥΟ ΘΕΣΕΙΣ
ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ
ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ
ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΒΙΝΤΕΟ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
ΤΟΠΙΟΥ

11 και 12 Απριλίου
Η Λέσχη Αυτοκινήτου Βέροιας στα πλαίσια του
αγωνιστικού προγράμματος 2009 της Εθνικής
Επιτροπής Αγώνων, διοργανώνει στις 11 και 12
Απριλίου 2009 το 15ο Ράλι «ΦΙΛΙΠΠΟΣ» (με την
υποστήριξη και την αμέριστη συμβολή τόσο της
Νομαρχιακής όσο και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
και των αρχών γενικότερα), το οποίο προσμετρά
στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα και στο Κύπελλο
Ράλι Β. Ε. και είναι ο πρώτος ασφάλτινος αγώνας
του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος για το 2009.
Οι δηλώσεις συμμετοχής λήγουν την Τετάρτη 1
Απριλίου 2009 και ώρα 22:00.
Το παράβολο συμμετοχής είναι 450 €. Για την εγκυρότητα της συμμετοχής πρέπει να κατατεθεί στο λογαριασμό της ALPHA BANK 830 – 002101 – 257324
(Βασιλειάδης Θωμάς), το ποσό των 125 €.
Η Λ.Α.Β. αποφάσισε να προσφέρει στο πλήρωμα, δωρεάν διαμονή για το Σάββατο 11 Απριλίου
2009 και
Αυτοκινητάμαξα για την μεταφορά των αγωνιστικών, με σημείο εκκίνησης την Αθήνα και κατεύθυνση την πόλη της Βέροιας.
Πληροφορίες: Γραμματεία Λ.Α.Β. Βασ. Φιλίππου
25, Τηλ. & Fax 23310-72211 (Δευτέρα & Τετάρτη
20:30- 22:00), 23310-24781 & 6944335854 κος
Βασιλειάδης Θωμάς, website: www.lav.gr, email: lavverias@gmail.com n

Στην προκήρυξη δύο θέσεων ερευνητών, που
θα απασχοληθούν σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα, προχώρησε το Εργαστήριο Τεχνητής
Νοημοσύνης και Ανάλυσης Πληροφοριών, του
Τμήματος Πληροφορικής του ΑΠΘ.
Αναλυτικά, πρόκειται για δύο θέσεις σε επίπεδο μεταπτυχιακού ερευνητή, με αντικείμενο την ανάπτυξη αλγορίθμων και λογισμικού
ανάλυσης και περιγραφής ψηφιακού βίντεο.
Oι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν προσόντα ψηφιακής επεξεργασίας εικόνας/ βίντεο,
προγραμματισμός C, C++, Matlab, αλλά και
πολύ καλή γνώση της αγγλικής. Θα προτιμηθούν άτομα που ενδιαφέρονται για εκπόνηση
διδακτορικού.
Oι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στέλνουν τα βιογραφικά τους σημειώματα και τυχόν, συστατικές επιστολές με fax ή e-mail στην παρακάτω
διεύθυνση: Καθηγητής Ιωάννης Πήτας, Τμήμα
Πληροφορικής ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη 54124, θυρίδα 451, τηλέφωνο 2310-996304 ή 996361,
fax 2310-996304 και e-mail: pitas@aiia.csd.
auth.gr n

Διατμηματικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών
(ΔΠΜΣ), στο αντικείμενο «Αρχιτεκτονική Τοπίου», προκηρύσσουν για τα ακαδημαϊκά έτη 2009-2011 το τμήμα
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών και η Γεωπονική Σχολή ΑΠΘ.
Η έναρξη των μαθημάτων θα γίνει 1 Οκτωβρίου 2009. Οι
σπουδές είναι διετείς και οδηγούν στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στην Αρχιτεκτονική
Τοπίου. Τα μαθήματα διεξάγονται πρωινές ώρες, καθημερινά και η παρακολούθηση τους είναι υποχρεωτική.
Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί:
1.  Διπλωματούχοι των Τμημάτων Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
και πτυχιούχοι των Γεωπονικών Σχολών και Τμημάτων.
2.  Διπλωματούχοι ή πτυχιούχοι συναφών Τμημάτων ΑΕΙ
της ημεδαπής.
3.  Διπλωματούχοι ή πτυχιούχοι ισοτίμων αναγνωρισμένων ομοταγών Τμημάτων της αλλοδαπής.
4.  Πτυχιούχοι Αρχιτεκτονικής Τοπίου ισοτίμων αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
Οι αιτήσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται, από 18 Μαΐου έως 5 Ιουνίου, στη Γραμματεία
του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Θεσσαλονίκη
54124, 7ος όροφος, τηλ. 2310.995595, ή στη Γραμματεία
του Μεταπτυχιακού στο Νέο Κτίριο Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Τμ. Αρχιτεκτόνων, τηλ. 2310.994372/994398/
995473/556.
www.land-arch.eu, www.arch.auth.gr, email:
landscape@arch.auth.gr).n
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
Μαρία Γούλα
αρχιτέκτονας τοπίου

ΘΥΛΑΚΕΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΧΩΡΟΙ
n συνέντευξη: Δήμητρα Χατζησάββα, αρχιτέκτων
Ο συμβολικός ρόλος κάποιων δημόσιων χώρων
κάνουν πολύ δύσκολο το
χειρισμό τους και σχεδόν
αποκλείουν τον πειραματισμό[…]. Υπάρχει, συνήθως μεγάλη κοινωνική
προσδοκία και πολιτική
πίεση οι οποίες τείνουν
να αποδυναμώσουν τις
προτάσεις με παρεμβατικές συμπεριφορές
Μέσα σε ένα γενικότερο
κλίμα οικονομικής ύφεσης αλλά και λόγω της
επερχόμενης κλιματικής
αλλαγής, υπάρχει έντονο
ενδιαφέρον για κριτήρια
σχεδιασμού όπου το πράσινο προσεγγίζεται μέσα
από τον πειραματισμό με
τη μνήμη του μεσογειακού τοπίου.
Μπορούμε να πούμε, ότι
πια δεν έχει τόση σημασία το αυτόχθονο, αλλά
το ανθεκτικό στις τοπικές
κλιματικές συνθήκες και
στο είδος χρήσης

Αφορμή για τη συνέντευξη με την αρχιτέκτονα τοπίου Μαρία Γούλα ήταν η διάλεξη που έδωσε την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου στο Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, μετά από πρόσκληση της Μόνιμης
Επιτροπής Αρχιτεκτονικών Θεμάτων του Τεχνικού
Επιμελητηρίου Ελλάδας /Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας (ΤΕΕ/ΤΚΜ) και του Τμήματος Αρχιτεκτόνων
Α.Π.Θ.
Η διδακτική της εμπειρία στο αντίστοιχο μεταπτυχιακό πρόγραμμα της αρχιτεκτονικής σχολής της Βαρκελώνης, καθώς και η ενεργός συμμετοχή της στην
Ευρωπαϊκή biennale τοπίου, με έδρα την ίδια πόλη,
την καθιστούν πολύτιμη συνομιλήτρια για θέματα
σχεδιασμού του δημόσιου χώρου και του τοπίου:
ζητήματα καίρια για την ελληνική πραγματικότητα,
ειδικότερα στη συγκεκριμένη χρονική συγκυρία,
που έχουν ανοίξει αντικρουόμενες συζητήσεις, με
αφορμή το σχεδιασμό των αστικών δημόσιων χώρων και πλατειών και τις οικολογικές καταστροφές
του εναπομείναντος φυσικού τοπίου.
n Ο τίτλος της διάλεξής σας “από το δημόσιο χώρο
στο τοπίο” αναφέρεται σε μια μετάβαση για το σχεδιασμό του δημόσιου χώρου στη Βαρκελώνη, σε
τί συνίσταται αυτή η μετάβαση; Ποιά είναι τα όρια
παρέμβασης στον αστικό χώρο για ένα συνθέτη
τοπίου;
H τρέχουσα συζήτηση για το σχεδιασμό του υπαίθριου χώρου στην πόλη της Βαρκελώνης αφορά σε μια
προσέγγιση του αστικού σχεδιασμού του μέσα από το
τοπίο ως ανανεωτικό παράδειγμα σκέψης και κυρίως ως κατεξοχήν υβριδικό σχεδιαστικό εργαλείο το
οποίο αναπτύσσεται με ταχύτητα τις δύο τελευταίες
δεκαετίες, ειδικά στις χώρες απ’ όπου έλειπε αυτή
η παράδοση.
Αποτελεί κατά κάποιο τρόπο τη μετάφραση με σχεδιαστικά μέσα και μορφολογικό λεξιλόγιο -στο μέτρο
που δεν υπάρχει χωρική έκφραση δίχως την παρουσία της φόρμας ακόμα και μέσα από την άρνησή τηςτων πρωτοκόλλων της οικολογίας και της αειφορίας,
καθώς διευκολύνεται από μια σχετικά ώριμη κοινωνική απαίτηση που καλλιέργησαν οι περιβαλλοντικές
θεωρίες, ήδη από το εξήντα, για μοντέλα.
Πρόκειται για υβριδικά μοντέλα που απομακρύνονται
από τους τεχνητούς δυϊσμούς μεταξύ κουλτούρας
και φύσης, ενώ αναζητούν μοντέλα πράξης με νέες
χωρικές και εικονογραφικές αναφορές μέσα από τη
συνετή, αλλά και δημιουργική χρήση των διαδικασιών της φύσης.
Η αλλαγή παραδείγματος που προτείνεται από τον
ίδιο τον τίτλο της διάλεξης και ειδικά η έννοια της
μετάβασης πρέπει να εκληφθεί ως μια θεωρητική
στάση, που οφείλεται σε μια κριτική ανάγνωση των
έργων δεύτερης και τρίτης γενιάς αστικού σχεδιασμού στη Βαρκελώνη. Τα χαρακτηριστικά αυτής της
μετάβασης οφείλονται στην ανάλυση έργων που δεν
επηρεάζονται τόσο από τις κινήσεις εντυπωσιασμού
των δημοτικών αρχών και που αποτελούν το 80% του
δημόσιου χώρου. Μπορούμε να συνοψίσουμε αυτά
τα χαρακτηριστικά στα εξής:
Καταρχήν, μπορούμε να μιλήσουμε για μια γεωγραφική μετάβαση, μια αναγκαστική απομάκρυνση από

τα κενά του ιστορικού ιστού και με κατεύθυνση προς
τις δεύτερες και τρίτες περιφέρειες της σύγχρονης
μητρόπολης. Αυτή η μετατόπιση δίνει ευκαιρίες
στους σχεδιαστές να ανακαλύψουν την υπάρχουσα
κατάσταση (φυσικά η γεωργικά τοπία εντοπισμένα
στις γεωγραφικές ασυνέχειες του περιαστικού ιστού,
σε εγκατάλειψη ή σε αναμονή των πολεοδομικών
εξελίξεων, κλπ.) και να την αναδείξουν ως βάση των
σχεδιαστικών τους προτάσεων, έχοντας ως αποτέλεσμα τη σταδιακή μεταλλαγή των σχεδιαστικών εργαλείων. Για να το πω με άλλα λόγια, φαίνεται να ελκύει
την προσοχή των σχεδιαστών, τόσο ένα πευκόδασος
ή η βλάστηση σε ένα ρέμα, όσο και ένα αρχιτεκτονικό
ίχνος. Αυτή η συγκυριακή, κατά κάποιο τρόπο δυναμική οδήγησε στον εμπλουτισμό του σχεδιασμού με
έμφαση στις φυσικές διαδικασίες και στο ενδιαφέρον για την οικολογική διάσταση του τοπίου. Έτσι μια
και μιλάμε κυρίως για αστικά τοπία η διαχείριση της
βλάστησης είναι το κυρίαρχο νεωτερικό στοιχείο ως
δεύτερη συνιστώσα αυτής της μετάβασης.
Η τρίτη διάσταση που προτείνω όσον αφορά την έννοια της μετάβασης, έχει να κάνει με τη χρήση. Είναι
πια κοινός τόπος ότι οι σχεδιαστές έχουν να αντιμετωπίσουν την πρόκληση ενός ευρύτερου φάσματος
χρηστών, που πια δεν είναι μόνο Ισπανοί, δηλαδή
οι Καταλανοί και οι οικονομικοί μετανάστες από το
νότο της χώρας της δεκαετίας του 60, αλλά ανήκουν
σε διαφορετικές κουλτούρες με πολύ διαφορετική
και μέχρι και αντιθετική έκφραση στο χώρο. Από την
άλλη μεριά, οι χρήστες της πόλης λόγω τουρισμού,
αν και επικεντρώνονται στους κεντρικούς δημόσιους
χώρους της πόλης είναι ένα αριθμητικά σημαντικό είδος χρήστη της πόλης με πολύ συγκεκριμένες
ανάγκες. Βέβαια, σήμερα η άθληση, ως βασική αναψυχή, γενικεύεται ως τρόπος χρήσης και καθορίζει
τα προγράμματα αλλά και τη δομή των υπαίθριων χώρων, δημιουργώντας ίσως νέες χωρικές απαιτήσεις.
Βλέπουμε καθημερινά, παραδείγματος χάριν, πως
οι αγγλοσαξωνικές και οι κεντροευρωπαϊκές παραδόσεις σε σχέση με τη χρήση του υπαίθριου χώρου
εισβάλλουν στο φαντασιακό του μέσου μεσογειακού
χρήστη αντικαθιστώντας τη συμβολική και συλλογική, μνημειακή χρήση αυτών των χώρων με μια βασικά ατομική συμπεριφορά στον υπαίθριο χώρο που
δίνει προτεραιότητα στο σώμα και τις ανάγκες του
(body cultute).
n Υπάρχουν σήμερα στις σύγχρονες παγκοσμιοποιημένες κοινωνίες κοινά στοιχεία στην αντίληψη
και τη διαχείριση του μεσογειακού τοπίου;
Μέσα σε ένα γενικότερο κλίμα οικονομικής ύφεσης,
που πρόσφατα επηρέασε βαθύτατα την Ισπανία, αλλά
και γενικότερης ανησυχίας λόγω της επερχόμενης
κλιματικής αλλαγής, υπάρχει έντονο ενδιαφέρον για
κριτήρια σχεδιασμού όπου το πράσινο προσεγγίζεται
μέσα από τον πειραματισμό με τη μνήμη του μεσογειακού τοπίου. Ευνοούνται έτσι οικονομικές συνθετικές επιλογές και επιλέγεται εκείνη τη βλάστηση
που φαίνεται πιο ανθεκτική καθώς η φόρμα της
χρειάζεται την ελάχιστη συντήρηση. Μπορούμε να
πούμε, ότι πια δεν έχει τόση σημασία το αυτόχθονο,
αλλά το ανθεκτικό στις τοπικές κλιματικές συνθήκες

και στο είδος χρήσης. Ίσως, τελικά οι προσεγγίσεις
αρχιτεκτόνων και γεωπόνων τοπικής εμβέλειας που
δουλεύουν με χαμηλό προϋπολογισμό και παράγουν
«κοινά» τοπία, να έχουν να προτείνουν δημόσιους
χώρους σχεδιασμένους με ευαισθησία προς την
υπάρχουσα βλάστηση, ανακυκλώνοντας υπολείμματα χαρακτηριστικών στοιχείων του τοπίου, χώρους που να αποτελούν μια πραγματικά νεωτερική
προσέγγιση, ένα άλλο «έδαφος» που επιτρέπει το
παιχνίδι, την ξεκούραση, μια ουσιαστικά σωματική
σχέση με το περιβάλλον.
Το ζήτημα της περιβαλλοντικής άνεσης, συσχετισμένο με την αειφορία και τα πρωτόκολλα που οι επιστήμονες μάς προσφέρουν με όλο και πιο εξειδικευμένο τρόπο, είναι ένα θέμα που ήδη φαίνεται ότι θα
εμπλουτίσει τις χωρικές και μορφολογικές επιλογές
του αστικού δημόσιου χώρου.
Το τοπίο εισάγει μια νέα διάσταση στη συζήτηση για
την ταυτότητα μέσα από την αποδοχή και ταυτόχρονο
το χειρισμό του τεχνητού, όσο και το φυσικού - ακόμα και στις πιο οριακές τους καταστάσεις -, αφού το
τοπίο προσεγγίζεται μέσα από τη φόρμα αλλά ταυτόχρονα από την ύλη και τα patterns συμπεριφοράς
της, μια και αμφότερες αποτελούν φορέα της ιστορίας του.
Παραφράζοντας τον σπουδαίο Γάλλο αρχιτέκτονα
τοπίου Michel Cοrajoud το τοπίο εισάγει μια νέα διάσταση στη συζήτηση για την ταυτότητα μέσα από την
αποδοχή και ταυτόχρονα την υπεράσπιση του δικαιώματος στον ορίζοντα, δηλαδή είναι η επανασύνδεση
οπτική και φυσική, με τις γεωγραφικές δομές, αλλά
και μια βαθιά τομή που συνδέει τη γεωλογία με τον
ουρανό. Όπως μας διηγήθηκε ο Gilles Clément στην
τελευταία Ευρωπαϊκή biennale του τοπίου, τον περασμένο Σεπτέμβριο, ο σχεδιασμός του τοπίου επιβάλλει την κατανόηση των μορφών, αλλά και των δυνάμεων που έχουν παράξει αυτό το τοπίο, την ιστορία
του, αλλά και την εγγεγραμμένη μνήμη των ζωντανών
οργανισμών του τόπου, το κλίμα, τη γη, το φως....
n Από την εμπειρία σας μέσα από τις Ευρωπαϊκές
biennale τοπίου, ποια είναι η σύγχρονη αντιμετώπιση στο σχεδιασμό του τοπίου;
Οι κατάλογοι των εκθέσεων της biennale προσφέρουν μια πανοραμική άποψη του κατασκευασμένου έργου στην Ευρώπη των τελευταίων δεκαπέντε
χρόνων με την παρουσίαση συνολικά περίπου χιλίων
διακοσίων έργων. Αυτά τα έργα, που κατά πλειοψηφία εντάσσονται σε αστικά περιβάλλοντα και είναι
προϊόντα του δημόσιου τομέα, καταρχήν φαίνεται
να ανήκουν σε ένα ευρύ φάσμα προσεγγίσεων που
πολλές φορές έχει να κάνει με τις διαφορετικές μεταξύ τους τοπικές παραδόσεις. Το σύνολο του εκθεσιακού υλικού προέρχεται κυρίως από λίγες χώρες
-Γαλλία, Ολλανδία, Δανία, Γερμανία, Ελβετία, Ισπανία
και τελευταία την Ιταλία. Φτάνουν δηλαδή στα χέρια
μας ελάχιστα παραδείγματα από τις γεωγραφικές
περιφέρειες της Ευρώπης, όπως από τις Σκανδιναβικές χώρες, τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης,
την Ελλάδα και την Πορτογαλία, με πιο παράδοξο
παράδειγμα, την ελάχιστη παρουσία της Μεγάλης
Βρετανίας, παρά τη μακρόχρονη παράδοση που έχει
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σε αυτόν τον τομέα.
Με τα χρόνια έχουμε καταλήξει ότι δεν έχουν όλοι οι
επαγγελματίες της αρχιτεκτονικής τοπίου, ακόμα και
σε χώρες με μεγάλη παράδοση, την ίδια παρουσία
στα δημόσια τεκταινόμενα. Οι χώρες που ανέφερα
παραπάνω αποτελούν ένα σημαντικό πυρήνα για την
παραγωγή δημόσιου έργου και συζήτησης στην Ευρώπη με διεθνή εμβέλεια. Άρα μιλάμε για μια σκέψη
που παράγεται με αυτό το γεωγραφικό επίκεντρο.
Ειδικότερα, η συμμετοχή της Ισπανίας και τελευταία
της Ιταλίας συμβάλλει στο να μεταφερθεί το κέντρο
βάρους της συζήτησης προς το νότο. Δε νομίζω λοιπόν ότι μπορούμε να μιλήσουμε για σύγχρονη αντιμετώπιση του τοπίου χωρίς να αναφερθούμε σε αυτή
την πραγματικότητα.
Η κυρίαρχη προσέγγιση είναι ωστόσο, αυτή του οικολογικού σχεδιασμού με πολλές εκφάνσεις, αν και
στα αστικά περιβάλλοντα οι δυνατότητες είναι περιορισμένες. Παρόλα αυτά, στην επιτροπή του βραβείου Ρόζα Μπάρμπα, σε κάθε biennale, υπάρχει η
επιθυμία τα έργα που επιλέγονται για τον αντίστοιχο
διαγωνισμό, να είναι αυτά στα οποία η οικολογική
προσέγγιση εντάσσεται δημιουργικά στις διαδικασίες σχεδιασμού. Η διεργασία αυτή εστιάζει σε μια
προσπάθεια για την «κατασκευή» μιας υβριδικής
γλώσσας, δηλαδή, στην κατεύθυνση της υπέρβασης
μιας απλής, απευθείας εφαρμογής οικολογικών
πρωτοκόλλων.
Αν πάλι μιλήσουμε για πιο συμβατικές προσεγγίσεις
του δημόσιου χώρου μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει μια επανεξέταση της πλατείας. Κυρίως μέσα από
αισθητηριακές προσεγγίσεις τεχνολογικής βάσης
(ιδιαίτερος φωτισμός, διαντίδραση μεταξύ υλικών
ανάλογα με τις συνθήκες υγρασίας, κ.λπ.,) αλλά και
μέσα από την ευρηματική χρήση των δυνατοτήτων
που προσφέρει η βλάστηση.
Μία από τις τάσεις που διαφαίνεται όλο και πιο έντονα είναι η παρουσία του υγρού στοιχείου. Φαίνεται
ότι δε γίνεται σχεδιασμός δημόσιου χώρου χωρίς
την παρουσία του νερού, το οποίο έχει οδηγήσει στην
εξέλιξη της τεχνολογίας για το σχεδιασμό, σιντριβανιών, δεξαμενών κλπ., μεταβαίνοντας από την παραδοσιακή θέαση του υγρού στοιχείου στην απευθείας
χρήση του.
Τέλος, ένα άλλο σημαντικό στοιχείο έγκειται στα έργα
που η σύλληψή τους βασίζεται σε ένα «σχέδιο διαχείρισης» στο χρόνο. Φυσικά, δεν πρόκειται για μια
κυρίαρχη τάση αλλά, αποδεικνύει την ανάγκη να ιδωθεί ο σχεδιασμός του υπαίθριου χώρου μέσα από την
καλύτερη αξιοποίηση των φυσικών πόρων, όπως το
νερό για πότισμα (παίρνοντας υπόψιν πιθανές συνθήκες έντονης ανυδρίας) αποφεύγοντας έτσι, μοντέλα
που θέλουν ιδιαίτερη συντήρηση. Υπάρχουν ακόμη
και κάποια μεμονωμένα παραδείγματα όπου συζητείται το αν ο δημόσιος χώρος σε περιαστικό περιβάλλον θα έπρεπε να είναι και παραγωγικός, δηλαδή
να διαθέτει χώρο για αγροτική χρήση, για παραγωγή
ενέργειας κ.λπ.
n Ο σχεδιασμός των αστικών πλατειών στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει δεχθεί έντονη κριτική;
έχετε άποψη για αυτές τις παρεμβάσεις;

Δυστυχώς δεν υπάρχει παράδοση στον σχεδιασμό
του δημόσιου χώρου στην Ελλάδα και αυτό φαίνεται
στην απουσία δημόσιας συζήτησης. Θεωρώ πολύ
θετικό που επιτέλους τα τελευταία χρόνια περάσαμε
στην πράξη. Ίσως, έτσι η συζήτηση να υπερβεί τους
πανεπιστημιακούς χώρους και να γίνει ουσιαστικά
δημόσια, με την ελπίδα ότι θα αναβαθμιστεί και η
σχέση που έχουμε με το δημόσιο χώρο ως κοινωνία.
Θα περιοριστεί δηλαδή, η εκμετάλλευσή του από κάποιους ιδιώτες με την ανοχή των δημοτικών αρχών
και τη σταδιακή, αλλά σταθερή υποβάθμισή του. Σκέφτομαι καμιά φορά, ότι μπορεί ο πρώτος συνειρμός
της νέας γενιάς, όσον αφορά τον δημόσιο χώρο, να
είναι τα καφέ. Δεν ξέρω αν πρόκειται για κάτι αρνητικό, αλλά σίγουρα είναι περιοριστικό το γεγονός ότι η
σχέση με το δημόσιο χώρο είναι τόσο καταναλωτική.
Φυσικά αυτό δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο.
Επίσης θέλω να πω ότι μου φαίνεται ότι δόθηκε πολύ
σημασία, όπως ήταν βέβαια αναμενόμενο, στις νέες
πλατείες της πρωτεύουσας. Πιστεύω ότι η κεντρικότητα και ο συμβολικός ρόλος κάποιων δημόσιων
χώρων κάνουν πολύ δύσκολο το χειρισμό τους και
σχεδόν αποκλείουν τον πειραματισμό, εξαιτίας του
ότι οι σχεδιαστές είναι πολύ εκτεθειμένοι. Υπάρχει,
συνήθως μεγάλη κοινωνική προσδοκία και πολιτική
πίεση οι οποίες τείνουν να αποδυναμώσουν τις προτάσεις με παρεμβατικές συμπεριφορές. Ίσως και
λόγω απόστασης δεν ασχολήθηκα τόσο πολύ με την
κριτική της πλατείας Ομονοίας, παραδείγματος χάριν
-μου θύμισε τα παρόμοια σχεδιαστικά αδιέξοδα με
την κεντρική πλατεία της Καταλωνίας στη Βαρκελώνη, την Πλάθα Καταλούνια, στην αρχή της Ράμπλας-,
αλλά ενδιαφέρθηκα για την πλατεία στην προκυμαία
της Σητείας, του Δ. Τσακαλάκη, για το έργο της Γκόλαντα στη Θεσσαλία, για την πλατεία στη Θέρμη της
Θεσσαλονίκης, για το διαγωνισμό της πλατείας της
Ελευσίνας και των δημόσιων χώρων του Κιλκίς, για το
διαγωνισμό του Ελληνικού, για να αναφέρω τα πρώτα
παραδείγματα που μου έρχονται στο μυαλό. Εκεί που
η πράξη είναι πιο ελεύθερη, νομίζω, μπορούμε να
ακονίζουμε τα σχεδιαστικά μας μέσα. Πάντως είμαι
της άποψης ότι πρέπει να γίνονται έργα ακόμα και αν η
αρχιτεκτονική κοινότητα τοποθετείται κριτικά απέναντι
τους, τελικά μαθαίνεις πιο πολύ από τα λάθη.
Από τη μια μεριά, κάθε φορά που έρχομαι στην Ελλάδα εμπνέομαι από την οικειοποίηση ελεύθερων χώρων από τη βλάστηση, μια βλάστηση αυτοφυή, άλλοτε εφήμερη, άλλοτε όχι, που αναπτύσσεται ελεύθερα
και χαρακτηρίζει τις ποιότητες του άκτιστου. Αυτοί οι
χώροι, αν τύχει και πάρουν κάποιες διαστάσεις μερικές φορές μου θυμίζουν μελέτες ακτιβιστικές όπου
η βλάστηση καταλαμβάνει όλο το διαθέσιμο χώρο,
(η πρόταση του γραφείου West 8 για το αερoδρόμιο
του Άμστερνταμ, ή του ατελιέ Balto στο Palαis de
Tokyo, στο Παρίσι, και πολλές άλλες). Φτάνει δηλαδή
να κοιτάξεις γύρω σου και να δώσεις αξία και χρήση
σε αυτό που ήδη υπάρχει και που ίσως βοηθήσει σε
μια διαφορετική εξέλιξη, site specific, επιτόπια, της
σχεδιαστικής γλώσσας.
Από την άλλη καταλαβαίνω ότι στην Ελλάδα μετά από
πολλά χρόνια απραξίας η πραγματοποίηση κτισμένου
έργου πρέπει να κάνει τον κύκλο της, δεν θεωρώ αρ-

νητική την κατασκευή έργων που ίσως επιμένουν σε
εισαγωγή και χρήση μοντέλων φορμαλιστικών. Είναι
μια εξαιρετική ευκαιρία να αποκτηθεί κατασκευαστική εμπειρία και, σε τελική ανάλυση να αναπτυχθεί
θεωρητικός κριτικός λόγος, ο οποίος χρειάζεται ευρύ
φάσμα παραδειγμάτων για να ξεδιπλωθεί. Αρκεί να
έχουμε στο μυαλό μας, ότι γρήγορα θα πρέπει να κινηθούμε σε μια λιγότερο θεαματική και περισσότερο
διαδικαστική, με την περιβαλλοντική και κοινωνική
έννοια, σχεδιαστική προσέγγιση.
n Σε τι θα έπρεπε κατά τη γνώμη σας να δοθεί έμφαση κατά το σχεδιασμό των αστικών δημόσιων
χώρων;
Νομίζω πρέπει να δοθεί έμφαση, αν και σιγά-σιγά
γίνεται πραγματικότητα, στη δημιουργία διεπιστημονικών ομάδων με την ένταξη νέων ειδικοτήτων
-βιολόγων, γεωπόνων κ.λπ.- κατά τη διαδικασία σχεδιασμού. Η συνεργασία σε ομάδες διεπιστημονικές
γίνεται εφικτή και από την ευρεία αποδοχή της Οικολογίας Τοπίου, η οποία με τη συστηματική εισαγωγή
χωρικών παραμέτρων και με τη μελέτη περιοχών ως
«φυσικά» και «τεχνητά» σύνολα, συνέβαλε στο πλησίασμα των εννοιολογικών εργαλείων, αλλά και των
μηχανισμών μελέτης, προγραμματισμού και σχεδιασμού του αστικού τοπίου.
Από την άλλη, ίσως το πιο ενδιαφέρον στοιχείο σε
ότι αφορά το σχεδιασμό έχει να κάνει με την αποδοχή και τη χρήση δύο χαρακτηριστικών που το τοπίο
εμπεριέχει ως έννοια, αυτά της μεταβαλλόμενης
χρονικότητας και της υλικότητας. Να δοθεί δηλαδή
προτεραιότητα στις διαδικασίες της φύσης (κύκλοι
ανάπτυξης και λειτουργίας, διαντίδραση μεταξύ
συστημάτων, κλπ.), με την έννοια της ενίσχυσης,
πριμοδότησης μηχανισμών που συμμετέχουν στη
δημιουργία της μεταβλητής φόρμας, αλλά και στην
απόδοση νοήματος. Πληθαίνουν τα τελευταία χρόνια
οι ερμηνείες που ανιχνεύουν την πολλαπλότητα, που
αποδέχονται την ύπαρξη του μη ενιαίου και ενσωματώνουν το μεταβλητό -την αντίληψη της αλλαγής
της ύλης στο χρόνο- και τις φάσεις του ως σχεδιαστικές παραμέτρους. Εμφανίζονται δε σχεδιαστικές
προσεγγίσεις που βασίζονται στους κύκλους των
φυσικών συστημάτων κι έχουν ως προτεραιότητα την
ελάχιστη συντήρηση, κυρίως όσον αφορά την επιλογή της βλάστησης - που αντιμετωπίζεται πια ιδωμένη
ως φορέας φυσικών διαδικασιών, ως αλληλεπίδραση χρόνων, αλλά και ως εργαλείο σχεδιασμού-, ενώ
ταυτόχρονα προτείνουν τρόπους για να είναι συμβατή η επιβίωση ενός οικοσυστήματος με τις εντατικές
αστικές ή τουριστικές χρήσεις. Τέλος, είναι πια γενική η πεποίθηση ότι οι ελεύθεροι χώροι στη σύγχρονη
μητρόπολη δεν είναι απλώς το υπόβαθρο της αστικής
κουλτούρας και μνήμης, αλλά, ταυτόχρονα, θύλακες
ζωής και βιοποικιλότητας. Είναι, όμως, λίγα ακόμα
τα παραδείγματα που ενσωματώνουν τις νέες αυτές
αναφορές στις ιδέες και τα εργαλεία σχεδιασμού.
Σημ.: Την επιμέλεια της διάλεξης της Μαρίας Γούλα, είχαν οι αρχιτέκτονες Δήμητρα Χατζησάββα και Κυριακή
Πετρίδου n

Μία από τις τάσεις που
διαφαίνεται όλο και πιο
έντονα είναι η παρουσία
του υγρού στοιχείου.
Φαίνεται ότι δε γίνεται
σχεδιασμός δημόσιου
χώρου χωρίς την παρουσία του νερού
Το τοπίο είναι η
επανασύνδεση οπτική
και φυσική, με τις γεωγραφικές δομές, αλλά
και μια βαθιά τομή που
συνδέει τη γεωλογία με
τον ουρανό.
Ο σχεδιασμός του τοπίου
επιβάλλει την κατανόηση
των μορφών, αλλά και
των δυνάμεων που έχουν
συμβάλλει στην παραγωγή του τοπίου, την
ιστορία του, αλλά και την
εγγεγραμμένη μνήμη των
ζωντανών οργανισμών
του τόπου, το κλίμα, τη
γη, το φως....
Είναι πια γενική η πεποίθηση ότι οι ελεύθεροι
χώροι στη σύγχρονη
μητρόπολη δεν είναι
απλώς το υπόβαθρο της
αστικής κουλτούρας και
μνήμης, αλλά ταυτόχρονα, είναι θύλακες ζωής
και βιοποικιλότητας.
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ΤΟΞΩΤΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ
ΝΕΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΜΕ ΤΗ ΔΟΚΟ «ΤΟΞΟ ΤΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑ»
του Γιάννη Μάντζαρη, Πολιτικού Μηχανικού
τοίχοι, οι οποίοι ήταν επενδεδυμένοι με πέτρα
από πριν.
Εν συνεχεία, τοποθετήθηκαν οι ενδιάμεσοι πλαϊνοί τοίχοι με τις προπλάκες (σε σχήμα τραπεζίου)
3. ΤΡΟΠΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΩΝ ΜΕΤΑΞΥ και τέλος έγινε η σκυροδέτηση.
ΤΟΥΣ
α. Αρμοδίως. (Παραγωγή στο εργοστάσιο εν επαφή). Ελληνική μέθοδος. Σύνδεση με ρητίνη και
προένταση ή βίδωμα.
β. Με πρόσθετο κονίαμα ή σκυρόδεμα. Αφήνεται διάστημα μεταξύ των τεμαχίων, το οποίον και
σκυροδετείται. Ρωμαϊκή μέθοδος.
γ. Ελληνορωμαϊκός τρόπος. Συνδυασμός των α
και β.
δ. Με ελάσματα παράλληλα στον άξονα του τόξου,
n ΙΙ. ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
1. Καλούπωμα. Δαπανηρή μέθοδος. Είναι αδύνα- και πίρο.
ε. Με ελάσματα κάθετα στον άξονα και βίδωμα.
τη για μεγάλα ύψη ή ποτάμια δύσβατα.
Τοποθέτηση τόξων
2. Προκατασκευή του καλουπιού, τοποθέτηση Συγχρόνως, αποκαθίσταται και η συνέχεια της μεταλλικής κατασκευής.
μόνο στα άκρα και σκυροδέτηση.
3. Σκυροδέτηση του τόξου εν προβόλω σε μικρό- Κατά την αποκατάσταση της συνέχειας, πρέπει:
τερα μέρη. Η προσωρινή στήριξη γίνεται με ανάρ- 1. Να εξασφαλίζεται η μεταβίβαση της θλίψης,
αλλά και όλων των υπολοίπων εντάσεων.
τηση από τα άκρα.
4. Προκατασκευή του τόξου σε ένα ή πολλά τεμά- 2. Να εξασφαλίζεται η επικάλυψη και προστασία
χια σε εργοστάσιο προκατασκευής ή επί τόπου με των μεταλλικών μερών.
τη βοήθεια ή όχι συρματόσχοινων ανάρτησης.
n V. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ. ΓΕΦΥΡΑ ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΙ ΚΟΝΙΤΣΑΣ
n ΙΙΙ. ΤΟΞΟ ΤΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑ
Η δοκός ΤΟΞΟ ΤΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑ, ευκολύνει σημαντι- Η γέφυρα στο Μπουραζάνι, έχει μήκος 60.00m
με τρία ανοίγματα 15 – 30 – 15 μέτρα και πλάτος
κά την κατασκευή των τοξωτών γεφυρών διότι:
1. Το βάρος της αρχικής δοκού είναι μικρό, και 10.00m. Έχει υπολογισθεί για κυκλοφορία 60/30
Τοποθέτηση τραπεζίων
επομένως είναι εύκολη η μεταφορά και τοποθέ- Din 10+2.
τησή του με συνήθεις γερανούς.
2. Έχει αυξημένη αντοχή σε προσωρινή φάση
τόσο στις θλιπτικές δυνάμεις του τόξου, όσο και
στις ροπές, λόγω του συνδυασμού σκυροδέματος
– χάλυβα.
3. Το βασικό στοιχείο που είναι το τόξο, κατασκευάζεται στο εργοστάσιο με ελεγχόμενη ποιότητα.
Όλες οι υπόλοιπες εργασίες επί τόπου, γίνονται με
ασφάλεια πάνω στη σταθερή βάση του τόξου.
4. Η ταχύτητα είναι σημαντική.
5. Λόγω της προκατασκευής, υπάρχει σε μεγάλο Στατικό μοντέλο (SAP)
βαθμό ανεξαρτησία από τις καιρικές συνθήκες.
Αποτελείται από 4 δοκούς ΤΟΞΟ ΤΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑ
Τοποθέτηση πλαϊνών και σκυροδέτηση
μήκους 30.00m για το μεσαίο άνοιγμα και 8 δοn ΙV. ΕΝΙΑΙΟ ΤΟΞΟ – ΣΠΟΝΔΥΛΩΤΟ ΤΟΞΟ
κούς ΤΟΞΟ ΤΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑ μήκους 15.00m για τα
1. ΕΝΙΑΙΟ ΤΟΞΟ
ακραία ανοίγματα.
Μέχρι ανοίγματα περίπου 30.00m και ύψος τόξου Η παραγωγή έγινε στο εργοστάσιο της ΦΑΝΤΑ
μέχρι 3.50m προτιμάται η ενιαία παραγωγή του ΡΕΑΛ Α.Β.Ε.Τ.Ε. στη Θήβα.
στο εργοστάσιο, μεταφορά επί τόπου και τοποθέ- Η σκυροδέτηση των δοκών έγινε σε ξαπλωτή
τηση.
θέση(Ευκολία παραγωγής και μεταφοράς).
Έτσι, αποφεύγονται οι εργασίες (ένωση τεμαχίων)
στο έργο.
Εφ’ όσον οι συνθήκες του έργου το επιτρέπουν,
μπορεί το τόξο να προκατασκευασθεί στον πόδα Σχέδιο δοκών όρθια στην νταλίκα
του έργου, και να γίνει η τοποθέτησή του, με την Η λύση αυτή δεν εφαρμόστηκε)
βοήθεια γερανών.
Γέφυρα υπό αποπεράτωση
Σημαντικό μέρος στην υλοποίηση, έπαιξαν οι
2. ΣΠΟΝΔΥΛΩΤΟ ΤΟΞΟ
υπολογισμοί για τις διάφορες φάσεις ανάρτησης Συμπέρασμα:
Κατασκευάζεται στο εργοστάσιο, κάτω από ιδα- των δοκών. Ας σημειωθεί, ότι η ύπαρξη ελκυ- Η χρήση του συστήματος ΤΟΞΟ ΤΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑ για
νικές συνθήκες και πλήρη ποιοτικό έλεγχο σε στήρα ήταν απαραίτητη για την προσωρινή φάση την κατασκευή τοξωτών γεφυρών, ανοίγει νέους
τεμάχια τέτοιων διαστάσεων ώστε να είναι η με- της τοποθέτησης, μέχρι τη σκυροδέτηση του άνω δρόμους, διότι συνδυάζει την οικονομία, ποιότητα
ταφορά εύκολη.
μέρους των δοκών και την σύνδεση των τριών (3) και εξαιρετική ταχύτητα.
Έτσι είναι δυνατόν να κατασκευαστούν τοξωτές
Η συναρμογή του ΤΟΞΟΥ, μπορεί να γίνει:
τόξων μεταξύ τους.
α. Στον πόδα του έργου, και μετά τοποθέτησή του Μετά την τοποθέτηση των δώδεκα (12) δοκών, γέφυρες σε σημεία που μέχρι τώρα ήταν αδύναστην τελική θέση σε ένα τεμάχιο.
έγινε σκυροδέτηση στη θέση της σύνδεσης μετα- τον, και με όρους εξαιρετικά ανταγωνιστικούς. n
β. Δημιουργία προσωρινού βάθρου, και συναρμο- ξύ τους και με το βάθρο.
λόγηση στην τελική θέση.
Κατόπιν, τοποθετήθηκαν οι πλαϊνοί εξωτερικοί
γ. Για περισσότερα των δυο (2) τεμαχίων, και μεγάλα ανοίγματα, τοποθετούνται τα ακραία τεμάχια,
n Ι. ΓΕΝΙΚΑ
Οι τοξωτές γέφυρες, χρησιμοποιούνται από αρχαιοτάτων χρόνων, διότι παρουσιάζουν πολλά
γνωστά πλεονεκτήματα.
Σήμερα, χρησιμοποιούνται, αλλά με χρήση σύγχρονων υλικών, σκυρόδεμα και χάλυβα.
Σε μεγάλα ανοίγματα, το τόξο, χρησιμεύει ως κύριος φορέας, πάνω στον οποίο στηρίζονται οι στύλοι, επί των οποίων τοποθετείται το κατάστρωμα
κυκλοφορίας.
Για μικρότερα ανοίγματα, μέχρι 60.00m, στο τόξο
στηρίζονται απευθείας οι δοκοί οι δοκοί στηρίζονται απ’ ευθείας στο τόξο.

τα οποία σταθεροποιούνται στη θέση τους με συρματόσχοινα ανάρτησης και κατόπιν συνεχίζεται η
τοποθέτηση.
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Α. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

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

Αρχιτέκτων. Γνώση νομοθεσίας για Α.ΜΕ.
Α. Τηλ 697 6800825.
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 ή Πολιτικός Μηχανικός από
τεχνική εταιρεία για το τμήμα ανακαινίσεων. Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση.
Βιογραφικό email: info@ktitor.gr.
Αρχιτέκτων ή Μηχανικός Χωροταξίας από
μελετητικό γραφείο. Γνώση και εμπειρία
σε χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό. Γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων AutoCAD, GIS. Βιογραφικό Fax 2310
426607, email: smamo@otenet.gr.
Αρχιτέκτων ή Πολεοδόμος – Χωροτάκτης
από γραφείο μελετών για την στελέχωση
του τμήματος πολεοδομικού σχεδιασμού,
με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Ηλικία έως 30
ετών, γνώση AutoCAD. Βιογραφικό Fax
2310 260171, Τηλ. 2310 267740 - 793
email: sempsi@tee.gr.
Ηλεκτρολόγος. Γνώση νομοθεσίας για
Α.ΜΕ.Α, για αυτοματισμούς. Τηλ 697
6800825.
Μηχανικός (κωδ. Θέσης 2) από μελετητική εταιρεία ΥΕΤΟΣ με εξειδίκευση σε
υδραυλικά έργα και οδοποιία. Βιογραφικό
Fax 2310 230428, email: yetos@otenet.gr.
Μηχανικός από 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 από ανώνυμη εταιρεία εξοπλισμού καταστημάτων, ως υπεύθυνο εργοταξίου με αρμοδιότητες σύνταξη οικονομικών πρόσφορων, επίβλεψη οικοδομικών
εργασιών, αυστηρή τήρηση χρονοδιαγραμμάτων. 3έτη εμπειρία σε ανακαίνιση εσωτερικών χώρων. Γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων επιθυμητή. Fax 2310 569719,
Τηλ 2310 569700. Υπόψη κ. Χρ. Αγγέλης.
Μηχανικός από μελετητική – συμβουλευτική εταιρεία, για στέλεχος. Εμπειρία Α)
στην προετοιμασία - συγγραφή προσφορών συμβουλευτικών / μελετητικών έργων
του δημοσίου, Β) στη διαχείριση έργων /
δράσεων χρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο
Εθνικών / Κοινοτικών προγραμμάτων, Γ)
στην εκπόνηση μελετών τοπικής ανάπτυξης, οικονομοτεχνικών μελετών και επιχειρησιακών σχεδίων. Βιογραφικό email:
hrm.services@yahoo.gr.
Μηχανικός Προγραμματιστής από εταιρεία ανάπτυξης εφαρμογών. Με εμπειρία
Java, Visual Basic, Visual C, και σε βάσεις
δεδομένων mysql, MS SQL. Βιογραφικό
email: cv@condorelectronics.eu.
Μηχανικός Προγραμματιστής από εταιρεία ανάπτυξης εφαρμογών νέων τεχνολογιών στη Θεσσαλονίκη. Εμπειρία στην
ανάπτυξη multimedia και web εφαρμογών. Βιογραφικό email: hrm.services@
yahoo.gr.
Μηχανικός Προγραμματιστής από εταιρεία ανάπτυξης εφαρμογών νέων τεχνολογιών στη Θεσσαλονίκη. Εμπειρία σε ανάλυση σχεδίαση και υλοποίηση εφαρμογών
σε περιβάλλον Delphi. Βιογραφικό email:
hrm.services@yahoo.gr.
Μηχανολόγος Γνώση νομοθεσίας για
Α.ΜΕ.Α, για ανελκυστήρες και για αναβατόρια . Τηλ 697 6800825.
Μηχανολόγος από κατασκευαστική εταιρεία βιομηχανικών έργων. Γνώση Αγγλι-

κά, AutoCAD. Βιογραφικό Fax Τηλ 2310
783312, email: skb17@otenet.gr.
Μηχανολόγος από εταιρεία θέρμανσης
κλιματισμού, για το τμήμα εξυπηρέτησης
πελατών στον τομέα μελέτης χώρου εγκατάστασης αερίου. Βιογραφικό Fax 2310
307279, Τηλ. 2310 321020.
Μηχανολόγος από βιομηχανία ξύλου με
έδρα ΒΙ.ΠΕ. Θεσσαλονίκης, ως υπεύθυνος
παραγωγής. 5έτη προϋπηρεσία, σε αντίστοιχη θέση. Γνώση Αγγλικών, ή Γερμανικών, άδεια οδηγήσεως, εκπληρωμένες
στρατιωτικές υποχρεώσεις. Βιογραφικό
Fax 2310 795167, Τηλ 2310 795796.
Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος για εργοτάξιο στην Βέροια. Βιογραφικό Fax 2310
284606.
Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος από τεχνικό γραφείο ηλεκτρομηχανολογικών μελετών. Εμπειρία στη σύνταξη Η/Μ μελετών,
Γνώση 4Μ, AutoCAD. Βιογραφικό Fax
2310 304386, email: nirin@tee.gr.
Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος από ΔΟΜΗ
ανώνυμη εταιρεία κατασκευή - εμπορία
ψυγείων, για το τμήμα παραγωγής. Γνώση Αγγλικά, Η/Υ. Εμπειρία σε διαδικασίες
παραγωγής επιθυμητή. Βιογραφικό Fax
23410 64060, διεύθυνση Νέα Σάντα Τ.Κ.
61100 Κιλκίς, email: info@domi.com.gr.
Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος ή Ηλεκτρονικός άνδρας από τεχνική εταιρεία
πλακετών ανελκυστήρων. Ηλικία έως 30
ετών, Ιταλικά, Η/Υ, Corel. Προϋπηρεσία
στο χώρο επιθυμητή. Fax 2310 267391,
Τηλ. 2310 275100, email: ba_hr@yahoo.
gr.
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 εργοληπτική εταιρεία.. Με εμπειρία σε δημόσια 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 εταιρεία, για εργοτάξιο στη Θεσσαλονίκη. 5έτη
εμπειρία εργοταξίου. Βιογραφικό Fax
2310 445507, Τηλ. 2310 445367.
Πολιτικός Μηχανικός από τεχνική εταιρεία. 5έτη προϋπηρεσία, σε έργα αποχέτευσης επιθυμητή. Βιογραφικό Fax 2310
587763, email: psarras@otenet.gr.
Πολιτικός Μηχανικός ή Τοπογράφος
Μηχανικός για εργοτάξιο με μεταφορικό
μέσο. Fax - Τηλ 2310 905553.
Τοπογράφος Μηχανικός (κωδ. Θέση 1)
από μελετητική εταιρεία ΥΕΤΟΣ. Βιογραφικό Fax 2310 230428, email: yetos@
otenet.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 Γεωανάλυση Α.Ε. για το γραφείο της στη Θεσσαλονίκη. Γνώση σε GIS, ARCGIS σε επίπεδο
προγραμματισμού. Βιογραφικό Fax 2310
496880, email: cv@geoanalysis.gr.
Χημικός Μηχανικός από εταιρεία χημικών για πωλήσεις. Τηλ 697 7447445.

Β. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Αρχιτεκτόνισσα 3έτη εμπειρία σε αρχιτεκτονικές μελέτες, ευχέρεια στην σύνθεση.
Γνώση Η/Υ(Ms Office), AutoCAD 2D, 3D,
Photoshop, για συνεργασία με αρχιτεκτονικά ή τεχνικά γραφεία. Τηλ 694 5411924.
Αρχιτέκτων, με ευχέρεια στη σύνθεση. Γνώση στο 3d σχεδιασμό, AutoCAD,
ArchiCAD, Artlantis, Photoshop, και αλλά
σχεδιαστικά προγράμματα, για συνεργασία
με μηχανικούς, εργολάβους και μελετητικά γραφεία. Τηλ 693 7070382.
Αρχιτέκτων με εμπειρία στην έκδοση οικοδομικών αδειών, ευχέρεια στην σύνθεση.
Γνώση Γ.Ο.Κ., προγραμμάτων σχεδιασμού
2d -3d φωτορεαλιστικής απεικόνισης, για
εξωτερική συνεργασία με εργολάβους τεχνικές εταιρείες και μελετητικά γραφεία.
Τηλ 2310 325445, 697 3837826, email:
matrymo8@otenet.gr.
Αρχιτεκτόνισσα μέλος ΤΕΕ 2005, 3ετή
εμπειρία, μεταπτυχιακές σπουδές στην
Ισπανία. Γνώση Αγγλικά, Ισπανικά, Η/Υ(Ms
Office λογισμικό PC / MAC), AutoCAD 2D
- 3D, 3D Studio Max, Rhino, Photoshop,
Illustrator, In Design, Premiere, για συνεργασία με μελετητικά, τεχνικά γραφεία
και κατασκευαστικές εταιρείες. Τηλ 697
7152354, email: anastfrag@hotmail.com.
Ηλεκτρολόγος και Μηχανικός Η/Υ, μέλος
ΤΕΕ 2008, μικρή εμπειρία σε Η/Μ. Γνώση Αγγλικών, Η/Υ(MS Office), AutoCAD,
4Μ Fine, Tisoft, C, για εργασία. Τηλ. 694
7828806, email: stathismout@gmail.
com.
Ηλεκτρολόγος, μέλος ΤΕΕ 2005. 2ετή
προϋπηρεσία σε τεχνική εταιρεία. Γνώση
Αγγλικά, Η/Υ(Ms Office), 4Μ, AutoCAD,
μελετών φυσικού αερίου, για εργασία
στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Τηλ 698
3661271.
Ηλεκτρολόγος. 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.
Ηλεκτρολόγος – Μηχανολόγος με διοικητική και εργοταξιακή εμπειρία βιομηχανικών και κτιριακών έργων, μελέτες καθοδικής προστασίας σε έργα φυσικού αερίου,
άπταιστα Αγγλικά, Η/Υ, δίπλωμα οδηγήσεως, για εργασία ή συνεργασία. Τηλ. 2310
314278, 697 6206265.
Ηλεκτρολόγος και Μηχανικός Η/Υ μέλος
ΤΕΕ 2005, 2,5έτη προϋπηρεσία σε τεχνική
εταιρεία. Γνώση μελετών φυσικού αερίου,
Αγγλικών Η/Υ(MS Office), AutoCAD, 4Μ,
για εργασία εντός Θεσσαλονίκης. Τηλ. 697
7386856, email: ilektrologos_mixanikos@
yahoo.com.
Μηχανικός Περιβάλλοντος με μελετητικό πτυχίο Α’ τάξης κατηγορία 27 (περιβαλλοντικές μελέτες), για στελέχωση
εταιρείας. Τηλ 697 3036907, email: fotis.
anastasiadis@gmail.com.
Μηχανικός Περιβάλλοντος, μέλος ΤΕΕ
2005, Msc “ Προστασία Περιβάλλοντος&
Βιώσιμη Ανάπτυξη” ΑΠΘ, εμπειρία σε περιβαλλοντικές μελέτες, άπταιστα Αγγλικά,
Η/Υ(Ms Office), AutoCAD, ArcGIS, γνώση
ειδικών προγραμμάτων περιβαλλοντικών
εφαρμογών, για εργασία σε μελετητικές
- κατασκευαστικές εταιρείες. Τηλ. 697
7608922.
Πολιτικός Μηχανικός με πτυχίο ΜΕΚ Δ’
οικοδομικά, οδοποιία, Γ’ υδραυλικά, ενερ-

γειακά, Α’ λιμενικά για στελέχωση εταιρείας. Τηλ 23960 41497.
Πολιτικός Μηχανικός με 10έτη εμπειρία
σε οικοδομικά και βιομηχανικά κτίρια.
Γνώση AutoCAD, έκδοση οικοδομικών
αδειών, για εργασία. Τηλ 694 4227787.
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 εκπόνηση στατικών και υδραυλικών μελετών
και τη 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
λογαριασμών και ΠΠΑΕ, για εργασία στην
περιοχή της Ανατολικής Θεσσαλονίκης .
Τηλ 694 8949533.
Πολιτικός Μηχανικός εμπειρία στην έκδοση οικοδομικών αδειών. Μελέτες αρχιτεκτονικές, στατικές, 3D, φωτορεαλισμό.
Γνώση ΓΟΚ, AutoCAD, Archicad, FESPA ΤΕΚΤΟΝ, STEEL, Photoshop, για εργασία.
Τηλ. 2310 840785, 694 6814379.
Πολιτικός Μηχανικός με εμπειρία σε στατικές μελέτες οπλισμένου σκυροδέματος,
μεταλλικών και σύμμεικτων κατασκευών,
έκδοση οικοδομικών αδειών, για εξωτερική συνεργασία με αρχιτέκτονες, εργολάβους και τεχνικές εταιρίες. Τηλ. 694
4832265.
Πολιτικός Μηχανικός μέλος ΤΕΕ 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 «Αντισεισμικός Σχεδιασμός Τεχνικών Έργων»,
3έτη εμπειρία σε μελέτες οικοδομικών
έργων, έκδοση οικοδομικών αδειών, για
συνεργασία με μηχανικούς, εργολάβους,
τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες. Τηλ
697 2778846.
Πολιτικός Μηχανικός μέλος ΤΕΕ 2007,
4ετή εμπειρία σε αρχιτεκτονικές μελέτες
εφαρμογής και πολεοδομίας, μεταλλικών κτιρίων και ιδιωτικών έργων, Γνώση
Αγγλικά, AutoCAD 2D, FESPA, Corel,
Photoshop, 3D Studio Max, για συνεργασία με τεχνική εταιρεία ή γραφείο μελετών στη Θεσσαλονίκη. Τηλ 694 6471988.
Πολιτικός Μηχανικός μέλος ΤΕΕ 2005,
5έτη εμπειρία σε τεχνικό γραφείο, αρχιτεκτονικές μελέτες, έκδοση οικοδομικών
αδειών, μικρή εμπειρία σε δημοσία έργα.
Γνώση Γ.Ο.Κ., Αγγλικών, Η/Υ(Ms Office),
προγράμματα σχεδιασμού, ATLAS, για
εργασία σε μελετητική - κατασκευαστική εταιρεία στη Θεσσαλονίκη. Τηλ 694
8608235.
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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