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EDITORIAL
Οι 785 της Ευρωβουλής, το καλάθι της νοικοκυράς
και ο κοινοτικός «κορβανάς»
H Ευρωπαϊκή Ένωση σίγουρα δεν μπορεί να …μπει στα παπούτσια
καθενός από τους 375.000.000 πολίτες-ψηφοφόρους της: άλλοι
επιθυμούν να κοιτάξει πιο δεξιά, άλλοι τη θέλουν πιο αριστερή και
άλλοι εκτιμούν ότι θα έπρεπε να δοκιμάσει περισσότερο τις ισορροπίες της στο κέντρο. Ορισμένοι ζητούν αυστηρότερους νόμους και
άλλοι επιθυμούν τολμηρότερες αποφάσεις, επισημαίνοντας ότι η
ΕΕ δεν πρέπει να είναι τόσο «κουμπωμένη» σε θέματα οικονομικής
πολιτικής εν μέσω κρίσης ή τόσο διστακτική στις μειώσεις επιτοκίων. Κάποιοι αντιτίθενται ακόμη και σε αυτή την ύπαρξή της.
Και πολλοί δε θα ψηφίσουν στις ευρωεκλογές του Ιουνίου, είτε ως
…αντιρρησίες συνείδησης είτε επειδή –στην Ελλάδα- η ημερομηνία
διεξαγωγής τους (7 του μηνός) συμπίπτει με το τριήμερο της αργίας
του Αγίου Πνεύματος και προσφέρεται για …city breaks είτε γιατί
απλά δεν τις θεωρούν εξίσου σημαντικές με τις εθνικές εκλογές.
Αυτό το τελευταίο βέβαια, είναι απλά ένας διαδεδομένος μύθος.
Πλέον, η εθνική νομοθεσία κάθε χώρας, πρώτα «ριζώνει» στις
Βρυξέλλες, το Στρασβούργο ή το Λουξεμβούργο και μόνο μετά
μεταφέρεται στα πάτρια εδάφη. Οι περισσότεροι νόμοι που αφορούν την καθημερινή ζωή στα κράτη-μέλη θεσπίζονται από τους
ευρωβουλευτές και τους υπουργούς σε επίπεδο ΕΕ, ενώ ο κοινοτικός «κορβανάς» κατανέμεται επίσης από αυτούς. Είτε τα κονδύλια
αφορούν καθαρότερες παραλίες είτε νέα οδικά δίκτυα ή ενθάρρυνση περιβαλλοντικά φιλικών τεχνολογιών και πρακτικών είτε παιδεία
και έρευνα, ο λόγος των ευρωβουλευτών βαραίνει.
Κι όταν η νέα Συνθήκη της Λισαβόνας τεθεί πρακτικά σε ισχύ, το
Ευρωκοινοβούλιο θα γίνει ισότιμος νομοθέτης με τους υπουργούς
των κρατών-μελών σε όλους σχεδόν τους τομείς πολιτικής της ΕΕ.
Θα εκλέγει δε, τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και ο έλεγχός του στην εκτελεστική εξουσία της ΕΕ θα αυξηθεί (για περισσότερα βλέπε http://www.europarl.europa.eu).
Κι αν γίνουμε και λίγο …ρομαντικοί, η ψήφος του Ιουνίου μας δίνει
τη δυνατότητα να εκλέξουμε –για πενταετή θητεία- τους κατάλληλους 785 ανθρώπους για το μόνο άμεσα εκλεγόμενο διεθνές και
πολύγλωσσο κοινοβούλιο. Μια πολυεθνική Βουλή, που εκλέγεται από τους λαούς από το 1979 και εκπροσωπεί σήμερα περίπου
500.000.000 πολίτες (ψηφοφόρους και μη).
Με άλλα λόγια, ψηφίζοντας μπορούμε να διαλέξουμε –ή έστω να
δείξουμε με τη «φωνή» μας- ποια Ευρώπη θέλουμε: μια ΕΕ με
ίσες ευκαιρίες, καλές συνθήκες διαβίωσης και μόρφωσης, υγιή κινητικότητα ατόμων, περισσότερες θέσεις εργασίας και μεγαλύτερες
ευαισθησίες στα θέματα που μας «καίνε».
Μια Ευρώπη όπου οι μικρότερες και οικονομικά ασθενέστερες
χώρες –όπως η Ελλάδα- θα έχουν και στην πράξη ισότιμο ρόλο με
τους «μεγάλους» και θα αναλαμβάνουν ουσιαστικότερες πρωτοβουλίες. Μια Ευρώπη όπου η δυνατότητα μιας χώρας να κινητοποιεί
τα κράτη-μέλη και να τα συνασπίζει σε αποφάσεις δε θα εξαρτάται
μόνο από τα χρήματα που «βάζει» στο κοινοτικό θησαυροφυλάκιο.
Μια Ευρώπη χωρίς «διακοσμητικά» πρόσωπα, όπου οι θέσεις των
μικρότερων θα εισακούονται στην πράξη, χωρίς να βγαίνουν πάραυτα από το ακριβώς αντίθετο …αυτί από εκείνο που μπήκαν. Κι όπου
τα ίδια τα μικρότερα κράτη θα απαλλαγούν οριστικά από το «κόμπλεξ κατωτερότητας», θα αναλάβουν πρωτοβουλίες και θα διεκδικήσουν δυναμικά τα συμφέροντα των ευρωπαίων πολιτών.
Ουδείς πρέπει να παίρνει τις ευρωεκλογές αψήφιστα. Και η ψήφος
πρέπει να υπαγορεύεται από τη συνείδηση του καθενός, γιατί αυτά
που «παίζονται» είναι πολλά και σημαντικά. Το αναφέρει και στην
ιστοσελίδα του ίδιου του Ευρωκοινοβουλίου: «Οι ψηφοφορίες του
[σ.σ του Ευρωκοινοβουλίου] διαμορφώνουν τη νομοθεσία της ΕΕ
και επηρεάζουν την καθημερινή σου ζωή, είτε πρόκειται για το φαγητό στο πιάτο σου, είτε για το κόστος του καλαθιού με τα ψώνια σου,
είτε για την ποιότητα του αέρα που αναπνέεις, είτε για την ασφάλεια
των παιχνιδιών των ίδιων των παιδιών σου»…

Σημείωση 1: Φωτό Πηγή: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Σημείωση 2: Εκ παραδρομής, στο τεύχος 373-σελίδα 3, δεν αναφέρθηκε ότι η διάσημη φωτογραφία είναι της Nelly “Mona Paiva dancing nude amongst the Parthenon pillars
(1927)” www.mlahanas.de/Greeks/NewArts
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ΕΠΕΙΓΕΙ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Διημερίδα ΤΕΕ/ΤΚΜ, ΣΔΑΤΜΒΕ, ΤΑΤΜ ΑΠΘ
Βαλκάνια, Εύξεινος
Πόντος και Κ.Ασία
προσφέρουν σημαντικές
ευκαιρίες απασχόλησης
για τους Έλληνες μηχανικούς. Απλά δεν υπάρχουν
πολλοί διατεθειμένοι να
πάνε τόσο μακριά
Το 1994 χρειάζονταν
2,6 βασικοί μισθοί για
να αγοράσει κάποιος 1
τ.μ. κατοικίας σε μεσαία
αστική περιοχή. Το 2006,
περίπου 4,8. Πέρυσι
ο δείκτης ήταν πάνω
από 4.
Η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια στην Ευρώπη
στα κόστη μεταβίβασης
ακινήτων (19% της αξίας
του ακινήτου, έναντι
μέσου ευρωπαϊκού όρου
9%)
Η εθνική οικονομία
διέθεσε τεράστια ποσά
για να κατασκευάσει
150.000-200.000
κατοικίες, αξίας άνω των
50 δισ. ευρώ, τις οποίες
ουδείς θέλει –ή μπορείνα αποκτήσει
Για να απορροφηθεί το
στοκ των αδιάθετων
ακινήτων, οι κατασκευαστές πρέπει να ρίξουν τις
τιμές και οι τράπεζες να
αυξήσουν τα στεγαστικά

Αναγκαίος και επείγων είναι ο προγραμματισμός
της οικιστικής ανάπτυξης στην Ελλάδα, καθώς
η έλλειψή του δίνει εδώ και δεκαετίες «τροφή»
σε αυθαιρεσίες και την άναρχη εξάπλωση των
ελληνικών πόλεων, όπως επεσήμαναν οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες σε διημερίδα
του ΤΕΕ/ΤΚΜ, που διοργανώθηκε στις 11 και
12 Μαΐου, στο ξενοδοχείο «Μακεδονία Παλάς»
σε συνεργασία με το Σύλλογο Διπλωματούχων
Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Β. Ελλάδας και το τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων
Μηχανικών του ΑΠΘ. Η απήχηση της εκδήλωσης ήταν μεγάλη, καθώς εκατοντάδες μηχανικοί
(και όχι μόνο) παρακολούθησαν τις διήμερες
εργασίες της.
n ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΩΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ:
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΑ
ΒΑΛΚΑΝΙΑ
Κατά την πρώτη ημέρα της εκδήλωσης, Δευτέρα
11 Μαΐου, ομιλητές ήταν ο αναπληρωτής γενικός γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων
(ΔΟΣ) και Αναπτυξιακής Συνεργασίας του Υπουργείου Εξωτερικών, Νίκος Ταχιάος, ο καθηγητής
ΤΑΤΜ, Απόστολος Αρβανίτης και ο καθηγητής του
Πανεπιστημίου Μακεδονίας και πρόεδρος του
Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών, Ιωάννης Μουρμούρας.
Σημαντική ελληνική επενδυτική παρουσία σε
Βουλγαρία-Ρουμανία
Ξεπέρασαν τα 240 εκατ. ευρώ οι ελληνικές επενδύσεις, που πραγματοποιήθηκαν στη Βουλγαρία,
στον τομέα των ακινήτων και των κατασκευών
κατά το πρώτο εξάμηνο του 2008, με αποτέλεσμα η Ελλάδα να εκτοπίσει τη Βρετανία, από
την πρώτη θέση της σχετικής λίστας, σύμφωνα
με στοιχεία που παρουσίασε στην εκδήλωση, ο
αναπληρωτής γενικός γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας του υπουργείου Εξωτερικών, Νικόλαος
Ταχιάος. Στο πρώτο εξάμηνο, οι ξένοι επένδυσαν
600 εκατ. ευρώ στον κλάδο κατασκευών-ακινήτων της Βουλγαρίας, η οποία την τελευταία 12ετία
έχει προσελκύσει κεφάλαια ύψους 25 δισ. ευρώ
στον τομέα του real estate. Στη Ρουμανία, αν και
η αγορά ακινήτων βρίσκεται σε ύφεση, δραστηριοποιούνται 50 ελληνικές επιχειρήσεις στον
τομέα των κατασκευών-μελετών, 18 εταιρίες
στον κλάδο της διαχείρισης και αγοραπωλησίας
ακινήτων και επτά ελληνικές τράπεζες με 300
υποκαταστήματα.
Κατά τον κ.Ταχιάο, σε πολλές από τις χώρες της
περιοχής, όπως άλλωστε και στις χώρες του Εύξεινου Πόντου και της κεντρικής Ασίας, υπάρχουν
σημαντικές ευκαιρίες απασχόλησης για τους Έλληνες μηχανικούς. «Η πραγματικότητα είναι πως
δεν υπάρχουν Έλληνες μηχανικοί οι οποίοι είναι
πρόθυμοι να ακολουθήσουν εύκολα τόσο μακρινές διαδρομές. Τα δεδομένα στην ελληνική αγορά
πλέον δεν είναι τόσα ώστε να δώσουν πλήρη απασχόληση στους μηχανικούς. Αν ήμουν 20 χρόνια
νεότερος θα αναζητούσα την τύχη μου σε κάποια
από τις χώρες της περιοχής», τόνισε.
Η διαχείριση της γης δεν είναι αυτοσκοπός
Η Ελλάδα θα είχε λύσει πολλά από τα διαρθρωτι-

κά της προβλήματα αν είχε τη δυνατότητα παροχής
ολοκληρωμένης και αξιόπιστης πληροφόρησης
για τη γη, που διακρίνει τις αναπτυγμένες χώρες,
εκτίμησε ο καθηγητής ΤΑΤΜ του ΑΠΘ, Απόστολος Αρβανίτης. Μιλώντας για τη διαχείριση γης
και αξιοποίηση ακινήτων ξεκαθάρισε πως στόχος είναι η ανάπτυξη συστήματος διοίκησης γης,
το οποίο ισούται με ολοκληρωμένο αναπτυξιακό
κτηματολογικό σύστημα. «Η διαχείριση γης δεν
είναι αυτοσκοπός αλλά χρησιμοποιείται ως μέσο
για την υλοποίηση μέτρων πολιτικής γης. Εξυπηρετεί διάφορους σκοπούς σε μια κοινωνία, όπως
μείωση της φτώχειας, βιώσιμη κατοικία, βιώσιμη
γεωργία και ενίσχυση του ρόλου των ευάλωτων
ομάδων στην κοινωνία όπως οι γυναίκες, αγρότες,
γηγενείς ομάδες», είπε χαρακτηριστικά.
Όπως πρόσθεσε, οι ειδικοί της αξιοποίησης των
ακινήτων είναι οι συντονιστές εκείνων των δραστηριοτήτων, που μετατρέπουν τις ιδέες σε πράξη. «Φαντάζονται, δημιουργούν, χρηματοδοτούν,
ελέγχουν και υλοποιούν τη διαδικασία της ανάπτυξης από την αρχή μέχρι το τέλος. Φροντίζουν
για την αγορά ενός κομματιού της γης, εκτιμούν
την αξία του και τη βέλτιστη χρήση του, θέτουν
στόχους αξιοποίησης, αναλαμβάνουν τη δόμηση
αφού διεκπεραιώσουν τις γραφειοκρατικές διαδικασίες και εξασφαλίσουν τη χρηματοδότηση,
διαχειρίζονται τις πωλήσεις και τις μισθώσεις»,
υπογράμμισε.
Στις αρχές 2010 μπορεί να τελειώσει η εποχή
των «ισχνών αγελάδων»
Ρεαλιστικό σενάριο θεωρεί ο πρόεδρος του Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών (ΣΟΕ) και καθηγητής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Ιωάννης
Μουρμούρας, τη λήξη της εποχής των «ισχνών
αγελάδων» -λόγω οικονομικής κρίσης- στην
Ελλάδα στις αρχές του 2010, υπό δύο βασικές
προϋποθέσεις: ότι θα αποκατασταθεί σε επαρκή
βαθμό η ομαλή ροή της ρευστότητας στην αγορά
και ότι η κυβέρνηση θα ζητήσει από τις Βρυξέλλες χρονική παράταση μέχρι το τέλος του 2011
για να μειώσει το έλλειμμα κάτω από 3%. Την
πεποίθηση αυτή εξέφρασε σε ομιλία του στο συνέδριο, την οποία διάβασε η γενική διευθύντρια
του ΣΟΕ, ορκωτή εκτιμήτρια Μαρία Βλαχόγιαννη,
λόγω κωλύματος του κ.Μουρμούρα, καθηγητή του
Πανεπιστημίου Μακεδονίας, να παραβρεθεί στην
εκδήλωση. Σχετικά με τον τομέα του real estate,
o κ.Μουρμούρας τονίζει ότι στη δεκαετία 19982007, οι τιμές των κατοικιών αυξήθηκαν κατά
100% και ενώ το 1994 χρειάζονταν 2,6 βασικοί
μισθοί για να αγοράσει κάποιος ένα τετραγωνικό
μέτρο κατοικίας σε μια μεσαία αστική περιοχή,
12 χρόνια αργότερα, το 2006, χρειάζονταν 4,8 μισθοί. Το 2008 ο δείκτης παρέμεινε πάνω από 4.
Παράλληλα, η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια στην
Ευρώπη στα κόστη μεταβίβασης ακινήτων (19%
της αξίας του ακινήτου, έναντι μέσου ευρωπαϊκού
όρου 9%). «Ίσως γι’ αυτό θα έπρεπε η κυβέρνηση
να μειώσει δραστικά το φόρο μεταβίβασης, πχ.
για δύο χρόνια, προκειμένου να τονωθεί το αγοραστικό ενδιαφέρον. Κατά τον κ.Μουρμούρα, για
να απορροφηθεί το στοκ των αδιάθετων ακινήτων,
οι κατασκευαστές πρέπει να ρίξουν τις τιμές και
οι τράπεζες να αυξήσουν το ρυθμό χορηγήσεων
στεγαστικών δανείων. «Πάντως, θέλω να πιστεύω
ότι τα χειρότερα έχουν περάσει», κατέληξε.

Χαιρετισμοί
Οι εργασίες της πρώτης ημέρας άνοιξαν με τους
χαιρετισμούς των διοργανωτών και των επισήμων.
Κατά το χαιρετισμό του στην εκδήλωση, ο πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ, Τάσος Κονακλίδης, τόνισε
πως δεν επιτρέπονται σπασμωδικές αντιδράσεις,
κοντόφθαλμες επιλογές, πανικός και στρουθοκαμηλισμός από όσους δραστηριοποιούνται στο
χώρο των ακινήτων, ιδιαίτερα εν μέσω παγκόσμιας κρίσης. Σύμφωνα με τον κ. Κονακλίδη, ο οποίος ζήτησε νέο μοντέλο οικιστικής ανάπτυξης στην
Ελλάδα, η κρίση επιδείνωσε πολύ περισσότερο
την κατάσταση στον κατασκευαστικό τομέα και «ο
κόμπος έφτασε στο χτένι».
Κατά τον κ.Κονακλίδη, η αστυφιλία, η άναρχη
επέκταση, η πυκνή δόμηση, δημιούργησαν τα
προβλήματα των πόλεων: το κυκλοφοριακό, την
ατμοσφαιρική ρύπανση, το θόρυβο, την αισθητική
υποβάθμιση, τις πλημμύρες, τη θερμοσυσσώρευση, την αποκοπή του αστικού πληθυσμού από
κάθε έννοια φυσικού περιβάλλοντος, τις δύσκολες συνθήκες διαβίωσης.
«Στη Θεσσαλονίκη, η σχεδόν ομοιόμορφη καθ’
ύψος και πλάτος επέκταση του Πολεοδομικού
Συγκροτήματος που υπαγόρευσαν η πολεοδομική νομοθεσία και τα συστήματα δόμησης που
επικρατούσαν μεταπολεμικά, είχε τα γνωστά αποτελέσματα. Εν τω μεταξύ η φειδωλή πολεοδόμηση γης συνεχίζει και εντείνει όλα τα παραπάνω
προβλήματα και - μαζί με την έλλειψη αποτελεσματικού ελέγχου - την αυθαιρεσία. Παράλληλα
υποβιβάζει το χωροταξικό σχεδιασμό σε αποδοχή και νομιμοποίηση τετελεσμένων», πρόσθεσε.
Κατά τον ίδιο, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι πρωτεργάτης της κατάστασης ήταν και είναι το κράτος.
Όμως, όλοι εμείς, όσοι δραστηριοποιούνται στον
τομέα των ακινήτων, όπως είπα πριν, είμαστε
πολύ ειδικοί, πολύ μέσα στην καρδιά του ζητήματος για να είμαστε αθώοι. Βεβαίως η εμπλοκή
έχει διαβαθμίσεις από την ανοχή έως την άγρια
κερδοσκοπία.
Απευθύνοντας χαιρετισμό στην εκδήλωση, ο πρόεδρος του Συλλόγου Διπλωματούχων Αγρονόμων
και Τοπογράφων Μηχανικών Βορείου Ελλάδος,
Άκης Μουρμουρής, τόνισε πως είναι κατάλληλη
στιγμή –μεταξύ άλλων- για την κατάθεση σωστού
προγραμματισμού οικιστικής ανάπτυξης και τη
λειτουργία ελεγκτικών μηχανισμών για την πάταξη της αυθαίρετης δόμησης.
Από την πλευρά του ο αναπληρωτής πρόεδρος
του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του ΑΠΘ, Απόστολος Αρβανίτης, αναφέρθηκε στις δράσεις που έχει αναλάβει το Τμήμα
για την προώθηση λύσεων στα προβλήματα του
κλάδου.
Απευθυνόμενος στους διοργανωτές της εκδήλωσης ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Μακεδονίας Θράκης, καθηγητής Λουκάς Ανανίκας, εκ
μέρους του υπουργού, χαρακτήρισε οξυδερκή και
επίκαιρη την πρωτοβουλία τους να ξεκινήσουν
μία ουσιαστική συζήτηση για την ακίνητη περιουσία και τις επενδυτικές ευκαιρίες που μπορεί να
δημιουργήσει η κρίση και υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση λαμβάνει σειρά μέτρων για την τόνωση
της αγοράς των ακινήτων και της οικοδομής.
Ο βουλευτής της ΝΔ, Απόστολος Τζιτζικώστας,
τόνισε ότι έχει ξεκινήσει και υλοποιείται σταδιακά ένα πρόγραμμα, το οποίο αποσκοπεί στην
αντιμετώπιση του φαινομένου της πολυνομίας,
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που πολλές φορές γίνεται η αιτία για καθυστερήσεις ή ακόμη και λαθεμένες αποφάσεις που δυσχεραίνουν την αναπτυξιακή πορεία του κλάδου.
Ο κ. Τζιτζικώστας υπογράμμισε ότι ο τομέας των
ακινήτων, παρά την πρόσκαιρη ύφεση που παρουσιάζει, ακόμη και εξαιτίας άστοχων κυβερνητικών
επιλογών, αποτελεί ένα χώρο επενδύσεων που
αποφέρει κέρδη.
Στο χαιρετισμό του, ο εκπρόσωπος του νομάρχη,
Στάθης Αβραμίδης, τόνισε ότι παρά την κρίση, η
αγορά του real estate βρίσκεται σε μία σταθερή
τροχιά ανάπτυξης και υποστήριξε ότι μπορεί να
επιταχυνθεί αν λυθούν χρόνια προβλήματα που
συνδέονται με την ελληνική πραγματικότητα,
όπως το κτηματολόγιο και η γραφειοκρατία.
Εκπροσωπώντας το δήμαρχο Θεσσαλονίκης, ο
Πάρης Σαββαϊδης τόνισε ότι σήμερα το αντικείμενο της διαχείρισης των ακινήτων έχει διευρυνθεί και απαιτεί εξειδικευμένες συμβουλές από
επαγγελματίες.
Γραπτούς χαιρετισμούς απέστειλαν ο υπουργός
Οικονομίας Γιάννης Παπαθανασίου, ο βουλευτής
της ΝΔ Αδάμ Ρεγκούζας και ο δήμαρχος Πολίχνης Κώστας Θεοδωρίδης.

νεδρίου η διευθύντρια περιφερειακού κέντρου
Θεσσαλονίκης της «Κτηματολόγιο ΑΕ», Ευαγγελία Μπαλλά. Η ίδια επεσήμανε ότι το σύνολο των
πράξεων που έχουν γίνει ανέρχεται σε 871.000, εκ
των οποίων οι 821.000 περαιώθηκαν και οι υπόλοιπες απορρίφθηκαν. Σύντομα, άλλωστε, λήγει
και ο διεθνής διαγωνισμός για την κτηματογράφηση 12 νέων περιοχών των νομών Αττικής και
Βοιωτίας στις οποίες ανήκει μέρος της καμένης
έκτασης της Πάρνηθας ή συνορεύουν με την Πάρνηθα και επλήγησαν από τις πυρκαγιές του 2007.
Η εισηγήτρια πρότεινε, τέλος, τη δημιουργία διατμηματικού μεταπτυχιακού προγράμματος στο
Πολυτεχνείο για θέματα που αφορούν το κτηματολόγιο, τις πολιτικές γης και την ανάπτυξη. Η κα
Μπαλλά αναφέρθηκε ακόμη στις βασικές αρχές
και στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη σύνταξη
αλλά και λειτουργία του Εθνικού Κτηματολογίου,
ενώ παρουσίασε την εξέλιξη του προγράμματος
των κτηματογραφήσεων από την έναρξη των αρχικών προγραμμάτων έως σήμερα. Αναφέρθηκε
στις μελλοντικές δράσεις του φορέα σύνταξης
του έργου (ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.), καθώς και στα
προσδοκώμενα οφέλη από τη λειτουργία του. Η
ανάγκη για την κατάρτιση του Εθνικού Κτηματολογίου έχει ευρύτατα αναγνωριστεί από την Ελληνιn ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΗΜΕΡΑΣ:
ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ, ΑΞΙΕΣ ΓΗΣ, ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ κή Κοινωνία και το Ελληνικό Κράτος, το οποίο δεσμεύεται πλέον και ρητά για τη σύνταξή του, μετά
ΙΔΙΩΤΙΚΑ PROJECT
Προσανατολισμένες στο θεσμικό πλαίσιο (χωρο- και την πρόσφατη Συνταγματική αναθεώρηση.
ταξία, πολεοδομία, κτηματολόγιο), την ανάπτυξη
και τις αξίες γης, στο ρόλο των τραπεζών και τα «Πολιτικές γης απλά δεν υπάρχουν»
project των ιδιωτικών εταιριών ήταν οι εργασίες «Κραυγαλέα αποτυχημένο» χαρακτήρισε το ελτης δεύτερης ημέρας της εκδήλωσης, Τρίτη 12 ληνικό σύστημα ελέγχου και προγραμματισμού
οικιστικής ανάπτυξης ο πολεοδόμος-χωροτάκτης
Μαΐου.
Γιάννης Αγγελίδης, υπογραμμίζοντας –μεταξύ
Μέχρι τέλους 2009 παραδίδεται το σχέδιο νό- άλλων- ότι ο υπολογισμός των αναγκών στο συγκεκριμένο πεδίο είναι «εξαιρετικά στοιχειώμου για το νέο ΡΣΘ
Μέχρι το τέλος του 2009 αναμένεται να παραδο- δης και ατελής», ενώ πολιτικές γης «απλά δεν
θεί το σχέδιο νόμου για το νέο Ρυθμιστικό Σχέ- υπάρχουν». Κατά τον ίδιο, η εθνική κρίση στα
διο Θεσσαλονίκης (ΡΣΘ), καθώς η β’ φάση του ακίνητα –που επιδεινώθηκε από τη διεθνή- είναι
έργου ξεκινά σύντομα, όπως γνωστοποίησε στην ακριβώς αποτέλεσμα της έλλειψης ελέγχου και
εκδήλωση η πρόεδρος του Οργανισμού Ρυθμι- προγραμματισμού. Ενδεικτικό είναι το γεγονός
στικού (Ο.Ρ.ΘΕ), Σταυρούλα Μπαϊρακτάρη. Κατά ότι η εθνική οικονομία διέθεσε τεράστια ποσά
την ίδια, οι εντός σχεδίου διαθέσιμες περιοχές για να κατασκευάσει 150.000-200.000 κατοικίγια επέκταση έχουν σχεδόν διπλασιαστεί μετα- ες, αξίας ίσως άνω των 50 δισ. ευρώ, τις οποίες
ξύ 1987 και 2007, φτάνοντας στα 14.500 εκτάρια. ουδείς θέλει –ή μπορεί- να αποκτήσει στην παΣήμερα, η διαφαινόμενη τάση είναι οι περαιτέ- ρούσα συγκυρία. Κατά συνέπεια, ο προγραμματιρω μετακινήσεις πληθυσμών προς ανατολική σμός της οικιστικής ανάπτυξης, μέσα από πλέγμα
Θεσσαλονίκη, οι μικρές αυξήσεις στη βόρεια και δημόσια ελεγχόμενων σχεδιασμών και δράσεων,
δυτική και η σχετική στασιμότητα στο πολεοδομι- είναι αναγκαίος. Ο κ.Αγγελίδης πρόσθεσε ότι
κό συγκρότημα. Η ίδια επεσήμανε ότι περίπου το απαιτείται η δημιουργία κρατικού –και περιφε26% των θεσμοθετημένων οικιστικών «υποδο- ρειακών- φορέων Πολιτικής Γης και Ακινήτων ή
χέων» βρίσκεται σήμερα στην περιαστική ζώνη ενός Ινστιτούτου Ερευνών Πολεοδομίας, ενώ οι
Θεσσαλονίκης, γύρω στο 20% στο Πολεοδομικό πολιτικές των σχεδίων οικιστικής ανάπτυξης πρέΣυγκρότημα και το σημαντικότερο ποσοστό - πει να λαμβάνουν υπόψη τα οικονομικά δεδομένα
60%- στην περιοχή που ορίζεται ως «Λοιπό Πο- της κτηματαγοράς. Επίσης, θα πρέπει να επανελεοδομικό Συγκρότημα». Σημειώνεται, εξάλλου, ξεταστεί ο ρόλος και οι προτεραιότητες διάθεσης
ότι «έτοιμα είναι» -κατά την κα Μπαϊρακτάρη- τα της δημόσιας γης και η επέκταση των οικισμών
γενικά πολεοδομικά σχέδια Βασιλικών, Θέρμης, να ρυθμίζεται ποσοτικά και χρονικά. Θα πρέπει
Χορτιάτη και Αξιού», ενώ «καλά προχωρά και η εξάλλου να θεσμοθετηθούν μηχανισμοί αστικού
αναδασμού για τον απεγκλωβισμό αδρανών ή πεΜηχανιώνα».
ρίκλειστων οικοπέδων κτισμάτων.
Εθνικό κτηματολόγιο: Πρόσω ολοταχώς για τη
«Αύξηση πληθυσμού περιαστικής Θεσσαλονίβ΄ φάση
Σε αρκετά προχωρημένο στάδιο βρίσκεται ο δι- κης κατά 200%»
αγωνισμός για τη β΄ φάση του έργου του Εθνι- Κατά 200% (!) έχουν αυξηθεί μέσα σε μια 30ετία
κού Κτηματολογίου, προϋπολογισμού 210 εκατ. (1971-2001) οι κάτοικοι της περιαστικής ζώνης
ευρώ, η οποία προβλέπεται να ολοκληρωθεί το
2012, όπως γνωστοποίησε στη διάρκεια του συ-

Θεσσαλονίκης, έχοντας εκτιναχθεί στους 98.713
από 32.528, ενώ στη συγκεκριμένη ζώνη κατεγράφησαν πάνω από 13.000 αγοραπωλησίες
ακινήτων στο διάστημα 1980-2000, σύμφωνα
με τον λέκτορα ΑΠΘ Νικόλα Καρανικόλα, μέλος
Επιτροπής Εκτιμήσεων Αξιών Ακινήτων ΣΔΑΤΜΒΕ. Αξιοπρόσεκτη είναι η δημογραφική μεταβολή της Περαίας, η οποία το 1971 είχε μόλις
1.500 κατοίκους και το 2001 είχε 13.306. Το ίδιο
διάστημα οι κάτοικοι εντός του πολεοδομικού
συγκροτήματος αυξήθηκαν κατά 43%, φτάνοντας τους 800.764. Η περιαστική ζώνη της Θεσσαλονίκης περιλαμβάνει επτά Καποδιστριακούς
Δήμους με 31 οικισμούς, από το Ωραιόκαστρο και
τον Εχέδωρο μέχρι τη Θέρμη. Ο κ. Καρανικόλας
αναφέρθηκε στην αποκεντρωμένη χωροθέτηση

Η φειδωλή πολεοδόμηση γης συνεχίζει και
εντείνει τα προβλήματα
των ελληνικών πόλεων
και η έλλειψη αποτελεσματικού ελέγχου την
αυθαιρεσία.
Μέχρι το τέλος του 2009
αναμένεται να παραδοθεί
το σχέδιο νόμου για το
νέο ΡΣΘ
Ο υπολογισμός οικιστικών αναγκών στην
Ελλάδα είναι «εξαιρετικά στοιχειώδης και
ατελής». Πολιτικές γης
«απλά δεν υπάρχουν».
Απαιτείται η δημιουργία
κρατικού –και περιφερειακών- φορέων Πολιτικής Γης και Ακινήτων
Σημαντικό πρόβλημα η
έλλειψη επαγγελματικού
και εκπαιδευτικού φορέα
εκτιμητών ακινήτων
Η εξοχική κατοικία μπορεί να γίνει για την Ελλάδα ο επόμενος «εθνικός
πρωταθλητής»
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ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
επιχειρήσεων αλλά και ιδρυμάτων κοινής ωφέλειας εκτός ορίων ΠΣΘ και τις έντονες μεταβολές
των αγοραίων αξιών. «Υπάρχει σαφής σχέση των
φαινόμενων περιαστικοποίησης που αναπτύσσονται στην Θεσσαλονίκη με την κτηματαγορά της
ζώνης», είπε. Μεγάλη είναι τα τελευταία χρόνια και
η αύξηση των αγοραίων τιμών οικοπέδων. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι ένα αγροτεμάχιο στη Ραιδεστό, που το 1980 πωλείτο προς 165 δραχμές/τ.μ,
σήμερα κοστίζει περίπου 500 ευρώ/τ.μ.
Εμπορικά κέντρα με …GIS
Περισσότερα από 200.000 τ.μ, εμπορικών κέντρων μεγάλης κλίμακας απέκτησε τα τελευταία
χρόνια –στην ουσία μέσα σε λίγους μήνες- η
Ελλάδα, με το «Τhe Mall» των Αθηνών και το
«Mediterranean Cosmos» της Θεσσαλονίκης να
κατατάσσονται πρώτα στη λίστα, με ενοικιάσιμους
χώρους 58.000 τ.μ και 46.350 τ.μ αντίστοιχα. Η
ραγδαία ανάπτυξη του κλάδου οδήγησε σε ανάγκη
χρήσης Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών
(GIS), αρχικά για τον εντοπισμό και σκιαγράφηση
εμπορικών περιοχών με προοπτικές, αλλά πλέον
με αξιώσεις για συμμετοχή και στην ίδια τη διοίκηση του εμπορικού κέντρου. Τα συστήματα GIS
μπορούν να βελτιώσουν την απόδοση και ποιότητα της διαχείρισης και διοίκησης ενός εμπορικού
κέντρου, όπως υποστήριξε ο αγρονόμος-τοπογράφος μηχανικός, Στέφανος Γιαννουλάκης, μέλος
της Επιτροπής Εκτιμήσεων Αξιών Ακινήτων του
ΣΔΑΤΜΒΕ. Με τη χρήση GIS παρουσιάζονται θέσεις, φυσικές μορφές και οικονομικά χαρακτηριστικά των ακινήτων των εμπορικών κέντρων,
ενώ μπορούν να γίνουν απευθείας συνδέσεις
μεταξύ του GIS και των εκτιμητών, εξασφαλίζοντας γρήγορο και εκτενή υπολογισμό ενδεικτικών
τιμών. Παράλληλα, μέσω του πρότυπου μοντέλου διοίκησης «Real Estate Management», οι
μάνατζερ των εμπορικών κέντρων αποκτούν τη
δυνατότητα ακόμη και να βρίσκουν προς αγορά
ιδιοκτησίες που υποτιμώνται, για να τις εκμεταλλευτούν με λογικό κόστος και έπειτα να τις πουλήσουν σε τιμές αγοράς ή υψηλότερα.
Τις παραμέτρους που επηρεάζουν τον καθορισμό
της αξίας ενός παρόδιου αγροτεμαχίου, δηλαδή
εκείνου του αγροτεμαχίου που έχει πρόσωπο σε
εθνική, επαρχιακή ή κοινοτική οδό, παρουσίασε
ο αγρ.τοπογράφος μηχανικός μέλος της επιτροπής εκτιμήσεων αξιών ακινήτων ΣΔΑΤΜΒΕ, Άρης
Παπώτης. Αναφέρθηκε στη ρήση του Χάρολντ
Σαμιουέλ, ενός από τους πλέον ταλαντούχους
εκπροσώπους της αγοράς των ακινήτων, ο οποίος είχε πει ότι η αξία ενός ακινήτου καθορίζεται από τρεις παράγοντες: «Location – Location
– Location» (Θέση-Θέση-Θέση). «Επιχειρώντας
μία ελεύθερη μετάφραση της παραπάνω φράσης και σύμφωνα με τη σημερινή νεοελληνική
πραγματικότητα, όπου με την απουσία ενός ολο-

κληρωμένου χωροτακτικού σχεδιασμού και την
παρέκκλιση στη δόμηση να κυριαρχεί του κανόνα,
οι τρεις αυτοί παράγοντες μπορούμε χαριτολογώντας να πούμε ότι είναι: Θέση – Άδεια – Χρήσεις»,
τόνισε ο κ. Παπώτης.

γασία όλων των εμπλεκομένων. «Ίσως να είναι
χρήσιμη η δημιουργία μικτής επιτροπής, η οποία
να προτείνει άμεσα εφαρμόσιμες λύσεις στο συγκεκριμένο κλάδο», σημείωσε για να προσθέσει
ότι ο κλάδος της εξοχικής κατοικίας διεθνώς
πλήττεται περισσότερο από την οικονομική κρίΣημαντικό πρόβλημα η έλλειψη εκπαιδευτικού ση, καθώς το εξοχικό θεωρείται «είδος πολυτεφορέα εκτιμητών
λείας», ενώ οι κύριες αγορές για την προώθηση
Την έλλειψη επαγγελματικού και τη μη ύπαρξη του συγκεκριμένου «προϊόντος» -πχ, Βρετανία,
εκπαιδευτικού φορέα εκτιμητών θεωρεί ως δύο Ρωσία- βρίσκονται σε ύφεση.
από τα σημαντικότερα προβλήματα του κλάδου των
εκτιμητών η αρχιτέκτονας μηχανικός του ΑΠΘ και Στη μελέτη αξιοποίησης του ακινήτου, σκοπός
εκτιμητής μέλος ΕΛ.Ι.Ε, Μαριάννα Γκόγκου. Σύμ- της οποίας είναι η μεγιστοποίηση προσδοκώμεφωνα με την ίδια, άλλα προβλήματα στο χώρο των νου οφέλους με κριτήριο τη διασφάλιση της βιωεκτιμήσεων στην Ελλάδα σχετίζονται με ελλιπή σιμότητας του έργου, αναφέρθηκε η διευθύντρια
στοιχεία σχετικά με το ακίνητο που προσκομίζει του γραφείου Θεσσαλονίκης της Danos, Φώφη
ο εντολέας, πίεση χρόνου που μπορεί να οδηγήσει Πασχαλίδου. Όπως τόνισε, η μελέτη αξιοποίησης
σε εσφαλμένα συμπεράσματα, άσκηση πίεσης από αποτελεί εργαλείο καθώς εξασφαλίζει την επιτυπλευράς του πελάτη – εντολέα της εκτίμησης ως χή πορεία της ανάπτυξης βασιζόμενη σε ρεαλιστιπρος το ύψος της εκτιμώμενης αξίας του ακινήτου κά και πραγματικά δεδομένα. «Τα δεδομένα αυτά
προκειμένου να διευκολυνθούν δικές του σκοπι- προκύπτουν από μελέτη και έρευνα και αντικατομότητες, ελλιπές αρχείο Πολεοδομιών, αλλά και πτρίζουν τις πραγματικές ανάγκες και συνήθειες
έλλειψη τεχνικών υπηρεσιών τραπεζών.
του καταναλωτή σε συνδυασμό με τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά του ακινήτου και τις οικονομικές
«Έως και 10.000 θέσεις εργασίας στο ΒΙΠΑΘΕ» συγκυρίες. Η μελέτη εντοπίζει και χαρακτηρίζει
Ως μοντέλο ανάπτυξης για τα επιχειρηματικά το ενδιαφέρον των πιθανών χρηστών της τελικής
πάρκα ανά την Ελλάδα μπορεί να χρησιμεύσει ανάπτυξης μέσω της έρευνας αγοράς», είπε.
αυτό της Θεσσαλονίκης (ΒΙΠΑΘΕ), ύψους επένδυσης 32 εκατ. ευρώ, καθώς σε πολλά σημεία Τράπεζες και real estate
είναι πρωτοπόρο, όπως επεσήμανε η Στέλλα Θεο- Τις διαδικασίες εκτίμησης των αξιών ακινήτων,
χάρη, εκπροσωπώντας την ανάδοχο εταιρία ΓΕΚ- αλλά και τον τρόπο κατάρτισης των «δεικτών τιΤΕΡΝΑ. Η ίδια υπενθύμισε ότι το πάρκο θα δημι- μών» στον κλάδο, παρουσίασε ο υποδιευθυντής
ουργήσει κατ΄ ελάχιστον 2.000 θέσεις εργασίας ή Εκτιμήσεων της Εθνικής Τράπεζας (ΕΤΕ), Αντώακόμη και 10.000 με βάση το αισιόδοξο σχετικό νης Παπαορφανός, την οποία παρουσίασε ο ποσενάριο. Τα έργα υποδομής στο πάρκο έχουν προ- λιτικός μηχανικός της ΔΤΥ της Εθνικής Τράπεζας,
χωρήσει σημαντικά, αφού –μεταξύ άλλων- κατα- κ.Βασιλείου Αλέξανδρος, λόγω σοβαρού κωλύσκευάστηκαν έργα οδοποιίας (εσωτερικοί δρό- ματος του κ. Παπαορφανού, να παραβρεθεί στην
μοι 10 χλμ, γέφυρα ανοίγματος 26 μέτρων κά), εκδήλωση. Μεταξύ άλλων, επεσήμανε ότι η ΕΤΕ
υδραυλικά, αποχέτευσης (τα απόβλητα οδηγού- –που σήμερα διαθέτει μεγάλο αριθμό εκτιμητών
νται σε κεντρική μονάδα βιολογικής επεξεργα- συνεργατών- ελέγχει διαρκώς τις εκτιμήσεις
σίας στην άκρη του πάρκου) και ηλεκτροδότησης τους, ώστε να μην υπάρχουν αποκλίσεις από τους
(κατασκευάστηκε γραμμή αποκλειστικής χρήσης, κανόνες, διακόπτοντας μάλιστα τη συνεργασία
ισχύος 9.000 KVA, με δυνατότητα άμεσης επέκτα- μαζί τους, σε περίπτωση διαπίστωσης αστοχιών.
σης στα 12.000). Παράλληλα, ως πρότυπη μελέτη
συντάχθηκε ο Κανονισμός Λειτουργίας της Περι- Στον πολύπλευρο ρόλο του εκτιμητή μηχανικού
βαλλοντικής Διαχείρισης του πάρκου, που μελλο- στο real estate των τραπεζών αναφέρθηκε ο ποντικά θα μπορούσε να αποτελέσει υπόδειγμα για λιτικός μηχανικός της «Emporiki Real Estate»,
άλλες αντίστοιχες υποδομές.
Παναγιώτης Γαλογάβρος. Χαρακτήρισε «ιδιαίτερα σημαντικό» τον ρόλο του εκτιμητή μηχανικού,
«Η εξοχική κατοικία μπορεί να γίνει εθνικός καθώς όπως είπε «το χαρτοφυλάκιο των τραπεπρωταθλητής»
ζικών οργανισμών εμπλουτίζεται από ενυπόθηκα
Μη ανταγωνιστική παραμένει η ελληνική αγορά ακίνητα». Σύμφωνα με τον κ. Γαλογάβρο, «η μεακινήτων, καθώς η Ελλάδα είναι ίσως η μοναδι- γιστοποίηση της πληρότητας και της διαφάνειας
κή μεσογειακή χώρα χωρίς ξένους θεσμικούς μιας εκτίμησης ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο που
επενδυτές στο συγκεκριμένο τομέα, ενώ ακόμη καλείται ο εντολέας – χρήστης να αναλάβει. Ο κίνκαι οι εγχώριοι αποθαρρύνονται από μακροχρόνι- δυνος στις εκτιμήσεις υφίσταται διότι ο εκτιμητής
ες επενδύσεις, όπως ισχυρίστηκε στην εκδήλωση καλείται να προβλέψει το μέλλον», είπε.
ο διευθύνων σύμβουλος της Haven Development,
Κωνσταντίνος Ιωακειμίδης. Κατά τον ίδιο, πά- Για τη σχέση τραπεζών και real estate, σε συντως, με τους σωστούς χειρισμούς από εδώ και νάρτηση με την τεχνογνωσία και τις συνέργειες
πέρα, η εξοχική κατοικία μπορεί να γίνει για την που μπορούν να δημιουργηθούν, αυξάνοντας τις
Ελλάδα ο επόμενος «εθνικός πρωταθλητής», αξίες, μίλησε στην εκδήλωση ο διευθυντής Συμαρκεί να καταστεί πιο ανταγωνιστική, με συνερ- βουλευτικών Υπηρεσιών της Eurobank Property
Services SA, Παναγιώτης Μαυραγάνης, παρουσιάζοντας μάλιστα συγκεκριμένα παραδείγματα. n
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ΤO ΤΕΕ/ΤΚΜ
ΣTHN EΠITPOΠH
ΓIA TH METEΓKATAΣTAΣH

ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
ΟΙ «ΣΥΝ-ΑΘΡΟΙΣΕΙΣ» ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ

Συνάντηση με τον υπουργό Μακεδονίας Θράκης

Έκθεση, 12-21 Ιουνίου

Εξελίξεις τόσο στο θέμα της μετεγκατάστασης της ΔΕΘ όσο και τη ενεργοποίησης της Ζώνης Καινοτομίας, προανήγγειλε ο υπουργός Μακεδονίας
Θράκης κ. Σταύρος Καλαφάτης κατά τη διάρκεια συνάντησης εργασίας που
είχε με τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ/ΤΚΜ.
Ο πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ κ. Τάσος Κονακλίδης ευχαρίστησε τον κ. Καλαφάτη για την άψογη συνεργασία που είχαν όσο βρισκόταν στο υπουργείο
Ανάπτυξης και ευχήθηκε να συνεχιστεί τώρα που κρατά τα ηνία του υπουργείου Μακεδονίας Θράκης. Από την πλευρά του ο κ. Καλαφάτης ξεκαθάρισε
πως οι πόρτες του υπουργείου είναι πάντα ανοιχτές για το ΤΕΕ. Μάλιστα,
διαβεβαίωσε τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής πως το ΤΕΕ/ΤΚΜ θα συμμετάσχει στην Επιτροπή που συστήνεται με Κοινή Υπουργική Απόφαση για
την χωροθέτηση της ΔΕΘ εκτός πολεοδομικού συγκροτήματος. Επιπλέον,
ανακοίνωσε την πρόθεσή του να συγκροτήσει ειδική ομάδα εργασίας, τα
μέλη της οποίας θα βρίσκονται σε άμεση συνεργασία με το Τεχνικό Επιμελητήριο.
Παίρνοντας το λόγο, ο κ. Κονακλίδης αναφέρθηκε στη μετεγκατάσταση της
ΔΕΘ λέγοντας ότι στόχος του ΤΕΕ είναι να γίνει το συντομότερο δυνατό, έτσι
ώστε το 2012, που η πόλη θα γιορτάζει τα 100 χρόνια της απελευθέρωσής
της, να έχει ολοκληρωθεί τόσο η μεταφορά όσο και το Μητροπολιτικό Πάρκο.
«Αυτό που χρειάζεται είναι η άμεση σύγκληση των φορέων, η μεταβίβαση
των απόψεων και η λήψη της απόφασης για τη χωροθέτηση», είπε. Αμέσως
μετά αναφέρθηκε στις καθυστερήσεις που παρουσιάζει η ενεργοποίηση της
Ζώνης Καινοτομίας, ζήτησε τη σύσταση Ειδικής Γραμματείας του ΥΠΕΧΩΔΕ στη Θεσσαλονίκη και πρότεινε να ξεκινήσει από τώρα ένας διάλογος για
τη χωροθέτηση νέου αεροδρομίου, έτσι ώστε σε εύλογο χρονικό διάστημα
να γίνει η μετεγκατάστασή του, καθώς οι ανάγκες της πόλης διαρκώς αυξάνονται. Ο κ. Κονακλίδης εξέφρασε την ανησυχία του για τις οικονομικές
επιπτώσεις στους επαγγελματίες της οδού Εγνατίας από τις εργασίες κατασκευής του Μετρό και ευχήθηκε να ξεπερνιούνται γρηγορότερα τα προβλήματα που δημιουργούνται από την αρχαιολογική έρευνα. Επίσης, τάχθηκε
κατά της περαιτέρω ιδιωτικοποίησης της ΕΥΑΘ και χαρακτήρισε «λάθος»
τον τρόπο με τον οποίο η Πολιτεία χρησιμοποιεί τη ΣΔΙΤ. Χαρακτήρισε «πολύ
καλούς» τους ρυθμούς κατασκευής της «Εγνατίας Οδού», ωστόσο ζήτησε
την επίσπευση των διαδικασιών για την ολοκλήρωση της Εξωτερικής Περιφερειακής της Θεσσαλονίκης.
Τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής έθιξαν κι άλλα ζητήματα όπως: τη σιδηροδρομική Εγνατία, την υποθαλάσσια αρτηρία, την επέκταση του 6ου
προβλήτα, το κυκλοφοριακό, την προστασία του Θερμαϊκού Κόλπου, την
επικαιροποίηση του σχεδίου Ξενοκράτης και την αναβάθμιση του ρόλου του
υπουργείου Μακεδονίας Θράκης.
Ο κ. υπουργός άκουσε με προσοχή τα ζητήματα που έθεσαν τόσο ο πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ όσο και τα μέλη της διοικούσας επιτροπής. Αφού πρώτα
εξήρε το ρόλο του ΤΕΕ/ΤΚΜ για τα ζητήματα της περιοχής, μετέφερε την
αποφασιστικότητα της κυβέρνησης να «τρέξει» γρήγορα το θέμα της μετεγκατάστασης της ΔΕΘ. «Δε θα μπούμε σε αέναες συζητήσεις και καταθέσεις απόψεων. Η κυβέρνηση έχει την ευθύνη και εγώ μπαίνω επικεφαλής.
Μέσα στο καλοκαίρι θα έχουμε ολοκληρώσει τη δουλειά για να καταλήξουμε σε μία εισηγητική πρόταση προς την κυβέρνηση», είπε χαρακτηριστικά.
Ο κ. υπουργός χαρακτήρισε τη μεταφορά της ΔΕΘ «σημαντικής εμβέλειας
εγχείρημα με διττή σημασία», καθώς όπως είπε θα δημιουργήσει ένα μητροπολιτικό πάρκο στην «καρδιά» της Θεσσαλονίκης και θα συμβάλει στην
ανάπτυξη της πόλης.
Σε ότι αφορά στην ενεργοποίηση της Ζώνης Καινοτομίας προανήγγειλε
«πολύ καλές εξελίξεις» και στα τρία επίπεδα: χωροταξικό, κριτήρια και
κίνητρα. Για την εξωτερική περιφερειακή είπε πως το ΥΠΕΧΩΔΕ προχωρεί
το έργο, όπως και εκείνο της υποθαλάσσιας αρτηρίας. Ανέφερε την πρωτοβουλία που έχει αναλάβει το ΥΜΑΘ για τη στήριξη των εμπόρων του κέντρου
που πλήττονται από τα έργα του μετρό και διαβεβαίωσε πως δεν απειλείται
ο δημόσιος χαρακτήρας της ΕΥΑΘ.
Τον κ. Κονακλίδη συνόδευαν ο αντιπρόεδρος της Δ.Ε. Χρήστος Βλαχοκώστας, ο γραμματέας της Δ.Ε. Πάρης Μπίλλιας, τα μέλη της Δ.Ε. Ιωάννης
Δαρδαμάνης, Φίλιππος Ζαχαριάδης, Δώρα Μάνου, Δημήτρης Μήτρου,
Πέτυ Πέρκα, ο πρόεδρος της Αντιπροσωπείας Κυριάκος Μουρατίδης και ο
αντιπρόεδρος της Αντιπροσωπείας Άνθιμος Αμανατίδης. n

Στην Αθήνα μεταφέρεται στις 12-21 Ιουνίου η
έκθεση «ΣΥΝ_ΑΘΡΟΙΣΕΙΣ», που παρουσιάζει
το πρωτοποριακό έργο
10 νέων αρχιτεκτονικών
γραφείων διεθνούς εμβέλειας με έδρες τη Νέα
Υόρκη και το Λονδίνο,
αλλά και τη Στοκχόλμη,
το Παρίσι, το Βελιγράδι
και το Σάο Πάολο.
Η έκθεση –που το Φεβρουάριο του 2008 είχε
φιλοξενηθεί στη Θεσσαλονίκη- θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα
«Άγγελος Σικελιανός»
(Κτίριο Δ4, 1ος όροφος)
των χώρων “Τεχνόπολις”
του Δήμου Αθηναίων στο
Γκάζι, στο πλαίσιο της
ενότητας “New Media”
του Synch Festival. Οι
ώρες της έκθεσης θα
είναι: 12-13 Ιουνίου
19:00-05:00 (Είσοδος με το εισιτήριο του Synch Festival) & 14-21 Ιουνίου
10:00 - 22:00 (Είσοδος ελεύθερη)
Διοργανώνεται δε, από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας/Τμήμα Κεντρικής
Μακεδονίας, σε συνεργασία με το Ελληνικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής και τη
Διεθνή Επιθεώρηση Αρχιτεκτονικής ΔΟΜΕΣ, με την υποστήριξη της «Τεχνόπολις» Δήμου Αθηναίων (Πειραιώς 100 Γκάζι). Χορηγοί της έκθεσης είναι οι
εταιρείες: ARTEMIDE ARCHITECTURAL, PETROMETAL, PV Engineering
Co, MUTOH, CPI και χορηγός επικοινωνίας GREEK ARCHITECTS.gr
Τα εγκαίνια της έκθεσης θα γίνουν στις 15 Ιουνίου 2009, ώρα 19:00, στο
αμφιθέατρο “Γιάννης Ρίτσος” των χώρων “Τεχνόπολις” του Δήμου Αθηναίων. Στα εγκαίνια θα διοργανωθεί στρογγυλό τραπέζι με τους αρχιτέκτονες:
Greg Lynn (Greg Lynn FORM), Nimish Biloria (Hyperbody TUDelft), Ezio
Blasetti (apomechanes.com), Peter Macapia (labDORA), Thomas Modeen
(Small Architecture), Δημήτρη Παπαλεξόπουλο (Αν. Καθ. Τμήματος Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ), Theodore Spyropoulos (Minimaforms)
Την έκθεση επιμελούνται οι αρχιτέκτονες Γιώτα Αδηλενίδου, Σοφία Βυζοβίτη και Χριστίνα Σπηλιώτη. Οι αρχιτέκτονες έχουν επιλεγεί με βάση την πρόσφατη δραστηριότητα τους, τόσο στην πρακτική με υλοποιημένα έργα, όσο
και με βάση τη συμμετοχή τους ως διδάσκοντες ή ως επισκέπτες κριτές, σε
σχολές που εντάσσουν την παραπάνω λογική στην έρευνα τους.
Συγκεκριμένα,ταγραφείαπουθαπαρουσιάσουντοέργοτουςείναι:«Biothing»
με έδρα τη Νέα Υόρκη, «Emergent» (Λος Άντζελες), «Evan Douglis Studio»
(Νέα Υόρκη), «Hyperbody» (TUDelft), «Minimaforms» (Λονδίνο/ Νέα Υόρκη), «Servo» (Στοκχόλμη/ Λος Άντζελες/ Νέα Υόρκη), «Sinestezia» (Βελιγράδι/ Παρίσι), «Small Architecture» (Λονδίνο), «SUBdV» (Λονδίνο/ Σάο
Πάολο) και «Xefirotarch» (Λος Άντζελες).
Η έκθεση έχει ως βασικό πυρήνα την παρουσίαση σύγχρονων αρχιτεκτονικών έργων, κατά την παραγωγή των οποίων οι αρχιτέκτονες αντλούν έμπνευση από το σύνολο κωδικών επικοινωνίας, που στη γλώσσα των υπολογιστών
αποκαλούμε «αλγόριθμο». Στην ουσία, η έμπνευση προέρχεται από τα ίδια
ψηφιακά προγράμματα, που έχουν τη δυνατότητα να αναπαραστήσουν ολόκληρες ομάδες ανθρώπων, δρούσες με κοινή λογική.
Με απλά λόγια, πρόκειται για τα προγράμματα που χρησιμοποιούνται για τα
κινηματογραφικά animation, όταν πρέπει να αναπαρασταθεί μια πολυπληθής μάχη. Για να γίνει όμως κάτι τέτοιο, πρέπει πρώτα να αποκωδικοποιηθεί η ψυχολογία της μάζας (στο 3d max, π.χ., κάτι αντίστοιχο γίνεται με το
εργαλείο «character assembly». Ο χαρακτήρας στον οποίο αναφέρεται το
συγκεκριμένο εργαλείο είναι στην ουσία ένα άθροισμα κωδικών).
Περισσότερες πληροφορίες για την έκθεση στη διεύθυνση:
www.synathroisis.net. n
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ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ
Ζ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ & Μ. ΜΑΚΡΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΙΕΚΕΜ

25 Ιουλίου
Το ΤΕΕ/ΤΚΜ, μετά από εισήγηση της Μόνιμης Επιτροπής Αρχιτεκτονικών
Θεμάτων, στο πλαίσιο της προβολής των Μηχανικών και ειδικότερα των Αρχιτεκτόνων, διοργανώνει σειρά παρουσιάσεων-διαλέξεων των σημαντικότερων συναδέλφων που δραστηριοποιούνται στην Κεντρική Μακεδονία.
Την Πέμπτη 25 Ιουλίου 2009 και ώρα 7.30 μ.μ. στο αμφιθέατρο του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού (Λεωφόρος Στρατού 2) θα γίνει η διάλεξη των
αρχιτεκτόνων Ζαφειρίας Κωστοπούλου και Μαρίας Μακρή, με θέμα «Αρχιτεκτονική γραφή: σε αναζήτηση ενός νέου κώδικα».
Η πορεία των αρχιτεκτόνων Ζ. Κωστοπούλου – Μ. Μακρή υπήρξε κοινή
ήδη από τα φοιτητικά τους χρόνια. Αποφοίτησαν ταυτόχρονα από την Αρχιτεκτονική Σχολή Π.Σ., Α.Π.Θ., το 1983 και από το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Φ.Σ., Α.Π.Θ., το 1992. Συνεργάζονται από το 1983 διατηρώντας
μελετητικό γραφείο στη Θεσσαλονίκη. Κύριο αντικείμενο ενασχόλησης και
προβληματισμού τους αποτελεί η αρχιτεκτονική της σύγχρονης κατοικίας
(μονοκατοικία, αστική πολυκατοικία) στο πλαίσιο του ισχύοντος συστήματος παραγωγής του κτισμένου χώρου. Έχουν επίσης εκπονήσει σημαντικό
αριθμό μελετών ειδικών κτιρίων (γραφεία, βιομηχανικά κτίρια, κλπ.), ενώ
παράλληλα, ασχολήθηκαν με την πολεοδόμηση οικισμών του βορειοελλαδικού χώρου, την αποκατάσταση διατηρητέων κτιρίων και την ανάπλαση
παραδοσιακών οικιστικών συνόλων. Έχουν συμμετάσχει σε συνέδρια και
εκθέσεις αρχιτεκτονικής στην Ελλάδα και το εξωτερικό και έργα τους είναι
δημοσιευμένα σε περιοδικές αρχιτεκτονικές εκδόσεις και καταλόγους. n

Ξεπερνούν τους 3.000 οι μηχανικοί ανά την Ελλάδα, που έχουν αξιοποιήσει τη
λίστα αυτοχρηματοδοτούμενων σεμιναρίων του ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ, σε τομείς σχετικούς
με την εξοικονόμηση και τις ήπιες μορφές ενέργειας, τον Γ.Ο.Κ, το real estate,
τις σύγχρονες μεθόδους διοίκησης, την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων.
Παράλληλα, το ΙΕΚΕΜ συμμετέχει στους διαγωνισμούς του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και άλλων φορέων, διεκδικώντας να
αναλάβει την υλοποίηση δράσεων σχετικών με την επιμόρφωση ανέργων (το
2007 ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία η κατάρτιση 140 διπλωματούχων
ανέργων, κυρίως Μηχανικών, σε προγράμματα 400 ωρών που αφορούσαν
θέματα προστασίας και διαχείρισης περιβάλλοντος).
Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι, πλέον, το ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ συμμετέχει σε αυτούς
τους διαγωνισμούς έχοντας λάβει ιδιαίτερα υψηλή βαθμολογία από το Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Δομών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΚΕΠΙΣ). Η υψηλή αυτή βαθμολογία-η υψηλότερη από την ίδρυσή του
– υπογραμμίζει και την ποιότητα του παρεχόμενου έργου από όλο το στελεχειακό δυναμικό του Ινστιτούτου.
Τα θετικά αυτά αποτελέσματα δημιουργούν αυξημένες απαιτήσεις ενώ παράλληλα υποδεικνύουν το δρόμο για την ακόμα μεγαλύτερη ανάπτυξη του
«σχολείου των Μηχανικών». Ήδη, έχουν υπογραφεί σχετικές συμφωνίες για
την ένταξη νέων εξειδικευμένων σεμιναρίων στον κατάλογο του ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ
ενώ το Σεπτέμβριο του προηγούμενου χρόνου ξεκίνησε και η υλοποίηση
σεμιναρίων σε συνεργασία με την ΕΕΕ Ευρωκωδίκων του ΤΕΕ. Επίσης, στελέχη του ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ συνεργάζονται στενά με την ειδική ομάδα του ΤΕΕ για
το ΕΣΠΑ στην κατεύθυνση ένταξης σχετικών δράσεων στα Επιχειρησιακά
Προγράμματα του Δ’ Κ.Π.Σ.
Αναλυτικότερα:
Το ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ διοργανώνει σειρά από Αυτοχρηματοδοτούμενα Σεμινάρια μικρής και μέσης διάρκειας (12-44 ωρών) στις ακόλουθες θεματικές ενότητες:
1. AutoCad 2009
2. Εξειδικευμένα Σεμινάρια Πληροφορικής
3. Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία
4. Περιβάλλον
5. Κλαδικά Σεμινάρια Άσκησης Επαγγέλματος:
5.1. Κατασκευαστικές ειδικότητες
5.2. Βιομηχανικές ειδικότητες
5.3. Εξοικονόμηση Ενέργειας
6. Σεμινάρια σε Συνεργασία με την ΕΕΕ Ευρωκωδίκων του ΤΕΕ
7. Οικονομία-Διοίκηση
Αξίζει τέλος να σημειωθεί ότι το ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ προετοιμάζεται για να υποβάλει προτάσεις προς υλοποίηση στο πλαίσιο του έργου “Εκπαίδευση Μηχανικών σε ειδικά θέματα δεξιοτήτων στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και
Επικοινωνιών (ΤΠΕ)” του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Κοινωνία της
Πληροφορίας” του Γ’ Κ.Π.Σ. (Σημειώνεται ότι το ύψος της επιδότησης προς
τους ωφελούμενους ανέρχεται στο 90% του κόστους του Εκπαιδευτικού
Προγράμματος και περιλαμβάνει το κόστος εκπαίδευσης, εξέτασης και πιστοποίησής τους).
Περισσότερες πληροφορίες για όλες τις δράσεις που σχεδιάζει και υλοποιεί το Ινστιτούτο μας μπορεί να βρει ο ενδιαφερόμενος στην ιστοσελίδα
του ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ (http:/www.iekemtee.gr) ή/και να επικοινωνήσει με την
Γραμματεία του Ινστιτούτου (καθημερινά και ώρες 09:00-16:00). Στον ίδιο
ιστοχώρο μπορεί να βρει την αίτηση συμμετοχής καθώς και να ενημερωθεί
για το σχετικό δικαίωμα συμμετοχής ανά σεμινάριο (για τα μέλη του ΤΕΕ
ισχύουν μειωμένες τιμές). Τα σεμινάρια επαναλαμβάνονται συνεχώς, εφόσον συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός συμμετεχόντων, ως επί το πλείστον κατά τις απογευματινές ώρες (17:00-21:00) στην έδρα του ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ
στην Αθήνα, στα Παραρτήματά του, αλλά και σε ολόκληρη την περιφέρεια, σε
συνεργασία με τα περιφερειακά τμήματα του ΤΕΕ.
ΕΡΓΟ: “Εκπαίδευση Μηχανικών σε ειδικά θέματα δεξιοτήτων στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)”
Το ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ θα υποβάλει προτάσεις προς υλοποίηση στο πλαίσιο του έργου “Εκπαίδευση Μηχανικών σε ειδικά θέματα δεξιοτήτων στις Τεχνολογίες
Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)” του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Κοινωνία της Πληροφορίας” του Γ’ ΚΠΣ (σημειώνεται ότι το ύψος της
επιδότησης προς τους ωφελούμενους ανέρχεται στο 90% του κόστους του
Εκπαιδευτικού Προγράμματος και περιλαμβάνει το κόστος εκπαίδευσης,
εξέτασης και πιστοποίησής τους). Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη γραμματεία του Ινστιτούτου στα τηλέφωνα: 210
5221638, 210 5221195 (ώρες: 10:00-15:00). n
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ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ
ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ, με αφορμή την ανακήρυξη του 2009 ως Παγκόσμιου Έτους Αστρονομίας, Σάββατο
27 Ιουλίου 2009, Τομέας Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής του ΑΠΘ, Τελλόγλειο Ίδρυμα (Αγ. Δημητρίου 159Α), Θεσσαλονίκη.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ
ΜΟΝΙΜΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ στο Λευκό Πύργο:
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»
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.

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

ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ της Ευγενίας Αποστόλου (1984-2009), 24 Μαΐου – 31 Ιουλίου
2009, Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης,
Θεσσαλονίκη.

ΜΟΝΙΜΗ ΕΚΘΕΣΗ, με
θέμα «Ανάδειξη της αθλητικής ιστορίας και του
ολυμπιακού πνεύματος.
Ολυμπιακοί Αγώνες»,
Ολυμπιακό Μουσείο (3ης
Σεπτεμβρίου & Αγ. Δημητρίου), Θεσσαλονίκη.
ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ, με
θέμα «Μακεδονίας νόμισμα» από τη συλλογή της
Alpha Bank, 27 Φεβρουαρίου 2009 – 31 Ιανουαρίου 2010, Αρχαιολογικό
Μουσείο Θεσσαλονίκης
(αίθουσα «Μ. Ανδρόνικος»), Θεσσαλονίκη.

ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ του Μάξιμου Χρυσομαλλίδη, με τίτλο «Μουσειακά
τοπία», 15 Μαΐου – 15 Ιουνίου 2009, Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης και Α’
Τομέας Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού και Εικαστικών Τεχνών του Τμήματος Αρχιτεκτόνων του ΑΠΘ, Αρχαιολογικό Μουσείο, Θεσσαλονίκη.

ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ του Κοσμήτορα της Σχολής Καλών Τεχνών ΑΠΘ,
αν. καθηγητή Γιώργου Κατσάγγελου, με τίτλο «Προσπαθώντας περισσότερο», 7 Μαΐου – 14 Ιουνίου 2009, Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών (Αγ. Δημητρίου
159Α) Θεσσαλονίκη.

ΕΚΘΕΣΗ ΓΛΥΠΤΙΚΗΣ της Άλεξ Μυλωνά, με τίτλο
«Τέχνη και Ζωή», 8 Μαΐου - 30 Ιουνίου 2009, Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης - Υπουργείο
Μακεδονίας Θράκης σε συνεργασία με το Μουσείο
Σύγχρονης Τέχνης Φλώρινας, Μουσείο Σύγχρονης
Τέχνης Φλώρινας, (κτήριο Εξάρχου, Ταγματάρχου
Φουλεδάκη 8), Φλώρινα.

ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ του Jurgen Ferdinand
Schlamp, 4 Ιουνίου – 15 Ιουλίου 2009, Ινστιτούτο
Goethe (Βασ. Όλγας 66), 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.
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2η ΜΠΙΕΝΑΛΕ Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης,
με θέμα «Πράξις: Τέχνη σε αβέβαιους καιρούς»,
(περισσότεροι από 150 καλλιτέχνες/ 39 χώρες/ 12
φορείς της πόλης/ 28 χώροι/ 12 εκθέσεις-δράσεις),
24 Μαΐου- 27 Σεπτεμβρίου 2009, Κρατικό Μουσείο
Σύγχρονης Τέχνης με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού, Θεσσαλονίκη.
• ΕΚΘΕΣΗ του European Mobile Lab for
Interactive Media Artists, με τίτλο «e-MobiLArt»,
20 Μαΐου – 10 Ιουνίου 2009, Αποθήκη Β1, Λιμάνι,
Θεσσαλονίκη.
• ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ με τίτλο «PAINT-ID», 24
Μαΐου – 31 Ιουλίου 2009, Μακεδονικό Μουσείο
Σύγχρονης Τέχνης, Θεσσαλονίκη.
• ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ της Ευγενίας Αποστόλου,
με τίτλο «Works 1984-2009», 24 Μαΐου – 31 Ιουλίου 2009, Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης,
Θεσσαλονίκη.
• ΕΚΘΕΣΗ 11 σύγχρονων, Σέρβων καλλιτεχνών, με
τίτλο «Αποκάλυψη / Υπογραμμίζοντας τη Μνήμη
(Disclosure – Underlined Memory)» 27 Μαΐου – 31
Αυγούστου 2009, Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού,
Θεσσαλονίκη.
• ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ με τίτλο «face to face
(face a faces)», σε συνεργασία με το Μουσείο Φωτογραφίας
Α’ Μέρος: Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης (25 Μαΐου – 14 Ιουλίου)
Β’ Μέρος: Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης
(16 Ιουλίου – 15 Σεπτεμβρίου)
• WORKSHOP ΝΕΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ
Α΄ Φάση: 15 - 21 Ιουνίου, Δήμος Θέρμης
Β΄Φάση: 23 Σεπτεμβρίου – τέλη Οκτωβρίου,
Artforum Vilka Γκάλερι
• ΕΚΘΕΣΗ ELEKTROS (Μπάμπης Βέκρης) εγκαταστάσεις στο χώρο, περιβάλλοντα και επιτοίχιες συνθέσεις, 17 Ιουνίου – 30 Αυγούστου 2009, Αποθήκη
Β1, Λιμάνι, Θεσσαλονίκη.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ
ΔΙΑΛΕΞΗ του J.-P. Le
Dantec, συντελεστή
του προγράμματος «Το
στοίχημα του Μεγάλου
Παρισιού» (αναθεώρηση
της οικιστικής ανάπτυξης
της Πρωτεύουσας), 5
Ιουνίου 2009 (ώρα 19.00),
Β’ Τομέας και Τμήμα
Αρχιτεκτόνων του ΑΠΘ,
Αμφιθέατρο Μακεδονικού
Μουσείου Σύγχρονης
Τέχνης, Θεσσαλονίκη.
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.

ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
με τίτλο «Διαχείριση,
Μηχανική, Σχεδιασμός
και Οικονομική Περιβάλλοντος», (2nd Conference
on Environmental
Management,
Engineering, Planning
and Economics
-CEMEPE ’09), 21 - 26
Ιουνίου 2009, σε συνεργασία με τον Τομέα Βιομηχανικής Διοίκησης και
Επιχειρησιακής Έρευνας
της Σχολής Μηχανολόγων
Μηχανικών του ΕΜΠ,
το Τμήμα Μηχανικών
Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής
Ανάπτυξης του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας, το
Τμήμα Μηχανολόγων
Μηχανικών του ΑΠΘ και
το Τμήμα Τεχνολογιών
Αντιρρύπανσης του Τ.Ε.Ι.
Δυτικής Μακεδονίας, υπό
την αιγίδα του ΥΠΕΧΩΔΕ,
Μύκονος.

ΔΙΑΛΕΞΗ του διεθνούς
φήμης αρχιτέκτονα Greg
Lynn με τίτλο «Plastic
FORM», 16 Ιουνίου 2009
Τμήμα Αρχιτεκτόνων του
ΑΠΘ, αίθουσα “Ολύμπιον”, κτίριο Ολύμπιον στην
πλατεία Αριστοτέλους,
Θεσσαλονίκη.
ΕΚΘΕΣΗ με τίτλο
«ΣΥΝ_ΑΘΡΟΙΣΕΙΣ»,
12 – 21 Ιουνίου 2009,
ΤΕΕ/ΤΚΜ, σε συνεργασία
με το Ελληνικό Ινστιτούτο
Αρχιτεκτονικής και τη
Διεθνή Επιθεώρηση
Αρχιτεκτονικής ΔΟΜΕΣ,
στο πλαίσιο της ενότητας
“New Media” του
Synch Festival, αίθουσα
«Άγγελος Σικελιανός»
(Κτίριο Δ4, 1ος όροφος)
των χώρων “Τεχνόπολις”
του Δ. Αθηναίων στο Γκάζι,
Αθήνα.
ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ των διεθνούς
φήμης θεωρητικών της
Αρχιτεκτονικής, Beatriz
Colomina και Mark
Wigley, 22 Ιουνίου 2009
Τμήμα Αρχιτεκτόνων του
ΑΠΘ, Τελλόγλειο Ίδρυμα
Τεχνών, Θεσσαλονίκη.

ΕΚΘΕΣΗ «ΒΡΑΒΕΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 2008», 14 Απριλίου – 7
Ιουνίου 2009, Ελληνικό Ινστιτούτο
Αρχιτεκτονικής, Μουσείο Μπενάκη
(Πειραιώς 138), Αθήνα.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «Η έννοια του χώρου στη βυζαντινή αρχιτεκτονική», στο πλαίσιο της σειράς σεμιναρίων «Θεωρητικά ζητήματα
μεσαιωνικής αρχιτεκτονικής», 12 Ιουνίου 2009, AIMOΣ (Εταιρία
Μελέτης της Μεσαιωνικής Αρχιτεκτονικής των Βαλκανίων και
της Προστασίας της), Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης.

12/376
ΤΕΥΧΟΣ

1 IOYNIOY 2009

3+2:
Εγκαίνια εκθέσεων:
Δευτέρα 22 Ιουνίου, ώρα 19:00
Ημερομηνία διαλέξεων:
Δευτέρα 22 Ιουνίου, ώρα 20:00
Διάρκεια εκθέσεων:
22 Ιουνίου – 7 Ιουλίου 2009

Το Τμήμα Αρχιτεκτόνων της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ, και το ΤΕΕ/ΤΚΜ αποφάσισαν να
πραγματοποιήσουν μια ομάδα πέντε εκδηλώσεων
κάτω από το γενικό τίτλο «3+2: αρχιτεκτονική
στο θερινό ηλιοστάσιο». Πρόκειται για τρεις
εκθέσεις αρχιτεκτονικής και για δύο διαλέξεις
αρχιτεκτόνων. Συγκεκριμένα, θα παρουσιαστούν
οι εκθέσεις «Η κατοικία στην Ελλάδα από τον 20ο
στον 21ο αιώνα» και «Βραβεία Αρχιτεκτονικής
2008» του Ελληνικού Ινστιτούτου Αρχιτεκτονικής,
η έκθεση «Japan Crossovers: Η Αρχιτεκτονική
Σχολή του ΑΠΘ στην Ιαπωνία, 2007-2008» του
Τμήματος Αρχιτεκτόνων ΑΠΘ ενώ θα δοθούν
διαλέξεις από τους διεθνούς φήμης θεωρητικούς
της Αρχιτεκτονικής, Mark Wigley και Beatriz
Colomina. Τα εγκαίνια των εκθέσεων θα γίνουν
τη Δευτέρα 22 Ιουνίου 2009, στις 19:00 και οι διαλέξεις θα ξεκινήσουν στις 20:00, στο Τελλόγλειο
Ίδρυμα Τεχνών του ΑΠΘ.
Σχεδιασμός και επιμέλεια: Νίκος Καλογήρου,
Αλκμήνη Πάκα, Τάσος Τέλλιος
Γραφιστική επιμέλεια: Αυξέντης Αφουξενίδης
Πληροφορίες για τις εκθέσεις: Νίκος Καλογήρου
6944 147 598
Χορηγός: Scavolini

3 ΕΚΘΕΣΕΙΣ

1Η ΕΚΘΕΣΗ
n «Η κατοικία στην Ελλάδα από τον 20ο στον 21ο
αιώνα»
Η έκθεση οργανώθηκε για πρώτη φορά από το Ελληνικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής, σε συνεργασία με
το Μουσείο Μπενάκη τον Ιανουάριο 2009. Η βασική
ιδέα της έκθεσης είναι να γίνει αναδρομή σε κατοικίες «σταθμούς» για τη σύγχρονη αρχιτεκτονική και να
γίνει καταγραφή και παρουσίαση των φάσεων εξέλιξης και των τάσεων αρχιτεκτονικής των κατοικιών
από τον 20ο στον 21ο αιώνα. Σκοπός της έκθεσης
είναι να «ανοίξει» η αρχιτεκτονική σε ένα ευρύτερο
κοινό που μέχρι τώρα προσεγγίζει την κατοικία κυρίως από την εμπορική της διάσταση, να ευαισθητοποιηθούν και κινητοποιηθούν ειδικότερες ομάδες του κοινού για την ανάδειξη του αρχιτεκτονικού
έργου και τη βελτίωση του επιπέδου των κατοικιών
και να συσχετισθεί η σύγχρονη αρχιτεκτονική με τα
σύγχρονα υλικά και τις νέες τεχνολογίες.
Στην έκθεση θα παρουσιασθούν περί τις 75 κατοικίες καταξιωμένων Ελλήνων αρχιτεκτόνων, που
επελέγησαν από τις συνολικά 175 συμμετοχές στην
πρόσκληση – διαγωνισμό του Ελληνικού Ινστιτούτου Αρχιτεκτονικής. Η επιλογή των έργων έγινε από
πενταμελή επιτροπή αποτελούμενη από τους αρχιτέκτονες: Δημήτρη Φατούρο-Πρόεδρο, Κυριάκο
Κυριακίδη, Νίκο Καλογερά, Σπύρο Ραυτόπουλο και
Αλέξανδρο Τομπάζη.
Στο πλαίσιο της έκθεσης, θα παρουσιασθούν και κατοικίες, έργα δημιουργών που ιστορικά συνέβαλαν
στις εξελίξεις της σύγχρονης ελληνικής κατοικίας.
Επιμέλεια πρώτης έκθεσης στο Μουσείο Μπενάκη:
Αλέξανδρος Τομπάζης, Σταύρος Γυφτόπουλος
Συντονισμός από Ε.Ι.Α.: Μαριάννα Μηλιώνη

2Η ΕΚΘΕΣΗ
n «Βραβεία Αρχιτεκτονικής 2008»
Η έκθεση οργανώθηκε για πρώτη φορά από το Ελληνικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής, σε συνεργασία με
το Μουσείο Μπενάκη τον Απρίλιο 2009. Στόχος των
Βραβείων Αρχιτεκτονικής είναι η επισήμανση και η
ανάδειξη εκείνων των σύγχρονων αρχιτεκτονικών
πραγματοποιήσεων των οποίων ο κατασκευαστικός,
τυπολογικός και μορφολογικός χαρακτήρας, καθώς
και η ένταξη στο περιβάλλον, συνθέτουν μια δημιουργική πρόταση με ανανεωτικά στοιχεία, στο πλαίσιο του υφιστάμενου δομημένου περιβάλλοντος.
Τα Βραβεία αφορούν πραγματοποιημένο έργο στην
Ελλάδα, είναι τρία, απονέμονται κάθε τέσσερα χρόνια και αφορούν τρεις διαφορετικές κατηγορίες
χωρίς αξιολογική διαβάθμιση. Η πρώτη κατηγορία
αφορά την κατοικία, η δεύτερη τα έργα με εντολοδόχο φορείς του δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα και η τρίτη όλα τα άλλα έργα που δεν
εμπίπτουν στις δύο πρώτες κατηγορίες.
Για το 2008, την τρίτη διοργάνωση των Βραβείων
Αρχιτεκτονικής, η διεθνής επιτροπή απένειμε τα
εξής βραβεία:
Ι. Για την κατηγορία ΚΑΤΟΙΚΙΑ
• Κατοικία στο Ψυχικό,
Παντελής Νικολακόπουλος
(φωτογραφία: αρχείο Π. Νικολακόπουλου)
ΙΙ. Για την κατηγορία ΕΡΓΑ ΜΕ ΕΝΤΟΛΟΔΟΤΗ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Η ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
• Ανάπλαση νέας παραλίας: πράσινα δωμάτια στο
θαλάσσιο μέτωπο της Θεσσαλονίκης
Πρόδρομος Νικηφορίδης - Μπερνάρ Κουόμο,
Atelier R. Castro, S. Denissof
(φωτογραφία: Άρις Γεωργίου)
ΙΙΙ. Για την κατηγορία ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ
ΣΤΙΣ ΔΥΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
• The Breeder Gallery
Γραφείο 405 - Άρης Ζαμπίκος
Συνεργάτης: Πουλχερία Τζόβα
(φωτογραφία: Ιωάννα Ρουφοπούλου)
Η έκθεση θα περιλαμβάνει τα επιλεγμένα έργα και
τις υπόλοιπες συμμετοχές, ώστε να καταγραφούν οι
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ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
ΣΤΟ ΘΕΡΙΝΟ ΗΛΙΟΣΤΑΣΙΟ
τάσεις της ελληνικής αρχιτεκτονικής της τελευταίας
πενταετίας. Το Ελληνικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής
πιστεύει ότι ο βασικός σκοπός ενός βραβείου είναι
η αναγνώριση της ποιότητας ενός επιτεύγματος,
πράγμα που σημαίνει επιβράβευση όχι μόνον του
αποτελέσματος αλλά και της προσπάθειας όλων
εκείνων που συνέβαλαν στην πραγματοποίηση του.
Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι σε αντίθεση
από ό, τι γίνεται συνήθως η δεύτερη επιτροπή επιλογής των Βραβείων Αρχιτεκτονικής επισκέπτεται
τα προτεινόμενα έργα. Ακόμα πρέπει να σημειωθεί ότι η όλη διαδικασία επιλογής που ακολουθείται προσφέρει μια ξεχωριστή ευκαιρία να γίνει
μια ακόμη συζήτηση για την πορεία της ελληνικής
αρχιτεκτονικής στο ξεκίνημα της νέας χιλιετίας, συζήτηση που μάλιστα ξεπερνά τα σύνορα της χώρας,
συμβάλλοντας έτσι στην ένταξη του αρχιτεκτονικού
προβληματισμού της Ελλάδας στο διεθνές αρχιτεκτονικό γίγνεσθαι.
Επιμέλεια πρώτης έκθεσης στο Μουσείο Μπενάκη:
Νίκος Καλογεράς, Μαριάννα Μηλιώνη
Συντονισμός από Ε.Ι.Α.: Μαριάννα Μηλιώνη
3Η ΕΚΘΕΣΗ
n «Japan Crossovers: Η Αρχιτεκτονική Σχολή του
ΑΠΘ στην Ιαπωνία, 2007-2008»
Η έκθεση φωτογραφίας υλοποιείται στο Τελλόγλειο
Ίδρυμα Τεχνών μετά από δύο μεγάλες εκπαιδευτικές
εκδρομές που πραγματοποίησε το Τμήμα Αρχιτεκτόνων του ΑΠΘ στην Ιαπωνία τη διετία 2007-2008.
Οι φωτογραφίες ανήκουν κυρίως στους φοιτητές
και παρουσιάζουν, μέσα από μια συχνά απρόοπτη
και αποκαλυπτική οπτική, όχι μόνο την αρχιτεκτονική σε αυτή τη μακρινή, γοητευτική χώρα, αλλά και
την πόλη και την πάλλουσα ζωή. Είναι μια έκθεση
με αρχιτεκτονικό αλλά και κοινωνικό και ανθρωπολογικό περιεχόμενο, σε μια προσπάθεια συνολικής
ανάγνωσης του χώρου και των ζωτικών ποιοτήτων
της σύγχρονης καθημερινότητας στη χώρα του ανατέλλοντος ηλίου. Αποκαλύπτονται τα πιο διαδεδομένα στερεότυπα αλλά και ο δυναμισμός μιας χώρας
πιο δυτικής από τη Δύση και ανατολικότερης της
Ανατολής, με ίσο πάθος για το απώτερο παρελθόν
αλλά και για το πιο αδιόρατο μέλλον.
Με περιηγήσεις στο ποιητικό Κυότο, στην Οζάκα, στη
Γιοκοχάμα και στη μετάπολη του Τόκιο, το φωτογραφικό υλικό που παρουσιάζεται, προϊόν επιλογής από
χιλιάδες λήψεις του φρέσκου και αιφνιδιασμένου
φοιτητικού βλέμματος, αποκαλύπτει τα σημαντικότερα αρχιτεκτονικά παραδείγματα του 20ού αιώνα και
προσπαθεί να κατανοήσει τα μυστικά της αστικής
πύκνωσης πόλεων που συνθέτουν, και αυτές, τον αρχαίο αλλά και το σύγχρονο πολιτισμό μας.
Η μοναδική αυτή εμπειρία περιήγησης και αντίληψης του κόσμου, αποτυπώνεται τόσο στην έκθεση
όσο και στο σχετικό κατάλογο, που είναι αποτέλεσμα κοινής επιμέλειας φοιτητών και διδασκόντων.

2 ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

1Η ΔΙΑΛΕΞΗ
Mark Wigley
Ο Mark Wigley είναι κοσμήτορας της Μεταπτυχιακής Σχολής Αρχιτεκτονικής, Graduate School
of Architecture, Planning, and Preservation, του
Πανεπιστημίου Columbia της Νέας Υόρκης. Είναι ο συγγραφέας των βιβλίων Architecture of
Deconstruction: Derrida’s Haunt (1993), White
Walls, Designer Dresses: The Fashioning of
Modern Architecture (1995; both MIT Press), και
Constant’s New Babylon: The Hyper-Architecture
of Desire (010 Publishers, 1998). Συνεπιμελήθηκε, μαζί με την Catherine de Zegher, το βιβλίο The Activist Drawing: Retracing Situationist
Architectures from Constant’s New Babylon to
Beyond,(MIT Press, 2001). Επιμελήθηκε εκθέσεις
στο μουσείο MoMA της Νέας Υόρκης, στο Witte de
With στο Rotterdam, στο The Drawing Center στη
Νέα Υόρκη, και στο CCA στο Montreal.
Η διάλεξή του έχει τίτλο: ‘Architecture after the
Interior’

2Η ΔΙΑΛΕΞΗ
Beatriz Colomina
H Beatriz Colomina είναι μια διεθνούς φήμης ιστορικός και θεωρητικός με μεγάλο συγγραφικό έργο
γύρω από τη σχέση αρχιτεκτονικής και media. Είναι Καθηγήτρια Αρχιτεκτονικής και Ιδρύτρια - Διευθύντρια του Προγράμματος Media και Μοντερνισμός στο Πανεπιστήμιο Princeton. Τα βιβλία της
περιλαμβάνουν το Privacy and Publicity: Modern
Architecture as Mass Media (Cambridge: The MIT
Press, 1994), το οποίο βραβεύθηκε το 1995 με το
Διεθνές Βραβείο Bιβλίου από το Αμερικανικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτόνων, το Sexuality and Space (New
York: Princeton Architectural Press, 1992), το οποίο
βραβεύθηκε το 1993 με το Διεθνές Βραβείο Bιβλίου από το Αμερικανικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτόνων και
το Architectureproduction (New York: Princeton
Architectural Press, 1988). Το τελευταίο της βιβλίο
είναι το Domesticity at War (Barcelona: ACTAR and
MIT Press, 2007). Πρόσφατα επιμελήθηκε την έκθεση “Clip/Stamp/Fold: The Radical Architecture
of Little Magazines 196X-197X” στο Storefront for
Art and Architecture στη Νέα Υόρκη και στο CCA
στο Montreal. Η έκθεση ταξίδεψε στα Documenta
12 και στην Architectural Association στο Λονδίνο,
στο Norsk Form (Norwegian Centre for Design and
Architecture) στο Oslo και στην Γκαλερί Σύγχρονης
Τέχνης στο Vancouver. Τώρα βρίσκεται στο Disseny
Hub στη Βαρκελώνη.
Η διάλεξή της έχει τίτλο: ‘Architecture and the
Media’ και αφορά στο δικό της ερευνητικό έργο
σχετικά με την αρχιτεκτονική και τα μέσα, καθώς
και σε παιδαγωγικά πειράματα που πραγματοποίησε με υποψήφιους διδάκτορες στο Πανεπιστήμιο
του Princeton.
Οι δύο παραπάνω διαλέξεις θα λάβουν χώρα τη
Δευτέρα 22 Ιουνίου, ώρα 20:00.
Οργάνωση και συντονισμός: Τίτη Παπαδοπούλου,
Γιώτα Αδηλενίδου n
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ΕΚΘΕΣΗ ΓΛΥΠΤΩΝ
ΤΗΣ ΑΛΕΞ ΜΥΛΩΝΑ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Διατμηματικό Πρόγραμμα

Έκθεση γλυπτών της καλλιτέχνιδας Αλεξ Μυλωνά, με τίτλο «Τέχνη και Ζωή», παρουσιάζουν από τις 8 Μαΐου ως τις 30 Ιουνίου το Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης
Τέχνης και το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης σε συνεργασία με το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Φλώρινας.
Η Άλεξ Μυλωνά, που φέτος συμπληρώνει 63 χρόνια δημιουργίας, παραχώρησε εκτός από το σύνολο του έργου της και το κτίριο του μουσείου της στην
Αθήνα (Aγ. Ασωμάτων 5) στο ΜΜΣΤ το Σεπτέμβριο 2007.
Η έκθεση περιλαμβάνει τέσσερις ενότητες έργων γλυπτικής, από το 1955
έως το 1996. Τα θέματα που παρουσιάζονται διακρίνονται για τη σχηματοποίηση των μορφών και την έμφαση στο ρόλο των όγκων, τη ρευστότητα των
περιγραμμάτων και τη σαφήνεια του συνόλου. Ιδιαίτερα μετά το 1980 και
μέχρι σήμερα το έργο της καλλιτέχνιδας στρέφεται σε ένα καθαρά προσωπικό γλυπτικό ιδίωμα, το οποίο διακρίνεται για τη λιτότητα, την επιβολή των
όγκων, για τη συνεργασία των επιπέδων και την έμφαση στο αρχετυπικό.
Η Άλεξ Μυλωνά εισήχθηκε, το 1945 στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών
της Αθήνας και σπούδασε γλυπτική μέχρι το 1950 στο εργαστήριο του Μ.
Τόμπρου. Οργάνωσε την πρώτη ατομική της έκθεση το 1955 στην Αθήνα,
ενώ από το 1954 συμμετείχε στην καλλιτεχνική ομάδα Εργαστήρι. Ανάμεσα
στις ομαδικές εκθέσεις στις οποίες έχει πάρει μέρος είναι η 30ή Μπιενάλε
Βενετίας (1960), όπου είχε εκπροσωπήσει την Ελλάδα μαζί με τον Γ. Σπυρόπουλο, τον Α. Κοντόπουλο και τον Λ. Λαμέρα, οι εκθέσεις «Οι Έλληνες
ζωγράφοι και γλύπτες του Παρισιού και Θρησκευτική Τέχνη» (Παρίσι, 1962),
«Νέα Γλυπτική» (Μουσείο Rodin, 1963) κ.ά. Το 1986 η Εθνική Πινακοθήκη
οργάνωσε αναδρομική έκθεση έργων της, ενώ το 2004 εγκαινιάστηκε στην
Αθήνα το «Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Άλεξ Μυλωνά» που εκθέτει τα έργα
της. Οι πρώιμες προσπάθειές της είχαν ως θεματική αφετηρία την ανθρώπινη μορφή, σχηματοποιημένη ωστόσο, και αναγνωρίζει κανείς σε πολλά
από αυτά τη γνωριμία της με το έργο του Giacometti και του Zadkine. Διερευνώντας την προσωπική της εκφραστική γλώσσα, καταλήγει γύρω στα
1960 στη γλυπτική με μέταλλο που αντλεί από το εξπρεσιονιστικό λεξιλόγιο
και τη μυθολογική θεματική και χαρακτηρίζεται από γωνιώδεις μορφοποιήσεις, αντιθέσεις πλήρους-κενού, καμπυλόμορφου-αιχμηρού. Μετά το 1960
και πολύ καθαρότερα μετά το 1980 η γλυπτική της αποκτά το ιδιόλεκτό της,
που, σε μάρμαρο κυρίως, λευκό και χρωματιστό, χαρακτηρίζεται από πιο τελειοποιημένη τεχνική, περισσότερο λειασμένες επιφάνειες και πιο συμπαγείς και αρμονικά συνεργαζόμενους όγκους. Η έκθεση αποτελεί παραγωγή
του ΜΜΣΤ. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
επικοινωνούν με το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Φλώρινας, www.mstf.gr και
το Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, www.mmca.org.gr. Η έκθεση λειτουργεί Τρίτη-Σάββατο από τις 6 το απόγευμα ως τις 9 το βράδυ, την
Κυριακή από τις 10.30 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι, ενώ τις Δευτέρες είναι
κλειστή. n

Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών ιατρικής πληροφορικής οργανώνουν
και λειτουργούν η Ιατρική Σχολή και τα Τµήµατα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Α.Π.Θ. Για το ακαδηµαϊκό έτος 20092010, η έναρξη του ΠΜΣ θα γίνει τον Οκτώβριο του 2009.
Οι µεταπτυχιακές σπουδές οδηγούν στη λήψη: α) Μεταπτυχιακού
Διπλώµατος Εξειδίκευσης (ΜΔΕ) στην Ιατρική Πληροφορική και β) Διδακτορικού Διπλώµατος (ΔΔ).
Στο ΠΜΣ Ιατρικής Πληροφορικής γίνονται δεκτοί: α) Πτυχιούχοι των
Τµηµάτων Ιατρικής, Πληροφορικής, Μηχανικών Η/Υ, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Φυσικής και Μαθηµατικών της ηµεδαπής ή αντίστοιχων Τµηµάτων
της αλλοδαπής. β) Απόφοιτοι Τµηµάτων συγγενούς γνωστικού αντικειµένου
της ηµεδαπής ή αλλοδαπής από θετικές και τεχνολογικές κατευθύνσεις,
σε ποσοστό επί των εισαγοµένων φοιτητών καθοριζόµενου από την Ειδική
Διατµηµατική Επιτροπή (ΕΔΕ), και για τους οποίους η απόκτηση του ΜΔΕ ή
και του ΔΔ δε συνεπάγεται και την απόκτηση του βασικού διπλώµατος του
Παν/κού ή Πολυτεχνικού Τµήµατος. Με τον ίδιο ως άνω περιορισµό γίνονται
κατ’ αρχήν δεκτές προς εξέταση και αιτήσεις υποψηφιότητας κατόχων τίτλων σπουδών λοιπών Τµηµάτων, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις ισχύουσες διατάξεις.
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλουν τα δικαιολογητικά, από 1 µέχρι
19 Ιουνίου 2009, στη Γραµµατεία του Εργαστηρίου Ιατρικής Πληροφορικής
της Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ:
Η γραπτή εξέταση θα διενεργηθεί την 9η Σεπτεµβρίου 2009 και στη συνέχεια
οι υποψήφιοι θα συµµετάσχουν σε συνέντευξη στις 9 και 10 Σεπτεµβρίου
2009 στη Θεσσαλονίκη.
Πληροφορίες: τηλ. 2310-999272, fax 2310-999263 και στο Internet στη
διεύθυνση: http://promesip/med.auth.gr e-mail: promesip@med.auth.gr
Υπεύθυνος του ΠΜΣ είναι ο κ. Κων/νος Παππάς, Καθηγητής Ιατρικής Πληροφορικής. n

ΔΥΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΤΟ ΤΑΤΜ ΑΠΘ

Δύο μεταπτυχιακά προγράμματα, στη Γεωπληροφορική και τις τεχνικές και
μεθόδους ανάλυσης, σχεδιασμού και διαχείρισης χώρου, προκηρύσσει για το
ακαδημαϊκό έτος 2009-2010 το Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ. Τα δύο προγράμματα, που οδηγούν στην
απόκτηση Μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης, έχουν τις εξής κατευθύνσεις:
Α. Γεωπληροφορική: 1. Tοπογραφικές εφαρμογές υψηλής ακριβείας, 2.
Σύγχρονες γεωδαιτικές εφαρμογές, 3. Διαχείριση φωτογραμμετρικής παραγωγής και τηλεπισκόπησης σε περιβάλλον ΣΓΠ και 4. Yδατικοί πόροι.
B. Τεχνικές και Μέθοδοι στην Ανάλυση, Σχεδιασμό και Διαχείριση του Χώρου: 1. Kτηματολόγιο και διαχείριση χωρικών δεδομένων, 2. Xαρτογραφική
παραγωγή και γεωγραφική ανάλυση και 3. Οργάνωση και διαχείριση πόρων
και έργων ανάπτυξης.
Το Εργαστήριο Τεχνητής Νοημοσύνης & Ανάλυσης Πληροφοριών, του ΤμήμαΚάθε υποψήφιος οφείλει να υποβάλει εμπρόθεσμα, αυτοπροσώπως ή με
τος Πληροφορικής του ΑΠΘ προκηρύσσει μια (1) θέση system administratorσυστημένη επιστολή στη Γραμματεία του TATM, μετά την ανακοίνωση της
προγραμματιστή.
προκήρυξης, στο διάστημα 1-17 Iουλίου 2009 τα απαραίτητα δικαιολογηΑπαραίτητα Προσόντα:
τικά:
• Γλώσσα προγραμμτισμού C/ C++
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να είναι υποψήφιοι μόνο για μια κατεύθυνση
• Visual Studio 6/.NET (C++)
από κάθε πρόγραμμα. Σε περίπτωση που υποβάλλουν υποψηφιότητα και
• MS SQL SERVER 2005
στα δύο Π.Μ.Σ. θα πρέπει να προσκομίσουν επιπλέον δικαιολογητικά
• Windows 2003 Server & Active Directory
Η επιλογή των υποψηφίων θα διενεργηθεί από 1 Σεπτεμβρίου μέχρι 30 Σε• Γνώσεις Δικτύων & Διαχείρισης
πτεμβρίου 2009.
• Βασικές γνώσεις web Development
Πληροφορίες: Γραμματεία του Τμήματος, αρμόδια κ. Α. Γουλίδου, τηλ.
• Linux, Apache, MySQL
2310996112. n
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στέλνουν τα βιογραφικά τους σημειώματα και
τυχόν, συστατικές επιστολές, μέχρι τις 20 Ιουνίου 2009, με fax ή e-mail στην
παρακάτω διεύθυνση:
Καθηγητής Ιωάννης Πήτας, Τμήμα Πληροφορικής, ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη 54124,
ΤΘ 451, τηλ. 2310-996304 ή 996361, fax 2310-996304, e-mail: pitas@aiia.
csd.auth.gr n
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ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΠΕΡΑΣΕ ΕΝ ΣΥΝΤΟΜΙΑ
31 Οκτωβρίου - 2 Νοεμβρίου: Συμμετοχή στην
Κοινή σύσκεψη Δ.Ε. ΤΕΕ και Περιφερειακών
Τμημάτων του ΤΕΕ στο Ηράκλειο. Εισηγήσεις για
θέματα Παιδείας, για το ΜΗΚΙΕ και για μείζονα ζητήματα επαγγελματικά και λειτουργίας του ΤΕΕ.
05 Νοεμβρίου: Συνάντηση Δ.Ε. με μηχανικούς του
ΚεΔΑΚ με θέμα την Κανονιστική Διάταξη Εκτέλεσης Έργων για το Άγιο Όρος
07, 25 Νοεμβρίου: Συνεδριάσεις της ΔΕ
07 Νοεμβρίου: Εκδήλωση του ΤΕΕ/ΤΚΜ με θέμα
«Τυποποίηση και συστήματα ποιότητας: οφέλη,
προβλήματα και προοπτικές»
Συμμετοχή στο Συνέδριο του Ινστιτούτου Εργασίας ΓΣΕΕ με θέμα «Διεύρυνση της Ε.Ε. στη Ν.Α.
Ευρώπη. Νέες προοπτικές για την απασχόληση
και την καινοτομία»
10 Νοεμβρίου: Ειδική Συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας για την αντικατάσταση του Αντιπροέδρου
της ΔΕ.
Έκτακτη συνεδρίαση, έκδοση ψηφίσματος για τη
δυσλειτουργία του ΕΤΑΑ
17 Νοεμβρίου: Συμμετοχή με κατάθεση στεφάνου στις εκδηλώσεις για την Επέτειο του Πολυτεχνείου
18 Νοεμβρίου: Συμμετοχή σε συνάντηση Προέδρων Περιφερειακών Τμημάτων και μελών Μ.Ε.
Τουρισμού και Χωροταξίας για Νέο Σχέδιο ΚΥΑ
για τον Τουρισμό
Συμμετοχή σε συνεδρίαση του Ν.Σ. Θεσ/νίκης με
θέμα το περιβάλλον
27 Νοεμβρίου: Διάλεξη του αρχιτέκτονα Γιώργου
Τριανταφυλλίδη στο πλαίσιο του κύκλου εκδηλώσεων του ΤΕΕ/ΤΚΜ για τους σημαντικούς αρχιτέκτονες της Κ. Μακεδονίας
28 Νοεμβρίου: Εκδήλωση του ΤΕΕ/ΤΚΜ με θέμα
«Καύσιμα μεταφορών & Αειφόρος ανάπτυξη»
29 Νοεμβρίου: Στο πλαίσιο του Money Show:
Εισήγηση στην ημερίδα του ΣΠΕΔΕΘ:«Έργα περιβάλλοντος-ανακύκλωση στερεών αποβλήτων»
Εισήγηση στην ημερίδα του Συλλόγου Ελλήνων
Συγκοινωνιολόγων για το συγκοινωνιακό σύστημα
της Θεσσαλονίκης
30 Νοεμβρίου: Εισήγηση στην εκδήλωση του
Βουλευτή κ. Καράογλου «Το μέλλον και η πορεία
ανάπτυξης της Ανατολικής Θεσσαλονίκης», στο
πλαίσιο του Money Show
1 Δεκεμβρίου: Τακτική συνεδρίαση της «Α»
2 Δεκεμβρίου: Εισήγηση στην ημερίδα του ΣΒΒΕ:
«Ποιότητα, προδιαγραφές, πιστοποίηση, έλεγχος
αγοράς στον κλάδο των Δομικών Υλικών»
5 Δεκεμβρίου: Συμμετοχή σε συνάντηση της ΔΕ
του ΤΕΕ με τους Προέδρους των Περιφερειακών
Τμημάτων, με θέμα: «Κρατικός προϋπολογισμός
για το 2009 και ΕΣΠΑ»
9, 16 Δεκεμβρίου: Συνεδριάσεις της ΔΕ. Έκδοση
ψηφίσματος για την άδικη απώλεια του 16χρονου
Αλέξη Γρηγορόπουλου.
13 Δεκεμβρίου: Εισήγηση στην ημερίδα της Περιφερειακής Δ/νσης Εκπαίδευσης Κ. Μακεδονίας
με θέμα: «Πολιτικού, Αρχιτέκτονες και Τοπογράφοι στη Β΄βάθμια Εκπαίδευση-Στόχοι, προβλήματα-προοπτικές»
22 Δεκεμβρίου: Εισήγηση στην εκδήλωση του Σ.
ΟΤΑ Μείζονος Θεσσαλονίκης με θέμα: «Πορεία
υλοποίησης έργων περιφερειακού σχεδιασμού
Π.Κ.Μ. για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων Ν.
Θεσσαλονίκης»
7, 13, 20, 27 Ιανουαρίου: Συνεδριάσεις της ΔΕ.
Στις 13.01 έκδοση ψηφίσματος για τις πολεμικές

επιχειρήσεις στη λωρίδα της Γάζας
15 Ιανουαρίου: Συμμετοχή και παρουσίαση εισήγησης στην 7η συνάντηση Πρυτάνεων Πολυτεχνείων και Κοσμητόρων Πολυτεχνικών Σχολών
του ΑΠΘ
16 Ιανουαρίου: Παρουσίαση εισήγησης σε εκδήλωση του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης
με θέμα: «Το κοινοτικό Δίκαιο των Δημοσίων
Συμβάσεων: Επίκαιρα θέματα»
19 Ιανουαρίου: Παρέμβαση στη Συζήτηση για το
Λιμάνι της Θεσσαλονίκης της Δημοτικής Παράταξης «Θεσσαλονίκη Πρωταγωνίστρια»
19 - 23 Ιανουαρίου: Σεμινάριο για το Καύσιμο
αέριο – Νομοθεσία – Νέες χρήσεις στην αστική
κατανάλωση
21 Ιανουαρίου: Ενημέρωση της Δ.Ε. και της Μ.Ε.
Χωροταξίας από τον ΟΡΘΕ για την α’ φάση της
επικαιροποίησης του Ρυθμιστικού Σχεδίου
26 - 30 Ιανουαρίου: Σεμινάριο για ενεργειακό
σχεδιασμό νέων και υφιστάμενων κτιρίων
28 Ιανουαρίου: Συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας.
Πρόταση τροποποίησης του Κανονισμού λειτουργίας «Α» Περιφερειακού Τμήματος
29 Ιανουαρίου: Διάλεξη της αρχιτέκτονος Μαρίας
Γούλα στο πλαίσιο του κύκλου εκδηλώσεων για
την παρουσίαση της σύγχρονης Ισπανικής αρχιτεκτονικής.
30 Ιανουαρίου: Κοπή πίτας του ΤΕΕ/ΤΚΜ
2 - 6 Φεβρουαρίου: Σεμινάριο μικρής διάρκειας
για ΓΟΚ
3,17 Φεβρουαρίου: Συνεδριάσεις της ΔΕ
5 Φεβρουαρίου: Δημοσιοποίηση της πρότασης
του Τμήματος για την αξιοποίηση των ελεύθερων
χώρων του Πολεοδομικού Συγκροτήματος και τη
Μετεγκατάσταση της ΔΕΘ.
7 Φεβρουαρίου: Συμμετοχή και παρουσίαση
θέσεων σε σύσκεψη του Υπουργού ΜΑΘ με τον
Υπουργό Μεταφορών και φορείς για τις Συντονισμένες Μεταφορές
20 Φεβρουαρίου: Ημερίδα του ΤΕΕ/ΤΚΜ, των
εκδόσεων ΚΤΙΡΙΟ και της HELEXPO, στο πλαίσιο
της INFACOMA με θέμα την περιβαλλοντική και
ενεργειακή απόδοση των κτιρίων.
Συνάντηση-ενημέρωση της Δ.Ε. και του προεδρείου της «Α» από τον Πρόεδρο του ΤΣΜΕΔΕ κ.
Γαβρίλη
26 Φεβρουαρίου: Εκδήλωση του ΤΕΕ/ΤΚΜ με
θέμα: «Αναβάθμιση της λειτουργίας των ΕΠΑΕ
και βελτίωση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητάς τους»
2 έως 6 Μαρτίου: Σεμινάρια για νέους μηχανικούς
3, 10, 17, 31 Μαρτίου: Συνεδριάσεις της ΔΕ
5 Μαρτίου: Δημοσιοποίηση των προτάσεων του
ΤΕΕ σχετικά με τη νομοθεσία ανάθεσης μελετών
με το Ν. 3316/2005
9 Μαρτίου: Δημοσιοποίηση των απόψεων του
ΤΕΕ/ΤΚΜ για την α’ φάση επικαιροποίησης του
Ρυθμιστικού Σχεδίου
9 έως 13 Μαρτίου: Σεμινάριο για τις πράξεις τακτοποίησης οικοπέδων
Σεμινάριο για κατασκευές από φέρουσα τοιχοποιία: Κανονισμός – Βλάβες - αποκατάσταση
10 Μαρτίου: Δημοσιοποίηση των απόψεων του
ΤΕΕ/ΤΚΜ για τη χρησιμότητα των έργων προστασίας και αναβάθμισης του Σέιχ Σου.
10 - 18 Μαρτίου: Εξετάσεις για άδεια άσκησης
επαγγέλματος
11 Μαρτίου: Εκδήλωση του ΤΕΕ/ΤΚΜ με θέμα:

«Ενεργειακή μελέτη, επιθεώρηση και έκδοση
ενεργειακού πιστοποιητικού κτιρίων: το νέο θεσμικό πλαίσιο»
Συμμετοχή σε συνάντηση εργασίας του ΣΕΒΕ για
την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης και την
προώθηση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής
οικονομίας
16 - 23 Μαρτίου: Σεμινάριο για ΓΟΚ
17 Μαρτίου: Συνάντηση με στελέχη του ΥΠΕΧΩΔΕ και παρουσίαση των προτάσεων του Τμήματος
σχετικά με τη Νομοθεσία ανάθεσης έργων με το
Ν. 3263/04
18 Μαρτίου: Ενημερωτική εκδήλωση για τη συμπλήρωση της φορολογικής δήλωσης μηχανικών
ελεύθερων επαγγελματιών.
20 Μαρτίου: Συνάντηση της Δ.Ε. με τον Πρόεδρο
του Σ. ΟΤΑ Μ. Θεσσαλονίκης για τις εγκαταστάσεις διαχείρισης αποριμμάτων στην περιοχή του
Αγ. Αντωνίου
21 Μαρτίου: Παρουσίαση της άποψης του Τμήματος στη δημόσια συζήτηση που διοργάνωσε ο
Δικηγορικός Σύλλογος με θέμα «Προστασία περιαστικών δασών και δασικών εκτάσεων στο ΠΣΘ»
30 Μαρτίου: Εκδήλωση του ΤΕΕ/ΤΚΜ με θέμα
«Επιπτώσεις από τη διαρροή φυσικού αερίου στο
αστικό περιβάλλον: Προβλήματα-Πρόληψη».
30 Μαρτίου - 3 Απριλίου: Σεμινάριο για τον ενεργειακό σχεδιασμό νέων και υφιστάμενων κτιρίων
31 Μαρτίου: Συνάντηση με τον Μητροπολίτη
Θεσσαλονίκης για το θέμα που προέκυψε με την
παραχώρηση δασικής έκτασης στην Ιερά Μητρόπολη
1 Απριλίου: Τακτική Συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας. Έκδοση ψηφίσματος για την πρόθεση του
ΥΠΕΧΩΔΕ και τις διαβουλεύσεις για «τακτοποίηση» αυθαιρεσιών ημιυπαίθριων χώρων.
Διάλεξη του αρχιτέκτονα Νίκου Καλογήρου, στο
πλαίσιο του κύκλου παρουσιάσεων σημαντικών
αρχιτεκτόνων της Κ. Μακεδονίας
Συμμετοχή σε κοινή σύσκεψη του Συλλόγου
Υπαλλήλων ΠΕΧΩΔΕ με θέμα «Δημόσια Έργα στη
Θεσσαλονίκη και την Κ. Μακεδονία»
8 Απριλίου: Χαιρετισμός στην Ημερίδα της ΕΠΑ
με θέμα «Το παρόν και το μέλλον του Φυσικού
Αερίου στο Ν. Θεσσαλονίκης»
9 - 11 Απριλίου: Διοργάνωση του 3ου εθνικού
συνεδρίου με θέμα τις ήπιες επεμβάσεις για την
προστασία ιστορικών κατασκευών
14, 28 Απριλίου: Συνεδριάσεις της ΔΕ
30 Απριλίου: Χαιρετισμός σε εκδήλωση παρουσίασης μεθόδου κατασκευής γεφυρών με το σύστημα «Τόξο του Οδυσσέα». n
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ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ
ΤΣΙΜΕΝΤΟ-ΦΙΛΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΑΠΟ
29ΧΡΟΝΟ ΕΛΛΗΝΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ

«Υπολογίζω ότι σε μία πενταετία θα έχουμε τις εμπορικές εφαρμογές του τσιμέντου μας, που απορροφά
διοξείδιο του άνθρακα από την ατμόσφαιρα», λέει
στα «ΝΕΑ» ο δρ. Νίκος Βλασόπουλος, ο 29χρονος
Έλληνας πίσω από την εταιρεία που φιλοδοξεί να
κάνει την τσιμεντοβιομηχανία πράσινη.
Μόνο στην Ελλάδα, οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από την παρασκευή τσιμέντου φτάνουν τους
11.000.000 τόνους ετησίως, ποσό που ανέρχεται
στο 8% των συνολικών εκπομπών της χώρας. Σύμφωνα δε με μετρήσεις, το 5% των ποσοτήτων CΟ2
που απελευθερώνεται παγκοσμίως στην ατμόσφαιρα προέρχεται από τις τσιμεντοβιομηχανίες.
«Η έρευνα ξεκίνησε κατά την περίοδο του διδακτορικού μου στο Πανεπιστήμιο Ιμπίριαλ του
Λονδίνου. Η φόρμουλα που έχουμε ανακαλύψει
μπορεί να απορροφήσει από 900 έως και 1.100
κιλά διοξειδίου του άνθρακα για κάθε τόνο τσιμέντου που χρησιμοποιείται στις κατασκευές. Η
απορροφητικότητά του εξαρτάται βέβαια από τις
κλιματικές συνθήκες αλλά και από το μέρος που
έχει τοποθετηθεί για παράδειγμα στα θεμέλια
μιας κατασκευής δεν υπάρχει η δυνατότητα κατακράτησης διοξειδίου του άνθρακα από τη στιγμή
που δεν έρχεται σε επαφή με τον αέρα», εξηγεί
ο δρ. Βλασόπουλος, συνιδρυτής και επικεφαλής
ερευνητής της εταιρείας Νovacem που μελετά τη
μαζική παραγωγή του πράσινου τσιμέντου.
(Τα Νέα 14/5/2009)
60 «ΛΟΥΚΕΤΑ» ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ, ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΑΝΕΡΓΟΙ ΣΕ ΜΙΑ 4ΕΤΙΑ
Περισσότερα από εξήντα λουκέτα τεχνικών εταιρειών σημειώθηκαν την τελευταία τετραετία στην
αγορά των κατασκευών ενώ χιλιάδες εργαζόμενοι
όλων των ειδικοτήτων (μηχανικοί, εργοτεχνίτες,
διοικητικοί υπάλληλοι κ.α), βρέθηκαν στο δρόμο. Σύμφωνα με στοιχεία του Πανελλήνιου Συνδέσμου Ανωνύμων Τεχνικών Εταιρειών (ΣΑΤΕ),
που παρουσιάζει σήμερα το protothema.gr, την
τετραετία (2005-2008), σταμάτησε να δραστηριοποιείται το 35% των εταιρειών ανώτερων τάξεων
(6ης, 7ης τάξης) και το 25% των επιχειρήσεων
4ης και 5ης τάξης […] Οι συνθήκες που επικρατούν στον κλάδο δημιουργούν ένα εκρηκτικό κοκτέιλ για τις κατασκευές που σύμφωνα με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας συντηρούν διακόσια
κύρια και διακόσια δευτερεύοντα επαγγέλματα, τα
οποία απειλούνται. Ο λόγος είναι ότι οι κατασκευές είχαν ανέκαθεν ειδικό βάρος στην εξέλιξη της
απασχόλησης. Σύμφωνα με το ΤΕΕ από το 7,3%
του συνόλου των απασχολούμενων το 1998, πέρσι
ανήλθαν στο 8,7% ενώ την τελευταία δεκαετία ο
συνολικός αριθμός των απασχολούμενων στον
κλάδο αυξήθηκε κατά 36,1% έναντι 13,9% στο
σύνολο της οικονομίας. Το Τεχνικό Επιμελητήριο
κρούει το κουδούνι του κινδύνου και ζητά από την
πολιτεία να λάβει άμεσα μέτρα για τη στήριξη του
κλάδου των κατασκευών.
(Πρώτο Θέμα 12/5/2009)

ΔΕΝ ΑΜΕΙΒΟΝΤΑΙ ΚΑΛΑ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
Την τρίτη μεγαλύτερη αναλογία αρχιτεκτόνων ανά
κάτοικο και το δεύτερο μεγαλύτερο ποσοστό γυναικών αρχιτεκτόνων στην Ευρώπη έχει η Ελλάδα.
Σύμφωνα με πανευρωπαϊκή έρευνα που σκιαγραφεί το επάγγελμα του αρχιτέκτονα στην Ευρώπη
και την Τουρκία, οι Ελληνες αρχιτέκτονες είναι οι
δεύτεροι χαμηλότερα αμειβόμενοι στην Ευρώπη,
αλλά από τους πιο ευχαριστημένους από το επάγγελμά τους, παρότι η ανεργία στον κλάδο τους
αγγίζει στη χώρα μας το 17%. Η πανευρωπαϊκή
έρευνα του Συμβουλίου Αρχιτεκτόνων της Ευρώπης περιέχει ενδιαφέροντα στοιχεία για τις κοινωνικές και οικονομικές διαστάσεις της άσκησης
της αρχιτεκτονικής και στην Ελλάδα (τα εγχώρια
στοιχεία συνελέγησαν με τη βοήθεια της Πανελλήνιας Ενωσης Αρχιτεκτόνων ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ). Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, στην Ελλάδα
σήμερα δραστηριοποιούνται περίπου 15.000 αρχιτέκτονες (1,3 αρχιτέκτονας ανά 1.000 κατοίκους).
Η αναλογία αυτή (την οποία έχει και η Δανία) είναι
η τρίτη υψηλότερη στην Ευρώπη, μετά την Ιταλία
(2,1), την Πορτογαλία και τη FYROM (1,5 αρχιτέκτονας ανά 1.000 κατοίκους). Χαρακτηριστικό είναι ότι... ένας στους τέσσερις αρχιτέκτονες στην
Ευρώπη είναι Ιταλός! Ιδιαίτερα υψηλό είναι και
το ποσοστό των Ελληνίδων αρχιτεκτόνων, που
φθάνουν το 52% του συνόλου. Πρόκειται για το
δεύτερο υψηλότερο ποσοστό στην Ευρώπη, μετά
τη Γαλλία (56%). Υψηλό είναι και το ποσοστό των
νέων σε ηλικία αρχιτεκτόνων (έως 34 ετών) στην
Ελλάδα, που φθάνει το 39%. Οσον αφορά τις συνθήκες εργασίας, σύμφωνα με την έρευνα, το 17%
των Ελλήνων αρχιτεκτόνων είναι άνεργοι. Το 23%
εργάζονται ως freelancers, το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό στην Ευρώπη μετά τη Γαλλία (25%).
Ως κύριο πεδίο απασχόλησης, οι Ελληνες αρχιτέκτονες δηλώνουν το σχεδιασμό κτιρίων (60%) και
σε πολύ μικρότερα ποσοστά την εσωτερική διαρρύθμιση χώρων και τον πολεοδομικό σχεδιασμό.
Γενικά, οι Ελληνες αρχιτέκτονες δηλώνουν ευχαριστημένοι από το επάγγελμα που επέλεξαν (7,9
στους 10 δηλώνουν πολύ ικανοποιημένοι, έναντι
7,7 που είναι ο ευρωπαϊκός μέσος όρος), αλλά όχι
και από την αμοιβή τους (5,1 στα 10). Και αυτό,
γιατί το μέσο εισόδημά τους είναι το δεύτερο χαμηλότερο στην Ευρώπη, μετά την Τουρκία: 24.000
ευρώ ετησίως, έναντι 14.600 ευρώ στην Τουρκία
και 65.000 ευρώ στην Ιρλανδία. […] Το 94% των
Ελλήνων αρχιτεκτόνων εργάζεται στην Ελλάδα,
ενώ μόλις 6% στο εξωτερικό. Η αξία της «αγοράς» της αρχιτεκτονικής στην Ελλάδα εκτιμάται
στα 294 εκατ. ευρώ.
(Η Καθημερινή 14/5/2009)
ΜΟΛΙΣ ΤΟ 6,5% ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΕΧΕΙ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
Στο αποκαρδιωτικό μόλις 6,5% της ελληνικής
επικράτειας, που συνολικά εκτείνεται σε 132 εκατομμύρια στρέμματα, εξακολουθεί και περιορίζεται το ποσοστό της γης, που έχει ενταχθεί, ήδη,
στο εθνικό κτηματολόγιο. Πρόκειται για περιοχές
που συμπεριλήφθηκαν, αρχικώς, στο πρόγραμμα
κτηματογράφησης και αντιπροσωπεύουν περί
τα 81.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα, ή ένα σύνολο 871.000 πράξεων, εκ των οποίων οι 821.000
περαιώθηκαν, ενώ οι υπόλοιπες απορρίφθηκαν.
«Βάσει σχετικού χρονοδιαγράμματος από το
1995, το έργο θα έπρεπε να ολοκληρωθεί φέτος,
εάν για τους γνωστούς λόγους δεν είχε προκύψει
η άρνηση της Ε.Ε. να συνεχίσει να το χρηματοδοτεί, απαιτώντας επιστροφή ποσού ύψους 100 εκ.
ευρώ» τόνισε η διευθύντρια περιφερειακού κέντρου Θεσσαλονίκης της Κτηματολόγιο ΑΕ.
(Ημερησία 13/5/2009)

ΕΤΟΙΜΟΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ 1.500.000 ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ
ΓΙΑ ΝΑ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΥΜΙΥΠΑΙΘΡΙΟΥΣ
Εξι στους 10 ιδιοκτήτες ακινήτων είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν ως 1.000 ευρώ προκειμένου
να νομιμοποιήσουν τους κλειστούς ημιυπαίθριους χώρους. Αυτό δηλώνουν όσοι συμμετείχαν
σε έρευνα που εκπόνησε πρόσφατα το Τμήμα
Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου των
Αθηνών σε 1.056 κατοίκους της Αττικής σε συνεργασία με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος.
Σύμφωνα με τον επιστημονικό σύμβουλο της
έρευνας καθηγητή κ. Επ. Πανά, το 64% των ερωτηθέντων συμφωνεί ότι η επιβολή αντιτίμου για
τη νομιμοποίηση των ημιυπαίθριων θα έπρεπε
να συνοδεύεται από την απαραίτητη νομοθετική
ρύθμιση, ώστε να μην επαναληφθούν φαινόμενα
αυθαιρεσίας και στο μέλλον. Μάλιστα, όσο υψηλότερο είναι το επίπεδο της εκπαίδευσης τόσο
περισσότεροι είναι εκείνοι που συμφωνούν με την
πρόταση αυτή. Με βάση τα ίδια στοιχεία, το 65%
των ερωτηθέντων πιστεύει ότι η εκ των υστέρων
νομιμοποίηση κάποιας αυθαίρετης κατασκευής
αποτελεί ένα μέτρο που ευνοεί την αυθαιρεσία
και ενισχύει τους πολίτες να προχωρούν σε νέα
αυθαίρετα. Σχεδόν οι μισοί ερωτηθέντες πιστεύουν ότι ο αυστηρός έλεγχος για προστασία του
περιβάλλοντος και η μελέτη περιβαλλοντικών
επιπτώσεων σε κάθε κατασκευή θα βοηθήσει
στον περιορισμό των αυθαιρέτων κατασκευών.
Επίσης, τέσσερις στους 10 ερωτηθέντες απάντησαν ότι εκτός από τα μέτρα που λαμβάνονται εκ
των υστέρων στην πρόληψη της αυθαίρετης δόμησης θα βοηθούσαν και οι αυστηρότερες άδειες
οικοδομής.
(Το Βήμα 13/5/2009)
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΚΑΙ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΕΣ
Ανοίγει ο δρόμος για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών από μικρούς παραγωγούς σε μικρές ιδιοκτησίες και αποσαφηνίζεται το νομικό πλαίσιο για
τις αρμόδιες πολεοδομίες, όπως επισημαίνει με
ανακοίνωση του ο Σύνδεσμος Παραγωγών Ενέργειας Φωτοβολταϊκών, καθώς με νέα ΚΥΑ, που
αναμένεται να υπογραφεί τις επόμενες ημέρες,
απαλείφεται ο όρος της αρτιότητας.
(Απογευματινή 19/5/2009)
SOS ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗ
Δραματικό SOS απευθύνουν φορείς και εταιρείες
που δραστηριοποιούνται στην κατασκευή εξαιτίας
της οικονομικής κρίσης που ήδη κτυπά με δριμύτητα το χώρο. Η οικοδομική δραστηριότητα έχει
μειωθεί σε σχέση με πέρυσι κατά 23% τουλάχιστον, ενώ η εξαγωγή δομικών υλικών έχει υποχωρήσει κατά 40%. Οι συνθήκες συνεχώς επιδεινώνονται, με αποτέλεσμα πολλές εταιρείες να
οδηγούνται στο «λουκέτο», μέχρι και επιχειρηματίες να προχωρούν σε απονενοημένα διαβήματα.
Σύμφωνα με χθεσινές καταγγελίες του Συνδέσμου
Ελληνικών Βιομηχανικών Εταιρειών Ετοίμου
Σκυροδέματος, ένας επιχειρηματίας του κλάδου
αυτοκτόνησε ενώ ένας άλλος έκανε απόπειρα
αυτοκτονίας. Η παραγωγή μπετόν παρουσιάζει
αυτήν τη στιγμή κάμψη κατά 70% σε Ανατολική
Μακεδονία και Θράκη, κατά 45% στην Κεντρική
Ελλάδα και κατά 37% στην Αττική. Ο πρόεδρος
του Συνδέσμου, Κων. Καρασούλας, επισήμανε
(σε χθεσινή συνέντευξη Τύπου για την κρίση στον
κατασκευαστικό κλάδο που οργάνωσε το Τεχνικό
Επιμελητήριο Ελλάδας) πως ο χώρος του μπετόν
υφίσταται πιο έντονα την κρίση στις κατασκευές,
αφού, όπως είπε, το 98% κάθε κατασκευής είναι
έτοιμο σκυρόδεμα. Σε όλη την Ελλάδα υπάρχουν
600 εργοστάσια παραγωγής μπετόν που απασχολούν 20.000 εργαζομένους.
(Έθνος 12/5/2009)
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ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
Στα 2.500 έφτασαν τα επενδυτικά σχέδια για την
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά στα διασυνδεδεμένα νησιά της χώρας γα την
κάλυψη της προγραμματισμένης ισχύος 200 μεγαβάτ. Aπό το σύνολο των αιτήσεων, οι αρμόδιες
υπηρεσίες της PAE έχουν μέχρι στιγμής εξετάσει
τις 1.100, ενώ μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου, με βάση
το προγραμματισμό της αρμόδιας αρχής, υπολογίζεται ότι θα προχωρήσουν άλλες 600 και μέχρι
το τέλος του έτους θα έχει εξετασθεί το σύνολο
των αιτήσεων. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το
πρόγραμμα ανάπτυξης φωτοβολταϊκών στα νησιά δεν περιλαμβάνει μεγάλες επενδύσεις που
προϋποθέτουν άδεια, αλλά μικρές που εντάσσονται στην κατηγορία των «εξαιρέσεων». Aπό τις
συνολικές προτάσεις επενδύσεων, τη μερίδα του
λέοντος συγκεντρώνει η Kρήτη, με 1.300 αιτήσεις
που αφορούν επενδύσεις των 80 κιλοβάτ η κάθε
μία. Aκολουθεί η Pόδος με 230 επενδυτικά σχέδια για την παραγωγή ισχύος 100 κιλοβάτ έκαστο
και η Λέσβος με 225 επενδύσεις των 70 κιλοβάτ
η κάθε μία. Στην Kω έχουν κατατεθεί συνολικά 85
εξαιρέσεις για την παραγωγή ισχύος 100 κιλοβάτ
εκάστη και στη Xίο 74 επίσης αντίστοιχης ισχύος
η κάθε μία. Στην Kάλυμνο κατατέθηκαν 27 επενδυτικά σχέδια και στη Λέρο 12 για την παραγωγή
ισχύος 100 κιλοβάτ το κάθε ένα. Για τις Κυκλάδες
δεν έχουν ακόμη προχωρήσει οι αιτήσεις, ενώ
σύμφωνα με πληροφορίες το πρόγραμμα ανάπτυξης φωτοβολταϊκών στα μη διασυνδεδεμένα
νησιά αναμένεται να προκηρυχθεί μέσα στο καλοκαίρι.
(Η Καθημερινή 15/5/2009)

ΣΤΑ 18 ΔΙΣ. ΕΤΗΣΙΩΣ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΕΣ ΧΩΡΕΣ
Ετήσιο κόστος 18 δισ. ευρώ από τις κλιματικές
αλλαγές θα έχουν οι χώρες της Μεσογείου, μεταξύ αυτών και η Ελλάδα, με την παραμικρή άνοδο
της θερμοκρασίας. Τουρισμός, αλιεία, γεωργία
και οικοσυστήματα θα υποστούν καίριο πλήγμα,
με τεράστιο οικονομικό κόστος, λόγω των συνεπειών αυτών. Το εξαιρετικά οδυνηρό αυτό στοιχείο αποκαλύφθηκε χθες στη Συνάντηση των
Αθηνών (Αthens Summit 2009) για τις κλιματικές
αλλαγές και την ενεργειακή ασφάλεια, την έναρξη
των εργασιών της οποίας κήρυξε ο Πρόεδρος της
Δημοκρατίας κ. Κάρολος Παπούλιας.
(Το Βήμα 13/5/2009)

84 ΧΩΜΑΤΕΡΕΣ ΣΤΟ ΔΕΛΤΑ ΑΞΙΟΥ- ΓΑΛΛΙΚΟΥΑΛΙΑΚΜΟΝΑ
Περιβαλλοντικός βιασμός συντελείται κάθε βράδυ σ’ έναν από τους σημαντικότερους υγρότοπους
της Ευρώπης, που περιλαμβάνει την περιοχή
από τη λιμνοθάλασσα του Καλοχωρίου ώς την
Αλυκή του Κίτρους Πιερίας. Στο «Δέλτα» Αξιού
- Γαλλικού - Λουδία - Αλιάκμονα καταγράφηκαν
πρόσφατα 84 χωματερές, όπου ακόμη και δήμοι
(!) πετούν τόνους μπαζών και βιομηχανικών αποβλήτων. […]«Το πάρκο είναι 340 χιλιάδες στρέμματα κι είμαστε όλοι κι όλοι τέσσερις φύλακες
του φορέα διαχείρισης κι ένας αγροφύλακας που
μας βοηθάει. Δεν έχουμε καμιά εξουσία για σύλληψη. Καταγράφουμε μόνο πινακίδες φορτηγών
και δίνουμε τα νούμερα στην Αστυνομία. Κάποιοι
οδηγήθηκαν στα δικαστήρια, αλλά κάθε βράδυ
έρχονται δεκάδες φορτηγά και ρίχνουνε μπάζα.
Ενα βράδυ μέτρησα 150. Πού να βρεις άκρη;»
ΤΑ ΕΡΓΑ ΣΔΙΤ ΑΝΤΙΒΑΡΟ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ λέει ο φύλακας του φορέα διαχείρισης του «ΔέλΚΡΙΣΗ
τα», Δημήτρης Μπαλτάκης, που μας συνόδευΕυκαιρία τόσο για κράτη όσο και για τους ιδιώτες σε στη διαδρομή. «Για πολλά χρόνια η περιοχή
αποτελούν οι Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού ευθύνης του «Δέλτα Αξιού - Γαλλικού - Λουδία
Τομέα (ΣΔΙΤ), εν μέσω κρίσης, σύμφωνα με όσα - Αλιάκμονα αποτελεί παράνομη χωματερή και
είπαν ομιλητές της πρώτης ημέρας του 2ου συνε- χώρο αποθέσης μπαζών. Ειδικότερα η περιοχή
δρίου για την αγορά ΣΔΙΤ, το οποίο τελεί υπό την του Καλοχωρίου. Από τότε που ιδρύθηκε ο φορέαιγίδα του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομι- ας κάναμε μεγάλες προσπάθειες να περιορίσουκών και διοργανώνεται από τη City & Financial με τη δράση των παρανόμων. Κάθε τόσο πιάνουμε
Conferences σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, κάποιους, κάνουμε μηνύσεις, αλλά συνεχίζουν.
με χορηγό επικοινωνίας τη Ναυτεμπορική. «Στη Για 50 ευρώ, αντί να πάνε τα μπάζα στα σπαστήρια
φάση της υπογραφής σύμβασης υλοποίησης και μετά στον ΧΥΤΑ, τα πετάνε εδώ».« Νομίζω ότι
μέσω ΣΔΙΤ αναμένεται να βρεθούν, μέχρι το τέλος είναι θέμα συνείδησης, όχι αστυνόμευσης» ανατου χρόνου, άλλα έξι έργα, συνολικού προϋπολο- φέρει στην «Ε» ο πρόεδρος του φορέα, καθηγηγισμού 500 εκατ. ευρώ, ανεβάζοντας το συνολι- τής Θεμιστοκλής Κουιμτζής.
κό προϋπολογισμό, αυτών που θα υλοποιούνται (Ελευθεροτυπία 12/5/2009)
με τη Σύμπραξη Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα,
κοντά 560 εκατ. ευρώ». Αυτό ανακοίνωσε, χθες, ΔΕΣΦΑ - ΓΚΑΖΠΡΟΜ ΥΠΕΓΡΑΨΑΝ ΓΙΑ ΤΟΝ
ο υπουργός Οικονομίας, Γιάννης Παπαθανασίου, ΑΓΩΓΟ ΣΑΟΥΘ ΣΤΡΙΜ
μιλώντας στο 2ο ετήσιο συνέδριο της αγοράς των Επήλθε συμφωνία μεταξύ του ΔΕΣΦΑ και της ρωΣυμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα. Ο σικής Γκάζπρομ, για την ίδρυση της μεικτής εταιυπουργός Οικονομίας υπενθύμισε ότι, πριν από ρείας που θα κατασκευάσει και θα διαχειρίζεται
περίπου ένα μήνα, υπογράφηκε η πρώτη συμφω- το τμήμα του αγωγού Σάουθ Στριμ, το οποίο θα
νία υλοποίησης έργου ΣΔΙΤ, που αφορά στην ανέ- διέρχεται από το ελληνικό έδαφος. Αυτό αναφέγερση επτά πυροσβεστικών σταθμών, συνολικού ρουν πληροφορίες από το υπουργείο Ανάπτυξης,
ύψους 27,7 εκατ. ευρώ, ενώ έχουν ήδη επιλεγεί καθώς ο υπουργός, Κωστής Χατζηδάκης, πρόκειπροσωρινοί ανάδοχοι για το έργο της υλοποίησης ται να συναντηθεί αύριο με το Ρώσο πρέσβη, για
των Διοικητηρίων των Νομαρχιακών Αυτοδιοική- να συζητήσουν τις λεπτομέρειες της υπογραφής,
σεων Κορίνθου και Τρικάλων (προϋπολογισμού 35 ενώ η υπογραφή αναμένεται να τεθεί στη Μόσχα,
εκατ. ευρώ) και άλλων έξι έργων, προϋπολογισμού την Παρασκευή.
500 εκατ. ευρώ, μπαίνουν στην τελική ευθεία. Ο κ. Η συμφωνία με το ΔΕΣΦΑ ακολουθεί αντίστοιχες
Παπαθανασίου τόνισε ότι τα έργα αυτά είναι το μέ- με τη Σερβία και την Ουγγαρία, χώρες από όπου
χρι στιγμής απτό αποτέλεσμα στην οικονομία από θα διέλθει ο βόρειος κλάδος του αγωγού. Από
τα 52 έργα, συνολικού προϋπολογισμού 5,7 δισ. την Ελλάδα, ως γνωστόν, θα διέλθει ο νότιος κλάευρώ, που έχει εγκρίνει από την εφαρμογή του δος, ο οποίος θα καταλήξει υποθαλασσίως στην
νόμου, στα τέλη του 2005, η διυπουργική επιτρο- Ιταλία, με δυναμικότητα περίπου 10 δισ. κυβικών
πή αποκρατικοποιήσεων.
ετησίως. Σημαντικό σκέλος του έργου αφορά στο
(Ναυτεμπορική 13/5/2009)
τμήμα του στη Βουλγαρία, όπου θα καταλήγει ο
αγωγός μετά τη διέλευσή του από το βυθό της
Μαύρης Θάλασσας, προκειμένου στη συνέχεια να
διακλαδωθεί προς Σερβία και Ελλάδα
(Ναυτεμπορική 9/5/2009)

Ο ΚΑΛΑΤΡΑΒΑ ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΕΙ ΤΟΥΣ ΝΕΟΫΟΡΚΕΖΟΥΣ
Σαν «κούφιο κατασκεύασμα» που εξυπηρετεί
περισσότερο το «δημιουργικό εγώ» του αρχιτέκτονα παρά τις ανάγκες των πολιτών περιγράφουν
οι «Νew Υork Τimes» το νέο έργο του Ισπανού
Σαντιάγκο Καλατράβα, το οποίο πρόκειται να κατασκευαστεί εκεί όπου ως την 11η Σεπτεμβρίου
του 2001 δέσποζαν οι Δίδυμοι Πύργοι της Νέας
Υόρκης. Τα νέα σχέδια για το κτίριο που θα στεγάσει το σιδηροδρομικό σταθμό του Μανχάταν
προκάλεσαν γκρίνιες και διαμαρτυρίες για το
«αποκαρδιωτικό» αποτέλεσμα. Το αρχικό σχέδιο είχε δημοσιοποιηθεί το 2004. Τότε πολλοί
ήταν εκείνοι που είχαν κατηγορήσει τις αρχές
της πόλης ότι σπαταλούν υπέρογκα ποσά για ένα
εκκεντρικό κατασκεύασμα, το οποίο δε θα έχει
καμία σχέση με την αισθητική του περιβάλλοντος
χώρου. Εκτοτε η ΡΑΤΗ (Οργανισμός Λιμένος Νέας
Υόρκης και Νιου Τζέρσεϊ) έδωσε εντολή στον κ.
Καλατράβα να σχεδιάσει μια νέα εκδοχή της αρχικής σύλληψης, η οποία θα έπρεπε να είναι πιο
οικονομική. Μάλιστα η διαδικασία εκπόνησης
των νέων σχεδίων κρατήθηκε μυστική προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν διαμαρτυρίες. Ωστόσο
ακόμη και μετά το «λίφτινγκ» υπολογίζεται ότι
θα δαπανηθούν σχεδόν 3,2 δισ. δολάρια (2,3 δισ.
ευρώ) για την ανέγερση του κτιρίου. «Το αποτέλεσμα είναι ένα μνημείο στο “δημιουργικό εγώ” του
αρχιτέκτοντα που δεν αποκαλύπτει σχεδόν τίποτα
περισσότερο από τη σχεδιαστική δεινότητα του
Καλατράβα. Οταν ύστερα από δεκαετίες θα έχει
ολοκληρωθεί η αναμόρφωση της περιοχής, θα
αποτελεί απόδειξη της ανικανότητάς μας να βάζουμε στην άκρη τα προσωπικά μας συμφέροντα
μπροστά σε μία από τις μεγαλύτερες τραγωδίες
στην ιστορία των ΗΠΑ» σχολιάζουν οι «Τimes»
της Νέας Υόρκης.
(Το Βήμα 12/5/2009)
ΤΟ ΠΑΡΙΣΙ ΓΙΝΕΤΑΙ …ΜΕΓΑΛΟ
Στους δρόμους, στις πλατείες, στο μετρό, όπου κι
αν στρέψεις το βλέμμα αυτές τις μέρες στο Παρίσι
ένα είναι το σύνθημα: «Le Grand Paris». Εκατοντάδες αναρτημένες αφίσες διαδίδουν τα ρηξικέλευθα σχέδια ανάπλασης της πόλης, το όραμα
του Νικολά Σαρκοζί για το «Μεγάλο Παρίσι». Οι
αφίσες οδηγούν τα βήματα των Παριζιάνων στο
Chaillot, στους εκθεσιακούς χώρους του οποίου
αποκαλύπτονται τα δέκα επικρατέστερα σενάρια
για το μέλλον της γαλλικής πρωτεύουσας. Μερικά
από τα διασημότερα αρχιτεκτονικά γραφεία της
Ευρώπης καταθέτουν τις προτάσεις τους σε τρισδιάστατες μικρογραφίες. Η παρότρυνση του Γάλλου προέδρου ήταν σαφής. «Να είστε τολμηροί.
Υποβάλλετε σχέδια για μια ενεργειακά αυτόνομη
και περιβαλλοντικά ευαίσθητη πόλη, προκειμένου να δημιουργήσουμε το πρώτο αστικό κέντρο
της μετα-Κιότο εποχής». Το πέπλο της νέας μητρόπολης σήκωσε ο ίδιος ο Σαρκοζί, υιοθετώντας
τις βασικές αρχές πάνω στις οποίες στηρίχτηκαν
όλα τα projects. Το Παρίσι ατενίζει τον 21ο αιώνα απορρίπτοντας πρακτικές που οδηγούν στην
άτακτη εξάπλωσή του, καταλαμβάνοντας κενά στο
ιστορικό κέντρο, προστατεύοντας και ενισχύοντας
το περιαστικό πράσινο, επεκτείνοντας δραστικά
το δίκτυο των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς και,
το σημαντικότερο, ρίχνοντας γέφυρες επαφής στα
υποβαθμισμένα προάστια της πόλης -που το χειμώνα του 2005 γέννησαν την τεράστια λαϊκή εξέγερση-, ενώνοντας έτσι το πλούσιο με το «φτωχό»
Παρίσι.
(Ελεύθερος Τύπος 9/5/2009)
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ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ
ΠΑΡΑΤΑΞΙΑΚΑ
n ΣΜ-ΗΒΕ: ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΑΘ
Ο ΣΜΗΒΕ, στα πλαίσια των επαγγελματικών του
δραστηριοτήτων και αρμοδιοτήτων και με την κοινωνική ευαισθησία που διακρίνει τη δράση του,
τοποθετείται απέναντι στην προσπάθεια για ξεπούλημα της ΕΥΑΘ στους ιδιώτες ως ακολούθως:
α) Θεωρούμε απαράδεκτο ακόμα και το ότι η Γαλλική Suez Environment απέκτησε έλεγχο ποσοστού άνω των 5%, που της δίνει το δικαίωμα μειοψηφίας, στην ΕΥΑΘ.
β) Είμαστε αντίθετοι με τις μεθοδεύσεις που
ακολουθούνται με στόχο την παραχώρηση του
management και πούλημα ποσοστού 25% της
επιχείρησης, που θα επιτρέπει στον ιδιώτη να
διαχειρίζεται με όποιον τρόπο θέλει το νερό της
Θεσσαλονίκης.
γ) Δεν έχει κανείς το δικαίωμα να πουλά κάτι που
δεν του ανήκει, στην προκείμενη περίπτωση το
δίκτυο και όλες τις υποδομές της ΕΥΑΘ, τα οποία
κατασκευάστηκαν εδώ και πολλά χρόνια με χρήματα του Ελληνικού λαού.
δ) Για το συγκεκριμένο «επενδυτή» είναι ήδη
γνωστά τα αποτελέσματα της δράσης του σε όλο
τον κόσμο, όπως αυτά προκύπτουν, επειδή ο μόνος στόχος μια τέτοιας εταιρίας είναι το κέρδος.
Τα αποτελέσματα αυτά είναι η ελλιπής συντήρηση
των υποδομών, η αλματώδης αύξηση της τιμής
του νερού, η ώθηση προς υπερκατανάλωση και
σπατάλη του νερού λόγω του προσδοκώμενου
κέρδους, η εξάντληση φυσικών πόρων, καθώς
υπάρχει αδιαφορία για το περιβάλλον. Στην Λατινική Αμερική η Suez Environment έκανε και
κατασχέσεις δημοσίων εκτάσεων, γιατί ο κόσμος
δεν μπορούσε να πληρώσει το νερό. Χαρακτηριστικό, επίσης, των περιπτώσεων αυτών (ιδιωτικοποίησης) είναι η απαξίωση του τεχνικού και επιστημονικού προσωπικού. Ενώ σε παγκόσμιο επίπεδο οι ανάγκες για τη λειτουργία των υπηρεσιών
Ύδρευσης και αποχέτευσης είναι 8 εργαζόμενα
άτομα/1000 συνδέσεις, οι πολυεθνικές δουλεύουν με 3 εργαζόμενα άτομα/1000 συνδέσεις.
ε) Με δεδομένο το τεράστιο περιβαλλοντικό πρόβλημα σχετικά με το νερό, το οποίο στο μέλλον θα
γιγαντωθεί, δεν μπορούμε ούτε καν να συζητάμε
για εκχώρηση έστω και μέρους των μετοχών και
του management σε πολυεθνικές, που ο μόνος
στόχος τους είναι το κέρδος.
Το νερό είναι κοινωνικό αγαθό και κανείς δεν έχει
το δικαίωμα να το πουλάει. Είναι αγαθό που μας
το παρέχει η φύση και το μόνο που πρέπει είναι να
το διαχειριστούμε σωστά, ώστε να μπορούμε όλοι
σήμερα αλλά και στο μέλλον να το απολαμβάνουμε και μάλιστα σε προσιτή τιμή.
Στην εποχή μας, που παγκόσμια κρατικοποιούνται επιχειρήσεις, εδώ ξεπουλιούνται κερδοφόρα
κομμάτια δημόσιου συμφέροντος με τις ευλογίες
της κυβέρνησης.
Ο ΣΜΗΒΕ είναι κάθετα αντίθετος σε όλες αυτές
τις μεθοδεύσεις και δηλώνει ότι το δικαίωμα ιδιοκτησίας στα φυσικά και δημόσιου ενδιαφέροντος
αγαθά έχει μόνο ο λαός. n

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ
ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ
ΣΤΑ 30 ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ΙΤΣΑΚ
Σημαντικά επιτεύγματα, όπως η οργάνωση δικτύου επιταχυνσιογράφων σε όλη την Ελλάδα και
η συνεχής παρακολούθηση της δυναμικής και
σεισμικής συμπεριφοράς των κατασκευών, έχει
να παρουσιάσει στα 30 χρόνια λειτουργίας του το
ΙΤΣΑΚ, όπως επισημάνθηκε στη διάρκεια εκδήλωσης, στις 18/2, στη Θεσσαλονίκη.
Μιλώντας στην εκδήλωση, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Ινστιτούτου, καθηγητής
Γεώργιος Μάνος, αναφέρθηκε πολύ επιγραμματικά και στα υπόλοιπα –από τα κυριότερα- επιτεύγματα του ΙΤΣΑΚ, που είναι:
-Η ανάπτυξη προσωρινών δικτύων και η εκπόνηση ειδικών εκθέσεων και τόμων μετά από καταστροφικούς σεισμούς.
-Η εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων και ειδικών μελετών.
-Η δημοσίευση επιστημονικών εργασιών σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά εθνικών και διεθνών συνεδρίων.
-Η διοργάνωση ειδικών επιστημονικών ημερίδων
και διαλέξεων.
-Η συμμετοχή του ερευνητικού του προσωπικού
σε ειδικές επιτροπές και ομάδες εργασίας του
Οργανισμού Αντισεισμικού σχεδιασμού και Προστασίας (ΟΑΣΠ).
-Η απόκτηση ιδιόκτητου οικοπέδου 17.5 στρεμμάτων για την ανέγερση ιδιόκτητου κτιρίου.
-Η ανάθεση της μελέτης του κτιρίου (ΦΑΣΗ Α) η
οποία χρηματοδοτείται από το ΥΠΕΧΩΔΕ μέσω
του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και με
εποπτεύουσα αρχή τη Διεύθυνση Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
-Η ανάπτυξη την τελευταία τριετία της υλικοτεχνικής υποδομής του ΙΤΣΑΚ, μετά από επιχορήγηση
με 950.000 Ευρώ από την Περιφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας στα πλαίσια του Προγράμματος ΠΕΠ
2000 – 2008. Μεταξύ άλλων, από την επιχορήγηση
αυτή το ΙΤΣΑΚ απέκτησε αυτοκινούμενη εργαστηριακή μονάδα, σύγχρονο εξοπλισμό για τη μελέτη
υφισταμένων κατασκευών και αναβάθμιση και
την επέκταση του δικτύου επιταχυνσιογράφων του
ΙΤΣΑΚ στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
Κλείνοντας την ομιλία του ο κ. Μάνος ευχαρίστησε
ιδιαίτερα το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ), Γιώργο Τσιότρα,
για την τεράστια υποστήριξη της ΠΚΜ, τόσο για
την προώθηση του κτιριολογικού προγράμματος
του ΙΤΣΑΚ όσο και για την ενίσχυση της υλικοτεχνικής του υποδομής μέσω του ΠΕΠ. Ευχαρίστηκε επίσης ιδιαίτερα τον πρόεδρο της Διοικούσας
Επιτροπής του ΤΕΕ/ΤΚΜ, Τάσο Κονακλίδη για
τη συνεχή υποστήριξη του ΙΤΣΑΚ από το ΤΕΕ και
ιδιαιτέρως για την εκπροσώπησή του ΤΕΕ στο ΔΣ
του ΙΤΣΑΚ.
Τεράστια η συμβολή του ΙΤΣΑΚ στην αντισεισμική προστασία
Απευθύνοντας χαιρετισμό στην εκδήλωση, o κ.
Τάσος Κονακλίδης επεσήμανε με τη σειρά του
την τεράστια συμβολή του ΙΤΣΑΚ στην αντισεισμική προστασία της χώρας και αναφέρθηκε ιδιαί-

τερα στο γεγονός ότι ερευνητές και μέλη του ΔΣ
του ΙΤΣΑΚ στελεχώνουν εδώ και αρκετά χρόνια
ειδικές επιτροπές του ΤΕΕ, μέσα από τις οποίες
παράγεται σημαντικό έργο.
Από την πλευρά του, ο περιφερειάρχης Κεντρικής
Μακεδονίας, Γιώργος Τσιότρας, χαρακτήρισε ως
τεράστιας αξίας το έργο που επιτελείται από το
ΙΤΣΑΚ τονίζοντας ότι γι’ αυτό έτυχε μέχρι σήμερα κάθε δυνατής υποστήριξης από την ΠΚΜ, κάτι
που θα συνεχιστεί και στο μέλλον. «Το γεγονός ότι
ζούμε σε μια σεισμογενή χώρα», όπως επισήμανε, «επιβάλλει συνεχή εγρήγορση τόσο της ερευνητικής και ακαδημαϊκής κοινότητας όσο και της
πολιτείας».
Την εκδήλωση χαιρέτησε επίσης ο πρόεδρος
του ΟΑΣΠ και μέλος ΔΣ του ΙΤΣΑΚ καθηγητής Κ.
Μακρόπουλος, ο οποίος αναφέρθηκε στη μακροχρόνια συνεργασία και τη στήριξη του ΙΤΣΑΚ από
τον ΟΑΣΠ. Ειδικότερα δε αναφέρθηκε στις προσπάθειες που καταβάλλονται αυτή την περίοδο
με χρηματοδότηση του ΟΑΣΠ προς το ΙΤΣΑΚ για
την ανάπτυξη του Εθνικού Δικτύου Επιταχυνσιογράφων.
Επίσης, αξιόλογες αναφορές στην ιστορία και το
έργο του ΙΤΣΑΚ έκαναν οι πρώην πρόεδροι του ΔΣ
του ΙΤΣΑΚ, ομ. καθηγητής Βασίλης Παπαζάχος
και καθηγητής Κυριαζής Πιτιλάκης, ο επί πολλά
έτη πρώην αντιπρόεδρος του ΔΣ του ΙΤΣΑΚ, ομ.
Καθηγητής, Γεώργιος Πενέλης, ο εκπρόσωπος
του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του ΑΠΘ καθηγητής Ιωάννης Αβραμίδης και ο Πρόεδρος του
Τμήματος Γεωλογίας του ΑΠΘ, καθηγητής Σπυρίδων Παυλίδης.
Στις προσπάθειες του ΔΣ του ΙΤΣΑΚ για προώθηση διαφόρων θεμάτων ανάπτυξης του Ινστιτούτου
και για στενότερη συνεργασία με το ΥΠΕΧΩΔΕ
αναφέρθηκε ο αντιπρόεδρος του ΔΣ του ΙΤΣΑΚ,
ομ. Καθηγητής κ. Παναγιώτης Καρύδης, ο οποίος
δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στις εμπειρίες
του κατά το σεισμό της Θεσσαλονίκης το 1978.
Ο εκπρόσωπος των εργαζομένων του ΙΤΣΑΚ στο
ΔΣ, Δρ Βασίλης Μάργαρης, Σεισμολόγος, Διευθυντής Ερευνών του ΙΤΣΑΚ, διαβεβαίωσε για τη
συνεχή και αδιάκοπη προσπάθεια όλου του προσωπικού του ΙΤΣΑΚ για την πρόοδο και την ανάπτυξη του Ινστιτούτου.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους Καθηγητές και Διευθυντές Εργαστηρίων του ΑΠΘ,
τα μέλη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του ΙΤΣΑΚ,
στελέχη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας,
φίλοι και συνεργάτες του Ινστιτούτου.
Το Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών (ΙΤΣΑΚ), είναι ερευνητικό
κέντρο, λειτουργεί υπό το καθεστώς ΝΠΔΔ με
έδρα τη Θεσσαλονίκη και εποπτεύεται από το
ΥΠΕΧΩΔΕ. Συστάθηκε το 1978, αμέσως μετά το
σεισμό της Θεσσαλονίκης, διοικείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο και έχει ως κύριο
στόχο την ανάπτυξη της εφαρμοσμένης έρευνας
στους τομείς της Τεχνικής Σεισμολογίας, της
Εδαφοδυναμικής και των Αντισεισμικών Κατασκευών. Το ερευνητικό έργο του ΙΤΣΑΚ παράγεται
από τις τρεις ερευνητικές διευθύνσεις οι οποίες
στελεχώνονται με ερευνητές διαφόρων βαθμίδων, σεισμολόγους και πολιτικούς μηχανικούς. n
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ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΟΥ GREG LYNN

LE GRAND PARI(S):
ΣE ANAZHTHΣH
NEΩN IΣOPPOΠIΩN

16 Ιουνίου

Διάλεξη, 5 Ιουνίου

Την Τρίτη 16 Ιουνίου του 2009 και ώρα 19.00, το
Τμήμα Αρχιτεκτόνων του ΑΠΘ διοργανώνει τη διάλεξη του διεθνούς φήμης αρχιτέκτονα Greg Lynn
με τίτλο Plastic FORM, στην αίθουσα “Ολύμπιον”
στο κτίριο Ολύμπιον στην πλατεία Αριστοτέλους.
Το 2001, το περιοδικό Time Magazine ονόμασε
τον Greg Lynn έναν από τους 100 πιο πρωτοποριακούς ανθρώπους στον κόσμο για τον 20ο αιώνα.
Το 2005, το περιοδικό Forbes Magazine τον ονόμασε έναν από τους δέκα εν ζωή αρχιτέκτονες με
τη μεγαλύτερη επιρροή. Το 2008, κέρδισε το Χρυσό Λιοντάρι στην 11η Μπιενάλε Αρχιτεκτονικής
της Βενετίας. Ο Greg Lynn βρίσκεται στην αιχμή
του design με χρήση υπολογιστή στην αρχιτεκτονική και την κουλτούρα σχεδιασμού γενικότερα.
Τα σχέδια, τα έργα, οι δημοσιεύσεις, η διδασκαλία και η συγγραφή που εκπορεύονται από το
γραφείο του, είχαν μεγάλη επιρροή και αποδοχή
ως προς τη χρήση της εξελιγμένης τεχνολογίας
στο σχεδιασμό και την κατασκευή. Επιπροσθέτως
των επαγγελματικών βραβείων που ο Lynn έλαβε
από την ΑΙΑ και την Πρωτοποριακή Αρχιτεκτονική
(Progressive Architecture), η Κορεάτικη Πρεσβυτεριανή Εκκλησία της Νέας Υόρκης κατατάχθηκε
επισήμως από την Υπηρεσία Μνημείων της Νέας
Υόρκης ανάμεσα στα τριάντα πιο σημαντικά κτίρια
που κτίστηκαν στην πόλη τα τελευταία 30 χρόνια.
Το ίδιο έργο ονομάστηκε επίσης από το Εθνικό
Μουσείο Κτιρίων (National Building Museum)
της Ουάσιγκτον ως ένα από τα τέσσερα δημοτικά
κτίρια που «διαμόρφωσαν τη δημόσια σφαίρα
σκέψης» στην Αμερική μαζί με το κέντρο Getty,
το Milwaukee Art Museum και το Μέγαρο Μουσικής Walt Disney. Ο Greg Lynn έλαβε το Αρχιτεκτονικό Βραβείο της Αμερικανικής Ακαδημίας
Τεχνών και Γραμμάτων το 2003.
Τα αρχιτεκτονικά σχέδια του Greg Lynn έχουν
εκτεθεί σε μουσεία αρχιτεκτονικής αλλά και μουσεία τέχνης συμπεριλαμβανομένης της Μπιενάλε
Αρχιτεκτονικής της Βενετίας του 2000, στην οποία
εκπροσώπησε τις Ηνωμένες Πολιτείες στο Αμερικανικό Περίπτερο. Επίσης, το 2008 βραβεύθηκε
με το Χρυσό Λιοντάρι στην 11η Διεθνή Έκθεση
Αρχιτεκτονικής της Μπιενάλε της Βενετίας για
την εγκατάσταση «Ανακυκλωμένα Έπιπλα από
Παιχνίδια», για μια κατασκευή με τούβλα στην
οποία χρησιμοποιήθηκαν κούφια πλαστικά τούβλα κομμένα από ρομπότ και συναρμολογημένα
με κονίαμα. Το έργο του Greg Lynn βρίσκεται στις
μόνιμες συλλογές των πιο σημαντικών Μουσείων
Αρχιτεκτονικής και Design στον κόσμο, όπως το
CCA, SFMoMA, ICA Chigago και MoMA. Επίσης,
το έργο του έχει εκτεθεί στα μουσεία Pompidou,
Beyeler, Cooper Hewitt, MAK, MoCA, NAI,
Carnegie, ICA, Secession ανάμεσα σε άλλα καθώς και σε ποικίλες διεθνείς εκθέσεις τέχνης και
design όπως Art Basel, Miami Art Basel, ICFF,
NeoCon and DDL. Επιπροσθέτως του αρχιτεκτονικού έργου του, έχει πολλά αντικείμενα βιομηχανικού σχεδιασμού στην παραγωγή. Τόσο τα φλυτζάνια καφέ μόκα “Supple” (εύκαμπτα) της Αlessi
όσο και η καρέκλα “Ravioli” για την εταιρεία Vitra
συμπεριλαμβάνονται επίσημα στην μόνιμη συλλογή του Μουσείου Μοντέρνας Τέχνης ΜoΜΑ.

Ο Greg Lynn έχει διδάξει στο σύνολο των Ηνωμένων Πολιτειών και στην Ευρώπη. Λόγω του
πρώιμου συνδυασμού πτυχίων στη Φιλοσοφία
και την Αρχιτεκτονική εμπλέχτηκε στο συνδυασμό της πραγματικότητας του σχεδιασμού και
της κατασκευής με τη στοχαστική, θεωρητική
και πειραματική δυνατότητα της συγγραφής και
της διδασκαλίας. Το 2002, άφησε τη θέση του
ως Καθηγητής της Χωρικής Σύλληψης και Εξερεύνησης στην ETHZ (Ελβετικό Ομοσπονδιακό
Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Ζυρίχης) και έγινε
Καθηγητής (Οrdentlicher University Professor)
στο Πανεπιστήμιο των Εφαμοσμένων Τεχνών στη
Βιέννη. Επίσης είναι επισκέπτης καθηγητής στο
Πανεπιστήμιο Yale.
Αυτός και το έργο του παρουσιάζονται συχνά σε
περιοδικά όπως το Forbes, το Time, Newsweek,
New Yorker, New York, New Republic, Discover,
Playboy, Popular Science, Art in America,
Dazed and Confused, Architectural Digest,
Dwell, Monument, Index, Contemporary,
I.D., Architectural Record, Blueprint and
Architecture, καθώς και σε πολλές διεθνείς εφημερίδες ανάμεσα στις οποίες οι New York Times,
Newsday, Los Angeles Times, Washington Post,
Die Zeit, Independent, Daily Telegraph και η
Herald Tribune. Ο Greg Lynn είναι ο συγγραφέας εφτά βιβλίων και μονογραφιών ανάμεσα στα
οποία η νέα έκδοση Rizzoli monograph Greg
Lynn FORM με επιμέλεια του Mark Rappolt, το
Animate Form που θεωρείται το πρωτογενές του
βιβλίο στη χρήση της Ψηφιακής Τεχνολογίας στην
Αρχιτεκτονική και το Folding in Architecture που
επιμελήθηκε το 1993. Έχει κάνει τηλεοπτικές
εμφανίσεις στα Charlie Rose Show, NBC Nightly
News, CBS Sunday morning, Science Channel
και CNN. n

Γεύση από το λεγόμενο «στοίχημα του Μεγάλου
Παρισιού», που αφορά το φιλόδοξο εγχείρημα
της αναθεώρησης της ακτινοκεντρικής ανάπτυξης της γαλλικής πρωτεύουσας, θα απολαύσουν
οι Θεσσαλονικείς στις 5 Ιουνίου, στο πλαίσιο διάλεξης του Γάλλου αρχιτέκτονα και ιστορικού J.-P.
Le Dantec.
Όλα ξεκίνησαν το 2007, όταν με την ευκαιρία των
εγκαινίων της «Cite d’Architecture», ο Πρόεδρος
της Γαλλικής Δημοκρατίας ευχήθηκε να υπάρξει
ένα νέο σχέδιο για την περιοχή του Grand Paris
ύστερα από διεθνή διαβούλευση. Η διαβούλευση ξεκίνησε στην αρχή του 2008, με ευθύνη των
φορέων που διοικούν την ευρύτερη περιοχή της
γαλλικής Πρωτεύουσας και τη βοήθεια μιας επιστημονικής επιτροπής που συγκροτήθηκε περί
τους Paul Chemetov και Michel Lussault. O γενικός συντονισμός της διαβούλευσης ανατέθηκε
από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στο Υπουργείο
Πολιτισμού και Επικοινωνίας.
Συγκροτήθηκαν 10 διεθνείς διεπιστημονικές
επιτροπές, που αντικείμενο είχαν την αναθεώρηση της οικιστικής ανάπτυξης της Πρωτεύουσας.
Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται σε έκθεση που
φιλοξενείται στο Γαλλικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής (IFA) με τίτλο: ‘Το στοίχημα του Μεγάλου
Παρισιού’.
Ο J.-P. Le Dantec, συντελεστής του προγράμματος, θα παρουσιάσει στη Θεσσαλονίκη το όλο
εγχείρημα, ύστερα από πρόσκληση του Β’ Τομέα
και του Τμήματος Αρχιτεκτόνων του ΑΠΘ. Ο J.-P.
Le Dantec είναι ingenieur ECP, αρχιτέκτων και
ιστορικός, καθηγητής στην ENSAPVL στο Παρίσι.
Διδάσκει ‘projet urbain’ με κατεύθυνση το Τοπίο
και διευθύνει την ερευνητική ομάδα ‘Αρχιτεκτονικές, Περίγυροι, Τοπία. Συμβούλιο για την αρχιτεκτονική, την πολεοδομία και το τοπίο’.
Η διάλεξη θα ξεκινήσει στις 19.00 της 5ης Ιουνίου, στο Αμφιθέατρο του Μακεδονικού Μουσείου
Σύγχρονης Τέχνης. n
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
Aστέριος Zωγράφος
Nομάρχης Xαλκιδικής

Πλήρης ένταξη στο νέο ρυθμιστικό Θεσσαλονίκης
n Άγγελος Aγγελίδης
«Όταν γίνεται λόγος για
νέα διοικητική αναδιάρθρωση της περιοχής και
γενικότερα της χώρας
δεν μπορεί να εξαιρούνται περιοχές ζωτικής
σημασίας»
«Η ΝΑΧ δεν έχει οποιαδήποτε αρμοδιότητα
για τους ΧΥΤΑ. Είναι
αποκλειστική αρμοδιότητα και υποχρέωση
των Δήμων, οι οποίοι και
έχουν δημιουργήσει πέντε φορείς διαχείρισης»
«Στο σχέδιο διαχείρισης
υδατικών πόρων της
Χαλκιδικής εντάσσονται
τρία μεγάλα έργα, αυτά
των φραγμάτων στον
Ολύνθιο, στο Χαβρία και
στα Πετρένια Γοματίου»
«Η Χαλκιδική είναι
ο πρώτος Νομός που
εξασφαλίζει έργα τα
οποία ξεπερνούν τα 300
εκατομμύρια ευρώ και
στοχεύουν στη διαχείριση των υδάτινων πόρων»
«Με βιολογικούς και
αποχετεύσεις προϋπολογισμού 100.000.000
ευρώ θα διαφυλάξουμε
τη θάλασσα καθαρή
και θα έχουμε σίγουρα
συστήματα προστασίας
του φυσικού περιβάλλοντος»
«Ένας από τους βασικούς μας στόχους είναι
η ανάπτυξη του οδικού
δικτύου, το οποίο θα
καταστήσει τη Χαλκιδική
προσβάσιμη στα διευρωπαϊκά δίκτυα και θα
επιτρέψει ευκολότερη
πρόσβαση σε χιλιάδες
επισκέπτες».

Υπέρμαχος της πλήρους ένταξης της Χαλκιδικής
στο νέο ρυθμιστικό σχέδιο της Θεσσαλονίκης δηλώνει ο νομάρχης του γειτονικού νομού, Αστέριος Ζωγράφος, ο οποίος θεωρεί ότι δεν μπορεί να
εξαιρούνται περιοχές ζωτικής σημασίας.
Υπογραμμίζει πως η νομαρχιακή αυτοδιοίκηση αν
και δεν έχει αρμοδιότητα στα ζητήματα που αφορούν τους Χώρους Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων και των βιολογικών αποχετεύσεων κάνει
ότι μπορεί για να βελτιώσει την κατάσταση. Ο κ.
Ζωγράφος τονίζει πως έχει σημειωθεί σημαντική
πρόοδος σε ότι αφορά τα έργα προστασίας περιβάλλοντος όπως άλλωστε και στα έργα που σχετίζονται
με την εσωτερική οδοποιία του νομού. Αναφερόμενος στη σύνδεση της Χαλκιδικής με την Εγνατία
Οδό, είπε πως αυτή θα επιτευχθεί με τρεις οδικούς
άξονες, οι δύο από τους οποίους έχουν οριστικοποιηθεί και ευχήθηκε να ξεκινήσει σύντομα η μελέτη του τρίτου. Εκτιμά πως θα είναι το τελευταίο
καλοκαίρι που οι εκδρομείς θα ταλαιπωρηθούν
κινούμενοι στον άξονα Θεσσαλονίκη – Γαλάτιστα.
Αναπτύσσει τις πρωτοβουλίες που πήρε η νομαρχία
για να στηρίξει τον τουρισμό και θεωρεί ότι δρομολογήθηκαν οι λύσεις για πολλά από τα προβλήματα
της σχολικής στέγης. Τέλος, ξεκαθαρίζει πως δεν
υπάρχει θέμα μετάβασής του στη κεντρική πολιτική σκηνή καθώς όπως λέει έχει πολλά ακόμη να
προσφέρει από τη θέση του νομάρχη.
n Πως σχολιάζετε το γεγονός ότι η πρόταση για το
νέο ρυθμιστικό σχέδιο της Θεσσαλονίκης αφήνει
εκτός τον ορεινό όγκο καθώς και τις χερσονήσους
της Χαλκιδικής;
Η ΝΑΧ σύμφωνα με πρόσφατη απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου δήλωσε ξεκάθαρα την πρόθεσή
της για πλήρη ένταξη της Χαλκιδικής στο νέο ρυθμιστικό σχέδιο της Θεσσαλονίκης. Όταν γίνεται λόγος
για νέα διοικητική αναδιάρθρωση της περιοχής και
γενικότερα της χώρας δεν μπορεί να εξαιρούνται
περιοχές ζωτικής σημασίας. Σε κάθε περίπτωση τα
νέα όρια του ΡΣΘ πρέπει να διασφαλίζουν τον ενιαίο και αποτελεσματικό σχεδιασμό και επομένως
να περιλαμβάνουν, σύμφωνα και με τη μελέτη, όλες
τις περιοχές στις οποίες διαχέονται οι οικιστικές
λειτουργίες και εκδηλώνονται οι τάσεις επέκτασης
των αστικών δραστηριοτήτων της μητροπολιτικής
Θεσσαλονίκης, περιοχές στις οποίες ασκούνται οι
βασικές παραγωγικές δραστηριότητες που υποστηρίζουν την αναπτυξιακή δυναμική του μητροπολιτικού συστήματος.
n H κατάσταση με τους ΧΥΤΑ μοιάζει χαοτική
στη Χαλκιδική. Στον Πολύγυρο και το Πρινοχώρι
δε λειτουργούν αν και παραδόθηκαν πριν από δυο
χρόνια. Εκείνος της Κασσάνδρας έχει ‘γεμίσει’.
Εκκρεμεί η κατασκευή ΧΥΤΑ σε Μεγάλη Παναγιά
και Σιθωνία. Πως σκοπεύετε να διαχειριστείτε το
σημαντικό αυτό πρόβλημα;
Η ΝΑΧ δεν έχει οποιαδήποτε αρμοδιότητα για το όλο
θέμα. Είναι αποκλειστική αρμοδιότητα και υποχρέωση των Δήμων, οι οποίοι και έχουν δημιουργήσει
πέντε φορείς διαχείρισης. Κατασκευαστικά παρα-

δόθηκαν και οι δυο ΧΥΤΑ Πολυγύρου και Ανθεμούντα και ξεκινάει άμεσα η λειτουργία τους. Μεταβατικά, σύμφωνα με τον περιφερειακό σχεδιασμό,
είναι υποχρεωμένοι να υποδεχθούν όλα τα υλικά
των άλλων περιοχών, μέχρι να κατασκευασθούν και
οι άλλοι ΧΥΤΑ, για τους οποίους ολοκληρώθηκαν οι
μελέτες και εκ των οποίων ο ένας θα γίνει στην περιοχή του δήμου Αρναίας και ο άλλος στη Σιθωνία.
Η επέκταση του ΧΥΤΑ Κασσάνδρας θα ενταχθεί στο
ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας.
Έχει σημειωθεί πρόοδος με τα έργα προστασίας
περιβάλλοντος και ειδικά τα φράγματα Χαβρία,
Ολυνθίου και Πετρένια;
Στο σχέδιο διαχείρισης υδατικών πόρων της Χαλκιδικής εντάσσονται τρία μεγάλα έργα, αυτά των
φραγμάτων στον Ολύνθιο, στο Χαβρία και στα Πετρένια Γοματίου, αλλά και η συνολική αντιμετώπιση
των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο Νομός σχετικά με το νερό ποσοτικά και ποιοτικά.
Η διοίκηση της Νομαρχίας εξάντλησε όλες τις δυνατότητες σε επίπεδο πιέσεων και διεκδικήσεων
για την κατασκευή των φραγμάτων στο Νομό. Βρήκαμε όμως ανταπόκριση άμεσα από την πολιτική
ηγεσία του ΥΠΕΧΩΔΕ κ. Γιώργο Σουφλιά και Θεμιστοκλή Ξανθόπουλο, οι οποίοι σε συνεργασία με
την Κυβέρνηση δέσμευσαν τα απαραίτητα κονδύλια. Έχουμε μπροστά μας όχι μόνο το χρηματοδοτικό αυτό ορίζοντα αλλά κι ένα κατάλληλο μελετητικό
πλαίσιο που εγγυάται ότι πολύ γρήγορα θα έχουμε
φέρει εις πέρας τις διαδικασίες για τις προτάσεις
αλλά και την κατασκευή των τριών φραγμάτων.
Από την πρώτη στιγμή μέλημα μας ήταν να προγραμματιστεί η κατασκευή των φραγμάτων Χαβρία,
Ολύνθιου και Πετρενιών και να ξεπεραστούν όλα τα
προβλήματα που υπάρχουν. Έτσι λοιπόν με παρέμβαση μας διατέθηκαν από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε περίπου
10.000.000 ευρώ για τη σύνταξη των μελετών τους.
Σήμερα μπορούμε να δηλώσουμε ότι η υλοποίηση
των έργων αυτών βρίσκεται σε καλό στάδιο.
Ευελπιστούμε ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα
θα αρχίσει η δημοπράτηση τους. Τέλος του 2009
προβλέπεται η δημοπράτηση του φράγματος των
Πετρενιών στα μέσα του 2010 η δημοπράτηση του
Χαβρία και αρχές του 2011 η δημοπράτηση του
Ολύνθιου.
Είναι έργα πολύ σημαντικά για τη Χαλκιδική που με
την κατασκευή τους θα επιλυθούν σημαντικές ανάγκες στον τομέα της ύδρευσης (και ποσότητα αλλά
και ποιότητα) αλλά και στον τομέα της άρδευσης
(υποβοηθώντας σημαντικά με επάρκεια νερού τους
αγρότες μας).
Πρέπει να σημειώσουμε ότι η Ν.Α.Χ μελετά την
απορρύπανση των ποταμών με μελέτες που γίνονται σε όλους τους παρακείμενους οικισμούς και
σε κατασκευή βιολογικών καθαρισμών και σε κατασκευή αποχετευτικών δικτύων. Και αυτές οι μελέτες βρίσκονται σε καλό στάδιο. Έτσι θα πετύχουμε
και τους δύο στόχους, την κατασκευή φραγμάτων
αλλά και την απορρύπανση των ποταμών.
Η Χαλκιδική είναι ο πρώτος Νομός που εξασφαλίζει έργα τα οποία ξεπερνούν τα 300 εκατομμύρια
ευρώ και στοχεύουν στη διαχείριση των υδάτινων
πόρων.
n Σε ποια φάση βρίσκονται τα έργα βιολογικών

αποχετεύσεων της παραλιακής ζώνης;
Αν και δεν έχουμε αρμοδιότητα για τους βιολογικούς και τις αποχετεύσεις της παραλιακής ζώνης
αφού η αρμοδιότητα ανήκει στους Δήμους, παρόλα
αυτά συνεργαζόμαστε με αυτούς, τους υποστηρίζουμε τεχνικά και μπορούμε να πούμε ότι σύντομα
θα ενταχθεί με πρόταση μας, αφού έχουμε διαχειριστική επάρκεια, ένα μεγάλο κομμάτι έργων για
βιολογικούς και αποχετεύσεις προϋπολογισμού
100.000.000 ευρώ. Με αυτόν τον τρόπο θα διαφυλάξουμε τη θάλασσα καθαρή αλλά και θα έχουμε
σίγουρα συστήματα προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος.
Σε λίγες εβδομάδες ολοκληρώνεται η Εγνατία
Οδός. Προβλέπεται σύνδεση με τη Χαλκιδική;
Η μέχρι τώρα πορεία μας στο τιμόνι της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης έχει δώσει σαφή δείγματα των
προτεραιοτήτων μας και των πολιτικών μας επιλογών. Ένας από τους βασικούς μας στόχους είναι η
ανάπτυξη του οδικού δικτύου, το οποίο θα καταστήσει τη Χαλκιδική προσβάσιμη στα διευρωπαϊκά
δίκτυα και θα επιτρέψει ευκολότερη πρόσβαση σε
χιλιάδες επισκέπτες. Συγκεκριμένα, η σύνδεση της
Χαλκιδικής με την Εγνατία οδό θα γίνει με 3 οδικούς
άξονες, ο πρώτος δια μέσου της εξωτερικής περιφερειακής Θεσσαλονίκης, ο δεύτερος από Αγ. Πρόδρομο μέχρι Προφήτη Ηλία(κόμβος Εγνατίας) και ο
τρίτος από Παλαιοχώρι μέχρι Ρεντίνα (κόμβος Εγνατίας). Οι πρώτοι δύο οδικοί άξονες έχουν οριστικοποιηθεί και μελετώνται και ο τρίτος ευελπιστούμε
να ξεκινήσει η μελέτη του γρήγορα.
n Τι γίνεται με την «εσωτερική» οδοποιία της
Χαλκιδικής και πιο συγκεκριμένα προς τα τρία
«πόδια»;
Στα δυο χρόνια της αυτοδιοικητικής μας θητείας
δράσαμε με γνώμονα το συμφέρον του θεσμού και
το συμφέρον της κοινωνίας των πολιτών. Με τις συνεχείς παρεμβάσεις μας στην κεντρική κυβέρνηση
για όλα τα ζητήματα που αφορούν το Νομό μας, με
διάλογο που βασίζεται σε ορθολογικά επιχειρήματα
και με αδιάκοπη παρουσία μας στα κέντρα αποφάσεων καταφέραμε σημαντικά αποτελέσματα που είναι ήδη ορατά και μπορούν οι ίδιοι οι πολίτες να τα
κρίνουν και να τα αξιολογήσουν.
Συγκεκριμένα, όπως είπαμε και παραπάνω η Χαλκιδική έχει μεγάλη κυκλοφοριακή κίνηση, κυρίως
για έξι μήνες. Χρειαζόταν να ανασχεδιάσουμε ριζικά όλο το οδικό δίκτυο της Χαλκιδικής προτείνοντας
νέους οδικούς άξονες εσωτερικά στη Χαλκιδική
προς διευκόλυνση της κυκλοφορίας και δόθηκαν
από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών και
το ΥΠΕΧΩΔΕ περίπου 12.000.000,00 ευρώ για τις
μελέτες αυτών των οδικών αξόνων.
Για την Κασσάνδρα:
• Για τον οδικό άξονα Ποτίδαια – Κασσανδρεία,
Σε ένα μήνα περίπου θα ενταχθεί η κατασκευή του έργου στο ΕΣΠΑ προϋπολογισμού
80.000.000,00ευρώ.Έχουν ολοκληρωθεί όλες οι μελέτες, και ο κόμβος της Αθύτου, έχουν πληρωθεί
οι απαλλοτριώσεις και προγραμματίζεται τέλος του
καλοκαιριού να αρχίσει η κατασκευή.
• Για τον οδικό άξονα Κασσανδρεία –Παλιούρι
–Πευκοχώρι
Μελετάται με χρηματοδότηση από το Υπουργείο
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Πόρτο Κουφό
(Πηγή: http://www.panoramio.com/photos/original/13164978.jpg )

Οικονομίας και Οικονομικών με το ποσό των
2.230.000 ευρώ. Ευελπιστούμε το 2010 να ολοκληρωθούν οι μελέτες και να ενταχθεί στο ΕΣΠΑ
και το 2011 να ξεκινήσει η κατασκευή του.
• Για τη Σιθωνία,
Προβλέπεται νέος οδικός άξονας που και αυτός
θα ξεκινήσει με κόμβο από την περιοχή Κελί του
οδικού άξονα Πολυγύρου –Ουρανούπολης και θα
φτάσει στον ήδη υπάρχοντα κόμβο Νικήτης –Αγ.
Νικολάου –Μαρμαρά. Επίσης προβλέπεται βελτίωση με μικρές παρακάμψεις οικισμών και στροφών του οδικού άξονα Μουδανιών –Νικήτης. Και
οι δύο οδικοί άξονες μελετώνται. Ευελπιστούμε
μέχρι το 2010 να ολοκληρωθούν οι μελέτες και
αμέσως μετά να ξεκινήσει η ολοκλήρωση τους
αφού είναι ενταγμένα στο ΕΣΠΑ.
• Αγ. Όρος,
Μελετάται ο δρόμος Τρυπητής –Ουρανούπολης
και υπάρχει χρηματοδότηση από το ΠΔΕ και άμεσα θα ξεκινήσει η κατασκευή του.
Επίσης μελετάται ο δρόμος Πολυγύρου –Ουρανούπολης. Ευελπιστούμε εντός του 2010 να
ολοκληρωθούν οι μελέτες που προβλέπουν παρακάμψεις οικισμών και επικίνδυνων και απαράδεκτων σημείων του υφιστάμενου οδικού δικτύου
και αμέσως μετά να ξεκινήσει η κατασκευή του.
Τέλος σημειώνουμε ότι έχει ενταχθεί στο ΠΕΠ
ΠΚΜ η ανατολική παράκαμψη Πολυγύρου με
προϋπολογισμό 9.000.000,00 € και σύντομα
θα δημοπρατηθεί η κατασκευή του. Εντός των
ημερών θα έχουμε και την ένταξη παράκαμψης Αρναίας – Παλαιοχωρίου προϋπολογισμού
40.000.000 €.
Επίσης μελετάται και η βελτίωση του υφιστάμενου δρόμου Αγ.Πρόδρομος- Παλαιόχωρα – Αρναία
_Παλαιοχώρι-Μ.Παναγία- Γομάτι.
Κινηθήκαμε και εξακολουθούμε να κινούμαστε
στην κατεύθυνση μιας διεκδικητικής πολιτικής
που έχει ανάγκη η Χαλκιδική ώστε να κατακτήσει
ο Νομός μας το ρόλο που του αξίζει στο νέο τοπίο
που διαμορφώνεται σε Ελλάδα και Ευρώπη.
n Προωθείται το έργο βελτίωσης του οδικού
άξονα Θεσσαλονίκης-Γαλάτιστας;
Και αυτός ο άξονας έχει τη δική του Ιστορία. Μέσα
στα δύο χρόνια που έχουμε αναλάβει τη διοίκηση
της Νομαρχίας ολοκληρώσαμε όλες τις μελέτες
και μάλιστα από τον κόμβο της Θέρμης στο Νομό
Θεσσαλονίκης μέχρι τα όρια των νομών Θεσσαλονίκης –Χαλκιδικής και από εκεί μέχρι τη Γαλάτιστα σε συνεχείς συσκέψεις με τον Υπουργό και
Υφυπουργό ΠΕΧΩΔΕ αλλά και με υπηρεσιακούς
παράγοντες έχουν ξεπεραστεί σχεδόν όλα τα προβλήματα και έχει προγραμματιστεί η έναρξη και
η δημοπράτηση αυτού του μεγάλου οδικού άξονα. Το έργο αυτό έχει προϋπολογισμό 60.000.000
ευρώ και μπορούμε να διαβεβαιώσουμε ότι θα
είναι το τελευταίο καλοκαίρι που θα το υποστούμε
κυκλοφοριακά.
n Φέτος αναμένεται να είναι μία από τις δυσκολότερες τουριστικές χρονιές. Πως σκοπεύει
η νομαρχία να περιορίσει τις επιπτώσεις και να
διασφαλίσει τις χιλιάδες επιχειρήσεις αλλά και
εργαζόμενους στο συγκεκριμένο κλάδο;
Η συμμετοχή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης
Χαλκιδικής στις μεγαλύτερες διεθνείς τουριστι-

κές εκθέσεις έγινε με στρατηγική και προσεκτική
επιλογή, με στόχο να κρατήσουμε την υψηλή θέση
προτίμησης στις παραδοσιακές αγορές αλλά και
την επέκταση σε ανερχόμενες αγορές, όπως αυτές της Ανατολικής Ευρώπης. Δεν είναι τυχαίο
άλλωστε ότι για δυο συνεχόμενες χρονιές είχαμε
θετικό πρόσημο στον τουρισμό και ιδιαίτερα πέρυσι η Χαλκιδική ήταν ο μοναδικός Νομός που
είχε αύξηση στην τουριστική κίνηση.
Παράλληλα, η διαφημιστική προβολή του Νομού μας συντελέστηκε και με ποικίλους άλλους
τρόπους, όπως με τη δημιουργία νέων διαφημιστικών φυλλαδίων και καινούριων θεματικών
εντύπων για τη Χαλκιδική, την εσωτερική διακόσμηση του αεροδρομίου Μακεδονία με φωτογραφίες από περιοχές μας απείρου φυσικού κάλλους
και το σχεδιασμό νέας τουριστικής ιστοσελίδας
στο διαδίκτυο. Επιπρόσθετα, σημαντικές ενέργειες έγιναν για την προβολή της Χαλκιδικής ως
προορισμός golf αλλά και για την προώθηση του
αγροτουρισμού και των εναλλακτικών μορφών
τουρισμού.
Τέλος, μια ακόμα καινοτομία της νέας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χαλκιδικής είναι και η ίδρυση του Οργανισμού Τουριστικής Προβολής και
Μάρκετινγκ με εν δυνάμει γραφεία στην Αθήνα
(Αμαλίας 44), τα οποία βρίσκονται στο στάδιο της
κατασκευής.
n Τι γίνεται με τα δίκτυα τουριστικών λιμανιών
και μαρινών;
Γίνεται μεγάλο έργο στον τομέα αυτό. Ολοκληρώνονται τα λιμάνια Σκιώνης , Ιερισσού, στον Αγ.
Παύλο στην Καλλικράτεια, Όρμο Παναγιάς, Νικήτη, Σάρτη και ξεκινάει άμεσα η κατασκευή του
λιμανιού στα Πλάγια στο Δ. Τρίγλιας και εντός
Μαΐου γίνεται η δημοπράτηση του λιμανιού της
Ουρανούπολης. Ευελπιστούμε να τελειώσει μέσα
στο 2009. Ολοκληρώνεται η μελέτη στο Πηγαδάκι
Συκιάς και γι’ αυτό δεσμευόμαστε ότι το 2009 θα
αρχίσει να κατασκευάζεται.
Μελετώνται και ήδη είναι εξασφαλισμένη η ένταξη τους στο Δ’ ΚΠΣ η ολοκλήρωση των παρακάτω
λιμανιών
• Πυργαδικιών
• τα 2 λιμάνια της Αμμουλιανής (εμπορικό και
Αλιευτικό)
• του Μαρμαρά
• της Σκιώνης
• της Ιερισσού
• των Ν.Ρόδων
• των Ν. Μουδανιών που αντιμετωπίζεται σαν
εθνικής σημασίας προϋπολογισμού 27.000.000€.
n Ποια η κατάσταση της σχολικής στέγης στη
Χαλκιδική;
Η παιδεία ως ένας ιδιαίτερα ευαίσθητος τομέας
αποτελούσε και αποτελεί πρωταρχική μας μέριμνα. Καταφέραμε λοιπόν να εξασφαλίσουμε τα
κονδύλια προκειμένου να δημιουργήσουμε νέες
κτηριακές σχολικές εγκαταστάσεις όλων των
βαθμίδων αλλά και να επιλύσουμε προβλήματα
στις υπάρχουσες σχολικές υποδομές.
Με απόφαση της Υπουργού Παιδείας κ. Γιαννά-

κου από την 27/7/07 εγκρίθηκε η κατασκευή δυο
Λυκείων (Μουδανιών και Πολυγύρου) από τη ΝΑΧ
και με κονδύλια του ΟΣΚ. Ήδη ολοκληρώνονται
οι σχετικές μελέτες και επίκειται η δημοπράτησή τους, με προϋπολογισμό που θα ξεπεράσει τα
12.000.000 €.
Παράλληλα, με τις επιχορηγήσεις από τον ΟΣΚ
έχουμε τη δυνατότητα να βελτιώσουμε τις υπάρχουσες σχολικές υποδομές(οι επισκευές ανέρχονται στα 2.750.000 €) αλλά και σε συνεργασία με
τους Δήμους έχουν προγραμματιστεί να υλοποιηθούν 11 Νηπιαγωγεία και 50 αίθουσες προκατ. Τα
περισσότερα από αυτά έχουν ήδη γίνει.
Επιπρόσθετα, μέσω ΣΔΙΤ υπάρχει σχεδιασμός να
δημιουργηθούν ένα 12θέσιο Λύκειο στην Καλλικράτεια, ένα Λύκειο στην Ιερισσό, το ΕΠΑΛ Αρναίας, ένα 12θέσιο Δημοτικό στη Μ.Παναγία και το
ΕΠΑΛ Σιθωνίας στη Νικήτη, συνολικού προϋπολογισμού 18 εκατ. €.
Επίσης, μέσω ΠΕΠ και ΠΚΜ θα υλοποιηθούν ένα
12θέσιο Δημοτικό στην Καλλικράτεια, ένα 12θέσιο Δημοτικό στη Γαλάτιστα, η επέκταση των Δημοτικών στην Τρίγλια, την Πορταριά., τα Ν. Ρόδα
και τη Συκιά.
Τέλος, οι επισκευές των σχολείων με πόρους της
ΝΑΧ ανέρχονται στο ποσό των 1,5 εκατ. €.

«Eίναι καινοτομία η
ίδρυση του Οργανισμού
Τουριστικής Προβολής
και Μάρκετινγκ με εν
δυνάμει γραφεία στην
Αθήνα (Αμαλίας 44), τα
οποία βρίσκονται στο
στάδιο της κατασκευής»
«Δημιουργήσαμε νέες
κτηριακές σχολικές
εγκαταστάσεις όλων των
βαθμίδων και επιλύσαμε προβλήματα στις
υπάρχουσες σχολικές
υποδομές»
«Έχω ακόμα πολλά να
προσφέρω από τη θέση
του νομάρχη και μόνο. Η
βελτίωση της ποιότητας
ζωής των Χαλκιδικιωτών
αποτελούσε και αποτελεί
το προσωπικό μου
στοίχημα και τα πρώτα
βήματα πιστεύω πως
έχουν ήδη γίνει»

n Υπάρχουν σκέψεις για μεταπήδησή σας στην
κεντρική πολιτική σκηνή;
Το θεσμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης τον υπηρέτησα και τον υπηρετώ επί πολλά συναπτά έτη με
συνέπεια και προγραμματισμό δίνοντας καθημερινά μάχη για καίρια ζητήματα του τόπου. Θεωρώ
ότι έχω ακόμα πολλά να προσφέρω από τη θέση
του Νομάρχη και μόνο, και κυρίως να δω οι κόποι
των προσπαθειών μου και των συνεργατών μου να
αποδίδουν καρπούς και να υλοποιούνται σταδιακά
οι στόχοι του προγράμματος μας. Η βελτίωση της
ποιότητας ζωής των Χαλκιδικιωτών αποτελούσε
και αποτελεί το προσωπικό μου στοίχημα και τα
πρώτα βήματα πιστεύω πως έχουν ήδη γίνει.. n

Καβουρότρυπες (Πηγή: http://img368.imageshack.us/img368/4562/17588394pu4.jpg)
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Α. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

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

Ηλεκτρολόγος (κωδ. ΗΛ.1) από βιομηχανία με 16 MW εγκατεστημένη ισχύ. 5έτη
προϋπηρεσία, άπταιστα Αγγλικά. Βιογραφικό Fax 2310 729929, email: hrm@
melpaper.com. Υπόψη Τμ. Ανθρώπινου
Δυναμικού.
Ηλεκτρολόγος για συνεργασία με την
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ Α.Ε. που δραστηριοποιείται στο χώρο των συστημάτων
τηλεδιαχείρισης δικτύων ηλεκτροφωτισμού MINOS SYSTEM ως υπεύθυνος
διαχείρισης πελατών, καταγραφές δικτύων, επίβλεψης εγκαταστάσεων MINOS
SYSTEM, τεχνικών υποστήριξης, φωτοτεχνικών μελέτης. Ηλικία έως 40 ετών,
άπταιστα Αγγλικά, ή – και Ιταλικά, Η/Υ(MS
Office), AutoCAD, εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις. Επιθυμητή ενός
έτους εμπειρία σε αντίστοιχη θέση, εμπειρία στο Δημόσιο Τομέα. Βιογραφικό Fax
2310 752669, στη διεύθυνση ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ
ΠΡΟΟΔΟΣ Α.Ε., Θεσσαλονίκης 13 Τ.Κ.
57009 Καλοχώρι Θεσσαλονίκη. email:
progressecological@otenet.gr.
Υπόψη
κου Γ. Παπαϊωάνου.
Ηλεκτρολόγος για συνεργασία με την
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ Α.Ε. που δραστηριοποιείται στο χώρο των συστημάτων
τηλεδιαχείρισης δικτύων ηλεκτροφωτισμού, για τις Περιφέρειες Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης, ως υπεύθυνος για
την συνολική επιχειρηματική οργάνωση
και την ανάπτυξη του δικτύου πωλήσεων
της περιφέρεις που θα αναλάβει. Η θέση
αναφέρεται στον Διευθυντή Πωλήσεων
και αφορά στην προώθηση ολοκληρωμένων λύσεων τηλεδιαχείρησης στο Δημόσιο
Τομέα με έμφαση στους Ο.Τ.Α. Ηλικία έως
40 ετών, Η/Υ(MS Office), AutoCAD, 2έτη
προϋπηρεσία, σε διαχείριση πελατών του
Δημόσιου Τομέα, εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις. Επιθυμητή εμπειρία
ως Προϊστάμενου Πωλήσεων. Βιογραφικό
Fax 2310 752669, στη διεύθυνση ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ Α.Ε., Θεσσαλονίκης 13
Τ.Κ. 57009 Καλοχώρι Θεσσαλονίκη, email:
progressecological@otenet.gr. Υπόψη κ.
Λεοντίδης Νικόλαος.
Μηχανικός από εταιρεία χαρτοποιίας στο
Λάκκωμα Χαλκιδικής. Τηλ 23990 51700
– 2.
Μηχανικός από εταιρεία κατασκευής
βιομηχανικών κτιρίων για εργοτάξιαρχης στη Θεσσαλονίκη. 5έτη εμπειρία,
Γνώση project management, AutoCAD.
Βιογραφικό Fax 2310 554457, email:
mk.meleton@gmail.gr.
Μηχανικός από εταιρεία συμβουλών ακινήτων, για στελέχη πωλήσεων στις περιοχές Δυτική Θεσσαλονίκη, Άνω Πόλη, Ιστορικό Κέντρο, Θέρμη, Περαία, Χαλκιδική.
Ηλικία έως 35 ετών, μεταφορικό μέσο.
Τηλ 2310 488008. Υπόψη MAISON.
Μηχανικός από εταιρεία «ΕΓΝΑΤΙΑ
ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ». Γνώση σχεδιαστικών
προγραμμάτων AutoCAD, INTELLICAD,
τρισδιάστατου σχεδιασμού 3D, άδεια
οδηγήσεως. Fax 2310 642257, Τηλ 2310
589648. Υπόψη κα Στεφανίδου Ζουμπουλία.
Μηχανικός από τη MANPOWER για λογαριασμό πολυεθνικής τεχνικής εταιρείας,
για τη Δυτική Ελλάδα ως Μηχανικός Ασφαλείας. 5έτη προϋπηρεσία στην οδοποιία,
Αγγλικά. Βιογραφικό Fax 2310 230255,
Τηλ 2310 230240, email: opantelidou@
manpowerteam.gr.
Μηχανικός από σχολή πληροφορικής,
για εισηγητής. Εμπειρία και πολύ καλή
γνώση στη διδασκαλία των προγραμμάτων, Autostrad 4m, Steele 4m, AutoIDEA,
Photoshop, web design, java, AutoCAD
2d, 3d, ArchiCAD, 3d studio max. Βιογρα-

φικό email: seminaria97@gmail.com.
Μηχανικός ως βιομηχανικός σχεδιαστής,
από κατασκευαστική εταιρεία αθλητικών
οργάνων και παιδικής χαράς, για το τμήμα σχεδιασμού και εφαρμογών. Γνώση
AutoCAD 2D, 3D, solidwords. Κατασκευαστική εμπειρία επιθυμητή. Βιογραφικό
Fax 23410 64300, email: parco2@otenet.
gr.
Μηχανικός Η/Υ ή Πληροφορικής από το
Εργαστήριο Τεχνητής Νοημοσύνης και
Ανάλυσης Πληροφοριών, του Τμήματος
Πληροφορικής του ΑΠΘ, για θέση system
administrator – προγραμματιστή. Γνώση
γλώσσα προγραμματισμού C/ C++, Visual
Studio 6/.NET (C++), MS SQL SERVER
2005, Windows 2003 Server & Active
Directory, γνώσεις δικτύων & διαχείρισης, Βασικές γνώσεις web Development,
Linux, Apache, MySQL. Βιογραφικό και
συστατικές επιστολές Fax 2310 996304,
διεύθυνση: Καθηγητής Ιωάννης Πήτας,
Τμήμα Πληροφορικής, ΑΠΘ, Τ.Θ. 451, Τ.Κ.
54124 Θεσσαλονίκη, Τηλ 2310 996304 ή
996321, email: pitas@aiia.csd.auth.gr μέχρι τις 20 Ιουνίου 2009.
Μηχανικός Περιβάλλοντος από την
MANPOWER για λογαριασμό πολυεθνικής τεχνικής εταιρείας, για τη Δυτική Ελλάδα. 5έτη προϋπηρεσία στην οδοποιία,
Αγγλικά. Βιογραφικό Fax 2310 230255,
Τηλ 2310 230240, email: opantelidou@
manpowerteam.gr.
Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης από τη βιομηχανία Ιωνική Σφολιάτα
Α.Ε., ως υπεύθυνος βάρδιας. Ηλικία έως
35 ετών, προϋπηρεσία στη βιομηχανία
τροφίμων, Η/Υ(Word, Excel), ISO 22000
προγραμματισμού παραγωγής . Fax 2310
778225, email: info@ionikigr.com. Υπόψη
Ν. Μ.
Μηχανολόγος Γνώση νομοθεσίας για
Α.ΜΕ.Α, για ανελκυστήρες και για αναβατόρια . Τηλ 697 6800825.
Μηχανολόγος ανώνυμη εμπορική και βιομηχανική εταιρεία μηχανημάτων. Ηλικία
έως 35 ετών, 3έτη προϋπηρεσία, εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις, από
τη Μακεδονία. Τηλ 210 5228603, email:
spyrides@otenet.gr.
Μηχανολόγος από την εταιρεία κλιματισμού CLIMATEAM με έδρα τη Θεσσαλονίκη, για το τμήμα πωλήσεων. Αγγλικά, Η/Υ,
άδεια οδηγήσεως. Προϋπηρεσία επιθυμητή. Βιογραφικό, Τηλ 2310 557300, email:
info@climateam.gr. Υπόψη Διεύθυνσης
Προσωπικού.
Πολιτικός Μηχανικός Βιογραφικό Fax
2310 465689, email: il-house@otenet.gr.
Πολιτικός Μηχανικός νέος, νέα, από τεχνικό γραφείο μελετών κατασκευών. Βιογραφικό Τηλ 2310 618338, 697 2300276,
email: μηχανικο@gmail.com.
Πολιτικός Μηχανικός από εταιρεία προκατασκευασμένων οικιών. Ηλικία έως 40
ετών, με στοιχειώδη εμπειρία στις οικοδομικές άδειες. Τηλ 23940 72955, 694
4905607.
Πολιτικός Μηχανικός από τη MANPOWER
για λογαριασμό πολυεθνικής τεχνικής
εταιρείας, για τη Δυτική Ελλάδα. 2 - 5έτη
προϋπηρεσία στην οδοποιία, άπταιστα
Αγγλικά. Βιογραφικό Fax 2310 230255,
Τηλ 2310 230240, email: opantelidou@
manpowerteam.gr.
Πολιτικός Μηχανικός από τη MANPOWER
για λογαριασμό πολυεθνικής τεχνικής
εταιρείας, για τη Δυτική Ελλάδα. 5έτη
προϋπηρεσία στην οδοποιία, άπταιστα
Αγγλικά. Βιογραφικό Fax 2310 230255,
Τηλ 2310 230240, email: opantelidou@
manpowerteam.gr.
Πολιτικός Μηχανικός ή Τοπογράφος Μη-

χανικός από γραφείο μελετών με έδρα τη
Θεσσαλονίκη. 2έτη εμπειρία στην εκπόνηση μελετών Οδοποιίας. Γνώση του σχεδιαστικού πακέτου ODOS. Βιογραφικό Fax
2310 402322.
Τοπογράφος Μηχανικός από γραφείο μελετών, για εργασία γραφείου - υπαίθρου.
Γνώση Η/Υ, ACAD. Βιογραφικό Fax 2310
325390, email: ak_topos@otenet.gr.
Χημικός Μηχανικός από βιομηχανία
για στελέχωση του τμήματος διαχείρισης πρώτων υλών. Βιογραφικό Fax 2310
729929, email: hrm@melpaper.com. Υπόψη Τμ. Ανθρώπινου Δυναμικού.
Χημικός Μηχανικός από βιομηχανία τροφίμων στη ΒΙ.ΠΕ Σίνδου, για στελέχωση
του τμήματος διασφάλισης ποιότητας.
3έτη εμπειρία, Αγγλικά, Γερμανικά. Τηλ
2310 795351, email: info@elzymi.gr.
Χημικός Μηχανικός από τη MANPOWER
για λογαριασμό πολυεθνικής τεχνικής
εταιρείας, για τη Δυτική Ελλάδα., ως βοηθός. 2 - 5έτη προϋπηρεσία στην οδοποιία,
Αγγλικά. Βιογραφικό Fax 2310 230255,
Τηλ 2310 230240, email: opantelidou@
manpowerteam.gr.
Χημικός Μηχανικός από τη MANPOWER
για λογαριασμό πολυεθνικής τεχνικής εταιρείας, για την Δυτική Ελλάδα. 5έτη προϋπηρεσία στην οδοποιία, Αγγλικά. Βιογραφικό Fax 2310 230255, Τηλ 2310 230240,
email: opantelidou@manpowerteam.gr.

Β. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Αρχιτέκτων με πτυχίο ΜΕΚ Γ’ οικοδομικά,
Β’ πρασίνου, για στελέχωση εταιρείας. Τηλ
2310 920494.
Αρχιτεκτόνισσα 4έτη εμπειρία στην αρχιτεκτονική σύνθεση. Γνώση AutoCAD, 3d
smax, Vectorworks, Photoshop, κατασκευή αρχιτεκτονικής μακέτας, για εξωτερική συνεργασία με Μηχανικούς και μελετητικά γραφεία. Τηλ 697 449443.
Αρχιτεκτόνισσα 5έτη προϋπηρεσία σε
αρχιτεκτονικό γραφείο. Γνώση Γ.Ο.Κ., προγραμμάτων σχεδίασης 2D/3D, ελεύθερου
και γραμμικού σχεδίου, αρχιτεκτονικές
μελέτες, διακοσμήσεις εσωτερικών χώρων, αδειών λειτουργίας καταστημάτων.
για συνεργασία. Τηλ 697 9223040, email:
olidesign33@gmai.com.
Αρχιτέκτων με εμπειρία στην έκδοση οικοδομικών αδειών, ευχέρεια στη σύνθεση.
Γνώση Γ.Ο.Κ., προγραμμάτων σχεδιασμού
2d -3d φωτορεαλιστικής απεικόνισης, για
εξωτερική συνεργασία με εργολάβους τεχνικές εταιρείες και μελετητικά γραφεία.
Τηλ 2310 325445, 697 3837826, email:
matrymo8@otenet.gr.
Αρχιτεκτόνισσα 5έτη εμπειρία σε αρχιτεκτονικές μελέτες, έκδοση οικοδομικών
αδειών. Γνώση Γ.Ο.Κ., AutoCAD 2D - 3D,
Artlantis, Photoshop, Corel, κατασκευή
μακέτας, για εξωτερική συνεργασία με
αρχιτεκτονικά - τεχνικά γραφεία, εταιρίες.
Τηλ 2310 919160 Τηλ 697 4884278, email:
k_christodoulou@teemail.gr.
Ηλεκτρολόγος 10έτη προϋπηρεσία σε ιδιωτικά και δημοσία έργα, Γνώση Αγγλικών,
Η/Υ, ΜΕΚ Α’ τάξης, αξιολογήσεις προγραμμάτων κατάρτισης και πλήθος σεμιναρίων,
για εργασία σε εταιρεία, βιομηχανία στη
Θεσσαλονίκη ή Κρήτη. Τηλ 694 5951245,
email: nanth@tee.gr.
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 στην περιοχή Θεσσαλονίκης.
Τηλ. 697 7386856, email: ilektrologos_
mixanikos@yahoo.com.
Μηχανολόγος μέλος ΤΕΕ 2004, 4έτη
εμπειρία σε βαριά βιομηχανία ΛΑΡΚΟ
(μηχανολογική συντήρηση και επισκευές), ΜΕΤΚΑ, ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ (επίβλεψη
– ανέγερση μεταλλικών κατασκευών), Η/
Μ, Φ.Α. Γνώση Αγγλικών, Η/Υ, για εργασία
σε κατασκευαστικές εταιρείες (εργοτάξια)
και βιομηχανίες. Τηλ 697 9473748, email:
jjjooppo@yahoo.gr.
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 (ΜΒΑ) / (Γερμανία)
ΜΕΚ Δ, μεταπτυχιακό στο Μετσόβιο κοστολόγος, πολυετής εμπειρία στη μελέτη
– επίβλεψη ιδιωτικών έργων και 20ετή
στην επίβλεψη δημοσίων έργων, για συνεργασία ως σύμβουλος – επιβλέπων
μηχ/κός για έργα εντός εκτός Ελλάδας.
Τηλ 697 4428152.
Πολιτικός Μηχανικός με εμπειρία στην
έκδοση οικοδομικών αδειών, ευχέρεια
στη σύνθεση. Γνώση Γ.Ο.Κ., προγραμμάτων σχεδιασμού 2d -3d φωτορεαλιστικής
απεικόνισης, για εξωτερική συνεργασία
με εργολάβους τεχνικές εταιρείες και μελετητικά γραφεία. Τηλ 2310 325445, 697
3837826, email: matrymo8@otenet.gr.
Πολιτικός Μηχανικός μέλος ΤΕΕ 2006.
Γνώση Αγγλικών, Η/Υ(Ms Office), AutoCAD,
ArchiCAD, Holo XP. Εργοταξιακή εμπειρία
σε δημόσια και ιδιωτικά έργα. Σύνταξη
προμετρήσεων, επιμετρήσεων. Μικρή
εμπειρία σε μελέτες οικοδομικών έργων,
για εργασία σε τεχνικό γραφείο ή εταιρία
στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης.
Τηλ 697 7339557.
Χημικός Μηχανικός ΜΕΚ Β’ βιομηχανικά
- ενεργειακά, έργα καθαρισμού νερού και
διαχείριση αποβλήτων, για συνεργασία.
Τηλ. 697 5700905, email: gio@meletes.gr.
Αρχιτεκτόνισσα μέλος ΤΕΕ 2005, 3ετή
εμπειρία, μεταπτυχιακές σπουδές στην
Ισπανία. Γνώση Αγγλικών, Ισπανικών,
Η/Υ(Ms Office λογισμικό PC / MAC),
AutoCAD 2D - 3D, 3D Studio Max,
Rhino, Photoshop, Illustrator, In Design,
Premiere, για συνεργασία με μελετητικά, τεχνικά γραφεία και κατασκευαστικές εταιρείες. Τηλ 697 7152354, email:
anastfrag@hotmail.com
Αρχιτεκτόνισσα μέλος ΤΕΕ 2005. με μεταπτυχιακό MSc in Advanced Architectural
Design (Edinburgh, 2007), 6έτη εργασιακή
εμπειρία σε Ελλάδας και Λονδίνου. Γνώση
Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Γ.Ο.Κ., Η/
Υ(Ms Office), AutoCAD 2D - 3D, 3d Studio
Max, Photoshop, In Design, Illustrator,
Sketch up, για εξωτερική συνεργασία με
αρχιτεκτονικά γραφεία, τεχνικές εταιρείες
και εργολάβους. Τηλ 693 7473573, email:
nassiasp@gmail.com.
Χημικός Μηχανικός μέλος ΤΕΕ 2002,
Πιστοποιημένη Σύμβουλος Ασφαλούς
Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (Σ.Α.Μ.Ε.Ε.), προϋπηρεσία σε Ποιοτικό Έλεγχο Βιομηχανίας, Υγιεινής και
Ασφάλειας Εργασίας και Προμήθειες,
μεταπτυχιακό στη Διαχείριση Αποβλήτων,
άπταιστα Αγγλικά, Γαλλικά και Η/Υ, ζητάει
εργασία .Τηλ. 693 2674234

24/376
ΤΕΥΧΟΣ

1 IOYNIOY 2009

376

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΤΕΥΧΟΣ

03

10

n Οι 785 της Ευρωβουλής, το n Ε
 νδιαφέρουν
καλάθι της νοικοκυράς και ο
κοινοτικός «κορβανάς»

12-13

n3
 +2: Αρχιτεκτονική στο
θερινό ηλιοστάσιο

04

n Επείγει ο προγραμματισμός
της οικιστικής ανάπτυξης
στην Ελλάδα

14

16

n Με μια ματιά

18

n Συλλογικά - Παραταξιακά
n Σημαντικά επιτεύγματα στα
30 χρόνια του ΙΤΣΑΚ

19

nΈ
 κθεση γλυπτών της Άλεξ
n Διάλεξη του Greg Lynn
Μυλωνά
nL
 e Grand Pari(s):
nΜ
 εταπτυχιακές σπουδές
Σε αναζήτηση νέων
n Το ΤΕΕ/ΤΚΜ στην επιτροπή
ιατρικής πληροφορικής
ισορροπιών
για τη μετεγκατάσταση
nΔ
 ύο μεταπτυχιακά
n Στην Αθήνα οι «Συνπροκηρύσσει το ΤΑΤΜ ΑΠΘ
αθροίσεις» τον Ιούνιο
nΠ
 ροκήρυξη θέσης
προγραμματιστή
n Αστέριος Ζωγράφος

07

20

08

n Διάλεξη των αρχιτεκτόνων
Ζ. Κωστόπουλου & Μ.
Μακρή
n Ενημέρωση από το ΙΕΚΕΜ

15

nΤ
 ο εξάμηνο που πέρασε εν
συντομία

Πλήρης ένταξη στο νέο ρυθμιστικό
Θεσσαλονίκης

23

n Ζητείται

01/377
ΤΕΥΧΟΣ

15 IOYNIOY 2009

377
ΤΕΥΧΟΣ

αφιερωμένο
στο περιβάλλον

