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ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 22

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
Τα «μπετά», η καινοτομία και η ελληνική οικονομία
Ας ξεκινήσουμε από τα δεδομένα: η κατάσταση στην οικοδομή
σίγουρα δεν είναι ρόδινη. Και δε φταίει μόνο η οικονομική κρίση,
που μέσα στο 2009 περίπου 125.000 οικοδόμοι υπολογίζεται ότι
θα μείνουν ανασφάλιστοι, χωρίς βιβλιάριο ασθενείας, καθώς δε θα
μπορούν να αγοράσουν τα απαιτούμενα ...50 ένσημα (σύμφωνα τουλάχιστον με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας τους). Δε φταίει μόνο η
οικονομική κρίση, που οι οικοδομικές άδειες υπέστησαν «καθίζηση» (προσφιλές λογοπαίγνιο για τα ΜΜΕ τους τελευταίους μήνες).
Φταίνε πολλά ακόμη. Σίγουρα φταίει και η κατασκευαστική φρενίτιδα, που κατέλαβε το πανελλήνιο στις αρχές του 2006, όταν άπαντες
έσπευσαν να εκδώσουν οικοδομικές άδειες ενόψει -τότε- της επιβολής του ΦΠΑ στα νεόδμητα ακίνητα, με αποτέλεσμα εκατοντάδες
χιλιάδες διαμερίσματα να μείνουν στα αζήτητα. Κάπως έτσι φτάσαμε σήμερα η ανεργία των οικοδόμων σε ορισμένες περιοχές να
προσεγγίζει το 50% ή και το 80% (!).
Η κατάσταση σίγουρα πρέπει να μας βάλει σε σκέψεις, όχι μόνο για
το άμεσο ή εγγύς μέλλον, αλλά και πιο μακροπρόθεσμα. Μήπως
είναι δυσανάλογο το βάρος που έχει η αμιγώς οικοδομική δραστηριότητα στην ελληνική οικονομία; Μήπως ήρθε η ώρα να αναζητήσουμε και να εφαρμόσουμε ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης, με μεγαλύτερη έμφαση στις νέες τεχνολογίες, την έρευνα, την καινοτομία
και την προστιθέμενη αξία;
Σε μια χώρα όπου η ιδιοκατοίκηση «πιάνει» το 70%-90%, η εθνική
οικονομία δεν μπορεί να στηρίζεται επ’ άπειρον στην οικοδομική
δραστηριότητα, με την έννοια τού «ρίχνω μπετά» (και κάτι ξέρουν
για αυτό οι καημένοι οι Ισπανοί).
Ο κλάδος της οικοδομής, αν τον κοιτάξουμε ευρύτερα, προσφέρει
ευρύ πεδίο δράσης, όπου οι Έλληνες μηχανικοί –και γενικά επιστήμονες- θα μπορούσαν να διαπρέψουν, παράγοντας (και γιατί όχι,
εξάγοντας) καινοτομία: «έξυπνα» σπίτια, ενεργειακά αποδοτικές
κατοικίες, νέα κατασκευαστικά ή μονωτικά υλικά, καινούργια δομικά συστήματα, βιοκλιματική αρχιτεκτονική, νέες αντισεισμικές
τεχνολογίες και ούκ έσται τέλος στη λίστα.
Η στροφή αυτή, προς ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο, πρέπει ασφαλώς να ξεκινήσει από τα πανεπιστήμια -καλλιεργώντας την ερευνητική νοοτροπία και την ...έλξη προς την καινοτομία στους αυριανούς
μηχανικούς- και φτάνοντας μέχρι την εφαρμοσμένη μηχανική και
την παραγωγή.
Κακά τα ψέματα και ακόμη χειρότερος ο εφησυχασμός. Η πεπατημένη δεν είναι πλέον η ασφαλής οδός. Αυτό που κερδίζει ανά την
υφήλιο είναι το δημιουργικό ρίσκο, όπως αυτό εκφράζεται μέσα
από την καινοτομία και την ερευνητική τόλμη. Προφανώς, θα είναι
δύσκολο να βάλουμε τη βαρυκίνητη ελληνική πραγματικότητα σε
καινούργια «παπούτσια». Προφανώς θα χρειαστούν (πολλά) χρήματα από το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα για να κάνουμε την πολυπόθητη στροφή. Αλλά δε φαίνεται να υπάρχει και άλλη λύση.
Οι αδυναμίες του ελληνικού αναπτυξιακού μοντέλου έγιναν εμφανείς με την κρίση –ίσως όχι εξαιτίας αυτής, αλλά έστω με αφορμή αυτήν. Η φετινή Εργατική Πρωτομαγιά μας βρίσκει σε ημέρες
ελαστικοποίησης ή ...«μαυρίσματος» της εργασίας και μαζικών
απολύσεων, που αν συνεχιστούν με τους ίδιους ρυθμούς, σίγουρα
θα πλήξουν το σύνολο της οικονομίας, στερώντας πελάτες από τις
κατασκευαστικές, τα εμπορικά καταστήματα, τα εστιατόρια, τα ξενοδοχεία κτλ. Άρα, η ίδια η κατάσταση ζητά ανασχεδιασμό –ή μήπως
αναπροσανατολισμό- με μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Συνάδελφοι,
καλή Πρωτομαγιά!
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ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΟΙ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ
ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ
11η Τακτική Συνεδρίαση Αντιπροσωπείας
Το ψήφισμα της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ/ΤΚΜ για τη διαφαινόμενη πρόθεση «τακτοποίησης» των ημιυπαίθριων χώρων, κυριάρχησε στην 11η τακτική συνεδρίαση του
σώματος, που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 6 Απριλίου.
Στη διάρκεια της συνεδρίασης, ο πρόεδρος της «Α», Κυριάκος Μουρατίδης, ενημέρωσε για την αντικατάσταση
του συναδέλφου Σ. Ψημμένου από τον Α. Χριστοφορίδη
ως τακτικό μέλος του σώματος. Από την πλευρά του, ο
πρόεδρος της διοικούσας επιτροπής, Τάσος Κονακλίδης,
παρουσίασε στους παρευρισκόμενους τις πλέον πρόσφατες δραστηριότητες της Δ.Ε.
Η 11η Τακτική Συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα
6.4.2009 και ώρα 19.30 μ.μ. στα γραφεία του Τμήματος, με τα
εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Ανακοινώσεις του Προεδρείου της Αντιπροσωπείας
2. Ενημέρωση της Αντιπροσωπείας για τις δραστηριότητες
της Δ.Ε.: Συζήτηση
3. Έλεγχος – Ερωτήσεις – Επερωτήσεις προς τη Δ.Ε.
Προ ημερησίας διάταξης κατατέθηκε ψήφισμα για την
πρόθεση του ΥΠΕΧΩΔΕ και τις διαβουλεύσεις για «τακτοποίηση» αυθαιρεσιών των ημιυπαίθριων χώρων από το
συν. Άγγελο Βακαλόπουλο και ανακοίνωση για το Ίδρυμα
της Μητρόπολης Θεσσαλονίκης στο Πανόραμα της «Συμπαράταξης Μηχανικών για το ΤΕΕ».
Θέμα 1ο: Ανακοινώσεις Προεδρείου Αντιπροσωπείας
Ο πρόεδρος της «Α» συν. Μουρατίδης Κυριάκος ενημερώνει τα μέλη της αντιπροσωπείας για την αντικατάσταση του
συν. Ψημμένου Σωτήριου του συνδυασμού «Α.Κ.Μ.Η.Η.Ν»
από τον συν. Χριστοφορίδη Ανεστάσιο Μ.Μ. του ιδίου συνδυασμού και την πρόθεσή του να πραγματοποιήσει έκτακτη
συνεδρίαση τον ερχόμενο μήνα στην οποία θα συζητηθούν
τα προβλήματα των μηχανικών από την οικονομική κρίση.
Για την προετοιμασία της συνεδρίασης θα κληθούν σύντομα οι εκπρόσωποι των παρατάξεων να καταθέσουν τις
απόψεις και τις προτάσεις τους.

3 Συναντήσεις με αρμόδιους φορείς ΥΠΕΧΩΔΕ και κατάθεση προτάσεων για τη «Νομοθεσία ανάθεσης έργων με
το Ν. 3263/04» και τη «Νομοθεσία ανάθεσης μελετών με
το Ν. 3316/05»
3 Συμμετοχή στη σύσκεψη του Υπουργού ΜΑΘ με τον
Υπουργό Μεταφορών για τις «Συντονισμένες Μεταφορές»
και κατάθεση θέσεων και προτάσεων του Τμήματος για το
νέο συγκοινωνιακό χάρτη της Θεσσαλονίκης.
3 Προγραμματική σύμβαση για το Κτίριο του ΤΕΕ/ΤΚΜ στη
Θεσσαλονίκη
3 Ίδρυμα Μητρόπολης Θεσσαλονίκης στο Πανόραμα
Εκτός Η.Δ.
Ο Πρόεδρος της «Α» συν. Μουρατίδης θέτει προς συζήτηση το ψήφισμα που κατατέθηκε από τον συν. Άγγελο Βακαλόπουλο για την πρόθεση του ΥΠΕΧΩΔΕ και τις διαβουλεύσεις για «τακτοποίηση» αυθαιρεσιών των ημιυπαίθριων
χώρων. Μετά από συζήτηση το ψήφισμα συμπληρώνεται
και ψηφίζεται κατά πλειοψηφία (1 ψήφος κατά).
Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες από το Ν. Θεσσαλονίκης οι:
Βακαλόπουλος Άγγελος, Βλαχοκώστας Χρίστος, Δαρδαμάνης Ιωάννης, Ευσταθίου Ευστάθιος, Ζαχαριάδης Φίλιππος,
Κονακλίδης Αναστάσιος, Κωνσταντινίδης Βασίλειος, Κωτούλας Λεωνίδας Λαδόπουλος Σάββας, Λεκίδης Βασίλειος, Λυσαρίδης Κωνσταντίνος, Μάνου Θεοδώρα, Μήτκας
Περικλής, Μήτρου Δημήτριος, Μουρατίδης Κυριάκος,
Μπίλλιας Παρίσης, Πέρκα Θεοπίστη, Περτζινίδου Μαρία,
Πίλτσης Ιωάννης, Πουσκούρης Άγγελος, Πρέντζας Σωτήρης, Ράλλη Πηνελόπη, Σοϊλεμετζίδου Κυριακή, Φάμελλος
Σωκράτης, από το Ν. Ημαθίας οι: Ουρσουζίδης Γιώργος,
Παγώνης Ιωάννης, Ν. Κιλκίς οι: Αθανασιάδης Θεόδωρος,
Αμοιρίδης Ηλίας, Κεμεντσετσίδης Παναγιώτης, από το Ν.
Πέλλας οι: Φωτιάδης Γιώργος, από το Ν. Πιερίας οι: Οικονόμου Γεώργιος, Σινωπίδης Εμμανουήλ, από το Ν. Χαλκιδικής ο Αμανατίδης Άνθιμος,
Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν από το Ν. Θεσσαλονίκης
οι: Αικατερινάρης Νικόλαος, Γάγαλης Γεώργιος, Γκουντής
Βασίλης, Γούτα Πασχαλίνα, Ζώκας Νίκος, Παντελιάδης
Παύλος, Παυλούδη Μερσίνα, Πάππα Όλγα, Ρεντζεπέρης
Ιωάννης, Σιδηροπούλου Ευμορφίλη, Χρηστίδου Ερμιόνη,
Ψημμένος Σωτήριος, από το Ν. Ημαθίας ο Μιχαλιάς Γεώργιος, από το Ν. Πέλλας οι: Ανδρεάδου Παρθένα, Τομόσογλου Κυριάκος, από το Ν. Πιερίας η Ζαμαντζά Παναγιώτα,
από το Ν. Σερρών οι: Λογοθετίδης Σταύρος, Σταυρόπουλος
Χριστόδουλος, Φωταρούδης Αλέξανδρος, από το Ν. Χαλκιδικής οι: Κυρίτσης Βασίλειος, Παυλής Ιωάννης.
Δικαιολογημένοι απόντες: Κολοβός Σπυρίδων, Μίχου
Σουλτάνα, Νικολαϊδης Αλέξανδρος, Πεχλιβάνου Αικατερίνη, Φουντουλίδου Ελένη.

Θέμα 2ο& 3ο: Ενημέρωση της Αντιπροσωπείας για τις
δραστηριότητες της Δ.Ε. & έλεγχος- ερωτήσεις – επερωτήσεις προς τη Δ.Ε.
Ο Πρόεδρος της Δ.Ε. συν. Κονακλίδης ενημέρωσε το σώμα
μεταξύ άλλων και για τα εξής θέματα:
3 Ενημερωτικά Σεμινάρια για Νέους Μηχανικούς στο
πλαίσιο της Α.Α.Ε. (26.2.09 έως 6.3.09), Σεμινάρια Μικρής
Διάρκειας- Η΄ κύκλος & Σεμινάριο Φορολογίας Μηχανικών Ε.Ε.
3 Παράδοση Ομάδων Εργασίας για «Νομοθεσία ανάθεσης
έργων Ν. 3263/04», «Προβλήματα από την κατασκευή του
ΜΕΤΡΟ», «Προτάσεις επικαιροποίησης ΡΣΘ- Οριοθέτηση
περιοχής Εφαρμογής», «Αξιοποίηση ελεύθερων χώρων
του ΠΣΘ – Μετεγκατάσταση ΔΕΘ» & «Καταγραφή & μελέτη n Το ψήφισμα
αιωρούμενων σωματιδίων στο ΠΣ Θεσσαλονίκης»
«Οι ημιυπαίθριοι χώροι θεσμοθετήθηκαν με κριτήριο:
• την αρτιότερη αρχιτεκτονική αντιμετώπιση της λειτουργίας και μορφής των κτιρίων,
• τη λειτουργία των κατασκευών σε σχέση με το ίδιο το κτίριο αλλά και με το περιβάλλον,
• τις κλιματολογικές συνθήκες της χώρας μας και την εξοικονόμηση ενέργειας.
Ένα πολύτιμο εργαλείο στα χέρια του αρχιτέκτονα μελετητή
για βελτίωση των χώρων διαβίωσης, παρουσιάζεται σαν
η «αιτία» της δημιουργίας μιας νέας γενιάς αυθαιρέτων,
πρόβλημα που διογκώθηκε από την ανυπαρξία ελέγχων
κατά τη δόμηση, αλλά και από λόγους στρέβλωσης του
ανταγωνισμού, με τη δυνατότητα της ιδιότητας του μελετητή σε άλλες ειδικότητες χωρίς το αναγκαίο γνωστικό
αντικείμενο, της υποβάθμισης του μηχανικού σε εξάρτημα
του κάθε αδίστακτου ιδιοκτήτη η εργολάβου, του γνωστού

εκμαυλισμού της δημόσιας διοίκησης.
• Θα ήταν μεγάλο λάθος να καταργηθούν οι ημιυπαίθριοι
χώροι λόγω του γεγονότος αυτού. Τι άλλο θα καταργήσουμε κατόπιν, μέχρι το θάνατο της ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
Άμεση προτεραιότητα στις χωρίς αναβολή πλέον ενέργειές
μας θα πρέπει να έχουν:
• Η διαβούλευση για το πως θα συνεχίσουμε με βάση μια
θλιβερή πραγματικότητα.
• Η καταγγελία και καταδίκη των προεκλογικών εξαγγελιών και σκοπιμοτήτων για εισπρακτική τακτοποίηση της
παρανομίας.
• Ο εκσυγχρονισμός στο επάγγελμα, με σεβασμό στο γνωστικό αντικείμενο της κάθε επιστημονικής ειδικότητας, με
εξασφάλιση κανόνων υγιούς ανταγωνισμού, με ανύψωση
του κύρους και της υπογραφής του μηχανικού, με την καταδίκη και απομάκρυνση από το επάγγελμα κακών συναδέλφων.
• Η προάσπιση του δικαιώματος για τίμια και με ίσους
όρους εργασία των νέων συναδέλφων, που πρωτοεισέρχονται στο επάγγελμα
• Η σθεναρή άρνησή μας σε νέες γενιές αυθαιρέτων.
Η άρνηση του χρήστη να δεχθεί νέα υπέρογκα χαράτσια
–ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ-πρέπει να είναι δεδομένη,
όταν μάλιστα στο μεγαλύτερο ποσοστό για τον ημιυπαίθριο
‘’ως κλειστό χώρο’’ έχει πληρώσει: τον πωλητή, την εφορία, το ΙΚΑ, το Δήμο /ΔΕΗ κλπ.
Ο παράνομα κλεισμένος ημιυπαίθριος χώρος δεν μπορεί
να νομιμοποιηθεί αφού κάτι τέτοιο θα ήταν αντισυνταγματικό στο βαθμό που αυξάνει τον Σ.Δ. και θα δημιουργούσε
πολλαπλά προβλήματα και παρενέργειες σε σχέση με ιδιοκτησίες στις οποίες εφαρμόζεται ο νόμος. Θα ήταν άδικο
και ανήθικο, εξισώνοντας προς τα κάτω στην παραβατική
συμπεριφορά και τους ιδιοκτήτες με νόμιμη δόμηση. Την
αδικία και την επαγγελματική υποβάθμιση των μηχανικών
εργοληπτών και επιβλεπόντων που εργάστηκαν με τήρηση των κανονισμών. Τη δικαίωση του ρουσφετιού και της
διαπλοκής των τοπικών αρχών, δημοσίων υπαλλήλων και
πλειάδας ελεύθερων επαγγελματιών, που με τη συνειδητή
συμβολή τους εδραιώθηκε το πρόβλημα.
Το ΤΕΕ να μη συναινέσει σε κανενός είδους νομιμοποίηση αποτελεσμάτων παραβατικών πράξεων και να ζητήσει
από την πολιτεία όπως οφείλει να δώσει - συγκεκριμένες και σαφείς κατευθύνσεις εφαρμόζοντας ένα πλέγμα
αποφάσεων –διατάξεων και ελέγχου-για την αποτροπή
της αυθαίρετης δόμησης.» n

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΜΕΛΟΥΣ
Τακτικό μέλος της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ/ΤΚΜ, στη θέση του
Σωτήριου Ψημμένου, ανακήρυξε το μηχανολόγο μηχανικό Ανεστάσιο Χριστοφορίδη το προεδρείο του Σώματος, που αποτελείται από τους Κυριάκο Μουρατίδη (πρόεδρο), Άνθιμο Αμανατίδη
(αντιπρόεδρο) και Γεώργο Μιχαλιά (γενικό γραμματέα).
Ο κ. Χριστοφορίδης προέρχεται από τον συνδυασμό “ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΝΑΥΠΗΓΩΝ (Α.Κ.Μ.Η.Η.Ν.)”, στον οποίο ανήκει
και ο κ.Ψημμένος.
Η ανακήρυξη του συναδέλφου σε τακτικό μέλος έγινε
έχοντας υπόψη την από 21.2.2007 πράξη ανακήρυξης και
την από 28.2.2007 συμπληρωματική πράξη ανακήρυξης
αυτών που εκλέχτηκαν ως τακτικά και αναπληρωματικά
αιρετά μέλη των οργάνων του ΤΕΕ στις εκλογές της 26ης
Νοεμβρίου 2006. n
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ΝΑ ΑΚΥΡΩΘΟΥΝ ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΔΑΣΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ
ΣΤΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ
Την ακύρωση της απόφασης του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης περί παραχώρησης δασικής έκτασης στην Ιερά Μονή
Θεσσαλονίκης, προκειμένου να ανεγείρει φιλανθρωπικό
ίδρυμα στο Πανόραμα, ζητά το ΤΕΕ/ΤΚΜ, επισημαίνοντας ότι
αυτή αντίκειται στο Ν.1734/87.
Με το ίδιο σκεπτικό, θεωρεί ότι πρέπει να ακυρωθούν και οι σχετικές
αποφάσεις του νομάρχη Θεσσαλονίκης, που αφορούν στην παραχώρηση, στη χρήση και τον καθορισμό όρων δόμησης.
Παράλληλα, η διοικούσα επιτροπή επισημαίνει ότι πρέπει να
ανακληθεί η οικοδομική άδεια 1949/26-11-2008 για την ανέγερση του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος της Μονής, καθώς αυτή
βασίζεται σε διοικητικές πράξεις, που κρίνονται μη σύννομες.
Το πλήρες κείμενο έχει τα εξής:
«Η Δ.Ε. του ΤΕΕ-ΤΚΜ ανέθεσε σε επιτροπή, αποτελούμενη από
μέλη της, να εξετάσει το θέμα που έχει προκύψει για την ανέγερση του ιδρύματος της Μητρόπολης Θεσσαλονίκης στην περιοχή
του Πανοράματος. Η επιτροπή, μετά από συγκέντρωση και ενδελεχή μελέτη των στοιχείων της υπόθεσης, αφού συναντήθηκε και
ενημερώθηκε από όλους τους εμπλεκόμενους, και αφού έλαβε
υπόψη τη σχετική εισήγηση του τμήματος ΓΟΚ του ΤΕΕ/ΤΚΜ κατέληξε και αναφέρει τα εξής:
Προκειμένου να παραχωρηθεί και μάλιστα κατά κυριότητα και
όχι κατά χρήση ως είθισται, η υπόψη δασική έκταση η οποία
υπόκειται στις διατάξεις του Ν.1734/87 αρθ.13 περί παραχώρησης δασικών εκτάσεων, αυτή λανθασμένα συγχέεται με τις
κοινόχρηστες εκτάσεις γης οι οποίες υπόκεινται στις διατάξεις
του Ν.1512/85 αρθ.3.
Αυτό έγινε με την αρωγή εμπλεκομένων υπηρεσιακών παραγόντων οι οποίοι ενήργησαν μεν ταχύτατα για την ανέγερση
του Εκκλησιαστικού Φιλανθρωπικού Ιδρύματος περίθαλψης
χρονίως πασχόντων «Άγιος Αλέξανδρος» της Ιερής Μητρόπολης Θεσσαλονίκης, πλην όμως οι ενέργειές τους είχαν ως
αποτέλεσμα την έκδοση διοικητικών πράξεων (Υπουργικών
αποφάσεων, αποφάσεων Νομάρχη Θεσσαλονίκης και άλλων)
οι οποίες από νομική άποψη είναι ανακλητές ως αντίθετες με
το ισχύον νομικό καθεστώς της περιοχής.
Αναλυτικότερα με την αρ. 4643/17-8-2007 απόφασή του ο
Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης παραχωρεί στην Ι.Μ. Θεσσαλονίκης κοινόχρηστη έκταση 32.100 τ.μ. με σκοπό την ανέγερση «ιδρύματος περίλθαψης χρονίως πασχόντων» χωρίς να
λαμβάνει υπόψη όπως προαναφέραμε τις βασικές διατάξεις
του Ν.1734/87 περί παραχώρησης δασικών εκτάσεων (άρθρο 13,παρ.1 και 2β) όπου ρητά αναφέρεται ότι επιτρέπεται
η παραχώρηση δημόσιας δασικής έκτασης μεταξύ άλλων για
εγκαταστάσεις ΠΕΣΥΠ, νοσοκομείων, κέντρων υγείας και όχι
γενικώς κοινωνικής μέριμνας, ιδρυμάτων κ.α.
Αγνοεί ουσιαστικά ότι οι εκτάσεις γης δεν ταυτίζονται με τις
δασικές εκτάσεις, για τις οποίες υπάρχει ανεξάρτητη νομοθεσία (Ν.1734/87).
Στην παραπάνω απόφαση αγνοείται επίσης και η παρ.3 του
άρθ. 13 του Νόμου 1734/87, κατά την οποία «η παραχώρηση
και η αλλαγή χρήσης των παρ.1 και 2β» γίνεται με απόφαση
του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης για έκταση μεγαλύτερη
των 10 στρεμ. και μέχρι 50 στρεμ., συνοδευόμενη από έκθεση της αρμόδιας υπηρεσίας προστασίας περιβάλλοντος του
Υπουργείου για τις επιπτώσεις, τους όρους, τα μέτρα προστασίας κ.τ.λ.
Έτσι παρά το γεγονός της προφανούς αναρμοδιότητας του Νομάρχη, για την έκδοση σχετικής απόφασης χρήσης δασικής
έκτασης μεγαλύτερης των 10 στρεμ., η απόφαση του Υφυπουργού λαμβάνει υπόψη την 29/40296/ΠΣΚ/705/31-7-2007 απόφαση Νομάρχη Θες/νίκης περί καθορισμού χρήσεων εγκαταστάσεων περίθαλψης και κοινωνικής μέριμνας στην υπόψη
έκταση. Η απόφαση αυτή εκδόθηκε βάσει του Ν. 1512/85
(παρ.1,αρ.3) περί εκτάσεων γης, που επιτρέπει με απόφαση
Νομάρχη τον προσδιορισμό της χρήσης εκτάσεων γης από το
Δημόσιο, τους ΟΤΑ κ.τ.λ., προκειμένου να παραχωρηθούν στη
συνέχεια και γι’ αυτό το λόγο στερείται νομιμότητας.
Σημειωτέον ότι κατά το χρόνο έκδοσης της Υπουργικής απόφασης

δεν είχε δημοσιευτεί η Νομαρχιακή απόφαση σε ΦΕΚ ώστε να
ισχύει (δημοσιεύτηκε στις 31-8-2007, ΦΕΚ 407Δ).
Όσον αφορά στην απόφαση Νομάρχη Θεσσαλονίκης 29/38283/
ΠΣΚ/641/10-9-2008 έγκρισης όρων δόμησης, κατά παρέκκλιση των εκτός σχεδίου διατάξεων, πάσχει στα εξής:
3 Αναφέρεται σε αγροτεμάχιο και όχι σε δασική έκταση, παρόλο
που η εκτός σχεδίου δόμηση δεν επιτρέπει τη δόμηση δασικής
έκτασης αλλά επιβάλλει την απόσταση των 10μ. από τα όριά της.
3 Επικαλείται την 29/40296/ΠΣΚ/705/31-7-2007 απόφαση
Νομάρχη Θες/νίκης που εκδόθηκε αναρμοδίως.
Επίσης αγνοεί την αντίθετη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πανοράματος.
Ένα άλλο ζήτημα που προκύπτει αφορά στην απόφαση «άρσης
λειτουργίας του ρέματος» στην υπόψη έκταση.
Η Δ.Τ.Υ.Ν.Α.Θ, ανταποκρινόμενη σε αίτημα της Ι.Μ. Θεσσαλονίκης (έγγρ.699/28-9-07) για μετατόπιση του ρέματος ώστε να
επιτραπεί η ανέγερση των εγκαταστάσεων, συντάσσει υδραυλική μελέτη (θεώρηση 8-10-07) και μετά από εισήγησή της
εκδίδεται η 07/11263/11-10-07 απόφαση Νομάρχη «έγκριση
μελέτης για την άρση της λειτουργίας τμήματος ρέματος..» που
προβλέπει κατασκευή αγωγού που καταλήγει σε ρέμα που,
επομένως υπάρχει.
Καταλήγει δε ότι η ανέγερση των κτιρίων θα γίνει σύμφωνα με
τους όρους δόμησης που ισχύουν χωρίς να καθορίζει αποστάσεις από το ρέμα και πιθανόν στη θέση του ρέματος.
Αυτό αντίκειται στην ισχύουσα νομοθεσία και συγκεκριμένα
στο αρ.6 του κτιριοδομικού κανονισμού, στη 246/00 απόφαση
ΣΤΕ και στο Ν.3010/2002 που σαφώς απαιτεί οριοθέτηση ρεμάτων για κάθε παρέμβαση σε αυτά.
Όσον αφορά στην απόφαση Νομάρχη Θεσσαλονίκης Α.Π.
30/6498 ΠΕ/20-8-08 έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, με το
1249/24-3-09 έγγραφό του Δασαρχείου Θες/νίκης διαπιστώνονται πολλά «λανθασμένα» θέματα στη ΜΠΕ και για αυτόν
το λόγο αιτείται η συμπλήρωση της ΜΠΕ και η έκδοση νέας
απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων. Επίσης στην περιβαλλοντική κατηγοριοποίηση του έργου προκύπτει έλλειμμα
και λόγω του χαρακτήρα της έκτασης (δασική) αλλά και λόγω
της παρέμβασης στο ρέμα που συνηγορούν στην κατάταξη και
περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου ως κατηγορίας Α υποκατηγορίας 2ης.
Ερωτήματα εγείρονται επίσης για τις διαδικασίες ανάθεσης,
αφού δεν τηρήθηκε ο Ν.3669/08 περί εκτέλεσης δημοσίων έργων. Η ανάθεση έγινε με πρόσκληση περιορισμένου αριθμού
εργοληπτών, ενώ ο νόμος σαφώς ορίζει την ανοιχτή δημοπρασία και προβλέπει την παρουσία εκπροσώπου του ΤΕΕ και των
εργοληπτών.
Το ΤΕΕ/ΤΚΜ θεωρεί ότι η παραχώρηση της δασικής έκτασης
στην Ι.Μ. Θεσσαλονίκης αναδεικνύει για μια ακόμη φορά το
πρόβλημα της επιλεκτικής εφαρμογής των νόμων στη χώρα
μας, κυρίως των νόμων που αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος και του δημόσιου χώρου. Με κάθε διάθεση αυτοκριτικής θα θέλαμε να επισημάνουμε για πολλοστή φορά ότι
είναι χρέος όλων των φορέων της πόλης να γρηγορούν και να
κινητοποιούνται έναντι όλων των αυθαιρεσιών ,απ’ όπου και
αν προέρχονται και ειδικότερα έναντι των αυθαιρεσιών που
πλήττουν το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής των πολιτών
ανεξάρτητα από την όποια επικαιρότητα.
Επειδή η τήρηση της νομιμότητας είναι μέλημα του ΤΕΕ/ΤΚΜ
προκειμένου να εξασφαλίζεται η προστασία του φυσικού και
δομημένου περιβάλλοντος, το δημόσιο συμφέρον, η τεχνική
αρτιότητα των έργων, η αξιοπιστία των διπλωματούχων μηχανικών και το κύρος των τεχνικών υπηρεσιών του Δημοσίου, θεωρούμε ότι η αρ. 4643/17-8-2007 απόφαση του Υφυπουργού,
που αφορά στην παραχώρηση δασικής έκτασης στην Ι.Μ. Θεσσαλονίκης, και η οικοδομική άδεια 1494/26-11-2008 για την
ανέγερση των κτιριακών εγκαταστάσεων του Φιλανθρωπικού
Ιδρύματος, βασίζονται σε διοικητικές πράξεις που πάσχουν
ακυρότητας καθώς επίσης και σε λανθασμένα νομικά ερείσματα και ως εκ τούτου πρέπει να ανακληθούν.» n

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ
ΤΟ MHTΡΟΠΟΛΙΤΗ
Για την ανέγερση του «Ιδρύματος Χρονίως Πασχόντων» ενημερώθηκαν από τον Παναγιότατο Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κ.κ. Άνθιμο, ο πρόεδρος
του ΤΕΕ/ΤΚΜ κ. Τάσος Κονακλίδης και η τριμελής
Ομάδα Εργασίας που συστάθηκε για να ερευνήσει
το θέμα μετά από καταγγελίες για παρατυπίες.
Τα στελέχη του Επιμελητηρίου επισκέφτηκαν τον
κ. Άνθιμο στο γραφείο του, όπου είχαν μία ουσιαστική συζήτηση και ενημερώθηκαν διεξοδικά για
την ανέγερση του συγκεκριμένου Ιδρύματος στη
περιοχή του Πανοράματος από την Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης. Ο κ. Άνθιμος ξεκαθάρισε πως
στις προθέσεις του είναι η ανέγερση ενός ιδρύματος όπως εκείνο που κατασκεύασε στην Αλεξανδρούπολη όσο ήταν Μητροπολίτης της ακριτικής
πόλης. Δεν αρνήθηκε το ενδεχόμενο να υπάρχουν
παραβλέψεις ή παρατυπίες στις διαδικασίες κατασκευής αλλά πρόσθεσε ότι υπάρχει όλη η καλή
διάθεση να διορθωθούν. Είπε πως το ίδρυμα θα
έχει 150 κλίνες και δεν μπορεί να μη θεωρείται
νοσοκομείο.
«Καθώς η Μητρόπολη Θεσσαλονίκης δεν έχει
στη κατοχή της ούτε ένα στρέμμα στο πολεοδομικό συγκρότημα, εξασφαλίσαμε 32 στρέμματα από
το Κράτος», είπε χαρακτηριστικά και ξεκαθάρισε
πως τα έσοδα από τα 18 οικόπεδα και ακίνητα που
έχει η Εκκλησία στην κατοχή της στη Θεσσαλονίκη, κατευθύνονται στην κεντρική διοίκηση της
Εκκλησίας και όχι στην τοπική Μητρόπολη.
Τόνισε ότι το Ίδρυμα έχει ήδη συσταθεί και δεν
έκρυψε τη δυσφορία του για το γεγονός ότι η υπόθεση έχει πάρει πλέον ιδεολογικές διαστάσεις.
Ισχυρίστηκε πως επέλεξαν τη μέθοδο της πρόσκλησης ενδιαφέροντος σε ότι αφορά την κατασκευή, για καθαρά πρακτικούς λόγους και υπογράμμισε πως η θεμελίωση, οι τοίχοι και η σκεπή
θα γίνουν με χρήματα του Γενικού Φιλόπτωχου
Ταμείου της Μητρόπολης. «Αν η υπόθεση πάει
στα δικαστήρια και καθυστερήσει 3 – 4 χρόνια,
τότε θα παρατήσουμε το έργο. Θα είναι όμως ένα
μεγάλο λάθος», κατέληξε. n
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ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ
Ιούνιος 2009
Νέο κύκλο σεμιναρίων μικρής διάρκειας, ο οποίος θα «τρέξει» στο διάστημα Ιουνίου-Σεπτεμβρίου 2009, διοργανώνει το ΤΕΕ/ΤΚΜ, έχοντας ως
στόχο τη συνέχιση του προγράμματος επιμόρφωσης μηχανικών (ελεύθερων επαγγελματιών ή
υπαλλήλων στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα). Πρόκειται για τον Θ’ κύκλο σεμιναρίων του είδους,
τα οποία διοργανώνονται μετά από εισήγηση του
Τμήματος Επαγγελματικών Θεμάτων.
Για τον Ιούνιο η πρόταση αφορά την υλοποίηση
τριών (3) σεμιναρίων στη Θεσσαλονίκη. Απευθύνονται κυρίως σε εργαζόμενους συναδέλφους
και θα γίνουν στο ισόγειο του νέου κτιρίου του
ΤΕΕ/ΤΚΜ κατά τις απογευματινές ώρες (17.00
– 22.00). Η διάρκειά τους θα είναι 25 ώρες (μία
εβδομάδα).
Στην επιλογή των καταρτιζόμενων θα προηγηθούν
οι συνάδελφοι που δεν έχουν παρακολουθήσει
σεμινάριο του προηγούμενου κύκλου. Η επιλογή
θα γίνει με βάση τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης συμμετοχής τους.
Οι συνάδελφοι που ενδιαφέρονται να τα παρακολουθήσουν, καλούνται να συμπληρώσουν και να
υποβάλουν αίτηση δήλωσης συμμετοχής, μέχρι
την Παρασκευή 22 Μαΐου 2009.
Η αίτηση συμμετοχής είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ/ΤΚΜ www.tkm.tee.gr και υποβάλλεται:
• στα γραφεία του ΤΕΕ/ΤΚΜ (Μ.Αλεξάνδρου 49
- 1ος όροφος, Fax 2310883110)
• στο e-mail: odgramm@central.tee.gr, πληροφορίες Ο.Γραμμένος, τηλ. 2310883145 για το σεμινάριο «Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων»
• στο e-mail: irene@central.tee.gr, πληροφορίες
Ε.Παλιεράκη, τηλ. 2310883143 για το σεμινάριο
«Πολεοδομικές Εφαρμογές στην Ελλάδα: Από
τη σύγχρονη θεωρία στην ελληνική πρακτική»
• στο e-mail: evreno@central.tee.gr, πληροφορίες Β.Εβρένογλου, τηλ. 2310883146 για το σεμινάριο «Σύγχρονες τάσεις και τεχνολογίες στο
επιχειρηματικό περιβάλλον»
1. Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
Ημερομηνία διεξαγωγής: Από 1 έως 5 Ιουνίου
Απευθύνεται σε: Μηχανικούς Περιβάλλοντος και
σε μηχανικούς όλων των άλλων ειδικοτήτων με
σχετική επαγγελματική εμπειρία
Περιεχόμενο:
• Γενική εισαγωγή για τις ΜΠΕ, Περιβαλλοντική
διαχείριση, Ευρωπαϊκό και Εθνικό πλαίσιο, Εργαλεία
• ΜΠΕ σε έργα ιδιωτικού χαρακτήρα (νομοθεσία,
μεθοδολογία, εργαλεία, αμοιβές)
• ΜΠΕ σε έργα δημοσίου χαρακτήρα (νομοθεσία,
μεθοδολογία, εργαλεία, αμοιβές)
• Ελεγκτικοί μηχανισμοί, Τρόποι εξέτασης και
έγκρισης μελετών από τις δημόσιες αρχές
• Παραδείγματα μελετών ΜΠΕ, συζήτηση-ερωτήσεις, σύντομο τέστ
Ώρες: 25 Άτομα: 60
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Μυλωνάς Σωτήρης, Π
2. Πολεοδομικές Εφαρμογές στην Ελλάδα: Από
τη σύγχρονη θεωρία στην ελληνική πρακτική
Ημερομηνία διεξαγωγής: Από 15 έως 19 Ιουνίου
Απευθύνεται σε: ΜΧΠΠΑ, Α, ΑΤΜ και σε μηχανικούς όλων των άλλων ειδικοτήτων με σχετική
επαγγελματική εμπειρία

Περιεχόμενο:
• Κεντρικά Ζητήματα του Πολεοδομικού Σχεδιασμού στο Σύγχρονο Πλαίσιο
• Πολεοδομική Μελέτη στη Σύγχρονη Ελληνική
Πραγματικότητα
• Γ’ Κεφάλαιο Πράξης Εφαρμογής/ Α’ Μέρος
• Γ’ Κεφάλαιο Πράξης Εφαρμογής/ Β’ Μέρος
• Από το ΓΠΣ/ ΣΧΟΟΑΠ στην Πράξη Εφαρμογής
Ώρες: 25 Άτομα: 60
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Αλεξανδροπούλου
Αιμιλία, ΜΧΠΠΑ
3. Σύγχρονες τάσεις και τεχνολογίες στο επιχειρηματικό περιβάλλον
Ημερομηνία διεξαγωγής: Από 22 έως 26 Ιουνίου
Απευθύνεται σε: Μηχανικούς Πληροφορικής και σε
μηχανικούς που ασχολούνται με την Πληροφορική,
εργάζονται ως στελέχη του customer care, τμημάτων μηχανογράφησης, τμημάτων marketing εταιριών ή οργανισμών, σε ελεύθερους επαγγελματίες,
ιδιωτικές επιχειρήσεις, τμήματα προμηθειών.
Περιεχόμενο:

• Εφαρμογές πελατειακής διαχείρισης. Η ανάγκη
της μετάβασης από τα συστήματα MSI στα ERP
και CRM οφέλη, επεκτάσεις και δυνατότητες
• Ο πλούτος της πληροφορίας. Σωστοί τρόποι
και τεχνικές εκμετάλλευσης και οργάνωσης στις
Εφαρμογές Data Mining
• Συγκλίνοντα δίκτυα επικοινωνίας. Τηλεπικοινωνίες – πληροφορική και βάσεις δεδομένων στην
υπηρεσία του επιχειρηματία
• IP τηλεφωνία – μονόδρομος στη σύγκλιση των
δικτύων - πλεονεκτήματα
• Εισαγωγή στις εφαρμογές unified messaging
– ενιαίο σημείο διαχείρισης μηνυμάτων που κατακλύζουν τα στελέχη επιχειρήσεων
• Εφαρμογές τηλεφωνίας. Προστιθέμενη αξία στα
σημερινά τηλεπικοινωνιακά κέντρα. - εξυπηρέτηση
και αυτοματοποίηση μέσω IVR και CTI συστημάτων.
- εισαγωγή στις τεχνολογίες αναγνώρισης ομιλίας
(ASR) και σύνθεσης γραπτού κειμένου (TTS)
Ώρες: 25 Άτομα: 60
Επιστημονικός υπεύθυνος: Μυλωνάς Θεόφιλος, ΗΜ n

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ
Ημερίδα 19 Μαΐου
Συμπόσιο με θέμα την εξοικονόμηση ενέργειας
στα κτίρια, διοργανώνουν στις 19-21 Μαΐου, στη
Θεσσαλονίκη, το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και
Βιομηχανικό Επιμελητήριο και τo TΕΕ/ΤΚΜ, σε
συνεργασία με το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομίας και Τεχνολογίας της Γερμανίας. Το συμπόσιο, που θα συνοδευτεί από επιχειρηματικές
συναντήσεις, θα φιλοξενηθεί στις εγκαταστάσεις
του ξενοδοχείου «Νikopolis» στην Πυλαία.
Κατά τη διάρκειά του θα πραγματοποιηθεί την
Τρίτη 19 Μαΐου 2009 ημερίδα με θέμα: «Εξοικονόμηση Ενέργειας στα Κτίρια». Η είσοδος στην
ημερίδα θα είναι ελεύθερη (επειδή οι θέσεις είναι
περιορισμένες παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι
να δηλώσουν την συμμετοχή τους) και θα υπάρχει
ταυτόχρονη διερμηνεία ελληνικών και γερμανικών.
Το πρόγραμμα της ημερίδας έχει ως ακολούθως:
Έναρξη – Χαιρετισμοί (09.00) – 09.20)
Lakis Marangos, Ελληνογερμανικό EBE, Πρόεδρος
Επιτροπής Β. Ε.
Knud Zuchan, Γερμανική Πρεσβεία, Εμπορικός
Ακόλουθος
Τάσος Κονακλίδης, Πρόεδρος ΤΕΕ/ΤΚΜ
1η ΕΝΟΤΗΤΑ: Γερμανία: Αγορά, Εφαρμογές, θεσμικό πλαίσιο (09.20 - 11.00)
Συντονισμός: Καθηγητής Νικόλαος Μουσιόπουλος
«Εξοικονόμηση ενέργειας στη Γερμανία, Δεδομένα και Προοπτικές», Meike Wächter, eclareon
GmbH, Berlin
«Ενεργειακή αναβάθμιση και μετατροπή νεόδμητων από κτίρια χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας
σε Passivhaus», Prof. Dipl.-Ing. Ludwig Rongen,
RONGEN ARCHITEKTEN, Germany
«Passivhäuser στο μεσογειακό κλίμα», Jessica
Grove-Smith, Passivhaus Institut
«Η Ενεργειακή Αποδοτικότητα των κτιρίων ως παράμετρος διαμόρφωσης του κτιριακού κελύφους»,

Τσικαλουδάκη Αικατερίνη, Δρ. ΠΜ, Λέκτορας
ΑΠΘ, TEE/TKM
Ερωτήσεις / Συζήτηση
Διάλειμμα – Καφές (11.00 – 11.20)
2η ΕΝΟΤΗΤΑ: Αγορά, Θεσμικό πλαίσιο, Εθνικός
σχεδιασμός (11.20 – 13.15)
Έναρξη – Χαιρετισμοί
Συντονισμός: Πάρις Μπίλλιας, ΠM, Γ. Γ. της Δ. Ε.
του ΤΕΕ/ΤΚΜ
«Βιώσιμη δόμηση και τεχνολογίες εγκαταστάσεων: Προκλήσεις και προοπτικές», Αναπληρωτής
Καθηγητής Άγις Μ. Παπαδόπουλος, ΑΠΘ
«Η σημερινή πραγματικότητα της ενεργειακής
ταυτότητας των νεόδμητων οικοδομών και οι δυνατότητες αναβάθμισής της», Αντώνης Αθανασιάδης, ΗΜ, Σύνδεσμος Οικοδομικών Επιχειρήσεων Β. Ε. (Σ.Ο.Ε.Β.Ε. )
«Εξοικονόμηση Ενέργειας σε Δημοτικά Κτίρια
και Υπαίθριους Χώρους μέσω του προγράμματος
“ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ” του ΥΠΑΝ», Δρ. Κώστας Κωνσταντίνου, PhD Μηχανολόγος Μηχανικός, Περιφερειακό Ενεργειακό Κέντρο Κ. Μακεδονίας (ΠΕΚΚΜ)
«Χρηματοδοτήσεις επενδύσεων στον τομέα εξοικονόμησης ενέργειας», Invest in Greece
Ερωτήσεις / Συζήτηση
3η ΕΝΟΤΗΤΑ: Εφαρμογές – Δραστηριότητα επιχειρήσεων στην εξοικονόμηση ενέργειας στα
κτίρια (14.30 – 16.30)
Συντονισμός: Meike Wächter, eclareon GmbH,
Berlin
Παρουσίαση οκτώ γερμανικών εταιριών
Διάλειμμα – Καφές (15.30 – 15.45)
Επιχειρηματικές Συναντήσεις (18.30)
Πληροφορίες: Οδυσσέας Αθανασιάδης, Βούλγαρη 50, 542 49 Thessaloniki, Τηλ: 2310 327733,
Φαξ: 2310 327737,
o.athanasiadis@mail.ahk-germany.de,
ahkthess@mail.ahk-germany.de n
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
Εκδήλωση 11 & 12 Μαΐου
Διήμερη εκδήλωση με θέμα «Διαχείριση και Αξιοποίηση Ακινήτων, Επενδύσεις - Προοπτικές»
διοργανώνουν στις 11-12 Μαΐου, στο ξενοδοχείο
«Μακεδονία Παλάς», το ΤΕΕ/ΤΚΜ, σε συνεργασία με το Σύλλογο Διπλωματούχων Αγρονόμων &
Τοπογράφων Μηχανικών Βόρειας Ελλάδας (ΣΔΑΤΜΒΕ) και το Τμήμα Αγρονόμων-Τοπογράφων
Μηχανικών του ΑΠΘ.
Στόχος της εκδήλωσης είναι να αναδείξει τις επενδυτικές προοπτικές στην αξιοποίηση ακινήτων σε
συσχετισμό με το χωροταξικό και πολεοδομικό θεσμικό πλαίσιο, όπως και με το πρόγραμμα του Εθνικού Κτηματολογίου, που βρίσκεται σε εξέλιξη.
Κατά τη διάρκεια του διημέρου θα διερευνηθούν
οι προοπτικές και το πλαίσιο για επενδύσεις στον
τομέα των ακινήτων, τόσο στην Ελλάδα όσο και
στον ευρύτερο χώρο των Βαλκανίων.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 11
Μαΐου 2009 (από τις 18.00 – 21.00) και την Τρίτη
12 Μαΐου 2009 (από τις 09.30 – 17.00) στην αίθουσα “ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Ι” του ξενοδοχείου ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΛΛΑΣ.
Την Οργανωτική Επιτροπή της εκδήλωσης αποτελούν οι αγρονόμοι τοπογράφοι μηχανικοί: Α.
Αρβανίτης, καθηγητής του τμήματος Αγρονόμων
Τοπογράφων της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ,
Δ. Μήτρου, (μέλος ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΚΜ), Χ. Μπακιρτζόγλου, Γ. Τσακούμης, Αντιπρόεδρος του ΣΔΑΤΜΒΕ, και Α. Χριστοδούλου.
Το πρόγραμμα της διημερίδας είναι το εξής:
n ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΜΑΪΟΥ
18.00- 19.30 Προσέλευση, εγγραφές, Xαιρετισμοί
Αξιοποίηση ακινήτων & επιχειρηματικότητα
στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια
19.30 «Η αγορά του REAL ESTATE στη Βαλκανική» , Νίκος Ταχιάος, Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Εξωτερικών
19.50 «Διαχείριση γης και αξιοποίηση ακινήτων (Οι
θεσμοί, το πλαίσιο, τα εργαλεία, οι προοπτικές)»,
Απόστολος Αρβανίτης, Καθηγητής ΤΑΤΜ, Α.Π.Θ.
20.10 «Η χρηματοπιστωτική κρίση και οι προοπτικές του REAL ESTATE», Ιωάννης Μουρμούρας, Καθηγητής Πανεπιστημίου Μακεδονίας,
Πρόεδρος ΣΟΕ
n ΤΡΙΤΗ 12 ΜΑΪΟΥ
09.30-10.00 Προσέλευση, καφές
Θεσμικό πλαίσιο (χωροταξία, πολεοδομία, κτηματολόγιο)
10.00 «Χωροταξικός σχεδιασμός και ανάπτυξη
γης», Σταυρούλα Μπαϊρακτάρη, ΑΜ, Πρόεδρος
Οργανισμού Ρυθμιστικού Θεσσαλονίκης (ΟΡΘ)
10.20 «Το Εθνικό Κτηματολόγιο ως εργαλείο ανάπτυξης και διαχείρισης γης», Ευαγγελία Μπαλλά,
ΑΤΜ, Διευθύντρια Περιφερειακού Κέντρου Θεσσαλονίκης - Κτηματολόγιο Α.Ε.
10.40 «Πολεοδομία, προγραμματισμός της οικιστικής ανάπτυξης και παραγωγή κατοικίας»
Γιάννης Αγγελίδης, Πολεοδόμος-Χωροτάκτης,
μέλος Μόνιμης Επιτροπής Χωροταξίας και Ανάπτυξης ΤΕΕ/ΤΚΜ
Ανάπτυξη γης και αξίες ακινήτων
11.20 «Πολεοδομικές & νομικές δεσμεύσεις στα
ακίνητα – Παρόδιες εγκαταστάσεις», Αριστείδης
Παπώτης, ΑΤΜ, μέλος Επιτροπής Εκτιμήσεων

Αξιών Ακινήτων ΣΔΑΤΜΒΕ
11.40 «Περιαστικοποίηση και αξίες ακινήτων.
Ευκαιρίες επένδυσης στα όρια της πόλης της
Θεσσαλονίκης», Νικόλας Καρανικόλας, ΑΤΜ, Λέκτορας ΑΠΘ, μέλος Επιτροπής Εκτιμήσεων Αξιών
Ακινήτων ΣΔΑΤΜΒΕ
12.00 «Εκτίμηση και διαχείριση εμπορικών κέντρων με χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS), Εφαρμογή στο MEDITERRANEAN
COSMOS Θεσσαλονίκης», Στέφανος Γιαννουλάκης, ΑΤΜ, μέλος Επιτροπής Εκτιμήσεων Αξιών
Ακινήτων ΣΔΑΤΜΒΕ
12.20 Διάλειμμα-καφές
Ο ρόλος των τραπεζών στην ανάπτυξη των ακινήτων και η συμβολή του μηχανικού
20.20 «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: Τράπεζες και εκτιμήσεις ακινήτων – Δείκτες τιμών ακινήτων»,
Αντώνης Παπαορφανός, ΠΜ, Υποδιευθυντής
Εκτιμήσεων ΕΤΕ
13.40 «ΕMPORIKI REAL ESTATE: Ο πολύπλευρος
ρόλος του εκτιμητή μηχανικού στο Real Estate
των τραπεζών», Παναγιώτης Γαλογάβρος, ΠΜ,
Εκπρόσωπος EMPORIKI REAL ESTATE, Περιφερειακού Γραφείου Θεσσαλονίκης
14.00 «EUROBANK PROPERTY SERVICES»

Projects ιδιωτικών εταιριών
14.30 «ΜΕΤΕΘ Α.Ε: Εκτιμήσεις ακινήτων στην
Ελλάδα σήμερα. Πεδίο δράσης και προβλήματα», Μαριάννα Γκόγκου, ΑΜ, Εκτιμήτρια, μέλος
ΕΛ.Ι.Ε., Στέλεχος ΜΕΤΕΘ Α.Ε
14.50 «ΓΕΚ – ΤΕΡΝΑ: Το ΒΙΠΑΘΕ ως μοντέλο
ανάπτυξης για τα επιχειρηματικά πάρκα», Στέλλα
Θεοχάρη, ΑΤΜ, μέλος ΕΛ.Ι.Ε, Στέλεχος Ομίλου
ΓΕΚ – ΤΕΡΝΑ
15.10 «HAVEN DEVELOPMENT: Προκλήσεις
στην προώθηση εξοχικής κατοικίας», Κωνσταντίνος Ιωακειμίδης, BA-MSc, Διευθύνων Σύμβουλος HAVEN DEVELOPMENT
15.30 «DANOS / BNP PARIBAS REAL ESTATE:
Μελέτη ανάπτυξης – εργαλείο αξιοποίησης ακινήτων», Φώφη Πασχαλίδου, Μηχανικός Έργων
Υποδομής ΤΕ, Διευθύντρια Γραφείου Θεσσαλονίκης DANOS / BNP PARIBAS REAL ESTATE
16.00 Συμπεράσματα - Συζήτηση - Προτάσεις
Πληροφορίες: Β. Αθανασιάδου, ΣΔΑΤΜΒΕ, τηλ.
2310 265 772 (18.30-21.30), sdatmbe@tee.gr,
Κυρ. Διαβολίτση, ΤΕΕ/ΤΚΜ, 2310 883100 (09.0015.00), kiriakid@central.tee.gr και στην ιστοσελίδα του Τμήματος www.tkm.tee.gr n

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ
Στη σύσταση ομάδας εργασίας, η οποία θα αναλάβει να αποτυπώσει το τοπίο γύρω από τα δημόσια έργα της Θεσσαλονίκης, σε συνάρτηση και
με την απασχόληση των μηχανικών-δημοσίων
υπαλλήλων, μετά το κλείσιμο της ΕΥΔΕ-ΠΑΘΕ,
συμφώνησαν να προχωρήσουν το ΤΕΕ/ΤΚΜ, η
ΕΜΔΥΔΑΣ, ο ΣΜΕΔΕΚΕΜ, ο ΣΠΕΔΕΘ, ο ΣΕΔΝΟ
και ο ΣΥΜΗΔΗΠΑΣ.
Στην ομάδα εργασίας θα συμμετέχουν δύο εκπρόσωποι του ΤΕΕ/ΤΚΜ, ενώ καθένας από τους
υπόλοιπους φορείς θα εκπροσωπείται από ένα
στέλεχος.
Η σχετική απόφαση ελήφθη στη διάρκεια συνάντησης εργασίας με τίτλο «Δημόσια Έργα στη
Θεσσαλονίκη και την Κ. Μακεδονία», που πραγματοποιήθηκε στο κτίριο του Τμήματος την 1η
Απριλίου.
Στη συνάντηση συμμετείχαν οι πρόεδροι του ΤΕΕ/
ΤΚΜ, Τάσος Κονακλίδης, της ΕΜΔΥΔΑΣ, Χρήστος
Μακρής, του ΣΜΕΔΕΚΕΜ, Βασίλης Κωνσταντινίδης, του ΣΠΕΔΕΘ, Γεώργιος Γάγαλης και του Συλλόγου ΥΠΕΧΩΔΕ, Γεώργιος Παπανικολάου.
Επίσης, παραβρέθηκαν: από το ΤΕΕ/ΤΚΜ ο πρόεδρος της Αντιπροσωπείας Κυριάκος Μουρατίδης,
ο Γενικός Γραμματέας Πάρις Μπίλλιας και τα μέλη
της ΔΕ Δημήτρης Μήτρου, Σωτήρης Πρέντζας,
Δώρα Μάνου, Πέτυ Πέρκα, οι αντιπρόεδροι του
συλλόγου ΠΕΧΩΔΕ, Γιάννης Γρηγοριάδης και της

ΠΟΜΗΤΕΔΥ, Γ. Κωστόπουλος, οι γενικές γραμματείς του Συλλόγου υπαλλήλων ΥΠΕΧΩΔΕ, Άγγελος
Πουσκούρης και του ΣΕΔΝΟ, Λεμονιά Καραγιώργη και ο ταμίας του Συλλόγου ΥΠΕΧΩΔΕ, Δημήτρης Βόζης.
Από πλευράς της ΣΥΜΗΔΗΠΑΣ παραβρέθηκε στη
συνάντηση η Ε. Μπαρμπαγιάννου, ενώ το «παρών» έδωσαν ακόμη ο σύμβουλος του Συλλόγου
ΥΠΕΧΩΔΕ, Χρήστος Κατσίλης και η Χρυσούλα
Θεοδωρίδου, εκ μέρους του Συλλόγου Πολιτικών
Μηχανικών. n
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ
n ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ
Ανακοίνωση του ΤΕΕ:
Εφαρμόστηκε ήδη από το σύστημα του ΤΕΕ ο
έλεγχος της ελάχιστης αμοιβής χωριστά για το
σύνολο των αμοιβών μελετών (εξαιρουμένου του
τοπογραφικού) και χωριστά για το σύνολο των
αμοιβών επιβλέψεων, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 3 παρ. 7 του ΠΔ 696/74 όπως ισχύει.
Τα παραπάνω αναφερόμενα θα ισχύσουν υποχρεωτικά μετά τις 30.4.2009.
Για περαιτέρω διευκρινίσεις, μπορείτε να επικοινωνείτε με το αρμόδιο τμήμα του ΤΕΕ (τηλ. κέντρο
210 3291206, fax 210 3291623).

n ΕΠΙΒΟΛΗ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 5% ΣΕ ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Aπάντηση του Τμήματος Επαγγελματικών Θεμάτων του ΤΕΕ/ΤΚΜ :
Σε απάντηση σχετικού ερωτήματός σας για το σύννομο ή μη της επιβολής έκπτωσης 5% σε αμοιβή
μελέτης που σας ανατέθηκε από το Δήμο Σιθωνίας, έχουμε να επισημάνουμε τα παρακάτω:
1. Με τον Ν.3316/2005 επήλθε μεταβολή στον
τρόπο αμοιβής των μελετητών για τις υπηρεσίες
εν γένει που ανατίθενται από τις Αρχές, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 παρ. 9.
2. Για όσες μελέτες ανατέθηκαν μετά τη θεσμοθέτηση του Ν.3316/05 και την έκδοση του Κανονισμού Προεκτιμώμενων αμοιβών μελετών
και συναφών υπηρεσιών δεν έχει εφαρμογή η
ΚΥΑ Γ2/1/161/31.10.1975 (ΦΕΚ Β’ 1253) όπως
αυτή αντικαταστάθηκε από την Δ17α/01/120/
Φ4.8/19.10.1988 (ΦΕΚ Β’ 761), στον βαθμό που
υπάγονται στις διατάξεις του. Μόνο για όσες μελέτες ανατέθηκαν με τον Ν.716/77 έχει εφαρμογή
η παραπάνω ΚΥΑ των Υπουργών Δημοσίων Έργων
και Οικονομικών, η οποία ορίζει τις κατώτατες
αμοιβές για μελέτες έργων του Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων, λόγω του ότι με ρητή διάταξη ο ίδιος ο νόμος προβλέπει τον υπολογισμό
των αμοιβών σύμφωνα με το Π.Δ. 696/74.
3. Διαφορετική εφαρμογή των επίμαχων αποφάσεων αποτελεί, κατά την άποψη μας, ευθεία
καταστρατήγηση του Ν.3316/2005 και των,
αναγκαστικού δικαίου, διατάξεων περί αμοιβών
μηχανικών πάνω στις οποίες στηρίχτηκε ο νέος
Κανονισμός Προεκτιμώμενων αμοιβών.
4. Με βάση τα παραπάνω είναι σαφές ότι η επιβολή έκπτωσης 5% στην αμοιβή της μελέτης που
σας ανατέθηκε από το Δήμο Σιθωνίας (5-3-2008
υπογραφή σύμβασης), αποτελεί καταστρατήγηση
του Ν.3316/2005.
Σε ενίσχυση των παραπάνω συντείνει και το αναλυτικά διατυπωμένο και νομικά τεκμηριωμένο
έγγραφο του Τ.Ε.Ε. προς τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ

κ. Γ. Σουφλιά, ο οποίος είναι ο εκ του νόμου εποπτεύων το Τ.Ε.Ε. υπουργός. Αντίγραφο του εγγράφου αυτού σας αποστέλλουμε προκειμένου να
το χρησιμοποιήσετε οπού χρειαστεί (π.χ. Δήμο
Σιθωνίας).
Η προτελευταία παράγραφος επισημαίνει τις ευθύνες του αναθέτοντος νομικού προσώπου έναντι του ζημιωθέντος και νομίζουμε ότι είναι ένα
σημείο που πρέπει να προβληματίσει το Δήμο
Σιθωνίας.

n ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΜΟΙΒΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ (ΔΙΟΙΚΗΣΗ) ΕΡΓΟΥ
΄Εγγραφο του ΤΕΕ/ΤΚΜ προς τον Υφυπουργό Οικονομικών κ. Αντώνη Μπέζα:
Με βάση τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος
το καθαρό εισόδημα γενικά προκύπτει μετά την
αφαίρεση από το ακαθάριστο εισόδημα των επαγγελματικών δαπανών, εφόσον βέβαια η καταβολή
τους αποδεικνύεται με νόμιμο φορολογικό στοιχείο και έχουν αναγραφεί στα βιβλία ΚΒΣ.
Ειδικά για τους ελεύθερους επαγγελματίες μηχανικούς στο άρθρο 49 παρ. 5 του νόμου 2238/1994
σχετικά με τους συντελεστές φορολογίας αναφέρεται:
«5. Κατ εξαίρεση, για αμοιβές αρχιτεκτόνων και
μηχανικών για τη σύνταξη μελετών και σχεδίων
οικοδομικών και λοιπών τεχνικών έργων, την επίβλεψη εκτέλεσής τους, τη διεύθυνση εκτέλεσης
(διοίκηση του έργου) και την ενέργεια πραγματογνωμοσυνών και διαιτησιών σχετικών με αυτά
τα έργα , το καθαρό εισόδημα εξευρίσκεται με
τη χρήση συντελεστή στις ακαθάριστες νόμιμες
αμοιβές τους, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται
και οι πάσης φύσεως τόκοι υπερημερίας λόγω
καθυστέρησης στην καταβολή των πιο πάνω αμοιβών ως εξής:
Α)……………….
Β)Είκοσι δύο τοις εκατό για μελέτη-επίβλεψη
χωροταξικών, πολεοδομικών, συγκοινωνιακών,
υδραυλικών έργων και για ακαθάριστες αμοιβές
από διεύθυνση εκτέλεσης έργου . Ειδικότερα ο
συντελεστής αυτός εφαρμόζεται στις παρακάτω
κατηγορίες μελετών:
α) χωροταξικές και ρυθμιστικές μελέτες
β) πολεοδομικές και ρυμοτομικές μελέτες
γ) μελέτες συγκοινωνιακών έργων (οδών, σιδηροδρομικών γραμμών μικρών τεχνικών έργων, έργων
υποδομής αερολιμένων και κυκλοφοριακές)
δ)μελέτες υδραυλικών έργων (εγγειοβελτιωτικών
έργων ,φραγμάτων υδρεύσεων και αποχετεύσεων).
ε) μελέτες οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας στ) Μελέτες λιμενικών έργων
ζ) Μελέτες γεωργικές (γεωργοοικονομικές –γεωργοτεχνικές εγγείων βελτιώσεων γεωργοκτηνοτροφικού προγραμματισμού, γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων )
η)Μελέτες αλιευτικές……………….»
Στην παραπάνω περίπτωση Β΄ του άρθρου αυτού
λοιπόν, προβλέπει ρητά στην επικεφαλίδα συντελεστή 22% για δύο ξεχωριστές περιπτώσεις

αμοιβών δηλαδή για μελέτη-επίβλεψη χωροταξικών, πολεοδομικών, συγκοινωνιακών, υδραυλικών έργων και για ακαθάριστες αμοιβές από
διεύθυνση εκτέλεσης έργου. Η ανάλυση που
ακολουθεί αφορά μόνο τις μελέτες και δεν έχει
καμία σχέση με τη διοίκηση έργων που είναι εξ
ορισμού μια τελείως διαφορετική εργασία από τις
μελέτες.
Κατά τον έλεγχο από τις Δ.Ο.Υ. πολλοί ελεγκτές
συνδέουν το θέμα των αμοιβών εκπόνησης μελετών με αυτό των αμοιβών από τη διεύθυνση εκτέλεσης έργου και θεωρούν προϋπόθεση εφαρμογής του συντελεστή 22% στις ακαθάριστες αμοιβές από τη διεύθυνση εκτέλεσης έργου, τη σύνταξη και της μελέτης του προς εκτέλεση έργου από
το ίδιο πρόσωπο που έχει αναλάβει τη διεύθυνση
εκτέλεσης αυτού.
Η ταυτόσημη ανάθεση εκπόνησης μελέτης και
ανάληψη της διοίκησης του έργου, όχι μόνο δεν
είναι απαραίτητη αλλά υπάρχει, συνήθως, διαφοροποίηση μελετητή και διευθύνοντα την εκτέλεση
του έργου.
Λόγω του ότι τα μέλη μας βρίσκονται σε διαρκή
αντιπαράθεση με τις κατά τόπους Δ.Ο.Υ. για το
θέμα αυτό, σας παρακαλούμε να μεριμνήσετε
ώστε να διευκρινιστεί και εγγράφως ότι ο συντελεστής για τις ακαθάριστες αμοιβές από διεύθυνση
εκτέλεσης έργου είναι 22%. Για εμάς, ως Τ.Ε.Ε.,
είναι σαφές ότι το παραπάνω προκύπτει και από
το γράμμα και το πνεύμα ( εννοιολογικά και συντακτικά ) της Β΄ περίπτωσης της 5ης παραγράφου του άρθρου 49 του Ν. 2238/94 . Νομίζουμε
ότι μόνο αυτό μπορεί να συμπεράνει κανείς από
τη διατύπωση « και για ακαθάριστες αμοιβές από
διεύθυνση εκτέλεσης έργου.» Αποτελεί δηλαδή
αυτοτελή αναφορά στις συγκεκριμένες αμοιβές
και κατά κανένα τρόπο δεν μπορεί να συνδεθεί
με τα όσα αναλυτικά αναφέρονται για μελέτες και
μόνο, παρακάτω στο συγκεκριμένο άρθρο.
Ευελπιστώντας στην κατανόηση σας, περιμένουμε απάντηση σας το συντομότερο δυνατό.

n ΤΕΛΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
Έγγραφο ΝΑΘ-Τμήμα πολεοδομίας Δ. Θεσ/νικης
(ΑΠ. 29/ΔΘ/οικ. 3419/1/4/2009)
Aποφασίζουμε:
1. Ο επιτόπου έλεγχος των οικοδομών, πριν την
τελική θεώρηση των αντιστοίχων οικοδομικών
αδειών για σύνδεση με τα δίκτυα παροχών κοινής ωφέλειας, θα γίνεται σε όλες τις κατασκευές
των οποίων η οικοδομική άδεια εκδίδεται από
01.04.2009 και μετά.
2.Ηαπόφασημεαρ.πρωτ.29/οικ70466/18.12.2007
της Δ/νσης Πολεοδομίας Θεσσαλονίκης θα τηρείται ανελλιπώς δεδομένου ότι είχε ανακοινωθεί
και δημοσιοποιηθεί έγκαιρα.
3. Σε περιπτώσεις απομεμακρυσμένων κατασκευών και κατά την κρίση του Προϊσταμένου του
Τμήματος Πολεοδομίας Δυτικής Θεσσαλονίκης
μπορεί να ζητείται η κατάθεση φωτογραφιών του
κτιρίου υπογεγραμμένων από τους επιβλέποντες
τεχνικούς. n
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ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ
της Ρένας Παπασπύρου,
με τίτλο «Flashback»,
2 Απριλίου – 10 Μαΐου
2009, Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης
(Εγνατία 154), Θεσσαλονίκη.

1 MAΪOY 2009

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ

ΕΚΘΕΣΗ κέρινων
ομοιωμάτων από το
Μουσείο της Αγίας
Πετρούπολης, 18 Μαρτίου – 16 Ιουνίου 2009,
Δήμος Θεσσαλονίκης,
περιστύλιο κινηματοθέατρου «Αριστοτέλειον»
(Εθν. Αμύνης 2), Θεσσαλονίκη.

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

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

ΜΟΝΙΜΗ ΕΚΘΕΣΗ, με
θέμα «Ανάδειξη της αθλητικής ιστορίας και του
ολυμπιακού πνεύματος.
Ολυμπιακοί Αγώνες»,
Ολυμπιακό Μουσείο (3ης
Σεπτεμβρίου & Αγ. Δημητρίου), Θεσσαλονίκη.
ΕΚΘΕΣΗ γλυπτικής, κατασκευών και χαρακτικής μελών του Συλλόγου
Εικαστικών Καλλιτεχνών
Β.Ε.(ΣΚΕΤΒΕ), 27 Απριλίου – 19 Μαΐου 2009,
Κέντρο Αρχιτεκτονικής ΔΘ
(Αγγελάκη), Θεσσαλονίκη.

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

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ «Βασιλιάς Ληρ»
του Ουίλλιαμ Σαίξπηρ,
28 Φεβρουαρίου – 24
Μαΐου 2009, ΚΘΒΕ,
Βασιλικό Θέατρο, Θεσσαλονίκη.

ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ με τίτλο «Greatest
Kitsch 2009. To κιτς
σήμερα» 15 Απριλίου
- 10 Μαΐου 2009, Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης
Θεσσαλονίκης σε
συνεργασία περιοδικό
«Παράλλαξη», Κ.Σ.Τ.Θ.
(Αποθήκη Β1, Λιμάνι),
Θεσσαλονίκη.

ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ «1Χ4» με 4
έργα σε εναλλασσόμενο ρεπερτόριο: «Που
είναι ο Τάσος που Ερωτεύτηκα;» της Χαρούλας Αποστολίδου, «2η Ευκαιρία» του
Γιώργου Ηλιόπουλου, «Σαν τα Σκυλιά» του
Ρίτσαρντ Ζάϊντλικ και «Επιστροφή στον
Παράδεισο» του Φίλιπ Ρίντλεϊ, 22 Απριλίου
- 24 Μαΐου 2009, Μικρό Θέατρο της Μονής
Λαζαριστών, 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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ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ «Μικρά συζυγικά εγκλήματα» του Έρικ-Εμάνουελ Σμιτ, 7 Απριλίου - 17 Μαΐου 2009, Θέατρο Σοφούλη (Σοφούλη & Τραπεζούντος), Θεσσαλονίκη.

ΕΚΘΕΣΗ του Νάκη Παναγιωτίδη, με τίτλο “La forza
del sogno” – «η δύναμη του ονείρου», 2 Απριλίου
- 5 Μαΐου 2009, γκαλερί Artis Causa (Μητροπόλεως
97), Θεσσαλονίκη.
ΕΚΘΕΣΗ με τίτλο
«Γιάννης Μόραλης, σχέδια 1934
-1994», 9 Απριλίου
– 28 Ιουνίου 2009,
Μορφωτικό Ίδρυμα
Εθνικής Τραπέζης,
με τη συνεργασία
της γκαλερί Ζουμπουλάκη, Πολιτιστικό Κέντρο ΜΙΕΤ
(Βασ. Όλγας 108),
Θεσσαλονίκη.

ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ της Τάνιας Δημητρακοπούλου, με τίτλο «Θάλασσες», 5 – 31 Μαΐου 2009, αίθουσα τέχνης ATRION (Τσιμισκή 94), Θεσσαλονίκη.

ΕΚΘΕΣΗ (κατασκευή, εγκατάσταση, φωτογραφία
και video) της Αλεξάνδρας Χαριτίδου, με τίτλο «Αποτυπώματα», 2 Απριλίου - 15 Μαΐου 2009, γκαλερί
ΖΗΤΑ-ΜΙ (Πρ. Κορομηλά 1), Θεσσαλονίκη.

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ «Ο Ερωτευμένος Πειρατής» του
Θέμη Μουμουλίδη, 20
Νοεμβρίου 2008 - 22
Μαΐου 2009, ΚΘΒΕ
– Παιδική Σκηνή, Βασιλικό Θέατρο, Θεσσαλονίκη.

ΕΚΘΕΣΗ του Αντώνη Μιχαηλίδη, με τίτλο «Αντικείμενα της καθημερινότητας», 2 Απριλίου - 15 Μαΐου
2009, γκαλερί Λόλα Νικολάου (Ν. Εγνατία 224),
Θεσσαλονίκη.

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ των Βασίλη Αβραμίδη και Στέλιου Αυγέρη,
11 Απριλίου – 5 Μαΐου 2009, Tsatsis Projects Artforum (Μητροπόλεως 12), Θεσσαλονίκη.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ των Δημήτρη Μεράντζα
και İrfan Őnűrmen, με τίτλο «Διασταυρώσεις /
Intersections», 2 Απριλίου - 31 Μαΐου του 2009,
Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Μονή Λαζαριστών, Θεσσαλονίκη.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ με θέμα
«Accounting for site
effects using f0 &
Vsz based spectral
amplification functions»,
με ομιλητή τον Héloïse
Cadet, Geotechnical
Engineer, PhD Engin.
Seismology, 13
Μαΐου 2009, ΙΤΣΑΚ σε
συνεργασία με το MARIE
CURIE RESEARCH
FELLOWSHIPS project
TOK-DEV αίθουσα
διαλέξεων του ΙΤΣΑΚ,
(Γεωργικής Σχολής 46,
2ος όροφος, Φοίνικας),
Θεσσαλονίκη.

ΗΜΕΡΙΔΑ με τίτλο «Επιχειρηματική Αποστολή
στην Ελλάδα. Εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια»,
στο πλαίσιο Συμποσίου
– Επιχειρηματικών
συναντήσεων (18-21/05),
18 Μαΐου 2009, Ελληνογερμανικό Εμπορικό και
Βιομηχανικό Επιμελητήριο και ΤΕΕ/ΤΚΜ, Hotel
Nikopolis (Ασκληπειού
16- 18, Πυλαία), 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
Ενέργειας, Ανάλυσης
Κύκλου Ζωής και Αειφορίας», 4 – 6 Ιουνίου 2009,
ELCAS σε συνεργασία με
την Ευρωπαϊκή δράση
COST C24 - COSTeXergy
και το UNEP/SETAC Life
Cycle Initiative, Νίσυρος.
ΗΜΕΡΙΔΑ με τίτλο «Νομιμοποίηση” των ημιυπαίθριων χώρων», 18 Μαΐου
2009, ΤΕΕ σε συνεργασία
με το Δικηγορικό Σύλλογο
Αθηνών, την Ένωση
Δικαστικών Λειτουργών
του Συμβουλίου της
Επικρατείας (ΕΔΑΣτΕ) και
την Επιστημονική Εταιρία
Πολεοδομικού και Χωροταξικού Δικαίου (ΕΕΠΧΔ),
αίθουσα τελετών του ΔΣΑ
(Ακαδημίας 60), Αθήνα.

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ με τίτλο «Διαχείριση και αξιοποίηση ακινήτων.
Επενδύσεις - Προοπτικές», 11
& 12 Μαΐου 2009, ΤΕΕ/ΤΚΜ
- Σύλλογος Διπλωματούχων
Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών Β. Ε. & Τμήμα ΑΤΜ του
ΑΠΘ, ξενοδοχείο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΠΑΛΛΑΣ, Θεσσαλονίκη.
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G.I.S. ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΘΕΣΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ
ΤΙΤΛΟΣ
Ανάπτυξη Συστήματος
Γεωγραφικών
Πληροφοριών (G.I.S)
στη Δ/νση Τοπογραφίας
και ειδικών εφαρμογών
στις Τεχνικές Υπηρεσίες
του Δήμου
Θεσσαλονίκης.
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ανοικτός διεθνής
διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές.

n ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Το έργο είχε σαν στόχο :
• Την ανάπτυξη και εγκατάσταση νέων ειδικών
εφαρμογών, οι οποίες θα οργανώνουν το πληροφοριακό υλικό και τις υπηρεσίες που σχετίζονται με
γεωπληροφοριακά, πολεοδομικά ή άλλα δεδομένα, τα οποία διαχέονται μέσω αντίστοιχων εφαρμογών και δικτύων προς τους πολίτες, τους χρήστες
των υπηρεσιών του Δήμου, τις επιχειρήσεις και τις
Δημόσιες ή ιδιωτικές Υπηρεσίες και Οργανισμούς.
Οι εφαρμογές που ενσωματώνει το Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών (G.I.S), είναι με τη σειρά
εμφάνισής τους στη διαδικτυακή εφαρμογή:

ταυτόχρονα την περιγράφει στην αριστερή πλευρά
της ιστοσελίδας με κόμβους, οι οποίοι μπορούν, αν
κάποιος τοποθετήσει το ‘χεράκι’ πάνω στον κόμβο,
να εμφανιστούν σε μεγένθυση.
3. ΣΗΜΕΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

σίες (οικόπεδα – οικοδομικά τετράγωνα ) των τριών
(3) Πράξεων Εφαρμογής που έχουν κυρωθεί στο
Δήμο Θεσσαλονίκης. Ο εντοπισμός αυτός γίνεται με
τρεις τρόπους :
1. Γνωρίζοντας τον αριθμό της αρχικής ιδιοκτησίας,
2. Γνωρίζοντας το όνομα του τελικού ιδιοκτήτη, και
τέλος
3. Γνωρίζοντας τον αριθμό του τελικού Οικοδομικού
Τετραγώνου.
Ένας κόκκινος δείκτης αναβοσβήνει για λίγα δευτερόλεπτα υποδεικνύοντας τη ζητούμενη ιδιοκτησία. Στην περίπτωση που γνωρίζει κάποιος το όνομα το ιδιοκτήτη και αρχίζει να το πληκτρολογεί, το
σύστημα αυτόματα προτείνει ονόματα που αρχίζουν
από τα αρχικά γράμματα που έχει πληκτρολογήσει
ο χρήστης.

1. ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
Δήμος Θεσσαλονίκης
ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Δ/νση Τοπογραφίας
Τμήμα Αποτυπώσεων
Υψομέτρων &
Πολεοδομικών
Εφαρμογών.
ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΥΧΟΥΣ
ΠΡΟΚHΡYΞΗΣ
Φωκυλίδης Χρήστος
Πολιτικός Μηχανικός
Αβδελλίδης Δημήτριος
Τοπογράφος Μηχανικός
Μισιρλόγλου Συμεών
Τοπογράφος Μηχανικός
ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Εγγλέζος Κων/νος
Δημοτικός Σύμβουλος
Μισιρλόγλου Συμεών
Τοπογράφος Μηχανικός
Ανδρεοπούλου Κων/νιά
Γεωπόνος
ΧΡΟΝΟΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2008

Ο εντοπισμός μιάς διεύθυνσης γίνεται, είτε γνωρίζοντας τον αριθμό του δρόμου είτε όχι. Μπορεί
η πληκτρολόγηση να γίνεται είτε σε ελληνικά είτε
σε αγγλικά. Πληκτρολογώντας ο χρήστης τα αρχικά
γράμματα της οδού, το σύστημα εμφανίζει τις οδούς
εκείνες που αρχίζουν από αυτά τα γράμματα, οπότε
μπορεί να διαλέξει, από τη λίστα που εμφανίζεται,
το δρόμο που θέλει. Ο τρόπος αυτός θεωρείται ο
πιο ενδεδειγμένος, διότι τα ονόματα των δρόμων
έχουν καταχωρηθεί στη Βάση με ένα συγκεκριμένο
τρόπο, οπότε είναι καλύτερα ο χρήστης να επιλέγει
έναν δρόμο έτσι όπως τον προτείνει το σύστημα.
Στη συνέχεια, αφήνοντας ένα κενό, πληκτρολογεί
τον αριθμό του δρόμου, αν τον γνωρίζει, ή το σύμβολο ‘&’ με σκοπό να βρει μία διασταύρωση, από
αυτές που του προτείνει το σύστημα.
2. ΠΛΟΗΓΗΣΗ

ΧΡΟΝΟΣ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ
31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2008
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
80 % Ευρωπαϊκό
Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
& 20 % Εθνικοί πόροι
ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ
635.568,00 €
756.325,92 €
(με Φ.Π.Α)

Η πλοήγηση έχει σκοπό να οδηγήσει το χρήστη,
μέσω της πιο σύντομης διαδρομής, από ένα σημείο (αφετηρία) προς ένα άλλο (προορισμός), πάντα μέσα στην περιοχή του Δήμου Θεσσαλονίκης.
Μπορεί η πληκτρολόγηση να γίνεται είτε σε ελληνικά είτε αγγλικά. Η εφαρμογή της πλοήγησης είναι
ιδανική για κάποιον που θέλει να οδηγηθεί από ένα
σημείο ενδιαφέροντος σε ένα άλλο. Τη βέλτιστη
διαδρομή την απεικονίζει το σύστημα πάνω στο
χαρτογραφικό υπόβαθρο με μία μπλε γραμμή και

5. ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ
Αφορά τη δημιουργία ψηφιακού και διαδικτυακού
οδηγού πόλης Θεσσαλονίκης, με ιστορικά, πολιτιστικά, ιατρικά, εκπαιδευτικά, τουριστικά κ.ά. σημεία ενδιαφέροντος, επάνω σε ψηφιακούς διαδραστικούς χάρτες του Δ.Θ., με σχετικές πληροφορίες
πολυμέσων και βέλτιστες διαδρομές πρόσβασης.
Στα σημεία ενδιαφέροντος έχει κατηγοριοποιηθεί
ένας μεγάλος αριθμός από πληροφορία χρήσιμη
για το δημότη του Δ.Θ. και όχι μόνο. Τα συγκεκριμένα σημεία σε συνδυασμό με την εύρεση της διεύθυνσης και την πλοήγηση που μπορεί ο χρήστης
να κάνει θέτοντας αφετηρίες και προορισμούς,
αποτελούν ένα σημαντικό εργαλείο για τον τουρίστα – επισκέπτη της πόλης μας, είτε είναι Έλληνας πολίτης είτε όχι. Στην εφαρμογή αυτή επίσης,
μπορεί ο Μηχανικός-χρήστης, που ενδιαφέρεται
να βρεί τα πολυγωνομετρικά σημεία της περιοχής
όπου πρόκειται να μετρήσει, να επιλέξει την κατηγορία των «Γεωδαιτικών Σημείων Αναφοράς» και
σε συνεργασία με την εφαρμογή του «Εντοπισμού
Δ/νσης» να πάρει από το σύστημα τις συντεταγμένες των ¨στάσεων¨ που τον ενδιαφέρουν ή που
έχει εντοπίσει στο πεδίο. Αντίστοιχα, μπορεί η παραπάνω διαδικασία να γίνει και για τις Υψομετρικές
αφετηρίες και τα Τριγωνομετρικά.
4. ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Αφορά την ψηφιακή και διαδικτυακή οργάνωση
και παροχή στο κοινό, των σχεδίων, διαγραμμάτων,
πινάκων και των σχετικών εγγράφων και στοιχείων, των Πράξεων Εφαρμογής των περιοχών Επέκτασης Κηφισιάς και Τροχιοδρομικών του Δ.Θ., με
δυνατότητα μελλοντικών εντάξεων στην εφαρμογή
νέων Επεκτάσεων του Σχεδίου Πόλεως Θεσσαλονίκης (π.χ. Επέκταση Κρυονερίου, Λαχανοκήπων
κ.λ.π.). Στη διαδικασία των Πράξεων Εφαρμογής,
ο χρήστης μπορεί να εντοπίσει τις τελικές ιδιοκτη

Στους Μηχανικούς και ειδικότερα στους Τοπογράφους Μηχανικούς, απαραίτητο στοιχείο για την
εργασία τους στο πεδίο είναι η εύρεση Τριγωνομετρικών, Πολυγωνομετρικών σημείων και Υψομετρικών Αφετηριών. Τα Τριγωνομετρικά σημεία
έχουν καταχωρηθεί με το όνομα το οποίο είναι ευρέως γνωστά στους Τοπογράφους Μηχανικούς που
δραστηριοποιούνται στην περιοχή του Δ.Θ. και τα
πολυγωνομετρικά σημεία (στάσεις) έχουν καταχωρηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε όταν ο χρήστης πληκτρολογήσει ένα ‘s’ ή ‘S’ και τον αριθμό της στάσης,
τότε το σύστημα θα του δώσει τις συντεταγμένες
στο σύστημα του Δ.Θ., αυτές δηλαδή τις τιμές που
χρησιμοποιούν μέχρι και σήμερα οι Mηχανικοί για
τις διάφορες εφαρμογές τους. Τέλος, σχετικά με
τις Υψομετρικές αφετηρίες (Reper), ο χρήστης θα
πρέπει να πληκτρολογήσει ένα ‘r’ ή ‘R’ και το σύστημα θα του προτείνει μία λίστα με τα Repers που
ανακαλεί από τη Βάση του, από τα οποία θα πρέπει
να διαλέξει ο χρήστης. Η συγκεκριμένη εφαρμογή
δίνει τη δυνατότητα της εύρεσης αυτών ακριβώς
των στοιχείων, σε συνδυασμό πάντα με το σημείο
που θέλει κάποιος να αποτυπώσει και που βρίσκει ο χρήστης με τον εντοπισμό της διεύθυνσης.

Το σύστημα επίσης, δίνει τη δυνατότητα να παίρνει
κάποιος και συντεταγμένες σε ΕΓΣΑ’ 87, ορίζοντας
ένα σημείο, πατώντας απλά ένα δεξί κλικ, πάνω στο
υπόβαθρο και μάλιστα δίνει τη δυνατότητα του τελευταίου zoom που είναι σε κλίμακα 1/1250 και που
απεικονίζει την τοπογραφική αποτύπωση που έγινε
από την Δ/νση Τοπογραφίας – Τμήμα Αποτυπώσεων, Υψομέτρων & Πολεοδομικών Εφαρμογών του
Δ.Θ. τα τελευταία 15 χρόνια.

8. ΖΩΝΕΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

6. ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ - ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ & ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ

Με αυτή την πληροφορία ο πολίτης μπορεί να ενημερωθεί για το που μπορεί να παρκάρει στο κέντρο
της πόλης και ταυτόχρονα πληροφορείται και για
τους αριθμούς των θέσεων, όσον αφορά τις θέσεις
στάθμευσης των αυτοκινήτων και των δικύκλων. Για
να εμφανιστούν οι αριθμοί των θέσεων θα πρέπει
να ενεργοποιείται η επιλογή «Ζώνες Ελεγχόμενης
Στάθμευσης».
9. ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Με αυτή την πληροφορία ο πολίτης μπορεί να ενημερωθεί για τις διαδρομές των λεωφορείων και τη
χωρική θέση των στάσεων.
Αφορά την ανάπτυξη ειδικής διαδικτυακής εφαρμογής ενταγμένης στο ευρύτερο Γεωγραφικό
Σύστημα Πληροφοριών, βάσει της οποίας θα
μπορεί να πληροφορείται ο κάθε πολίτης - και
μέσω του διαδικτύου -κάποια πιο τεχνικά στοιχεία που έχουν σχέση με τα Ρυμοτομικά Διατάγματα, τις Πράξεις Τακτοποίησης και τις Χρήσεις
Γης & τους Όρους δόμησης. Το μόνο που έχει
να κάνει ο χρήστης είναι να διαβάσει το κείμενο-οδηγίες που του δίνει η ανάλογη επιλογή
και αφού ορίσει το σημείο που θέλει, τότε μπορεί
να ερευνήσει, μέσω του συστήματος, ποια είναι
εκείνα τα Διατάγματα, οι Πράξεις Τακτοποίησης,
οι Χρήσεις Γης και οι Όροι Δόμησης που αφορούν
το σημείο που όρισε. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι,
έχουν σαρωθεί, ψηφιοποιηθεί και γεωαναφερθεί
1020 Διατάγματα Ρυμοτομίας του Δ.Θ. που περιλαμβάνουν 1216 διαγράμματα και 610 Φ.Ε.Κ. Επίσης, έχουν σαρωθεί, ψηφιοποιηθεί και γεωαναφερθεί 4842 Πράξεις Τακτοποίησης του Δ.Θ. με τα
σχετικά συνοδευτικά έγγραφά τους που ήταν: 4751
διαγράμματα, 4777 λεκτικά και 6486 αποφάσεις.

10. ΑΓΓΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
Η εύρεση διεύθυνσης, η πλοήγηση και τα Σημεία
Ενδιαφέροντος έχουν μεταφραστεί και στα αγγλικά,
ώστε και ο τουρίστας που επισκέπτεται την πόλη μας
να μπορεί να πληροφορηθεί για τα αξιοθέατά της.
Στο τελευταίο zoom της εφαρμογής εμφανίζονται οι
δρόμοι (αριθμούνται περίπου στους 2500 δρόμους)
με Ελληνικά διότι, σε αυτή τη μορφή υπάρχουν στην
τοπογραφική αποτύπωση της Δ/νσης Τοπογραφίας
και οποιαδήποτε προσπάθεια αυτόματης μετάφρασης τους θα δημιουργούσε προβλήματα.

7. ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Για την επεξεργασία των διαγραμμάτων σε pdf μορφή (Ρυμοτομικά Διατάγματα, διαγράμματα Πράξεων Τακτοποίησης) θα πρέπει ο χρήστης να έχει το
λιγότερο έναν Adobe Reader 8 (www.adobe.com/
reader), που μπορεί και να τον προμηθευτεί από
το προαναφερόμενο link. Αφού βρει το επιθυμητό pdf, τότε έχει τη δυνατότητα να το αποθηκεύσει
στον υπολογιστή του και να το διαχειριστεί με τo
παραπάνω λογισμικό, όπου υπάρχει και η επιλογή
View -> Rotate View με την οποία μπορεί ο χρήστης να περιστρέψει την εικόνα που έχει «κατεβάσει» από το σύστημα, αν χρειάζεται. Το διάγραμμα
που θα αποθηκεύεσει ο χρήστης στον υπολογιστή
του μπορεί και να το εκτυπώσει, αφού διατηρήσει
την κλίμακα και χωρίς να επιβάλλει κάποιο zoom
στην εικόνα.
Τα διαφορετικά συστήματα τα οποία αποτελούν
τμήματα του Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών (G.I.S) στη Δ/νση Τοπογραφίας και των
ειδικών εφαρμογών στις τεχνικές υπηρεσίες του
Δήμου Θεσσαλονίκης, είναι τα ακόλουθα:

\
Μέσω της λειτουργίας αυτής, ο χρήστης μπορεί να
‘κατεβάσει’ στον υπολογιστή του την ανάλογη αίτηση
που θέλει να καταθέσει στο Δ.Θ. και που έχει σχέση
με τη Δ/νση Τοπογραφίας και τη Δ/νση Μελετών Αρχιτεκτονικών Έργων, να τη συμπληρώσει και να την
καταθέσει στο Δήμο Θεσσαλονίκης.

11. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ PDF

1. Ηλεκτρονική Σελίδα (Internet Site) πρόσβασης
στις Εφαρμογές Σ.Γ.Π.
Η πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες και εφαρμογές του Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών
(G.I.S) στη Δ/νση Τοπογραφίας και των ειδικών εφαρμογών στις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου Θεσσαλονίκης, γίνεται μέσω Internet (http://gis.thessaloniki.
gr) ή ενεργοποιώντας σύνδεσμο (Link) από το επίσημο site του Δ.Θ. www.thessalonikicity.gr.
2. Σύστημα Διαχείρισης Γεωπληροφοριακών Δεδομένων και Σχεσιακών Βάσεων.
Η λειτουργία του ολοκληρωμένου περιβάλλοντος
εξυπηρέτησης του πολίτη, απαιτεί τη διακίνηση
και παρακολούθηση μεγάλου όγκου πληροφοριών δεδομένων και ψηφιακών υποβάθρων. Στα
πλαίσια του έργου έγινε η εγκατάσταση στο Δήμο
Θεσσαλονίκης, ενός ολοκληρωμένου Συστήματος
Διαχείρισης Γεωπληροφοριακών Δεδομένων και
Σχεσιακών Βάσεων Δεδομένων που συγκεντρώνει
όλες τις λειτουργίες που απαιτούνται για την εύκολη, αυτοματοποιημένη και αποδοτική διαχείριση
των ψηφιακών υποβάθρων χαρτών και φωτογραφιών καθώς και των αντίστοιχων δεδομένων που
απαιτούνται ανά εφαρμογή και τα οποία αποτελούν
κομμάτι της επιχειρησιακής πληροφορίας των
υπηρεσιών του Δήμου που σήμερα διατίθεται σε
διάφορες μορφές (έντυπη-ηλεκτρονική) και διακινείται δια μέσου διαφορετικών μέσων.
3. Κεντρικό Σύστημα Αποθήκευσης Δεδομένων
- Διαχείρισης Σ.Γ.Π. – Web παροχή δεδομένων &
διαχείριση αδειών χρήσης εφαρμογών G.I.S.
Για την ευέλικτη και αποδοτική λειτουργία του Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών (G.I.S) στη
Δ/νση Τοπογραφίας και των ειδικών εφαρμογών
στις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου Θεσσαλονίκης,
εγκαταστάθηκε ένα κεντρικό σύστημα αποθήκευσης και διαχείρισης των δεδομένων. Το σύστημα
διαχωρίζεται λογικά σε δύο υποσυστήματα. Στο
πρώτο υποσύστημα, αποθηκεύονται τα ψηφιακά
γεωγραφικά δεδομένα, τοπογραφικά υπόβαθρα,
χάρτες και φωτογραφίες τα οποία είναι προσπελάσιμα από συγκεκριμένη κατηγορία διαχειριστών
και ανανεώνονται, όταν οι συγκεκριμένοι αρμόδιοι
διαχειριστές κρίνουν απαραίτητο. Στο δεύτερο υποσύστημα, αποθηκεύονται τα δεδομένα που απεικονίζονται και που συνοδεύουν τα γεωγραφικά δεδομένα που σχετίζονται με τις απαιτήσεις της κάθε
ηλεκτρονικής υπηρεσίας /εφαρμογής, ανάλογα
με τη Δημοτική Υπηρεσία στην οποία ανήκουν. Τα
δεδομένα αυτά αποτελούν, είτε κομμάτι της επιχειρησιακής πληροφορίας και των διαδικασιών των
υπηρεσιών του Δήμου και διατίθενται σε διάφορες
μορφές (έντυπη-ηλεκτρονική), είτε δεν υπάρχουν
καθόλου και πρέπει να δημιουργηθούν και να αποθηκευτούν στο σύστημα στην κατάλληλη σε ψηφιακή μορφή.
Το WEB GIS είναι σχεδιασμένο να δίνει και πληροφορίες σχετικά με τον Οδηγό πόλης και στην Αγγλική γλώσσα.
n ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ
Η προθεσμία εκτέλεσης του Έργου άρχισε στις 0101-2008 και η Συμβατική Διάρκειά του ήταν δέκα
(10) μήνες. Αναλυτικά οι Φάσεις υλοποίησης του Έργου που ακολουθήθηκαν περιγράφονται παρακάτω:
Στη Φάση Α’ και σε διάστημα ενός (1) μηνός από
την υπογραφή της Σύμβασης του Έργου, ο Ανάδοχος κατέθεσε τη Μελέτη Εφαρμογής, το αναλυτικό
πρόγραμμα εκτέλεσης και το Πρόγραμμα Ποιότητας του Έργου. Στη συνέχεια, μετά την παραλαβή
της προηγούμενης Φάσης, ακολούθησε η Φάση Β΄,
της οποίας οι ενέργειες ολοκληρώθηκαν σε χρονικό διάστημα οκτώ (8) ημερολογιακών μηνών και
στο οποίο ο Ανάδοχος παρέδωσε και εγκατέστησε
τον απαιτούμενο εξοπλισμό στις εγκαταστάσεις
του Δ.Θ.(Δ/νση Τοπογραφίας), εκπόνησε Σχέδιο
Μετάπτωσης, ανέπτυξε το σύστημα, παρέδωσε
πλάνο εκπαίδευσης των χρηστών το οποίο και
εκτελέστηκε και τέλος διενέργησε τους απαραίτητους ελέγχους του συστήματος στην ολότητα του.
Στη Φάση αυτή περιλαμβάνονταν επίσης και ο ένας
(1) μήνας Πιλοτικής Λειτουργίας του Συστήματος.
Το τέλος της Φάσης Β΄ και η παραλαβή της από το
Δ.Θ., σηματοδότησε την έναρξη της Φάσης Γ΄ (ένταξη
του συστήματος σε πλήρη παραγωγική λειτουργία), η
οποία διήρκησε ένα (1) μήνα. Με το τέλος της Φάσης
Γ΄, έγινε και η Οριστική Παραλαβή του. n
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Το έργο ανατέθηκε,
ύστερα από ανοικτό διεθνή διαγωνισμό, στην
ένωση των παρακάτω
εταιρειών:
ΑΚΜΗ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
TERRA.
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ΤΡΙΠΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ
TOP-100
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ
Μπορεί η παγκόσμια οικονομική κρίση –σε συνδυασμό και με άλλους παράγοντες- να έχει «γονατίσει» τον κλάδο της οικοδομής στην Ελλάδα τους
τελευταίους μήνες, αλλά η χώρα μας κατόρθωσε
να έχει εκπροσώπηση –και μάλιστα τριπλή- στη
φετινή λίστα με τις 100 μεγαλύτερες κατασκευαστικές της Ευρώπης, βάσει τζίρου.
Βέβαια, για να βάλουμε τα πράγματα στη θέση
τους, πρέπει να διευκρινίσουμε ότι η συγκεκριμένη λίστα, που καταρτίστηκε από τη Deloitte &
Touche, βασίστηκε στα έσοδα του οικονομικού
έτους 2007 (και άρα δεν έχει αποτυπώσει τις επιπτώσεις της διεθνούς ύφεσης).
Συγκεκριμένα, στη λίστα περιλαμβάνεται η ΕΛΛΑΚΤΩΡ στην 83η θέση και η J&P Άβαξ στην 90η,
ενώ η τρίτη ελληνική συμμετοχή είναι αυτή της
Τεχνικής Ολυμπιακής, η οποία παραδόξως φιγουράρει 35η, παρά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει
σε επίπεδο ομίλου. Συνολικά, η Ελλάδα κατέλαβε
την όγδοη θέση, μαζί με τις χώρες Αυστρία, Βέλγιο, Δανία, Ιρλανδία και Φιλανδία.
Την πρωτοκαθεδρία διατηρούν για ακόμη μια φορά
οι γαλλικές εταιρίες (με τις VINCI και Bouygues
στην πρώτη και δεύτερη θέση), ενώ ακολουθεί η
γερμανική HOCHTIEF AG στην τρίτη.
Πάντως, σε εθνικό επίπεδο, του ευρωπαϊκού
κλάδου κατασκευών εξακολούθησε να ηγείται το
Ηνωμένο Βασίλειο με 28 εταιρίες, ακολουθούμενο
από την Ισπανία (11) και την Ολλανδία (10).
Συνολικά 75 από τις 100 εταιρίες παρουσίασαν
μέση αύξηση του κύκλου εργασιών που προήλθε
από κατασκευές κατά 288 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, εμφάνισαν μέση αύξηση του καθαρού κέρδους από κατασκευές κατά 4,6%, σε σχέση με το
προηγούμενο οικονομικό έτος.
Οι εταιρίες με τζίρο μικρότερο των 5 δισ. ευρώ παρουσίασαν υψηλότερο καθαρό περιθώριο κέρδους
σε σχέση με τις μεγαλύτερες πολυεθνικές. Ωστόσο, το μέσο καθαρό περιθώριο κέρδους όλων των
εταιριών μειώθηκε σε σχέση με το 2006.
Στο πλαίσιο της έκθεσης –και παρά το γεγονός ότι
αυτή έλαβε υπόψη οικονομικά μεγέθη του 2007εξετάστηκαν και οι επιπτώσεις της παγκόσμιας
οικονομικής κρίσης στον κλάδο των κατασκευών,
οι οποίες αναμένεται ότι θα γίνουν περισσότερο
αισθητές στους επόμενους 12-18 μήνες.
Σε πρώτη φάση, το ανεκτέλεστο έργο των κατασκευαστικών εταιριών εκτιμάται ότι θα τις «τροφοδοτήσει» ώστε να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις για ένα μικρό χρονικό διάστημα, προτού η
κατασκευαστική δραστηριότητα ακολουθήσει την
πτωτική πορεία του ΑΕΠ. n

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ
ΓΙΑ ΕΚΤΑΣΕΙΣ 32+1.000 ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ
Το θέμα της παραχώρησης έκτασης 32 στρεμμάτων από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης προς
την Ιερά Μονή Θεσσαλονίκης, προκειμένου να
ανεγερθεί Ίδρυμα Περιθάλψεως Χρονίως Πασχόντων, συζήτησε –σε έκτακτη συνεδρίασή του στις
18/3- το δημοτικό συμβούλιο Πανοράματος.
Όπως τονίζεται σε σχετικό ψήφισμα, το δημοτικό
συμβούλιο θεωρεί αυτονόητη την πλήρη συμμόρφωση των κατασκευαστικών εργασιών με τις νόμιμες προϋποθέσεις δημιουργίας και τους όρους
οικοδόμησης ενός τέτοιου ιδρύματος στη συγκεκριμένη έκταση, λόγω του δασικού χαρακτήρα της.
Επί τη ευκαιρία, το δημοτικό συμβούλιο ζητά εκ
νέου να αρθεί παλαιότερη υπουργική απόφαση
(14/12/1957), με την οποία είχε παραχωρηθεί από
το τότε υπουργείο Γεωργίας έκταση 1.000 στρεμμάτων στο δήμο Πανοράματος υπέρ του Εθνικού
Οργανισμού Πολεμιστών Β. Ελλάδος.
Το δημοτικό συμβούλιο ζητά την επαναφορά της
έκτασης στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
και στη συνέχεια στο Δήμο Πανοράματος ως
δασικής αναδασωτέας, «ώστε να αποφευχθεί ο
κίνδυνος μελλοντικής τσιμεντοποίησης της και
να προστατευθεί από τις δασικές Υπηρεσίες με
σεβασμό προς το φυσικό περιβάλλον της περιοχής». Όπως επισημαίνει, ο σκοπός της τότε παραχώρησης είναι σήμερα -ενόψει του δασικού
και μάλιστα αναδασωτέου χαρακτήρα της έκτασης- παντελώς ανέφικτος.
Σε ό,τι αφορά το πρώτο θέμα, της παραχώρησης
των 32 στρεμμάτων, στο ψήφισμα του δημοτικού
συμβουλίου (Δ.Σ) αναφέρονται τα ακόλουθα:
1.Το Δ.Σ. διευκρινίζει ότι η έκταση των 32 στρεμμάτων δεν αποτελεί ιδιοκτησία του Δήμου Πανοράματος αλλά του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυ-

ξης και παραχωρήθηκε προς την Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης με την υπ’ αριθμόν 4643/2007
απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
προκειμένου να ανεγερθεί Εκκλησιαστικό Ίδρυμα
περίθαλψης χρονίως πασχόντων.
2.Το Δημοτικό Συμβούλιο αναγνωρίζει ότι η δημιουργία ενός κοινωφελούς Ιδρύματος μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με σκοπό την παροχή ιατρικών υπηρεσιών περίθαλψης σε άτομα ηλικιωμένα
και άπορα, είναι ταυτισμένη και συμβατή με τον
προορισμό της Χριστιανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας και του Ύψιστου Σκοπού της του «υπηρετείν»
τον άνθρωπο.
3.Σε κάθε περίπτωση είναι αυτονόητη η πλήρης
συμμόρφωση στη νομιμότητα αναφορικά με τις
προϋποθέσεις δημιουργίας και τους όρους οικοδόμησης ενός τέτοιου ιδρύματος στη συγκεκριμένη έκταση λόγω του δασικού χαρακτήρα της και
της συνακόλουθης ιδιαίτερης ευαισθησίας όλων
μας σε θέματα που άπτονται με το περιβάλλον.
4.Η αυτονόητη τήρηση της νομιμότητας είμαστε
βέβαιοι ότι βρίσκει σύμφωνη τόσο την Πολιτεία με
τα αρμόδια Όργανά της όσο και την Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης καθώς η νομιμότητα διασφαλίζει
και την ευρύτατη κοινωνική συναίνεση. Προς τούτο
ο Δήμος μας χαιρετίζει ως θετική κάθε πρωτοβουλία Νόμιμης Αρχής για τη διευκρίνιση κάθε πτυχής
της νομιμότητας με τις οποίες και θα συνεργαστεί
στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του.
5.Μέχρις ολοκληρώσεως των νόμιμων υπηρεσιακών και δικαστικών ερευνών θα πρέπει όλοι οι
εμπλεκόμενοι φορείς να επιδείξουν πνεύμα συνεργασίας, αυτοσυγκράτησης και αποφυγής δημιουργίας τετελεσμένων διευκολύνοντας την ομαλή, διάφανη και νηφάλια ολοκλήρωση των ερευνών. n

«ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
ΔΙΑΦΟΡΩΝ» ΜΕ ΤΟΝ ΟΑΣΘ
Στην Επιτροπή Διακανονισμού Διαφορών θα
μπορούν στο εξής να απευθύνονται όσοι πολίτες
έχουν παράπονα από τις αστικές συγκοινωνίες,
στις περιπτώσεις που υπάρχει αδυναμία αντιμετώπισης θεμάτων του Χάρτη Υποχρεώσεων προς
τον Καταναλωτή (ΧΥΚ) από τον ΟΑΣΘ. Η τελική
συγκρότηση της επιτροπής αποφασίστηκε στις
30/3, στη διάρκεια συνεδρίασης του Συμβουλίου
Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΣΑΣΘ).
«Αποτελούσε ένα χρέος μας προς το μετακινούμενο με την αστική συγκοινωνία στη Θεσσαλονίκη
και ελπίζουμε ότι θα αμβλύνει όποιες περιπτώσεις των λίγων ευτυχώς παραπόνων που σχετί-

ζονται με τις υπηρεσίες του Ο.Α.Σ.Θ.», δήλωσε ο
Πρόεδρος του Σ.Α.Σ.Θ. Γιάννης Τόσκας.
Στην επιτροπή θα διαθέτουν από έναν εκπρόσωπο
το Συμβούλιο Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (που θα προεδρεύει), το Εθνικό Συμβούλιο
Καταναλωτή και Αγοράς και ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης.
Στις συνεδριάσεις της θα συμμετέχουν με δικαίωμα λόγου: εκπρόσωποι του Ο.Α.Σ.Θ. και των
εργαζομένων στον Οργανισμό και βέβαια ο ενδιαφερόμενος μετακινούμενος πολίτης.
«Διασφαλίζεται έτσι αφενός η αντιπροσωπευτικότητα και αφετέρου η αμεροληψία στη λήψη των
αποφάσεων. Η συγκρότηση της Επιτροπής κινείται στα πρότυπα αντίστοιχων του εξωτερικού αλλά
και συγκοινωνιακών φορέων της Αθήνας», υπογραμμίζεται σε σχετική ανακοίνωση του ΣΑΣΘ.n
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ΟΜΙΛΙΑ-ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
ΣΤΟ ΙΤΣΑΚ

«ΕΦΥΓΕ» ΣΤΙΣ 11/4
Ο ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ

13 Μαΐου
Ομιλία-σεμινάριο με τίτλο «Accounting for site
effects using f0 & Vsz based spectral amplification
functions» και με εισηγητή τον γεωτεχνικό μηχανικό Heloise Cadet, διοργανώνει στις 13 Μαΐου το
ΙΤΣΑΚ.
Η εκδήλωση διοργανώνεται σε συνεργασία με το
πρόγραμμα TOK-DEV, “International Transfer
of Seismological Advanced Knowledge and
Geophysical Research” (ITSAK-GR), του ιδρύματος MARIE CURIE RESEARCH FELLOWSHIPS.
Η ομιλία, που θα ξεκινήσει στις 12 το μεσημέρι
και θα διαρκέσει 50 λεπτά, θα γίνει στην αίθουσα
διαλέξεων του ΙΤΣΑΚ (Γεωργικής Σχολής 46, 2ος
όροφος, Φοίνικας, Θεσσαλονίκη). n

ΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ
ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΚΜ
Η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ/ΤΚΜ, παίρνοντας
υπόψη και το ενδιαφέρον των συναδέλφων, όρισε
τους εκπροσώπους του Τμήματος στις παρακάτω
Επιτροπές:
• Στην Επιτροπή Διαγωνισμού της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμαριάς για το
έργο «Κατασκευή 17ου Δημοτικού Σχολείου Καλαμαριάς» τους Σαμαρά Ευστάθιο ΗΜ ως τακτικό
και Βότη Κων/νο μηχανικό Η/Υ ως αναπληρωματικό.
• Στην Επιτροπή Διαγωνισμού της «Εγνατία Οδός
Α.Ε.» για την ανάθεση σύμβασης της «Εκπόνησης μελέτης χωρικών επιδράσεων της Ε.Ο στη
Ν.Α. Ευρώπη-πιλοτική εφαρμογή συστήματος
δεικτών» τους ΑΜ Παπαδοπούλου Δέσποινα ως
τακτική και Χριστόπουλο Γιώργο ως αναπληρωματικό.
• Σε 2 (δύο) Επιτροπές Διαγωνισμού της «Εγνατία
Οδός Α.Ε.» όπως ακολουθεί:
- Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου για την ανάθεση
της «Εκπόνησης οριστικής υδραυλικής μελέτης
& μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων στο
τμήμα «Σέρρες-Ν.Ζίχνη-Μεσοράχη» του κάθετου άξονα 61 «Σέρρες-Καβάλα» τις Θεοδωρίδου
Σμαρώ ΑΜ ως τακτική και Φαρμάκη Παρασκευή
ΑΤΜ ως αναπληρωματική
- Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου για την ανάθεση
της «Εκπόνησης τοπογραφικών μελετών αποτυπώσεων-κτηματολογίου και οριστικής μελέτης
οδοποιϊας στο τμήμα «Σέρρες-Ν.Ζίχνη-Μεσοράχη» του κάθετου άξονα 61 «Σέρρες-Καβάλα» τις
Φαρμάκη Παρασκευή ως τακτική και Θεοδωρίδου Σμαρώ ως αναπληρωματική. n

«Έφυγε» στις 11 Απριλίου, μετά από άνιση μάχη με
τον καρκίνο, ο πρώην πρόεδρος του ΤΕΕ, Ευάγγελος
Κουλουμπής, πρόεδρος του Συλλόγου Πολιτικών
Μηχανικών, επί σειρά ετών βουλευτής και υπουργός, καθώς και υπερνομάρχης Αθηνών-Πειραιώς.
Στα χρονικά του ΤΕΕ, καταγράφηκε ως ο πρόεδρος της μεταπολίτευσης (1974-1981), ο άνθρωπος που ώθησε τον επιστημονικό οργανισμό των
διπλωματούχων μηχανικών σε μια πορεία δίχως
προηγούμενο, κατά την οποία επιβεβαιώθηκε ο
ρόλος του ως τεχνικού συμβούλου της Πολιτείας
και του λαού.
Όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση του κεντρικού ΤΕΕ, του οποίου υπήρξε πρόεδρος, ο Ε.
Κουλουμπής άνοιξε δρόμους για τη συνεργασία
με τους μηχανικούς άλλων κρατών (Αλβανία,
Σοβιετική Ένωση, Βουλγαρία κλπ.), ενώ στήριξε
ιδιαίτερα τους Παλαιστίνιους και τους Κύπριους
συναδέλφους σε περιόδους ιδιαίτερα δύσκολες
για τις πατρίδες τους.
Μάλιστα, χάρη και στην προσωπική σχέση που
ανέπτυξε με τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο και τη
στενή συνεργασία με διπλωματούχους μηχανικούς της Μεγαλονήσου, συνέβαλε στη δημιουργία του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου
Κύπρου.

λόγου. Το κατόρθωσαν το Μάρτιο του1974, οπότε
το ψηφοδέλτιο της δημοκρατικής κίνησης, στο
οποίο είχαν συσπειρωθεί μηχανικοί από όλο το
πολιτικό φάσμα, πέτυχε - παρά την κινητοποίηση
των χουντικών και τις παρενοχλήσεις της Ασφάλειας – να αποσπάσει πλέον του 70% των ψήφων.
«Στη συνδικαλιστική και πολιτική του πρακτική
υπήρξε ενωτικός, αλλά και μαχητής. Τα τελευταία
χρόνια στάθηκε πολλές φορές πλάϊ στη διοίκηση
του ΤΕΕ, προσφέροντας τις πολύτιμες και προπαντός οξυδερκείς συμβουλές του σε μείζονα
ζητήματα, όπως για παράδειγμα το ασφαλιστικό»,
αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του κεντρικού
ΤΕΕ. Πριν περίπου ένα χρόνο κυκλοφόρησε το βιβλίο του «Δεκαπέντε χρόνια δημιουργίας».
Τον Βαγγέλη Κουλουμπή, εκτός των άλλων, διέκρινε και η ευθυκρισία και είναι χαρακτηριστικό
ότι στο βιβλίο-χρονικό δε δίστασε να καταγράψει
και να παραδεχτεί το μεγαλύτερο λάθος του στα
7,5 χρόνια που διετέλεσε υπουργός, γράφοντας
συγκεκριμένα: «Πήρα εντολή από τον Πρωθυπουργό να ενώσω τα τρία υπουργεία (Δημοσίων
Έργων, Χωροταξίας - Οικισμού - Περιβάλλοντος
και Μεταφορών). Έτσι δημιούργησα το ΥΠΕΧΩΔΕ,
αφήνοντας το υπουργείο Μεταφορών. Ήταν μεγάλο λάθος να ενώσω το Περιβάλλον με το υπουργείο Δημοσίων Έργων κι’ αυτό φάνηκε αργότερα.
Κ. Καραμανλής και Α. Παπανδρέου τον ήθελαν Έπρεπε να ενώσω σε ένα υπουργείο το Δημοσίων
στο πλάι τους
Έργων με το Μεταφορών και να δημιουργηθεί
Η δράση, η προσωπικότητα και το ακέραιο του άλλο, ανεξάρτητο, υπουργείο Περιβάλλοντος».
χαρακτήρα του, εκτιμήθηκαν ιδιαίτερα από
όλους τους πολιτικούς-κομματικούς χώρους. Κορυφαία φυσιογνωμία του τεχνικού κόσμου
Δεν είναι τυχαίο ότι στα τέλη της δεκαετίας του στον 20ο αιώνα
‘70, όταν ήταν ακόμη πρόεδρος του ΤΕΕ, τόσο Για το θάνατο του Βαγγέλη Κουλουμπή,
ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, όσο και ο Ανδρέ- ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιάννης Αλαβάνος
ας Παπανδρέου επεδίωξαν να τον εντάξουν έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Ο Βαγγέλης Κουστα κομματικά και κυβερνητικά τους σχήματα. λουμπής ανήκει στις κορυφαίες φυσιογνωμίες
Στη διάρκεια της θητείας του σε διάφο- του τεχνικού κόσμου στον εικοστό αιώνα. Επιτυρα υπουργεία (Τεχνολογίας, Βιομηχανίας, χημένος επαγγελματίας, όταν - σε δύσκολα χρόΔημοσίων Έργων, Χωροταξίας Οικισμού Περι- νια για τη Δημοκρατία – οι έως τότε συνεργάτες
βάλλοντος και Μεταφορών) ανέπτυξε στενή συ- και συνεταίροι του τράβηξαν το δρόμο προς τις
νεργασία και ισχυρούς δεσμούς φιλίας με ομολό- κορυφαίες θέσεις στην εργοληπτική δραστηριόγους του από τα κράτη-μέλη της ΕΕ. Ενδεικτικό τητα, ο ίδιος αποφάσισε να ασχοληθεί με τα κοινά
είναι ότι ως προεδρεύων του Συμβουλίου Υπουρ- των μηχανικών».
γών Περιβάλλοντος, πέτυχε τη συμφωνία για τα Η κηδεία του Βαγγέλη Κουλουμπή έγινε τη Μ.
«καθαρά αυτοκίνητα», παρά τις αρχικά έντονες Τρίτη, 14 Απριλίου. Η νεκρώσιμη ακολουθία
αντιπαραθέσεις μεταξύ των κρατών που διέθεταν εψάλη στο Ναό του Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτη
ισχυρές αυτοκινητοβιομηχανίες.
(οδός Σκουφά), στις 14:00 και η ταφή έγινε στο
νεκροταφείο της γενέτειράς του Καισαριανής.
Παιδί προσφυγικής οικογένειας
Επιθυμία της οικογένειας ήταν αντί στεφάνων να
Ο Βαγγέλης Κουλουμπής ήταν παιδί προσφυγικής κατατεθούν χρήματα υπέρ των Παιδικών Χωριών
οικογένειας. Γεννήθηκε στην Καισαριανή, όπου SOS. n
και μεγάλωσε στα δύσκολα χρόνια της Κατοχής
και του Εμφύλιου, σφυρηλατώντας το χαρακτήρα
και την ανεξάρτητη πολιτική σκέψη του. Σπούδασε στο ΕΜΠ, απ’ όπου έλαβε το πτυχίο του Πολιτικού Μηχανικού. Ασχολήθηκε από νωρίς με το
συνδικαλισμό των διπλωματούχων μηχανικών και
το 1973, μαζί με σημαίνοντα στελέχη του τεχνικού
κόσμου, αποφάσισαν να συμμετάσχουν στις εκλογές του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών, με σκοπό να ανατρέψουν τη χουντική διοίκηση του συλ-
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σχετίζονται με τις οικοδομές. [...] Ήδη διατυπώνονται προβλέψεις για μείωση της απασχόλησης
στον οικοδομικό κλάδο κατά 50.000 άτομα μέσα
στη διετία 2008-2009.
(Ελεύθερος Τύπος 10/4/2009)

ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑ Ο
ΠΡΟΤΑΣΗ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
ΠΥΡΓΟΣ ΤΟΥ ΑΪΦΕΛ
ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕΣΩ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
O Θεμ. Ξανθόπουλος πρότεινε αναβάθμιση των
παλαιών κτιρίων μέσω βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής. Η συνολική οικοδομική δραστηριότητα μειώθηκε 15,4% (άδειες) το 2008, 17,9% (επιφάνεια)
και 17,1% (σε όγκο) σε σχέση με το 2007. Η αναβάθμιση των κτιρίων, ιδίως των παλαιότερων, στη
βάση της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής μπορεί να
Η ελληνική εταιρεία ΣΤΕΛΜΑ ΑΤΕ αναλαμβάνει τονώσει την οικοδομική δραστηριότητα και να δινα βάψει τον Πύργο του Άιφελ στην επέτειο των ασφαλίσει την εργασία στους χιλιάδες μηχανικούς
120 χρόνων του μνημείου καθώς μειοδότησε και υπομηχανικούς της χώρας που κινδυνεύουν
στο σχετικό διαγωνισμό. Το έργο θα αναλάβουν από την ανεργία και την υποαπασχόληση. Τη θέση
αποκλειστικά τεχνίτες από τη Θράκη και θα στοι- αυτή ανέπτυξε ο υφυπουργός ΠΕΧΩΔΕ Θεμιστοχίσει στον δήμο του Παρισιού 4,5 εκατ. ευρώ. Οι κλής Ξανθόπουλος σε χθεσινή εκδήλωση της Οιεργασίες ξεκίνησαν ήδη και αναμένεται να διαρ- κονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ΟΚΕ), με
κέσουν περίπου 20 μήνες, αλλά οι επισκέπτες θα θέμα τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην
συνεχίζουν να απολαμβάνουν τη θέα της γαλλικής κατασκευαστική και οικοδομική δραστηριότηπρωτεύουσας από ψηλά καθώς δεν πρόκειται να τα. Ο υφυπουργός ΠΕΧΩΔΕ επισήμανε πως στην
κλείσει ούτε μία ημέρα. Ο έλληνας επιχειρημα- Ελλάδα δραστηριοποιούνται σήμερα περισσότετίας από τη Νεοχωρούδα Θεσσαλονίκης έφτασε ροι από 100.000 μηχανικοί, οι οποίοι αποτελούν
στο Παρίσι μέσω των ναυπηγείων του Σεν Ναζέρ ένα άριστο δυναμικό, ισάξιο, ίσως και καλύτερο
όπου αναλαμβάνει τη βαφή μεγάλων επιβατηγών μερικές φορές από το αντίστοιχο των χωρών της
πλοίων […] Όσο για τη σύνθεση της βαφής, αυτή Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ολος αυτός ο κόσμος όμως
προστατεύεται από ρήτρα εχεμύθειας και δε χρη- κινδυνεύει να αντιμετωπίσει τεράστια προβλήμασιμοποιείται σε καμία άλλη κατασκευή. Το σκούρο τα εξαιτίας της οικονομικής κρίσης, της οποίας
μπρονζέ «Πύργος του Άιφελ» θα εφαρμοστεί σε οι επιπτώσεις ήδη έχουν φανεί. Σύμφωνα με τα
τρεις αποχρώσεις πάνω στο μεταλλικό σκελετό. στοιχεία της ΟΚΕ, τα οποία παρουσίασε ο πρόεΤο πιο σκούρο θα καλύψει τη βάση ως το ύψος των δρός της Χρήστος Πολυζωγόπουλος, η συνολική
57 μέτρων, ενώ στα άλλα δύο επίπεδα θα εφαρ- οικοδομική δραστηριότητα μειώθηκε το 2008
μοστούν διαδοχικά δύο πιο ανοιχτές αποχρώσεις, κατά 15,4% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών,
δίνοντας μια πιο αέρινη εμφάνιση σε έναν αρκετά κατά 17,9% στην επιφάνεια και κατά 17,1% στον
βαρύ φέροντα οργανισμό που ζυγίζει 7.300 τό- όγκο σε σχέση με το 2007.
νους, ενώ το σύνολο της κατασκευής ξεπερνά τους (To Έθνος 10/4/2009)
10.000 τόνους. Το χρώμα αυτό έχει μόλις 40 χρόνια
ιστορίας, καθώς τις προηγούμενες δεκαετίες επι- ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΟΙ: ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΩΣ 30.000 ΕΥΡΩ Ή
κρατούσαν πιο έντονα χρώματα. Στις 18 φορές που ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ;
έχει βαφτεί ως σήμερα έχει πάρει διάφορα χρώ- Αμέσως μετά τις ευρωεκλογές του Ιουνίου, ώστε
ματα, από ωχροκίτρινο ως καστανοκόκκινο. Το ση- να μη συνδεθεί με προεκλογικές σκοπιμότητες,
μερινό χρώμα θεωρείται ότι ταιριάζει περισσότερο ετοιμάζονται τα υπουργεία ΠΕΧΩΔΕ και Οικονοαπό κάθε άλλο με τους χρωματισμούς που επικρα- μίας να προωθήσουν την κοινή υπουργική ρύθμιτούν στις στέγες της γαλλικής πρωτεύουσας.
ση για την «τακτοποίηση» των παρανόμως κλει(Το Βήμα 5/4/2009)
στών ημιυπαίθριων χώρων. Η ρύθμιση αφορά σε
περισσότερα από 1,5 εκατομμύριο διαμερίσματα.
«ΤΡΙΖΟΥΝ» 50.000 ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ Όπως αναμένεται, η συντριπτική πλειοψηφία των
ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ
ενδιαφερόμενων ιδιοκτητών θα σπεύσει να τους
Σημαντική συρρίκνωση της οικονομικής δραστη- «δηλώσει για να τους σώσει», δεδομένου ότι η
ριότητας στη χώρα μας από τις αρχές του 2009 τακτοποίηση των ημιυπαίθριων χώρων θα γίνει
δείχνουν νεότερα στοιχεία της Εθνικής Στατιστι- υπό την απειλή μεγάλων προστίμων. Για τους μη
κής Υπηρεσίας, τα οποία ανακοινώθηκαν χθες για γνωρίζοντες, πρόκειται για τα ισχύοντα πρόστιμα
τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο. Σύμφωνα του νόμου 3212/2003, τα οποία είναι ίσα με την
με τα στοιχεία αυτά, η οικοδομική δραστηριότη- αντικειμενική αξία της κτιριολογικής αυθαιρεσίτα σημείωσε πτώση 22,5%-36,2% τον Ιανουάριο, ας του ακινήτου. Δηλαδή, για τους παράνομους
ενώ η βιομηχανική παραγωγή υποχώρησε κατά ημιυπαίθριους χώρους, οι οποίοι είναι συνήθως
6,5% το Φεβρουάριο και κατά 10% συνολικά στο επιφάνειας 10 έως 15 τετραγωνικών μέτρων, τα
πρώτο δίμηνο του τρέχοντος έτους. Οι εξελίξεις πρόστιμα ανέγερσης θα ανέρχονται σε 20.000 έως
που αφορούν στην οικοδομική δραστηριότητα 30.000 ευρώ στις περισσότερες αστικές περιοχές
έχουν ήδη αρχίσει να επηρεάζουν αρνητικά την της χώρας, ενώ θα εκτινάσσονται σε πολύ μεγαλύαγορά ακινήτων, αλλά και την απασχόληση στον τερα ύψη στα μεσαία και ακριβά προάστια. Ακοκλάδο της οικοδομής.
λουθούν και πρόστιμα διατήρησης, ίσα με το 50%
Τα στοιχεία που ανακοίνωσε χθες η ΕΣΥΕ δεί- του προστίμου ανέγερσης. Δηλαδή, οι ιδιοκτήτες
χνουν, συγκεκριμένα, ότι:
που θα πέσουν στην «τσιμπίδα» της πολεοδομίας
- Τον Ιανουάριο του 2009 οι νέες οικοδομικές και της εφορίας θα πληρώνουν άλλα 10.000 έως
άδειες που εκδόθηκαν ήταν λιγότερες κατά 22,5% 15.000 ευρώ κάθε χρόνο, για όσο διάστημα διααπό αυτές που είχαν εκδοθεί τον Ιανουάριο του τηρείται ο κλειστός ημιυπαίθριος χώρος, εάν δεν
2008. [...]Σημειώνεται ότι το 2008 η κάμψη της οι- κάνουν χρήση της νέας ρύθμισης. Τα πρόστιμα θα
κοδομικής δραστηριότητας κινήθηκε σε επίπεδα ενεργοποιηθούν με νέους ελεγκτικούς μηχανιτης τάξης του 15%-17%. Τα νεότερα στοιχεία για σμούς αμέσως μετά την εκπνοή της προθεσμίας
το φετινό Ιανουάριο αποκαλύπτουν συνεπώς ότι η που θα δοθεί. Η διάρκειά της υπολογίζεται ότι θα
κάμψη της οικοδομικής δραστηριότητας επιταχύ- είναι από τέσσερις έως έξι μήνες, αρχής γενομένεται, επιδεινώνοντας δραματικά την κατάσταση νης από τον Ιούλιο ή το Σεπτέμβριο έως το τέλος
στην αγορά ακινήτων και οδηγώντας σε σημαντική του 2009. Το κράτος προσδοκά από την είσπραμείωση της απασχόλησης στα επαγγέλματα που ξη του εφάπαξ προστίμου, που θα αντιστοιχεί σε

μικρό ποσοστό (10 έως 15%) της αντικειμενικής
αξίας (δηλαδή περίπου 200 έως 300 ευρώ ανά
τετραγωνικό μέτρο), να συγκεντρώσει στα ταμεία
του περί τα 4 δισ. ευρώ.
(Ελεύθερος Τύπος 8/4/2009)
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
Στη σταθερή βελτίωση για τρίτη συνεχόμενη χρονιά των επιδόσεων της χώρας μας στον τομέα της
διαφάνειας και της καταπολέμησης της διαφθοράς, όπως προκύπτει και από την έκθεση της Διεθνούς Διαφάνειας, αναφέρθηκε χθες ο υπουργός
Εσωτερικών, Π. Παυλόπουλος. Μιλώντας σε ημερίδα της Διεθνούς Διαφάνειας Ελλάδος με θέμα
«Κράτος και διαφθορά: Η εφαρμογή των νόμων
εγγύηση για το μέλλον», ο κ. Παυλόπουλος τόνισε
ότι, σύμφωνα με την έκθεση, βαθμολογούμαστε
με 4,7 -από 4,6 το 2007- τη στιγμή που το 2003 και
το 2004 η Ελλάδα είχε μείνει στάσιμη στο 4,3.
(Ναυτεμπορική 10/4/2009)
ΥΨΗΛΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΠΑΡΑ ΤΗ
ΧΑΜΗΛΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ
Kατά περιπτώσεις, η έρευνα της χώρας μας είναι
σε υψηλό επίπεδο. Για παράδειγμα, το Πανεπιστήμιο Kρήτης είναι πρωτοπόρο στην εφαρμογή
της μεθόδου λέιζερ για την αντιμετώπιση παθήσεων των ματιών, ενώ έχει βρεθεί πολύ κοντά
στην αποκρυπτογράφηση του γονιδιώματος γήρανσης. Kαι στο Πανεπιστήμιο Πατρών, όμως, η
διεθνής αναγνώριση της Iατρικής Σχολής και του
πανεπιστημιακού νοσοκομείου επισφραγίστηκε
με το μνημόνιο συνεργασίας με την Iατρική Σχολή
του Πανεπιστημίου του Johns Hopkins, η οποία
μαζί με την Iατρική του Harvard αποτελούν τις καλύτερες Iατρικές Σχολές του κόσμου. Συνολικά,
όμως, η Eλλάδα παρουσιάζει σημαντικό έλλειμμα. H χαμηλή χρηματοδότηση της έρευνας -παραμένει στο 0,6% του AEΠ έναντι 1,9% του AEΠ
στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες-, η αναποτελεσματική οργάνωσή της, αλλά και η αδιαφορία
των ελληνικών επιχειρήσεων για την αξιοποίηση
των αποτελεσμάτων της έρευνας κατατάσσουν την
Eλλάδα στις τελευταίες θέσεις των χωρών της Eυρώπης. Σε αυτά τα προγράμματα, η παρουσία των
Eλλήνων επιστημόνων είναι ιδιαίτερα ισχυρή και
το μερίδιο της «πίτας» που λαμβάνουν, μέσα από
αυστηρές και αξιοκρατικές διαδικασίες, φθάνει
το 5,2% του συνολικού προϋπολογισμού, ποσοστό
εντυπωσιακά υψηλότερο από αυτό που διατίθεται
μέσω του AEΠ.
(Ημερησία 13/4/2009)
ΔΙΧΑΖΕΙ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΕΜΠ
«Δεν πάει άλλο», είναι η φράση - επιχείρημα κατοίκων και εμπόρων της περιοχής πέριξ του Πολυτεχνείου. Αυτό είναι το ένα στρατόπεδο. Στο άλλο
στρατόπεδο βρίσκονται κυρίως διδάσκοντες στο
ιστορικό κτίριο, που τάσσονται κατά της «μετακόμισης» από την Πατησίων στην Πολυτεχνειούπολη του Ζωγράφου. Η συζήτηση άναψε για τα καλά,
μετά την πρωτοβουλία του υπουργού Παιδείας
Αρη Σπηλιωτόπουλου και του δημάρχου Αθηναίων
Νικήτα Κακλαμάνη να επαναφέρουν την πρόταση
για μετατροπή του ιστορικού ΕΜΠ σε Μνημείο
Δημοκρατίας, με τη μορφή μουσείου και χώρου
εκδηλώσεων. Δήμος Αθηναίων, Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών, κάτοικοι και επιχειρηματίες της
περιοχής -και όχι μόνον- εκτιμούν και ελπίζουν
ότι η δημιουργία ενός μουσείου θα αποφορτίσει
την περιοχή από την ένταση που δημιουργούν τα
συχνά επεισόδια με επίκεντρο τα κτίρια του ΕΜΠ.
Οι ίδιοι λένε ότι ο αρνητικός αντίκτυπος για την
επικινδυνότητα της περιοχής λειτουργεί αρνητικά
και για την εμπορική φήμη των καταστημάτων.
Σήμερα, εντός του ιστορικού συγκροτήματος του
ΕΜΠ μόνο η Αρχιτεκτονική Σχολή έχει όλες τις
δραστηριότητές της (εκπαιδευτικές και ερευνητικές, προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές).
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ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΣΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΜΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ
ΚΟΝΔΥΛΙΑ Μικρότεροι λογαριασμοί της ΔΕΗ
και ταυτόχρονα εξοικονόμηση ενέργειας σε ένα
σύστημα που επιδοτείται κιόλας σε κάθε σπίτι;
Αν για κάποιους, και κυρίως για την Ελλάδα, όλα
αυτά αποτελούν ανέκδοτο, μετά τις νέες εξελίξεις
στην Ε.Ε. δεν είναι. Η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ψήφισε την Εκθεση του ευρωβουλευτή Μανώλη Αγγελάκα, που αφορά την
αναθεώρηση του Κανονισμού για το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), με
αποτέλεσμα να διευρυνθεί η επιλεξιμότητα των
ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΕΕ/ΤΚΜ: ΣΗΜΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ 186 επενδύσεων για την ενεργειακή απόδοση και
ΒΑΛΚΑΝΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ
την ανανεώσιμη ενέργεια στη στέγαση. Επί του
Κατάλογο 186 βαλκανικών μνημείων -αρχαίων πρακτέου αυτό σημαίνει ότι σε όλα τα νοικοκυριά
και σύγχρονων- που βρίσκονται σε κίνδυνο και θα μπορούν να τοποθετηθούν συστήματα εναλχρήζουν άμεσης χρηματοδότησης, συνέταξαν η λακτικών ή ανανεώσιμων μορφών ενέργειας και
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο της Ευ- οι ιδιοκτήτες να καλύψουν μέρος των δαπανών
ρώπης. Η κοινή αυτή πρωτοβουλία οργανώθηκε από τα κοινοτικά κονδύλια. Πρόκειται για μια
στο πλαίσιο του προγράμματος «Ολοκληρωμένης πολύ σημαντική κίνηση του Ευρωπαϊκού ΚοιΑναβίωσης / Τεκμηρίωσης της Αρχιτεκτονικής νοβουλίου, αφού στο σύνολο της Ε.Ε. τα κτίρια
και Αρχαιολογικής Κληρονομιάς» (“Integrated αποτελούν πηγή του 40% των εκπομπών αερίων
Rehabilitation Project Plan/Survey of the του θερμοκηπίου. Τα χρήματα υπάρχουν ήδη στο
Architectural and Archaeological Heritage”), ΕΤΠΑ (20 δισ. για την Ελλάδα) και σύμφωνα με
που ξεκίνησε το 2003 και συνεχίζεται μέχρι σή- έναν πρόχειρο υπολογισμό του κ. Αγγελάκα, «εάν
μερα. Τους βασικούς στόχους του προγράμματος χρησιμοποιήσουμε μόνο το 1% δηλαδή 200 εκαπαρουσίασε στο συνέδριο «Ήπιες επεμβάσεις για τομμύρια ευρώ, θα μπορέσουμε να επιδοτήσουμε
την προστασία των ιστορικών κατασκευών», στη 400.000 κατοικίες με 500 ευρώ. Το ποσό δεν είναι
Θεσσαλονίκη, ο επίκουρος καθηγητής του Τμή- διόλου ευκαταφρόνητο, αφού για φωτοβολταϊκά
ματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Δημοκρίτει- συστήματα σε σπίτι 80 τ.μ. απαιτούνται 2.000 έως
ου Πανεπιστημίου Θράκης, Αλκιβιάδης Πρέπης. 6.000 ευρώ». Οπως εξήγησε ο ευρωβουλευτής,
Ο κ. Πρέπης συμμετέχει στο πρόγραμμα αυτό ως η ενέργεια που θα παράγει κάθε νοικοκυριό θα
εμπειρογνώμων στα μνημεία των Βαλκανίων. Το υπολογίζεται σε χωριστό ρολόι και θα αφαιρείται
πρόγραμμα αποτελεί μέρος του Περιφερειακού το αντίστοιχο ποσό από τον λογαριασμό της ΔΕΗ.
Προγράμματος του Συμβουλίου της Ευρώπης Μοναδική τροχοπέδη, η γραφειοκρατία και τα δεγια την Πολιτιστική και Φυσική Κληρονομιά της κάδες δικαιολογητικά και αιτήσεις που είθισται
Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Άμεσοι αποδέκτες να απαιτούνται σε τέτοιες περιπτώσεις. Ηδη σε
του προγράμματος είναι 8 χώρες της νοτιοανα- συνεργασία με το υπουργείο Ανάπτυξης γίνονται
τολικής Ευρώπης: η Αλβανία, η Βοσνία- Ερζεγο- συζητήσεις ώστε να λυθεί το πρόβλημα και να
βίνη, η Βουλγαρία, η Κροατία, το Μαυροβούνιο, απαιτούνται μόνο δύο δικαιολογητικά για να μην
η Ρουμανία, η Σερβία (συμπεριλαμβάνεται και αποθαρρυνθούν οι πολίτες.
το Κόσοβο) και η ΠΓΔΜ. Τον κατάλογο των 186 (Ελευθεροτυπία 9/4/2009)
μνημείων κατάρτισαν επιστήμονες προερχόμενοι από την κάθε χώρα-αποδέκτη των ενεργειών. ΣΤΑ ΙΧΝΗ ΤΗΣ ...ΣΟΦΙΑΣ ΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ
Καταβλήθηκε προσπάθεια ώστε τα επιλεγέντα ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ της ανθρώπινης σοφίας ανακάλυμνημεία να καλύπτουν ευρύ φάσμα χρήσεων: ψαν επιστήμονες, εντοπίζοντας τις περιοχές του
ορθόδοξες εκκλησίες, τζαμιά, αρχαιολογικοί εγκεφάλου που καθοδηγούν την κρίση μας όταν
χώροι, οικιστικά σύνολα, αστικά και αγροτικά αντιμετωπίζουμε δύσκολα ηθικά διλήμματα. Χρηκτίρια και βιομηχανικά κτίρια. Οι παρεμβάσεις σιμοποιώντας εξελιγμένες τεχνικές σάρωσης του
που προτάθηκαν κυμάνθηκαν από απλές ανα- εγκεφάλου, οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι ο
στηλώσεις μέχρι και πλήρεις ανακατασκευές άνθρωπος απαντά ενεργοποιώντας και περιοχές
μνημείων, τα οποία υπέστησαν σημαντική κατα- που συνδέονται με τα πρωτόγονα συναισθήματα
στροφή σε πολεμικές συγκρούσεις.
του έρωτα, του φόβου και του θυμού. Τα ευρήματα
Όπως εξήγησε ο κ. Πρέπης, «μέχρι σήμερα σχε- αυτά αποτελούν «εισβολή» σε πεδία που παραδοδόν το 50% των μνημείων αυτών έχουν επιχορη- σιακά ανήκουν στη θρησκεία και τη φιλοσοφία. «Η
γηθεί καθ’ ολοκληρία ή επιμέρους, ως αποτέλε- έρευνά μας υποστηρίζει ότι η βάση για τα πιο κοινά
σμα του προγράμματος και των συνακόλουθων γνωρίσματα της σοφίας βρίσκεται στη νευροβιολοενεργειών του».
γία», επισήμανε ο Ντίλιπ Τζέστε, καθηγητής Ψυ(Η Καθημερινή 9/4/2009)
χιατρικής και Νευροεπιστήμης στο Πανεπιστήμιο
της Καλιφόρνιας. Σύμφωνα με τον Αμερικανό επιΤΕΕ ΚΑΤΑ ΔΟΑΤΑΠ ΓΙΑ ΤΑ ΠΤΥΧΙΑ ΤΩΝ ΚΟΛΕΓΙΩΝ στήμονα, ενώπιον μιας δύσκολης ηθικής κρίσης ο
Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) κατη- εγκέφαλος ενεργοποιεί περιοχές που συνδέονται
γόρησε για μία ακόμη φορά χθες το διοικητικό τόσο με την ορθολογική σκέψη όσο και με τα πρωσυμβούλιο του ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ) ότι πα- τόγονα συναισθήματα. [...] Πρόσφατα, επιστημονιρανόμως αναγνωρίζει ισοτιμία των πτυχίων που κές μελέτες εντόπισαν τις περιοχές του εγκεφάλου
δίνουν ιδιωτικά κολέγια με εκείνα που δίνουν τα που συνδέονται με την κατανόηση, τη συμπόνια, τη
ελληνικά κρατικά πανεπιστήμια. Οπως αναφέρει συναισθηματική σταθερότητα, την αυτογνωσία και
σε ανακοίνωσή του το ΤΕΕ, ο ΔΟΑΤΑΠ εξέδω- την ανεκτικότητα- ιδιότητες που θεωρούνται συνισε απόφαση με την οποία δίνεται η δυνατότητα στώσες της σοφίας.
αναγνώρισης τίτλων σπουδών οι οποίοι έχουν (Τα Νέα 6/4/2009)
αποκτηθεί μετά από πραγματοποίηση μέρους
σπουδών σε μη ομοταγές ίδρυμα. «Πρόκειται για ΝΑΥΤΙΛΙΑ: ΟΙ ΚΙΝΕΖΟΙ ΑΠΕΙΛΟΥΝ ΠΡΩΤΙΑ ΤΩΝ
ερμηνεία που έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ!
“γράμμα του νόμου”. Και αυτό γιατί με τη διάταξη Οι Κινέζοι θα απειλήσουν το 2009 την πρωτιά των
που αναφέρεται στη διαδικασία αναγνώρισης τίτ- Ελλήνων εφοπλιστών στην αγορά πλοίων, παραλων σπουδών προβλέπεται ότι όλο το πρόγραμμα τηρούν μεσιτικά γραφεία στον Πειραιά, με βάση
σπουδών θα πρέπει να έχει διανυθεί σε ομοταγή τα στοιχεία τα οποία έχουν συγκεντρώσει από τον
εκπαιδευτικά ιδρύματα» αναφέρεται στην ανα- Ιανουάριο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Allied
κοίνωση του ΤΕΕ.
Shipbroking από την αρχή του χρόνου οι ελλη(Το Βήμα 10/4/2009)
νικές ναυτιλιακές εταιρείες έχουν προχωρήσει
Η Σχολή Πολιτικών Μηχανικών διεξάγει μόνο
τις εξετάσεις της στο κτίριο Γκίνη, ενώ η Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ) χρησιμοποιεί το
συγκρότημα της Πατησίων για ειδικές εκπαιδευτικές χρήσεις, όπως είναι οι εκθέσεις έργων των
φοιτητών της. Από την άλλη, εντός του ιστορικού
χώρου ένα τμήμα του κτιρίου Πλαστικής Ζωγραφικής έχει μετατραπεί σε στέκι ομάδας που αυτοτοποθετείται στο χώρο της εξωκοινοβουλευτικής
Aριστεράς και των αναρχικών.
(Η Καθημερινή 12/4/2009)

στην αγορά 38 πλοίων, ενώ τους ακολουθούν κατά
πόδας οι κινεζικές εταιρείες με 31 πλοία. Βέβαια
οι Έλληνες εφοπλιστές έχουν δαπανήσει μεγαλύτερα ποσά για τις αγορές αυτές από ότι οι Κινέζοι.
[...] Το τελευταίο διάστημα και αρκετά ελληνικά
πλοία έχουν καταλήξει σε κινεζικά χέρια.
(Ημερησία 3/4/2009)
ΜΥΛΟΙ ΑΛΛΑΤΙΝΗ: ΤΕΛΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
Το δαιδαλώδες, όπως έχει εξελιχθεί τα τελευταία
30 χρόνια, ζήτημα του τρόπου αξιοποίησης του
οικοπέδου των αλευρόμυλων Αλλατίνη, έκτασης
26 στρεμμάτων, στην περιοχή Ανθέων - Σοφούλη,
επανήλθε στο 3ο εθνικό συνέδριο του τμήματος
Κεντρικής Μακεδονίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου (ΤΕΕ/ΤΚΜ) με θέμα “Ήπιες επεμβάσεις και
προστασία ιστορικών κατασκευών”. Από τη μια
πλευρά οι ιδιοκτήτριες εταιρείες του οικοπέδου,
το σχέδιο των οποίων για τη δημιουργία της “Πολιτείας Αλλατίνη” παρουσίασαν στο συνέδριο οι
αρχιτέκτονες-μελετητές που το εκπόνησαν. Από
την άλλη, οι περίοικοι, που με την προσφυγή τους
στο Συμβούλιο της Επικρατείας έχουν μπλοκάρει
το όλο εγχείρημα. Μέχρι το τέλος του τρέχοντος
μήνα, το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων
του υπουργείου Πολιτισμού, που ήδη έχει εγκρίνει
την προμελέτη των εταιρειών, αναμένεται να πράξει αναλόγως και για την οριστική μελέτη. Η τύχη,
όμως, του διατηρητέου βιομηχανικού συγκροτήματος, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της συλλογικής μνήμης της Θεσσαλονίκης, θα κριθεί από
την οριστική απόφαση του ανώτατου διοικητικού
δικαστηρίου της χώρας, ίσως και πριν από το καλοκαίρι, επί της αίτησης των περιοίκων για ακύρωση της έγκρισης χωροθέτησης νέων οικοδομικών
μονάδων στον περιβάλλοντα χώρο του.
(Θεσσαλονίκη 13/4/2009)
«ΣΕΡΦΑΡΕΙ» ΕΝΑΣ ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ
Στο θαυμαστό κόσμο του διαδικτύου πλέον έχουν
πρόσβαση 4,5 εκατομμύρια άτομα. Όπως προκύπτει από τη μελέτη του Παρατηρητηρίου για την
Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ) σχετικά με την
πρόοδο της ψηφιακής Ελλάδας, πρόσβαση στο
διαδίκτυο έχουν τέσσερα στα δέκα σπίτια, ενώ ο
ηλεκτρονικός υπολογιστής αποτελεί προσφιλή
οικιακή συσκευή, καθώς το 54% διαθέτει τουλάχιστον έναν. Ενδεικτικό της κινητικότητας που καταγράφεται στο διαδίκτυο είναι ότι ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης των ελληνικών νοικοκυριών
με πρόσβαση σε αυτό τα τελευταία τέσσερα έτη
εκτιμάται σε 17,6%, τη στιγμή που ο αντίστοιχος
ευρωπαϊκός (Ε.Ε. 27) διαμορφώνεται στο 7,7%.
(Μακεδονία της Κυριακής 12/4/2009)
ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ;
Σε ότι αφορά την ανάπτυξη του λιμανιού, ο κ.
Παπαληγούρας στην ουσία θα ανακοινώσει την
πλήρη ανατροπή της πολιτικής των προηγούμενων χρόνων. Αφού εξηγήσει τους λόγους της αποτυχίας του διαγωνισμού για την παραχώρηση σε
ιδιώτες της διακίνησης των κοντέινερ και με βασικό επιχείρημα ότι «τώρα που λόγω της κρίσης
οι ιδιώτες δεν μπορούν να αναπτύξουν το λιμάνι,
τη δουλειά αυτή θα κάνει το ίδιο το κράτος μέσω
της ΟΛΘ ΑΕ», ο υπουργός θα υποστηρίξει πως η
κυβέρνηση δεν έχει σκοπό ούτε να εγκαταλείψει
τη Θεσσαλονίκη ούτε φυσικά να παραχωρήσει το
λιμάνι μισοτιμής. Με αυτά τα δεδομένα θα ανακοινώσει τις βασικές παραμέτρους του νέου σχεδιασμού, που έχουν στο επίκεντρό τους την επέκταση της 6ης προβλήτας για την ανάπτυξη του
κοντέινερ τέρμιναλ, ώστε αφενός να αποκτήσει
μεγαλύτερη δυναμικότητα και αφετέρου να μπορεί να υποδεχτεί μεγαλύτερα πλοία. Αντίθετα στο
σχεδιασμό δε συμπεριλαμβάνεται η δημιουργία
logistic center, το οποίο θα αναβάθμιζε τη Θεσσαλονίκη σε «λιμάνι τρίτης γενιάς»
(Αγγελιοφόρος 13/4/2009)
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n ΕΜΔΥΔΑΣ ΚΜ: ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Το Δ.Σ. της Ένωσης Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών της Κεντρικής Μακεδονίας καλεί τα μέλη της Ένωσης
σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 7 Μαϊου 2009
ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ. στην αίθουσα συνελεύσεων 1ος όροφος της τέως 3ης ΠΥΔΕ
– Στρωμνίτσης 53 Θεσσαλονίκη.
Σε περίπτωση που δεν θα επιτευχθεί απαρτία
(άρθρο 8 του καταστατικού), θα πραγματοποιηθεί
ανεξαρτήτως αριθμού παρόντων μελών, χωρίς
νέα πρόσκληση η ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ την Πέμπτη 14 Μαΐου 2009 και ώρα 10:30 π.μ.
στον 1ο όροφο, στην αίθουσα συνελεύσεων του
κτιρίου της τέως 3ης ΠΥΔΕ Στρωμνίτσης 53, Θεσσαλονίκη με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1) Ένταξη της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας ΕΜΔΥΔΑΣ στην ΑΔΕΔΥ
n ΣΑ-ΤΜ ΒΕ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕ- 2) Ενημερώσεις
ΛΕΥΣΗ
Παρακαλούνται οι Διευθυντές και οι ΠροϊστάμεΟ Πρόεδρος του Δ.Σ. του Συλλόγου Διπλωματού- νοι των Υπηρεσιών να διευκολύνουν τους συναχων Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Βορείου δέλφους ώστε να συμμετάσχουν στη Γενική ΣυΕλλάδος σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 14 του Κα- νέλευση.
ταστατικού καλεί τα μέλη του στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 13-5-2009 στις n ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΕ:
19:00 στα γραφεία του ΤΕΕ/ΤΚΜ (Μ. Αλεξάνδρου ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΧΡΟΝΙΩΣ ΠΑΣΧΟΥΣΑ …
49 - 1ος όροφος).
Πολύ συζήτηση γίνεται τον τελευταίο μήνα για το
Εάν δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη απαρτία η Συ- ίδρυμα της Μητρόπολης Θεσσαλονίκης στο Πανέλευση θα επαναληφθεί και θα πραγματοποι- νόραμα. Πολίτες, κινήματα και ο Δήμος Πανοράηθεί οπωσδήποτε την Κυριακή 17-5-2009 στις ματος έχουν καταθέσει δημόσια ερωτήματα για
10:30 στον ίδιο χώρο.
τη νομιμότητα των πράξεων, ενώ έχουν κατατεθεί
Τα θέματα που θα συζητηθούν στη Γενική Συνέ- προσφυγές από το Δικηγορικό Σύλλογο και κατοίλευση είναι:
κους της περιοχής.
1. Οικονομικός Απολογισμός-Έκθεση Εξελεγκτι- Το θέμα υπερβαίνει τα τοπικά συμφέροντα και
κής Επιτροπής για το 2008
αφορά στην προστασία των δασικών εκτάσεων και
2. Απολογισμός Πεπραγμένων-Συζήτηση
του δημόσιου χώρου, στο διαχωρισμό κράτους εκ3. Πρόταση Διοικητικού Συμβουλίου για την Πα- κλησίας, αλλά και σε πολιτικές και θεσμικές υπερνελληνοποίηση
βάσεις της κυβέρνησης και της νομαρχίας για να
4. Εκλογές Συλλόγου-Υποβολή Υποψηφιοτήτων
εξυπηρετήσουν τα αιτήματα του Μητροπολίτη, σε
αντίθεση με το δημόσιο συμφέρον. Το ΤΕΕ/ΤΚΜ,
n ΣΜ-Η ΒΕ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΕ- από την άλλη, καθυστερεί χαρακτηριστικά να πάΜΙΝΑΡΙΩΝ
ρει δημόσια θέση για το θέμα. Ποιες είναι όμως οι
Ο Σύλλογος Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Βορεί- πραγματικές παράμετροι του θέματος;
ου Ελλάδος, στα πλαίσια λειτουργίας των επιτρο- 1. Ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Αλ. Κοπών του, προτίθεται να διοργανώσει σεμινάρια ντός παραχώρησε δασική έκταση 32 στρεμμάτων
μικρής διάρκειας που απευθύνονται σε νέους στη Μητρόπολη Θεσσαλονίκης για την ανέγερση
κυρίως μηχανικούς που θα ήθελαν να εργαστούν ιδρύματος χρόνιων πασχόντων και γερόντων, κατά
στη βιομηχανία.
παράβαση της δασικής νομοθεσίας (ν.1734/87).
Παρακάτω παρατίθενται τα γενικά θέματα των ει- Η παραχώρηση έγινε παρά το σχετικό νόμο και
σηγήσεων:
την εισήγηση της δασικής υπηρεσίας, που προέ1. Υδραυλικά συστήματα υψηλής πίεσης στη βιο- βλεπε την παραχώρηση μόνο για νοσοκομείο, και
μηχανία
επίσης έγινε κατά κυριότητα και όχι κατά χρήση,
2. Συστήματα και αυτοματισμοί πεπιεσμένου αέρα επιλογή που θα εξυπηρετούσε σαφώς περισσότεστην βιομηχανία
ρο το δημόσιο όφελος.
3. Ποιοτικός έλεγχος σε προϊόντα χαλυβουργείου 2. Ο Νομάρχης Θεσσαλονίκης καθόρισε τη χρή4. Διαδικασία παραγωγής προϊόντων χάλυβα
ση γης, καθ’ υπέρβαση του ίδιου δασικού νόμου,
5. Διαδικασία παραγωγής προϊόντων αλουμινίου
όπου ορίζεται ρητά ότι έχει αρμοδιότητα μέχρι 10
6. Ανάπτυξη σχεδιασμού βιομηχανικών προϊόντων στρέμματα, και καθόρισε επίσης όρους δόμησης,
7. Metal forming - υλικά καλουπιών – σκληρές που είναι αρμοδιότητα του Γενικού Γραμματέα της
επικαλύψεις
Περιφέρειας, αγνοώντας τη σχετική απόφαση του
8. Electroplating
Δημοτικού Συμβουλίου Πανοράματος, που πρό9. Τεχνικός ασφαλείας
τεινε μικρότερη κάλυψη και δόμηση.
10. EΛΟΤ HD 384
3. Στη συνέχεια η Νομαρχία Θεσσαλονίκης κατά
Τα ανωτέρω σεμινάρια απευθύνονται σε νέους, παράβαση του ν.880/79, της περιβαλλοντικής νοκαι όχι μόνο, συναδέλφους Μηχανολόγους και μοθεσίας (ν.3010/02) και πληθώρας αποφάσεων
Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς.
του ΣτΕ προχώρησε σε «άρση λειτουργίας ρέμαΗ πραγματοποίηση ή μη καθεμίας από τις παρα- τος!!!» χωρίς οριοθέτηση και υδραυλική μελέτη,
πάνω ενότητες θα καθοριστεί μετά από την εκδή- ενώ στο τοπογραφικό της άδειας «εξαφανίστηκε»
λωση ενδιαφέροντος και από τη διαθεσιμότητα το ρέμα και δεν εφαρμόστηκε ο κτιριοδομικός
των εισηγητών.
κανονισμός που ορίζει τις ελάχιστες αποστάσεις
Τα σεμινάρια θα είναι απογευματινά, 3 ωρης διάρ- κτιρίων από ρέματα.
κειας και θα πραγματοποιηθούν στα μέσα Μαΐου 4. Η Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, παρότι έχει υπο2009. Θα υπάρξει έγκαιρη ειδοποίηση των ενδια- χρέωση τήρησης του ν.3669/08, περί εκτέλεσης
φερόμενων με το πρόγραμμα και τον τόπο διεξα- δημοσίων έργων, προχώρησε σε ανάθεση με πρόγωγής των σεμιναρίων.
σκληση περιορισμένου αριθμού εργοληπτών, χωΝα διευκρινιστεί ότι τα ανωτέρω σεμινάρια δεν ρίς εκπροσώπους του ΤΕΕ και των εργοληπτών.
παρέχουν κανενός είδους πιστοποίηση και πραγ- Η συγκεκριμένη έκταση είναι δασική, σε επαφή
ματοποιούνται με μοναδικό σκοπό την ενημέρω- με την αναδασωτέα και σε μια περιοχή «ανάσα»
ση νέων συναδέλφων που θα ήθελαν να απασχο- της Θεσσαλονίκης. Ήδη η Μητρόπολη προχώρηληθούν στη βιομηχανία.
σε σε εκχέρσωση όλων των δασικών ειδών στο
Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής μέχρι αγροτεμάχιο, ισοπεδώνοντας το, παρεμβαίνοντας
τις 7 Μαΐου στο τηλ. 2310269887 και στο e-mail: και σε τμήμα της αναδασωτέας! Όλες οι παραπάmelos2@smhbe.gr
νω επιλογές, πέρα από την παράβαση των σχετικών νόμων, είναι προκλητικές και εις βάρος του

ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ
ΠΑΡΑΤΑΞΙΑΚΑ

δημοσίου συμφέροντος. Περιορίζουν και επιβουλεύονται το δημόσιο χώρο, παραχωρώντας τον σε
ένα εκκλησιαστικό ίδρυμα, που θα εκμεταλλεύεται τις περιουσίες ή τις συντάξεις των πασχόντων,
χωρίς δημόσιο έλεγχο και διαφάνεια.
Τα ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας αποτελούν ευθύνη και υποχρέωση της πολιτείας και πρέπει να
υπόκεινται σε κοινωνικό έλεγχο. Σε κάθε περίπτωση αυτά δεν μπορούν να ανεγείρονται εις βάρος του φυσικού περιβάλλοντος και των δασών,
πολύ δε περισσότερο όταν η εκκλησία εκμεταλλεύεται την υπόλοιπη περιουσία της με αυστηρά
οικονομικά κριτήρια απόδοσης. Και όλα αυτά ενώ
είναι ακόμα ανοιχτή η υπόθεση Βατοπεδίου όπου
η κυβέρνηση, ως «δεξιά του Κυρίου», παραχώρησε στη Μονή τεράστιες εκτάσεις δημόσιας γης,
αμύθητης αξίας.
Το Τεχνικό Επιμελητήριο, ως Τεχνικός Σύμβουλος
της πολιτείας αλλά και τοποτηρητής της διαφάνειας, της νομιμότητας, της ισονομίας, της ποιότητας ζωής και του περιβάλλοντος, όφειλε άμεσα
να παρέμβει στη δημόσια συζήτηση προς όφελος
του δημόσιου χώρου και των δασικών εκτάσεων,
και όχι να εμφανίζεται άτολμο και απόν εδώ και
ένα μήνα, υπόδουλο της πολιτικής τοποθέτησης
και των συμβιβασμών της πλειοψηφίας της διοίκησής του. 
(1-4-2009)
ΥΓ. Η ανακοίνωση αυτή παρότι κατατέθηκε στο
Τεχνογράφημα 15 ημέρες πριν την έκδοση του
τεύχους της 15ης Απριλίου 2009, δεν δημοσιεύτηκε με δικαιολογία την έλλειψη χώρου. Εμείς
τηρήσαμε στο έπακρο όλες τις υποχρεώσεις μας
όσον αφορά στο χρονοδιάγραμμα αποστολής της
ανακοίνωσης. Η Διοίκηση του ΤΕΕ/ΤΚΜ, υπεύθυνη πολιτικά και κατά το νόμο για το Τεχνογράφημα, δεν εκπλήρωσε τη δική της υποχρέωση
που είναι η διασφάλιση της ελευθεροτυπίας, της
δημοσιότητας και της πληροφόρησης όλων των
παρατάξεων και των μηχανικών του ΤΕΕ/ΤΚΜ.
Η ατολμία και η καθυστέρηση της διοίκησης του
ΤΕΕ/ΤΚΜ να παρέμβει δημόσια και σε αυτό το
θέμα επιβεβαιώνεται και από την προσπάθειά της
να καθυστερήσει την ανακοίνωση της παράταξης
μας, στερώντας το στοιχείο της επικαιρότητας
από την κριτική μας. Οι μηχανικοί όμως πρέπει να
μάθουν τι γίνεται στην πόλη και στο ΤΕΕ/ΤΚΜ, και
η παράταξή μας θα προσπαθήσει να ανταποκριθεί
και σε αυτό το ρόλο.
ΣHMEIΩMA TOY ΠPOEΔPOY TOY ΤΕΕ/ΤΚΜ:
Υπενθυμίζω στους φίλους και συναδέλφους της
Συμπαράταξης Μηχανικών ότι υπεύθυνος κατά το
νόμο για το Τεχνογράφημα είναι ο Πρόεδρος της
Διοικούσας του Τμήματος. Οπότε τα υπόλοιπα
μέλη της διοίκησης, στην οποία αναφέρεται συλλήβδην η επιστολή -μεταξύ αυτών και οι εκλεγμένοι της συμπαράταξης- απαλλάσσονται.
Υπενθυμίζω σε όλους τους συναδέλφους ότι είναι
μάλλον αρκετά αργά, μετά από δύο χρόνια που
έχω την ευθύνη του Τεχνογραφήματος, για να
δώσω παρόμοια δείγματα γραφής με αυτά που
καταλογίζει η επιστολή στη διοίκηση. Όμως είναι
και αρκετά νωρίς για παραταξιακές κορώνες ενόψει των εκλογών του ΤΕΕ τον προσεχή Νοέμβριο.
n ΑΚΜΗ: ΕΚΛΟΓΕΣ Π.Σ.Δ.Μ.Η.
Συναδέλφισες και συνάδελφοι Μηχανολόγοι, Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί και συναφείς ειδικότητες.
Την Κυριακή 17 Μαΐου 2009 πραγματοποιούνται οι
εκλογές του Πανελληνίου Συλλόγου Διπλωματούχων Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων (Π.Σ.Δ.Μ.Η). Οι
εκλογές αυτές πραγματοποιούνται σε μία χρονική
συγκυρία όπου ο κλάδος μας δέχεται μία πολυμέτωπη επίθεση από ομάδες, φορείς, συμφέροντα
αλλά και την ίδια την πολιτεία με συνέπεια την
αμφισβήτηση και αρπαγή των επαγγελματικών
του δικαιωμάτων. Σε συνδυασμό με το Ασφαλιστικό, το Φορολογικό, τις εξευτελιστικές αμοιβές,
τις απαράδεκτες εργασιακές σχέσεις ειδικότερα
των νέων Μηχανικών, την εξουθενωτική καθημερινότητα στην άσκηση του επαγγέλματος μας με
τη γραφειοκρατία και την ασαφή νομοθεσία, την
αποβιομηχάνιση και την ανεργία, όλα τα ανωτέρω
σχετιζόμενα με μία πρωτόγνωρη δομική κρίση
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στην οικονομία σε παγκόσμιο επίπεδο, δημιουργούν μία σύγχρονη ζοφερή πραγματικότητα στο
επάγγελμα μας.
Η πλήρης ανυπαρξία συνδικαλιστικής δράσης και
η απουσία από κάθε διεκδικητικό πλαίσιο τα τελευταία χρόνια στον Π.Σ.Δ.Μ.Η ο οποίος με τους
σημερινούς συσχετισμούς περιορίζεται σε στείρες αντιπαραθέσεις με σκοπό την ικανοποίηση
μικροκομματικών και προσωπικών, παραγοντίστικων επιδιώξεων, μας οδήγησε στη ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για τη διαμόρφωση ενός
δυναμικού μετώπου συνδικαλιστικής δράσης στα
θέματα του κλάδου μας.
Οι τομείς δράσης μας, της ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΥ2.Μ.Η.), είναι οι εργασιακές
σχέσεις, τα επαγγελματικά κυρίως θέματα και
δικαιώματα των ΜΗ, η παιδεία, η οικολογία και
το περιβάλλον, η ανάπτυξη, οι νέες τεχνολογίες,
η ενέργεια και θέματα γενικότερου κοινωνικού
ενδιαφέροντος.
Σήμερα ο κλάδος μας χρειάζεται περισσότερο
από ποτέ όραμα, χρειάζεται σκληρή δουλειά,
χρειάζεται να σταθεί επάξια στο επιστημονικό και
επαγγελματικό κύρος των μελών του. Μακριά από
δεσμεύσεις και αγκυλώσεις, μακριά από παραγοντίστικες τακτικές και προσωπικές επιδιώξεις.
Ως ΑΚΜΗ στηρίζουμε το ψηφοδέλτιο Συνδικαλιστικής Συνεργασίας Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων (ΣΥ2.Μ.Η.), όπου συμμετέχουν πολλά μέλη
μας. Δεν αναγνωρίζουμε την αναφορά σε άλλο
ψηφοδέλτιο του ονόματος ΑΚΜΗΗΝ, ως αντιδεοντολογική και παραπλανητική του εκλογικού
σώματος.
Στις Εκλογές στις 17 Μαϊου 2009 ψηφίζω ΣΥ2.Μ.Η.
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥNΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
Συνέπεια - Αγωνιστική Δύναμη
Ενισχύουμε το Σύλλογο μας – Ενισχύουμε τον
Κλάδο μας
n Α.Κ.Μ.Η: ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΗΛΙΑ ΧΟΜΣΙΟΓΛΟΥ
Μετά από μια περίπου 20 χρόνων πορεία στα
δρώμενα του ΣΜΗΒΕ και επί πολλά χρόνια στη
θέση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου
παραιτήθηκε αυτοβούλως ο, με όλη τη σημασία
της λέξης, συνάδελφος Ηλίας Χομσίογλου. Ο Ηλίας Χομσίογλου διακρίνεται για την εντιμότητα, την
ακούραστη ενεργητικότητα, την επιμονή στο στόχο και την αποτελεσματικότητα του. Στη διάρκεια
της θητείας του, που ο ΣΜΗΒΕ αναδείχθηκε σε
κορυφαίο Σύλλογο πανελλαδικά, επικέντρωσε
τις δράσεις του στον επιστημονικό αλλά πάνω απ’
όλα στον επαγγελματικό τομέα του Μηχανολόγου
– Ηλεκτρολόγου Μηχανικού. Όλοι οι εκλεγμένοι
εκπρόσωποι, αλλά και όλα τα μέλη της Α.Κ.Μ.Η.
του απευθύνουμε τις θερμές μας ευχαριστίες για
το σημαντικό και πολυσχιδές έργο του, του ευχόμαστε από καρδιάς υγεία, καλή συνέχεια και
επιτυχίες στον επαγγελματικό, συνδικαλιστικό και
προσωπικό του βίο, ελπίζοντας να συνεχίσει να
είναι πάντα κοντά μας.
n FORUM ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΣΑΑ: ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ
Το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο του ΥΠΕΧΩΔΕ για
τον τουρισμό, σύμφωνα με τις διακηρύξεις του,
αποτελεί εξειδίκευση των στόχων του Γενικού
Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού, στους κύριους στόχους του οποίου τονίζεται η αναγκαιότητα
να ληφθούν υπόψιν α) η προώθηση της αειφόρου,
ανάπτυξης, β) η κατοχύρωση της παραγωγικής
και κοινωνικής συνοχής, γ) η διασφάλιση της
προστασίας του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς στο σύνολο του εθνικού χώρου.
Ωστόσο, με τις ειδικότερες διατάξεις του έρχεται
σε απόλυτη αντίθεση με τις ίδιες τις αρχές του
Γενικού Πλαισίου, εισάγοντας μια αντιδιαμετρικά
διαφορετική αντίληψη αυτήν της «βελτίωσης της
ανταγωνιστικότητας του τουριστικού προϊόντος».
Εισάγει για το σκοπό αυτό ένα «νέο προϊόν» τις
ολοκληρωμένες τουριστικές υποδομές σταθερού παραθερισμού, που στην πραγματικότητα
πρόκειται για επιδοτούμενες εγκαταστάσεις πα-

ραθεριστικής κατοικίας, μέσα σε οργανωμένα
συγκροτήματα τουρισμού. Ωστόσο είναι γνωστό
ότι το μοντέλο αυτό εφαρμόστηκε στις ακτές της
Ισπανίας, με πολύ δυσμενείς συνέπειες και παρόλα αυτά αυτό είναι το μοντέλο που θέλει να ανταγωνιστεί η Ελλάδα.
Το σχέδιο επιχειρεί μια εκτενή κατηγοριοποίηση
των τουριστικών περιοχών του εθνικού χώρου, την
οποία στη συνέχεια διακηρύσσει ότι θα αξιοποιήσει κατάλληλα με εξειδικευμένη και στοχοποιημένη προστασία για κάθε μια από τις επί μέρους
κατηγορίες.
Ωστόσο στη συνέχεια και ειδικότερα στο άρθρο
9 και σε πλήρη αντίθεση με όσα προηγουμένως
επαγγέλλεται, προωθεί τις σύνθετες και ολοκληρωμένες τουριστικές υποδομές σταθερού παραθερισμού, σε όλη σχεδόν τη χώρα, δηλαδή τόσο σε
αναπτυσσόμενες και ήδη ανεπτυγμένες τουριστικά
περιοχές, συμπεριλαμβανομένων των μητροπολιτικών περιοχών όσο και στον πεδινό ή ημιορεινό
χώρο. Εξαιρούνται από τις ρυθμίσεις αυτές ο ορεινός χώρος, τα μικρά ακατοίκητα νησιά και όλες οι
βραχονησίδες εκτός από 5 συγκεκριμένες.
• Με τις διατάξεις αυτές χωροθετεί τεράστιες τουριστικές εγκαταστάσεις στις εκτός σχεδίου περιοχές, ακόμα και σε περιοχές εκτός σχεδίου του
Δικτύου NATURA, χωρίς μελέτη της φέρουσας
ικανότητας κάθε νησιού και παράκτιας περιοχής
και χωρίς αποκλεισμό της περαιτέρω ανάπτυξης
στις ήδη κορεσμένες περιοχές.
• Εισάγει λαθραία την αύξηση της εκτός σχεδίου
δόμησης, δίνοντας τους όρους δόμησης των ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων, στην παραθεριστική
κατοικία, η οποία μπορεί να ανέρχεται στο 50% της
συνολικής εγκατάστασης, χωρίς ταυτόχρονα να είναι προϋπόθεση η ανέγερση του ξενοδοχείου! Ευνοούνται με αυτό τον τρόπο οι επενδύσεις μεγάλης
κλίμακας, με όριο αρτιότητας τα 150 στρ.
• Αυξάνεται η εκτός σχεδίου δόμηση στα 500μ
γύρω από τα όρια οποιουδήποτε οικισμού, με αρτιότητα 2 στρ. αντί για 4 στρ. που ισχύει σήμερα
και με σ.δ. 0.3 αντί για 0.05, για μέχρι 4 στρ, που
ισχύει σήμερα για την παραθεριστική κατοικία.
• Διατηρείται το απαράδεκτα χαμηλό όριο των
50μ από τον αιγιαλό και αγνοείται η νομολογία του
Συμβουλίου Επικρατείας που ορίζει ως ελάχιστη
απόσταση τα 100μ.
• Επιτρέπει τη δόμηση των 5 ανώνυμων βραχονησίδων, με κίνδυνο να μετατραπούν σε ιδιωτικά
νησιά.
Με τις διατάξεις αυτές εισάγεται η εργολαβική
λογική, στην αξιοποίηση και εκμετάλλευση του
φυσικού πλούτου της χώρας, ο οποίος αντιμετωπίζεται σαν κοινό τουριστικό προϊόν.
Το Ειδικό Χωροταξικό Σχέδιο του ΥΠΕΧΩΔΕ για τον
τουρισμό, μας βρίσκει αντίθετους όπως και όλους
τους αρμόδιους επιστημονικούς και τεχνικούς φορείς, καθώς και τις περιβαλλοντικές οργανώσεις
και συντασσόμαστε με τους φορείς αυτούς για την
απόσυρσή του. Προτείνουμε τον επαναπροσδιορισμό της φιλοσοφίας του με κριτήρια:
α)τη θέσπιση όρων και περιορισμών με στόχο την
περαιτέρω μείωση της εκτός σχεδίου δόμησης
β) την ανάδειξη του πλούσιου γεωμορφολογικού
και πολιτιστικού τοπίου της χώρας μέσα από τη
βελτίωση και ανάδειξη υφιστάμενων, αξιόλογων
υποδομών και όχι μέσα από διαρκή και γενικευμένη αύξηση και τουριστική μεγέθυνση των υποδομών.
γ) με επιλογές προσανατολισμένες σε ένα βιώσιμο περιβαλλοντικά μοντέλο ανάπτυξης με προτεραιότητα στην προστασία και την ανάδειξη του
φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος.
δ)την προώθηση της αειφόρου και ισόρροπης
ανάπτυξης κάθε περιοχής και ανάδειξη της ιδιαίτερης ταυτότητάς της.
ε) Την ενσωμάτωση των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης και της ορθολογικής χωροταξικής οργάνωσης
Είναι σίγουρο ότι το παρόν ΕΠΧΣΤ δεν αποτελεί
πλαίσιο ανάπτυξης πολιτικής για τον τουρισμό
αλλά διαχειριστικό μοντέλο του παραγομένου
προϊόντος και μάλιστα με συνολικά εσφαλμένη
φιλοσοφία. n
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ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ
του Ηλία Δ. Χομσίογλου , Μ Μ ΑΠΘ
«Όπως είναι ήδη γνωστό, από τις 2 Φεβρουαρίου
2009, έχω παραιτηθεί από τη θέση του Προέδρου
του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Βορείου Ελλάδος (ΣΜΗΒΕ). Στην ιδιαίτερα τιμητική αυτή θέση του Προέδρου του Συλλόγου μας βρισκόμουν τα τελευταία
7 χρόνια, χάριν της εμπιστοσύνης των συναδέλφων
προς το πρόσωπο μου και βεβαίως προς την παράταξη στην οποία συμμετέχω (Ανεξάρτητη Κίνηση
Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων ΑΚΜΗ).
Θεωρώ ηθική μου υποχρέωση να ενημερώσω
υπεύθυνα για τους λόγους της αποχώρησης μου.
- Η θέση του Προέδρου του Συλλόγου, είναι
θέση προσφοράς, στην πρώτη γραμμή, στα πολύ
σημαντικά, κυρίως επαγγελματικά, θέματα του
Κλάδου των Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων. Με το
δεδομένο αυτό εκτιμώ ότι θα πρέπει να έχουν την
τιμητική αυτή δυνατότητα προσφοράς και άλλοι
συνάδελφοι. Με απλά λόγια, όταν βρίσκεσαι στη
θέση αυτή για ένα τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα
(7 ολόκληρα χρόνια), οφείλεις με πνεύμα ανανέωσης να «ανοίγεις το δρόμο» και σε άλλους, που
αποδεδειγμένα έχουν τη διάθεση και κυρίως το
όραμα, να προσφέρουν με τη δική τους νέα και
φρέσκια φιλοσοφία και ενθουσιασμό.
- Στηρίζω απόλυτα το νέο Πρόεδρο Θανάση Κολότσιο και θεωρώ ότι με τη εργατικότητα, τη μαχητικότητα και τον ενθουσιασμό που τον διακατέχει
διασφαλίζει επιτυχημένη συνέχεια στην πορεία
του Συλλόγου μας. Στην προσπάθεια του αυτή έχει
άξιους συμπαραστάτες τους άλλους συναδέλφους
της ΑΚΜΗ (Τρασανίδη Γιώργο, Ταυρίδου Μαρκέλλα και Αντωνιάδου Μαρία) αλλά και τους εκλεγμένους συναδέλφους των άλλων παρατάξεων.
- Δεσμεύομαι να προσφέρω ενεργά όποτε και
όταν χρειαστεί οποιαδήποτε βοήθεια στο έργο
του Συλλόγου μας. Κάτι που χρειάζεται από όλα
τα μέλη στη δεδομένη χρονική συγκυρία, όπου ο
κλάδος μας δέχεται πολυμέτωπη και συχνά αντιδεοντολογική επίθεση στα επαγγελματικά θέματα
και δικαιώματά του.
- Ευχαριστώ θερμά όλους τους συναδέλφους (ανεξάρτητα αν με προτίμησαν με την ψήφο τους ή όχι)
που μου έδωσαν το δικαίωμα να βρίσκομαι στην
τιμητική θέση του Προέδρου για τόσα χρόνια. Μεγαλύτερη τιμή είναι η φιλία τους και η συνεργασία
τους. Δεν αναφέρομαι σε απολογισμό έργου, καθώς οι συνάδελφοι είναι οι πλέον αρμόδιοι να αξιολογήσουν το αποτέλεσμα της προσπάθειας μου.
- Παραμένω ενεργός στα κοινά του κλάδου και
μέσω του Πανελληνίου Συλλόγου (ΠΣΔΜΗ) και
φυσικά όπου κριθεί ότι μπορώ να προσφέρω
χρήσιμες υπηρεσίες. Με μαχητικότητα και συνδικαλιστική δράση. n
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
Γιώργος Παπαστεργίου
Nομάρχης Πιερίας

Κοινό το μέλλον Πιερίας - Θεσσαλονίκης
n Άγγελος Αγγελίδης
«H ανάπτυξη της
Θεσσαλονίκης πρέπει να
συνδεθεί άμεσα με την
ανάπτυξη της Πιερίας και
των υπόλοιπων όμορων
νομών»
«Yπάρχουν καθυστερήσεις στις άδειες
συγκριτικά με άλλες
πολεοδομίες. (…) Έχει να
κάνει με τη γραφειοκρατία που δυστυχώς διέπει
και αυτόν τον τομέα της
έκδοσης οικοδομικών
αδειών»
«Σε καμία περίπτωση
δεν μπορεί να αποφασίζει, όπως έχει συμβεί,
προϊστάμενος της Εφορείας να αναφέρει ότι
δε σας εγκρίνω να γίνει
αυτό το κτίσμα»
«H λειτουργία και άλλων
διοδίων στο Αιγίνιο θα
πλήξει τον τουρισμό
της Πιερίας, καθώς
θα αποθαρρύνει τους
επισκέπτες»
«Δίνουμε ιδιαίτερη
έμφαση στην τουριστική προβολή, σε
μία προσπάθεια να
ελαχιστοποιήσουμε τις
όποιες επιπτώσεις από
τη διεθνή οικονομική
κρίση»

Η ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης θα πρέπει να συνδεθεί άμεσα με την ανάπτυξη της Πιερίας, θεωρεί
ο νομάρχης Πιερίας Γιώργος Παπαστεργίου. Δεν
κρύβει την ικανοποίησή του από την πρόταση της
Ομάδας Εργασίας του ΤΕΕ/ΤΚΜ για διεύρυνση
των ορίων του Ρυθμιστικού Θεσσαλονίκης ώστε
να συμπεριλάβει και τη βόρεια Πιερία. Μάλιστα,
την επεκτείνει ακόμη περισσότερο διεκδικώντας
την ένταξη όλου του νομού στο νέο Ρυθμιστικό
Σχέδιο Θεσσαλονίκης.
Αποδίδει στη γραφειοκρατία και όχι στην κωλυσιεργία και την έλλειψη προσωπικού, τις «γκρίνιες» για πολύμηνη καθυστέρηση στην έκδοση
αδειών από την Πολεοδομία Πιερίας. Αναφερόμενος στα προσκόμματα που θέτει η αρχαιολογία
στην έκδοση αδειών κοντά στον Όλυμπο, δεν
κρύβει τη δυσαρέσκειά του για την κατάσταση
που έχει δημιουργηθεί θεωρώντας ότι η Εφορία
Αρχαιοτήτων παρεμβαίνει πέρα και πάνω από
τους νόμους και τον ΓΟΚ.
Ο κ. Παπαστεργίου δηλώνει πως θα υπερασπιστεί το δικαίωμα των συμπολιτών του να έχουν
απροσπέλαστη επικοινωνία εντός του νομού και
ξεκαθαρίζει πως δεν πρέπει να γίνουν νέα διόδια
στο Αιγίνιο, αν δεν ολοκληρωθούν τα έργα που
είχαν εξαγγελθεί. Πρόσθεσε ότι η νομαρχία δίνει
σκληρό αγώνα για να ελαχιστοποιήσει τις όποιες
επιπτώσεις στον τουρισμό από την οικονομική
κρίση και καλεί τους πολίτες να συμμετέχουν στο
διαδικτυακό διαγωνισμό για την ανάδειξη του
Ολύμπου ως ένα από τα επτά θαύματα της φύσης. Τέλος, υποστηρίζει ότι έχει γίνει σημαντική
δουλειά στους τομείς της αντιπλημμυρικής προστασίας, της σχολικής στέγης και της ενίσχυσης
των αγροτών.
n Πως σχολιάζετε την πρόταση της Ομάδας Εργασίας του ΤΕΕ/ΤΚΜ για διεύρυνση των ορίων
του Ρυθμιστικού Θεσσαλονίκης ώστε να συμπεριλάβει και τη βόρεια Πιερία;
Χαίρομαι που το ΤΕΕ/ΤΚΜ έκανε μία τέτοια σημαντική πρόταση, καθώς η ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης πρέπει να συνδεθεί άμεσα με την ανάπτυξη
της Πιερίας και των υπόλοιπων όμορων νομών.
Θεωρώ ότι ήρθε η ώρα η συμπρωτεύουσα να
ακολουθήσει έναν ανοιχτό δρόμο ανάπτυξης που
να λειτουργεί συμπληρωματικά και ενιαία με την
ευρύτερη περιοχή.
Εμείς στις προτάσεις που καταθέσαμε προς τον
ΟΡΣΘ διεκδικούμε την ένταξη ολόκληρου του
Νομού Πιερίας στο νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο της
Θεσσαλονίκης, όταν μάλιστα συντρέχουν όλες οι
προϋποθέσεις που ευνοούν μια τέτοια σύνδεση.
Εξάλλου, ο Νομός Πιερίας αναπτύσσεται ως περιοχή δορυφόρος του Ν. Θεσσαλονίκης εξ αιτίας
της γεωγραφικής του θέσης, υπάρχουν τα δίκτυα
μεταφορών, η Εγνατία Οδός και η ΠΑΘΕ που διασχίζει όλο το Νομό Πιερίας και λειτουργεί σιδηροδρομικό δίκτυο και πρόσφατα και προαστιακός
σιδηρόδρομος.
Επομένως, ο κάθε χωροταξικός σχεδιασμός
οφείλει να λαμβάνει υπόψη όλες αυτές τις παρα-

μέτρους, καθώς και το γεγονός ότι στην Πιερία
σχεδιάζουμε μεταξύ άλλων ένα μεγάλο Βιοτεχνικό Πάρκο στο Αιγίνιο και ένα νέο Εμπορευματικό
Κέντρο στο Μακρύγιαλο που θα αποσυμφορήσουν τη βιομηχανική ζώνη της Θεσσαλονίκης.
Εξίσου σημαντικό θεωρώ το ότι υπάρχουν πολλά
ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπίζουμε από
κοινού, όπως η προστασία του περιβάλλοντος,
ενώ από την άλλη πλευρά η παγκόσμια αναγνωρισιμότητα του Ολύμπου, θα συμβάλλει καταλυτικά στην ανάδειξη του μητροπολιτικού ρόλου της
Θεσσαλονίκης και θα ενισχύει τον πρωταγωνιστικό της ρόλο, λειτουργώντας ως σημείο αναφοράς,
λόγω της ιστορίας, του μύθου και της μοναδικής
φυσικής ομορφιάς του.
n Διατυπώνονται πολλές ενστάσεις για τον τρόπο λειτουργίας της Πολεοδομίας, όπου καταγράφονται καθυστερήσεις που αγγίζουν ακόμη
και τους 12 μήνες. Με ποιον τρόπο η νομαρχία
Πιερίας θα αντιστρέψει το κλίμα και θα κάνει
περισσότερο γοργές τις διαδικασίες;
Είναι γεγονός ότι υπάρχουν καθυστερήσεις στις
άδειες συγκριτικά με άλλες πολεοδομίες. Αυτό
δεν είναι κατ’ ανάγκη κωλυσιεργία, ούτε έχει να
κάνει με έλλειψη προσωπικού. Έχει να κάνει με
τη γραφειοκρατία που δυστυχώς διέπει και αυτόν τον τομέα της έκδοσης οικοδομικών αδειών.
Πόσες φορές δεν έχουν ασχοληθεί υπουργοί, κυβερνήσεις, αλλά και τα media, με το συγκεκριμένο θέμα και έχουν τονίσει ότι υπάρχει μία πολυνομία η οποία τελικά είναι σε βάρος του πολίτη.
Γι’ αυτό και ο Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ κ. Σουφλιάς
ανακοίνωσε ότι μέχρι το καλοκαίρι ότι θα έχει
έτοιμο το νέο σύστημα έκδοσης αδειών. Όμως,
ήταν ένα θέμα που από την αρχή της θητείας μου
μέχρι σήμερα αγωνίζομαι, έχουν γίνει σημαντικά
βήματα και έχουμε να κάνουμε πολλά ακόμα. Βήματα που έχουν να κάνουν με την πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού. Προσλάβαμε και ήδη
έχουμε τέσσερις τοπογράφους με σύμβαση και
μάλιστα με δικαίωμα υπογραφής κάτι το οποίο
βοηθά πολύ, ενώ είχαμε προσλάβει αυτά τα χρόνια και άλλους μηχανικούς με συμβάσεις.
Πιέσαμε και θα συνεχίσουμε να πιέζουμε την
Αθήνα να μας στείλουν όσο το δυνατόν νωρίτερα
τις εγκρίσεις για το προσωπικό. Ήδη έχουν μπει
νέοι υπάλληλοι που ενημερώνονται και εκπαιδεύονται, το τελευταίο εξάμηνο τοποθετήθηκαν
τρεις νέοι υπάλληλοι και τρεις τοπογράφοι. Αναμένονται τρεις μόνιμοι υπάλληλοι, δύο αρχιτέκτονες και ένας πολιτικός μηχανικός που σύντομα
θα αναλάβουν υπηρεσία.
Τόσο οι πολίτες όσο και εσείς οι μηχανικοί γνωρίζετε ότι ο σωστός τρόπος και πλήρης φάκελος
έκδοσης μιας άδειας προστατεύει τον πολίτη και
το μηχανικό και νομίζω ότι προς αυτή την κατεύθυνση συνεργάζονται στενά με την Πολεοδομία.
n Πως θα αντιμετωπίσετε τα προσκόμματα που
θέτει η αρχαιολογία, προφασιζόμενη περιβαλλοντικά ζητήματα, στην έκδοση αδειών για περι-

οχές εκτός σχεδίου κοντά στον Όλυμπο;
Ο Πιερικός Όλυμπος χαρακτηρίστηκε το 2000, με
απόφαση του τότε Υπουργού Πολιτισμού ως ιστορικό μνημείο και αυτό έδωσε το δικαίωμα στην
Εφορία Αρχαιοτήτων να παρεμβαίνει πέρα και
πάνω από τους Νόμους και τον Γ.Ο.Κ. Και αυτός
είναι ένας από τους λόγους που υπάρχει καθυστέρηση στην έκδοση οικοδομικών αδειών στην
Πιερία.
Τις παρεμβάσεις των αρχαιολόγων που κατά τη
δική μας άποψη δεν είναι παρεμβάσεις για να
προστατεύσουν τον Όλυμπο ως μνημείο, γιατί
αυτό που είναι σήμερα ο Όλυμπος δεν οφείλεται
στους αρχαιολόγους, αλλά οφείλεται στους ίδιους
τους Πιεριείς και στους τοπικούς φορείς που τον
προστάτευσαν και είναι σήμερα αυτό το στολίδι
μαζί με τους παραδοσιακούς οικισμούς όπως
είναι ο Παλαιός και Νέος Παντελεήμονας, η Σκοτίνα, η επέκταση του Λιτοχώρου, αλλά και ο Άγιος
Δημήτριος και η περιοχή της Πέτρας, που πολλοί
από αυτούς έχουν χαρακτηριστεί από την Ευρώπη
ως πολιτιστικά μνημεία.
Κατά συνέπεια, θεωρώ ότι ο Νόμος πρέπει να αλλάξει και αυτό γιατί όταν μιλάμε για ανάπτυξη δεν
αναφερόμαστε σε τσιμεντοποίηση. Σεβόμαστε
το περιβάλλον και τον άνθρωπο, όμως σε καμία
περίπτωση δεν μπορεί να αποφασίζει, όπως έχει
συμβεί, προϊστάμενος της Εφορείας να αναφέρει
ότι δεν σας εγκρίνω να γίνει αυτό το κτίσμα διότι
προβλέπει από κάτω επαγγελματικό χώρο, που
πιθανότατα να γίνει ταβέρνα και υπάρχουν πάρα
πολλές ταβέρνες στην Πιερία.
n Ποια η θέση σας στην απόφαση της «Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου» να δημιουργήσει νέα διόδια στο ύψος του Αιγινίου;
Οι πολίτες δεν μπορούν να πληρώνουν εκ των
προτέρων ένα έργο που δεν έχει γίνει. Και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να πληρώνουν αν δεν
τους δοθεί το δικαίωμα επιλογής μετακίνησης
από ένα δευτερεύον οδικό δίκτυο, δηλαδή τους
παράλληλους δρόμους και με ασφάλεια να κυκλοφορούν έξω από την εθνική οδό. Δεν μπορεί
κανείς να αναγκάσει κανέναν να πληρώνει τα διόδια για να κυκλοφορήσει καθώς του στερείται έτσι
ένα δικαίωμα κατοχυρωμένο από το Σύνταγμα.
Κατά συνέπεια θεωρώ ότι μέχρι την ημέρα που
θα ολοκληρωθούν όλα τα παράλληλα έργα, οι γέφυρες και η δυνατότητα επικοινωνίας, όπως μας
υποσχέθηκε ο κ. Σουφλιάς δεν πρέπει σε καμία
περίπτωση ούτε να γίνουν νέα διόδια, ούτε καν να
αυξηθούν.
Σέβομαι τους νόμους, όμως είναι καθήκον μου να
διαφυλάξω τα συμφέροντα των πολιτών της Πιερίας, που πρέπει να έχουν απροσπέλαστη επικοινωνία εντός του Νομού Πιερίας, όσο και να έχουν
ισότιμη αντιμετώπιση σε σχέση με τους κατοίκους
των άλλων νομών. Είναι βέβαιο ότι η λειτουργία
και άλλων διοδίων στο Αιγίνιο θα πλήξει τον τουρισμό της Πιερίας, καθώς θα αποθαρρύνει τους
επισκέπτες που επιλέγουν να επισκεφθούν οδικώς τους τουριστικούς προορισμούς του Νομού.
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Παρακολουθούμε στενά τόσο το θέμα της εγκατάστασης των διοδίων όσο και της γενικότερης λειτουργίας της εταιρίας που ανέλαβε την εθνική οδό
και μάλιστα, έχουμε αναθέσει σε έγκριτους νομικούς, πανεπιστημιακούς, ύστερα από απόφαση
του Νομαρχιακού Συμβουλίου, την ανάλυση των
όρων της σύμβασης παρακολούθηση της εφαρμογής της, που έχει επικυρωθεί από το Ελληνικό
Κοινοβούλιο και πλέον είναι νόμος του κράτους
καθώς και τη δυνατότητα προσφυγής της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Πιερίας στα ελληνικά
και ευρωπαϊκά δικαστήρια, με στόχο τη διασφάλιση των συμφερόντων των πολιτών της Πιερίας
που έχω την τιμή να είμαι Νομάρχης εδώ και 11
χρόνια.
n Τα μηνύματα στον κλάδο του τουρισμού είναι
αρνητικά για φέτος το καλοκαίρι. Ποιες πρωτοβουλίες έχει λάβει η νομαρχία για τη στήριξη του
συγκεκριμένου κλάδου;
Κανείς μέχρι σήμερα, παρά τα όσα λέγονται δεν
γνωρίζει αν θα είναι μια πολύ δύσκολη χρονιά ή
μια χρονιά σαν πέρυσι στην τουριστική κίνηση
στην Πιερία. Κατά τη δική μου εκτίμηση δε θα είναι όπως η περσινή χρονιά.
Φέτος δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην τουριστική
προβολή, σε μία προσπάθεια να ελαχιστοποιήσουμε τις όποιες επιπτώσεις από τη διεθνή οικονομική κρίση και εντείνουμε την προβολή του
Νομού στο εσωτερικό, ενώ στις χώρες του εξωτερικού προβάλλουμε το πλεονέκτημα ότι ο Νομός
Πιερίας είναι προσβάσιμος με αυτοκίνητο και όχι
μόνο με αεροπλάνο που αυξάνει το κόστος των
τουριστικών πακέτων.
Η ΝΕΤΠ Πιερίας συμμετέχει κάθε χρόνο στις σημαντικότερες διεθνείς τουριστικές εκθέσεις του
εξωτερικού, αλλά και στις εκθέσεις στην Ελλάδα
για την προσέλκυση του εσωτερικού τουρισμού,
ενώ το επόμενο χρονικό διάστημα θα συμμετέχουμε στις τουριστικές εκθέσεις του Νις και της
Κύπρου.
n Ο Όλυμπος έχει θέσει υποψηφιότητα για δύο
σημαντικές διακρίσεις. Στηρίζετε την προσπάθεια; Πόσο θα βοηθήσει αυτό το νομό;
Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Πιερίας είναι η επίσημη επιτροπή υποστήριξης της υποψηφιότητας
του Ολύμπου στο διαγωνισμό για τα νέα επτά θαύματα της φύσης και πετύχαμε στην πρώτη ψηφοφορία να κινητοποιήσουμε χιλιάδες χρήστες του
διαδικτύου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό που
επέλεξαν μεταξύ των υποψηφίων μνημείων το
βουνό των Θεών για να καταφέρει να αναδειχθεί
ως το πρώτο μνημείο της φύσης από την Ελλάδα.
Στο δεύτερο στάδιο του διαγωνισμού που ξεκίνησε ήδη και ολοκληρώνεται στις 15 Ιουλίου 2009,
ο Όλυμπος θα πρέπει να αναδειχθεί στις πρώτες
77 υποψηφιότητες από τα 261 μνημεία της φύσης που πέρασαν στη δεύτερη φάση. Έως τότε,
οι χρήστες του διαδικτύου μπορούν να ψηφίζουν
και πάλι τον Όλυμπο στην ηλεκτρονική διεύθυνση
www.new7wonders.com συμβάλλοντας σε μια

προσπάθεια που αφορά πλέον την ανάδειξη της
ιστορίας και του πολιτισμού της Ελλάδας.
Ως Πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού
Δρυμού του Ολύμπου και ως Νομάρχης προσπαθώ να αξιοποιήσω κάθε δυνατότητα προβολής
και ανάδειξης του μεγαλείου και της ιστορίας του
Ολύμπου καθώς θεωρώ ότι ο Όλυμπος είναι ορόσημο για τη γενικότερη ανάπτυξη της Ελλάδας και
του Νομού και σε κάθε περίπτωση η διεθνής διάκρισή του θα έχει πολλαπλά οφέλη τόσο για την
Πιερία όσο και για την Ελλάδα.
Συγχρόνως, καταθέσαμε επίσημο φάκελο υποψηφιότητας για να αναδειχθεί ο Όλυμπος ως
τοπίο της χρονιάς (landscape of the year) σε ένα
διαγωνισμό που γίνεται από το δίκτυο Friends Of
Nature και είμαι σίγουρος ότι με τις συντονισμένες προσπάθειες που κάνουμε θα πετύχουμε.
n Ποια η κατάσταση της σχολικής στέγης στην
Πιερία;
Ιδιαίτερα στον τομέα της σχολικής στέγης, με την
ετοιμότητα των μελετών και τη διασφάλιση των
απαραίτητων κονδυλίων καταφέραμε να βελτιώσουμε σημαντικά τις συνθήκες διδασκαλίας σε
επίπεδο νομού.
Από την ανάληψη των καθηκόντων μου μέχρι και
τώρα σε νέα σχολεία και επεκτάσεις χώρων παραδόθηκαν συνολικά περισσότερες από 220 αίθουσες διδασκαλίας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Έτσι από τα 17 δημοτικά
σχολεία από τα οποία τα 12 ήταν σε διπλή βάρδια
σήμερα είναι μόνο δύο και από τη νέα σχολική
χρονιά καταργείται οριστικά.
Η κατάσταση θα βελτιωθεί περισσότερο με τα ευρωπαϊκά πρότυπα με τα σχολεία που έχουμε εντάξει στο Νόμο Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού
Τομέα, το Μουσικό Σχολείο Κατερίνης, το Ειδικό
Σχολείο Κατερίνης καθώς επίσης και το Δημοτικό
Σχολείο του Σ. Σταθμού. Επίσης, το πρώτο δεκαήμερο του Μαρτίου λήγει η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας για τα σχολεία, όπου σε στενή συνεργασία με το Δήμο Κατερίνης έχουν εξευρεθεί
τα οικόπεδα χάρη και στο προσωπικό ενδιαφέρον
του δημάρχου. Με βάση αυτή τη συνεργασία καταθέτουμε προτάσεις για επτά νέα σχολεία, όπου
το ένα είναι το Λύκειο της Κονταριώτισσας, της
πρωτεύουσας του Δήμου Δίου και τα υπόλοιπα
σχολεία είναι στο Δήμο Κατερίνης.
Επομένως, έξι νέα 12/θέσια σχολεία, που μεταφράζονται σε 72 αίθουσες διδασκαλίας που θα
προστεθούν σε δημοτικά σχολεία στην πόλη της
Κατερίνης, με ευρωπαϊκές προδιαγραφές, που θα
δώσουν τη δυνατότητα σε μαθητές και εκπαιδευτικούς για τις καλύτερες συνθήκες διδασκαλίας.
Επίσης, έχουν εγκριθεί από τον ΟΣΚ δέκα προκάτ
νηπιαγωγεία κυρίως για την πόλη της Κατερίνης
και έχει εκδοθεί το πενταετές πρόγραμμα Σχολικής Στέγης της Ν.Α. Πιερίας όπου συμπληρώνονται οι υποδομές εκεί που υπάρχουν ελλείψεις και
ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη έργα που ξεπερνούν τα
3 εκατομμύρια ευρώ.

n Οι αγρότες αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα. Ποιες οι πρωτοβουλίες για στήριξη του αγροτικού πληθυσμού;
Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση υλοποιεί διαρκώς
έργα αναβάθμισης των αγροτικών υποδομών,
συμβάλλοντας στη βελτίωση των συνθηκών καλλιέργειας των παραγωγών, στη βελτίωση των
συνθηκών εργασίας, στη μείωση του κόστους
παραγωγής και στη διασφάλιση του αγροτικού
εισοδήματος. Έχουμε προχωρήσει σε σημαντικά
έργα αγροτικής οδοποιίας με την κατασκευή και
ασφαλτόστρωση αγροτικών δρόμων σε όλο το
εύρος του νομού, ενώ δίνουμε έμφαση και στα
αρδευτικά έργα, που θα διασφαλίζουν την απαραίτητη ποσότητα νερού στους αγρότες.
Με συντονισμένες ενέργειες μας για πρώτη φορά
η Πιερία έχει αποκτήσει κρασί με ονομασία προέλευσης, ενώ πρόσφατα ωριμάσαμε τη διαδικασία
του εκούσιου αναδασμού στο Αιγίνιο.
Επίσης, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ολοκληρώσαμε μία μελέτη για την αναδιάρθρωση των γεωργικών καλλιεργειών, με στόχο
την αξιοποίηση των παραγωγικών δυνατοτήτων
του πρωτογενούς τομέα και τη διασύνδεση της γεωργίας με την τοπική οικονομία, ενώ κάθε χρόνο
κάνουμε επιστημονικές μετρήσεις για το υδάτινο
δυναμικό της Πιερίας.
Στο ίδιο πλαίσιο χάρη στη στήριξη των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Αγροτουριστικής Ανάπτυξης
και την αξιοποίηση ιδιωτικών και δημοσίων επενδύσεων, σε συνεργασία με την Πιερική Αναπτυξιακή Α.Ε. της οποία είμαι πρόεδρος, κατορθώσαμε
να ολοκληρώσαμε στο νομό μας σημαντικά έργα
υποδομής και υπηρεσιών που βελτίωσαν σημαντική τη ζωή και κατοίκων στην Πιερική ύπαιθρο.
n Πριν από μερικά χρόνια είχαν παρουσιαστεί
εκτεταμένες καταστροφές από πλημμύρες σε
παραθαλάσσιες περιοχές. Έχει ολοκληρωθεί η
αντιπλημμυρική τους θωράκιση, ώστε να μην
επαναληφθούν οι άσχημες εικόνες;
Δώσαμε ιδιαίτερη έμφαση στην αντιπλημμυρική
προστασία της Πιερίας με συνεχείς και έγκαιρους
καθαρισμούς των καναλιών και των ρεμάτων και
αντιπλημμυρικά έργα. Οι εκτεταμένες πλημμύρες που αναφέρεστε όχι μόνο σε παραθαλάσσιες
περιοχές δεν επαναλήφθηκαν, ούτε θα ξαναπαρουσιαστούν διότι αξιοποιώντας το μηχανολογικό
εξοπλισμό της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Πιερίας και κάθε ευρώ που μπορέσαμε να εξασφαλίσουμε έχουμε δημιουργήσει όλες εκείνες τις
υποδομές που σε αντίστοιχες βροχοπτώσεις του
ιδίου μεγέθους που πριν από μερικά χρόνια προκαλούσαν μεγάλες καταστροφές να μη συμβαίνει
το παραμικρό.
Βεβαίως, χρειάζεται να γίνουν και άλλα έργα
και χρειάζονται πολλά χρήματα. Προς αυτή την
κατεύθυνση και σε συνεργασία με τους Δήμους
διεκδικούμε χρήματα από το ΥΠΕΧΩΔΕ ως αντιπλημμυρικά έργα και από το Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης ως αγροτικά. n

«Oι χρήστες του
διαδικτύου μπορούν να
ψηφίζουν τον Όλυμπο
(…) συμβάλλοντας σε μια
προσπάθεια που αφορά
πλέον την ανάδειξη της
ιστορίας και του πολιτισμού της Ελλάδας»
«Παραδόθηκαν συνολικά
περισσότερες από 220
αίθουσες διδασκαλίας
στην Πρωτοβάθμια και
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση»
«Oλοκληρώσαμε μελέτη
για την αναδιάρθρωση των γεωργικών
καλλιεργειών, με στόχο
την αξιοποίηση των παραγωγικών δυνατοτήτων
του πρωτογενούς τομέα
και τη διασύνδεση της
γεωργίας με την τοπική
οικονομία»
«Διεκδικούμε χρήματα
από το ΥΠΕΧΩΔΕ ως
αντιπλημμυρικά έργα
και από το Υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης ως
αγροτικά»
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Α. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

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

Αρχιτεκτόνισσα από τεχνικό γραφείο.
Γνώση φωτορεαλισμού, εσωτερικών χώρων. Βιογραφικό και δείγματα έργου,
email: info@takisarchitect.gr.
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 Πολεοδόμος – Χωροτάκτης
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.
Μηχανικός από τεχνική εταιρεία για το
τμήμα ανακαινίσεων. Προϋπηρεσία σε
αντίστοιχη θέση. Βιογραφικό email: info@
ktitor.gr.
Μηχανικός (κωδ. Θέσης 2) από μελετητική εταιρεία ΥΕΤΟΣ με εξειδίκευση σε
υδραυλικά έργα και οδοποιία. Βιογραφικό
Fax 2310 230428, email: yetos@otenet.gr.
Μηχανικός νέα, από τεχνική εταιρεία με
έδρα Ν. Μουδανιά. 5έτη εμπειρία. Βιογραφικό Fax 23730 65380, Τηλ. 23730 65440,
email: gmaktris@elkat.gr.
Μηχανικός από σχολή πληροφορικής.
Γνώση και εμπειρία στη 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 Κεραμεύς Α.Ε. για παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε
θέματα ακινήτων στη Βόρειο Ελλάδα.
Προϋπηρεσία, άπταιστα Αγγλικά, Γ.Ο.Κ.,
πολεοδομική έρευνα, έρευνα στοιχείων
αξιών ακινήτων, πραγματοποίηση αυτοψιών. Βιογραφικό, συνοδευτική επιστολή,
email: HR@kerameyus.gr.
Μηχανικός από ανώνυμη εταιρεία εξοπλισμού καταστημάτων, ως υπεύθυνος
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. Αγγέλη.
Μηχανικός Προγραμματιστής, από την
Last Offer υπηρεσίες διαδικτύου – διαφήμιση, στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, ως
WEB PROGRAMMER. Προϋπηρεσία,
γνώση php my Spl Azax κ.λ.π. Fax 2310
762095, 694 4429992, email: lastoffp@
otenet.gr.
Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης
από την Ιωνική Σφολιάτα Α.Ε., ως υπεύθυνος βάρδιας. Ηλικία έως 35 ετών, Η/
Υ(Word, Excel), ISO 22000 προγραμματισμός παραγωγής, προϋπηρεσία στη βιομηχανία τροφίμων. Βιογραφικό Fax 2310
778225, email: info@ionikigr.com. Υπόψη
Μ. Μ.
Μηχανικός Χωροταξίας για συνεργασία.
Άπταιστα Αγγλικά, μεταπτυχιακός τίτλος
(κατά προτίμηση από αγγλόφωνο πανεπιστήμιο) ανθρωπογεωγραφίας ή οικονομικής γεωγραφίας ή περιφερειακής
ανάπτυξης. Βιογραφικό email: geosplan@
gmail.com.
Μηχανολόγος Γνώση νομοθεσίας για
Α.ΜΕ.Α, για ανελκυστήρες και για αναβα-

τόρια . Τηλ 697 6800825.
Μηχανολόγος από Dimakis Α.Ε. θέρμανση ύδρευση, φυσικό αέριο ως εσωτερικός
πωλητής για στελέχωση του καταστήματος
της ανατολικής Θεσσαλονίκης. Βιογραφικό Fax 2310 857540, Τηλ 2310 848845,
email: zoi@e-dimakis.gr.
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 από βιομηχανία κατασκευής ψυγείων στη Ν. Σάντα Κιλκίς, ως βοηθός προϊσταμένου παραγωγής. Ηλικία έως
33 ετών. Προϋπηρεσία σε γραμμές παραγωγής επιθυμητή. Βιογραφικό Τηλ 23410
64639, email: crystal@crystal.gr. Υπόψη
κας Νικολαϊδου Μαρία.
Μηχανολόγος από εταιρεία κατασκευής
συνθετικών κουφωμάτων και αλουμινίου
Stabil System Α.Ε. με έδρα το Στρυμονοχώρι Σιδηροκάστρου για στελέχωση του
τμήματος παραγωγής. Προϋπηρεσία σε
αντίστοιχη θέση επιθυμητή. Βιογραφικό
Fax 2310 692829, Τηλ 2310 692810, email:
ggavrilisis@stabil.gr. Υπόψη Γαβριηλίδης.
Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος από γραφείο μελετών. Γνώση AutoCAD, Η/Υ, για
εκπόνηση μελετών. Επιθυμητή και σχετική εμπειρία σε θέματα αδειοδότησης βιομηχανικών εγκαταστάσεων. Βιογραφικό
email: pashalis@koptsis.gr.
Πολιτικός Μηχανικός Γνώση Praxis. Τηλ
697 7982386.
Πολιτικός Μηχανικός Γνώση νομοθεσίας
για Α.ΜΕ.Α. Τηλ 697 6800825.
Πολιτικός Μηχανικός νέος, από τεχνική
εταιρεία. Βιογραφικό Fax 2310 446971.
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 ή Αρχιτέκτων για
συνεργασία σε δημόσια έργα. Τηλ. 2310
210141.
Πολιτικός Μηχανικός ή Αρχιτέκτων νέα,
από τεχνική εταιρεία με έδρα Ν. Μουδανιά. 5έτη εμπειρία. Βιογραφικό Fax
23730 65380, Τηλ. 23730 65440, email:
gmaktris@elkat.gr.
Πολιτικός Μηχανικός ή Μηχανολόγος
από SIGMA Consultants ΕΠΕ. 3ετή εμπειρία, άπταιστα Αγγλικά, Η/Υ, AutoCAD.
Προϋπηρεσία στην εκπόνηση ενεργειακών
και περιβαλλοντικών μελετών. Επιθυμητές
σχετικές μεταπτυχιακές σπουδές. Βιογραφικό Fax 2310 286612, email: m.delaki@
sigmaconsultants.gr.
Τοπογράφος Μηχανικός (κωδ. Θέση 1)
από μελετητική εταιρεία ΥΕΤΟΣ. Βιογραφικό Fax 2310 230428, email: yetos@
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.

Τοπογράφος Μηχανικός ή Πολιτικός Μηχανικός από ανώνυμη τεχνική εταιρεία.
Βιογραφικό Fax 2310 887483.
Χημικός Μηχανικός ή Μηχανολόγος
ή Ηλεκτρολόγος από τεχνική εταιρεία
εμπορική Α.Ε. Βιογραφικό Fax 2310
918118.

Β. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Αρχιτέκτων μέλος ΤΕΕ 2001, με εμπειρία
σε επίβλεψη, διαχείριση και διοίκηση εργοταξίου και μελέτες εφαρμογής, για εργασία. Τηλ 693 7166499.
Αρχιτεκτόνισσα 3έτη εμπειρία σε αρχιτεκτονικές μελέτες, ευχέρεια στη 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 σχεδιασμού, AutoCAD,
ArchiCAD, Artlantis, Photoshop, και άλλα
σχεδιαστικά προγράμματα, για συνεργασία
με μηχανικούς, εργολάβους και μελετητικά γραφεία. Τηλ 693 7070382.
Ηλεκτρολόγος. Με βιομηχανική εμπειρία στη διοίκηση, παραγωγή, συντήρηση,
εμπειρία στα φωτοβολταϊκα. Άπταιστα
Αγγλικά, Γερμανικά, Ρουμανικά, Η/Υ(Ms
Office). Πολυετές εργασία σε Γαλλία και
σε ΗΠΑ. Για στελέχωση εταιρείας. Τηλ 694
5622686.
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 και Μηχανικός Η/Υ, με
μεταπτυχιακό στη διοίκηση επιχειρήσεων.
Γνώση άπταιστα Αγγλικά, Η/Υ, AutoCAD,
4Μ, εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις, άδεια οδηγήσεως, για εργασία
στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Τηλ 694
8594718.
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.
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.
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.
Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος με ευρεία
εργοταξιακή εμπειρία, άπταιστα Αγγλικά,
Η/Υ, εμπειρία σε έργα φυσικού αερίου, μελετητής καθοδικής προστασίας χαλυβδοσωλήνων, για εργασία. Τηλ. 2310 314278,
697 6206265.

Πολιτικός Μηχανικός για στελέχωση
εταιρείας με ΜΕΚ Γ’ οικοδομικά, οδοποιία, υδραυλικά, ενεργειακά – βιομηχανικά,
ΜΕΚ Α’ λιμενικά. Τηλ. 697 7589875.
Πολιτικός Μηχανικός με 10έτη εμπειρία
σε οικοδομικά και βιομηχανικά κτίρια.
Γνώση AutoCAD, έκδοση οικοδομικών
αδειών, για εργασία. Τηλ 694 4227787.
Πολιτικός Μηχανικός μέλος ΤΕΕ 1993,
δομοστατικός. 15έτη εμπειρία στις στατικές μελέτες κτηριακών έργων, για συνεργασία με τεχνικά γραφεία, κατασκευαστικές εταιρείες. Τηλ 694 5551713.
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 με εμπειρία στην
έκδοση οικοδομικών αδειών, την εκπόνηση στατικών μελετών, για εξωτερική
συνεργασία με μηχανικούς, εργολάβους,
τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες. Τηλ.
23920 20099, 697 7166269.
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 με εμπειρία στην
έκδοση οικοδομικών αδειών, την εκπόνηση στατικών μελετών, την ανακαίνιση
κατοικιών και επαγγελματικών χώρων,
εμπειρία επιδοτούμενων έργων διαχείριση
έργων, για συνεργασία. Τηλ 694 4245002,
email: d_chrys@hotmail.com.
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
Αγγλικών, 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 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,
5έτη εμπειρία σε τεχνικό γραφείο, αρχιτεκτονικές μελέτες, έκδοση οικοδομικών
αδειών, μικρή εμπειρία σε δημοσία έργα.
Γνώση Γ.Ο.Κ., Αγγλικών, Η/Υ(Ms Office),
προγραμμάτων σχεδιασμού, ATLAS, για
εργασία σε μελετητική - κατασκευαστική εταιρεία στη Θεσσαλονίκη. Τηλ 694
8608235.
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