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EDITORIAL
«Αυτό που χάθηκε, αυτό που έμεινε…»
Το νόμισμα έχει πάντα δύο όψεις: όταν μιλάμε για την οικονομική
κρίση, η μία όψη είναι η προφανής, η φορτωμένη με θλιβερά ποσοστά για ανεργία και λουκέτα σε επιχειρήσεις. Στην άλλη, ίσως δε
δίνουμε τόση σημασία, όση θα έπρεπε. Κι όμως. Είναι η πιο σημαντική. Η «άλλη» όψη κάθε κρίσης είναι η ευκαιρία για αλλαγή.
Στην ελληνική αγορά ακινήτων και κατασκευών η κρίση απλά επιδείνωσε μια προϋπάρχουσα νοσηρή κατάσταση. Το πραγματικό
πρόβλημα είναι προφανώς αλλού: στο μοντέλο που εφαρμόζουμε,
ένα μοντέλο παρωχημένο και ακατάλληλο, που «τρέφει» τα δεινά των ελληνικών πόλεων: την ασφυκτική δόμηση, τους κλειστούς
ημιυπαίθριους, τις αποθήκες-«playrooms», τα αυθαίρετα, τις κατοικίες που φυτρώνουν εν μία νυκτί μέσα σε ρέματα, τις καταπατήσεις δασικών εκτάσεων...
Το μοντέλο αυτό, ήρθε η ώρα να το αλλάξουμε. Όχι …κόβοντας το
πόδι που πονάει, αλλά ενώνοντας τις δυνάμεις μας, ώστε ο κλάδος
να περάσει ομαλά στη νέα κατάσταση.
Ναι, να διατεθεί το στοκ των χιλιάδων κατοικιών, που άφησαν αδιάθετες στα χέρια των εργολάβων ο …ΦΠΑ και η κρίση.
Ναι, να μη χάσουν τα λεφτά τους όσοι επένδυσαν.
Αλλά από εδώ και πέρα να ξέρουμε ότι η πηγή αυτή, από όπου έρεαν αφειδώς ευκαιρίες για κερδοσκοπία και αυθαιρεσία, στέρεψε,
δε θα μοιράσει άλλα.
Είναι αυτονόητο: η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχίσει ώς έχει, τα
ψέματα τελείωσαν. Αν παραμείνουμε πιστοί της …μηχανής που παράγει χρήματα, σε βάρος των ελληνικών πόλεων, ακτών, δασών, σε
λίγα χρόνια το «πηγάδι» θα έχει στερέψει για πάντα.
Για την πολιτεία, αυτό σημαίνει αυστηρότερους νόμους και νέο ξεκάθαρο και αδιάβλητο θεσμικό πλαίσιο, χωρίς παραθυράκια ή και
ολόκληρες …πόρτες, από τις οποίες μπαινοβγαίνουν οι επιτήδειοι.
Σημαίνει αναμόρφωση της παιδείας και κίνητρα για την ενθάρρυνση
και στήριξη των «σωστών» δραστηριοτήτων και ειδικοτήτων.
Για μηχανικούς και κατασκευαστές, υπάρχουν άλλες ευκαιρίες,
ικανές να αναπληρώσουν -με το παραπάνω μάλιστα- το κενό που θα
αφήσει η αλλαγή του μοντέλου. Ευκαιρίες που δε θα ζημιώσουν τη
χώρα, αλλά θα την ωφελήσουν. Μιλάμε για νέα προϊόντα, υψηλής
προστιθέμενης αξίας και χαμηλού ενεργειακού και γενικότερα περιβαλλοντικού αποτυπώματος.
Οι μηχανικοί πρέπει να διευρύνουν το αντικείμενό τους, να εξειδικευτούν με έμφαση σε δραστηριότητες που σχετίζονται με τα
νέα αυτά προϊόντα, να κοιτάξουν προς «πράσινα» επαγγέλματα και
ευκαιρίες. Και η Πολιτεία πρέπει να πιεστεί για να στηρίξει τις δραστηριότητες που θα τα παράξουν.
Μην ξεχνάτε το ΕΣΠΑ 2007-2013, το κέντρο βάρους του οποίου τοποθετείται με σαφήνεια στην καινοτομία. Εκεί πρέπει να κοιτάξουν
ΤΕΕ και μηχανικοί. Οι νέες ειδικότητες και αρμοδιότητες, πρέπει
να έχουν απήχηση και αντίκρισμα στην αγορά και τα πτυχία να είναι εισιτήριο για την αγορά εργασίας και όχι κορνιζαρισμένο –αλλά
άχρηστο- χαρτί στον τοίχο.
Λέμε όχι στις σχολές, που οι υποψήφιοι τις δηλώνουν γιατί είναι
πρόθυμοι να δηλώσουν οτιδήποτε. Αυτή είναι η ψυχολογία που καλλιεργείται σε γονείς και υποψήφιους και που τους οδηγεί μέχρι την
αγορά πτυχίων στα ΚΕΣ. Μετά βγαίνουν με μισή σελίδα τίτλο και με
αντιστρόφως ανάλογες επαγγελματικές δυνατότητες κι εμείς τους
ταξινομούμε άρον-άρον σε μία από τις βασικές εννέα ειδικότητες
για να ξέρουν που θα ψηφίσουν. Και σε λίγους μήνες, το Νοέμβριο,
στις εκλογές του ΤΕΕ, θα αναρωτιόμαστε τι φταίει που δεν ήρθαν να
ψηφίσουν…
Φυσικά, ο δρόμος για όλα τα παραπάνω περνά μέσα από την περίφημη αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου του ΤΕΕ, που πολύ την
έχουμε συζητήσει και «κοσκινίσει», χωρίς αποτέλεσμα στην πράξη.
Μήπως ήρθε η ώρα να αλλάξει αυτό;
Μια παλιά κινεζική παροιμία, αναφερόμενη σε περιόδους κρίσεων, λέει: «Μη μετράς αυτό που χάθηκε, μέτρα αυτό που έμεινε».
Θέλουμε να βλέπουμε το ποτήρι μισογεμάτο. Και με παρακαταθήκη
«αυτό που έμεινε», που για εμάς δεν είναι άλλο από την ξεκάθαρη
ανάγκη να αλλάξουν τα πράγματα, ας προχωρήσουμε μπροστά.
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ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΑ: ΚΙΝΗΤΡΑ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ
ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗΣ
Ομάδα εργασίας ΤΕΕ/ΤΚΜ
Να γίνει εισήγηση του
ΤΕΕ προς τα συναρμόδια Υπουργεία ώστε να
εκπονηθούν άμεσα για
τους ήδη κηρυγμένους
ιστορικούς τόπους
ειδικές πολεοδομικές
μελέτες
Να πριμοδοτείται η
αγορά διατηρητέων για
πρώτη κατοικία ή επαγγελματική στέγη χωρίς
φόρο μεταβίβασης και με
άτοκο δάνειο
Οι μελέτες αποκατάστασης διατηρητέων ή
νέων κατασκευών σε
ιστορικούς τόπους ή παραδοσιακούς οικισμούς,
θα πρέπει να εκπονούνται από διεπιστημονική
ομάδα μηχανικών

Δέσμη εννέα κινήτρων για τους ιδιοκτήτες διατηρητέων κτιρίων, ώστε να
μην καταφεύγουν σε προσπάθειες αποχαρακτηρισμού και δολιοφθορές ή
και σε εγκατάλειψη της περιουσίας τους, προτείνει –μεταξύ άλλων- τετραμελής ομάδας εργασίας του ΤΕΕ/ΤΚΜ, υπό τη Μόνιμη Επιτροπή Αρχιτεκτονικών Θεμάτων. Παράλληλα, εισηγείται τη λήψη αναγκαίων μέτρων και
τη δρομολόγηση συγκεκριμένων παρεμβάσεων, από πλευράς των εμπλεκόμενων φορέων.
Η ομάδα, με αντικείμενο τα «ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΑ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΟΥΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ
ΣΥΝΟΛΑ, ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΑΙ ΠΟΛΕΙΣ», αποτελείται από τους Κωνσταντίνο Παρθενόπουλο, Ευαγγελία Καμπούρη, Μαρία Δούση και Νικολέτα Παρθενοπούλου.
Μεταξύ άλλων προτείνει χαμηλότοκα δάνεια, ειδικά οικονομικά βραβεία
και επιδοτήσεις καλών χρήσεων σε διατηρητέα.
Η ομάδα εισηγείται ακόμη να υπάρξουν απλούστερες διαδικασίες για τη
σύνταξη, υποβολή και έλεγχο των μελετών που αφορούν τα διατηρητέα κτίρια και κτιριακά μνημεία, τους οικισμούς και τα ιστορικά κέντρα. Προτείνει
δε, ένα σύστημα προδιαγραφών σύνταξης των αντίστοιχων αρχιτεκτονικών
μελετών, ώστε να εκπονούνται με ενιαίο τρόπο και να ανταποκρίνονται στις
απαιτήσεις ποιότητας που απαιτούνται από την περίπτωση.
Η ομάδα τονίζει επίσης ότι θα πρέπει να προωθηθεί η άμεση αποκέντρωση
της ΕΝΜ/ΚΜ του ΥΠΠΟ σε Κοζάνη και Ξάνθη, με αντίστοιχη στελέχωση
και να γίνει εισήγηση του ΤΕΕ προς τα συναρμόδια υπουργεία, ώστε να
εκπονηθούν άμεσα για τους ήδη κηρυγμένους ιστορικούς τόπους ειδικές
πολεοδομικές μελέτες.
Η περίληψη του πλήρους κειμένου της ομάδας ακολουθεί:
Στην πρώτη φάση της εργασίας γίνεται η περιγραφή του ισχύοντος νομικού
και διοικητικού καθεστώτος δηλαδή η νομοθεσία και οι διοικητικές κανονιστικές πράξεις που διέπουν τα διατηρητέα κτίρια, τα στοιχεία του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος καθώς και τα κτηριακά μνημεία και της ιστορικές
εν γένει κατασκευές. Κατά την ανάλυση του θεσμικού καθεστώτος (νομικό
και κανονιστικό διοικητικό) γίνεται ειδική αναφορά στα αντικείμενα στα
οποία συγκλίνουν δηλ. συμφωνούν και σ’ εκείνα που διαφοροποιούνται τα
νομικά κείμενα που έχουν εισαχθεί από τη μια μεριά μέσω του Υπουργείου
Πολιτισμού και από την άλλη μέσω των Υπουργείων ΠΕΧΩΔΕ και Μακεδο-
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νίας – Θράκης. Περιγράφεται η διαδικασία χαρακτηρισμού των στοιχείων
ως διατηρητέων ή ως μνημείων, όπως αυτή προβλέπεται από τις εν ισχύει
εγκυκλίους και διατάξεις. Ακόμα γίνεται αναφορά και στα κριτήρια που πρέπει να πληροί ένα κτίριο, στοιχείο του αστικού περιβάλλοντος ή κτηριακό
μνημείο για να προταθεί προς χαρακτηρισμό. Βέβαια οι προτάσεις προς χαρακτηρισμό των προηγούμενων πραγμάτων πρέπει να συνδέονται και από
μια συστοιχία κινήτρων ικανών να στηρίζουν τις προσπάθειες διατήρησης
των ιστορικών κατασκευών, κτιρίων, οικισμών ή ακόμα και ιστορικών κέντρων (κίνητρα νομικά, διοικητικά, οικονομικά, φορολογικά, αρχιτεκτονικά,
πολεοδομικά κλπ).
Στη δεύτερη φάση δίδεται η σύνθεση του έργου δηλαδή οι προτάσεις για τις
νομικές και διοικητικές ρυθμίσεις, την κωδικοποίηση της σχετικής νομοθεσίας και την προτυποποίηση των διαδικασιών σύνταξης και ελέγχου των
μελετών επισκευής και αποκατάστασης ή ανακατασκευής των διατηρητέων
κτιρίων. Μία βασική ρύθμιση είναι η συνένωση όλων των αποσπασματικών
προσπαθειών των Υπηρεσιών των συναρμόδιων Υπουργείων για τη σύνταξη
ενός πλήρους και ενιαίου Αρχείου κτιριακών μνημείων και διατηρητέων κατασκευών καθώς και παραδοσιακών οικισμών και ιστορικών κέντρων (Εθνικό Αρχείο Κτιριακών Μνημείων και διατηρητέων κτιρίων και Οικισμών).
Σημαντική είναι η πρόταση της ομάδας εργασίας για την απλούστευση των
διαδικασιών σύνταξης, υποβολής και ελέγχου των μελετών που αφορούν
όλα τα διατηρητέα κτίρια, τα κτιριακά μνημεία, τους οικισμούς και τα ιστορικά κέντρα (αρχιτεκτονικές και πολεοδομικές μελέτες). Μια προσπάθεια
απλούστευσης γίνεται από την ομάδα με την κωδικοποίηση της βασικής
νομοθεσίας των ΥΠΠΟ, ΥΠΕΧΩΔΕ και ΥΜΑΘ καθώς και τα διαγράμματα διαδικασιών σύνταξης, υποβολής, ελέγχου και έγκρισης των σχετικών μελετών (διαγράμματα ροής διαδικασιών). Πέρα από τα παραπάνω προτείνεται
και ένα σύστημα προδιαγραφών σύνταξης των αντίστοιχων αρχιτεκτονικών
μελετών ώστε να εκπονούνται με ενιαίο τρόπο και να ανταποκρίνονται στις
απαιτήσεις ποιότητας που απαιτούνται από την περίπτωση.
Ιδιαίτερο βάρος δόθηκε από την ομάδα εργασίας στις προτάσεις που κάνει
για την αποσαφήνιση και εμπλουτισμό των κινήτρων που οδηγούν σε αποτελεσματική δράση για την προστασία των κτιρίων, οικισμών, μνημείων κ.ά.
στοιχείων της αρχιτεκτονικής μας κληρονομιάς. Ιδιαίτερα προτείνονται στο
ΤΕΕ/ΤKM ένας αριθμός δράσεων που πρέπει αυτό να αναλάβει, ως εκ της
αποστολής του ως τεχνικού Συμβούλου της Πολιτείας και που αφορούν παρεμβάσεις προς την πολιτεία και τους φορείς.
Προτάσεις εμπλουτισμού των κινήτρων για την προστασία της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς
Η έλλειψη ενημέρωσης, οι πολλές και χρονοβόρες διαδικασίες ελέγχου και
οι αυστηρές προδιαγραφές προστασίας, αλλά και το ενίοτε υψηλό κόστος
των επεμβάσεων αποκατάστασης, λειτουργούν ως αβάσταχτο βάρος για
τους ιδιοκτήτες. Η πρώτη λοιπόν αντίδραση είναι η προσπάθεια αποχαρακτηρισμού, δολιοφθοράς ή στην καλύτερη των περιπτώσεων εγκατάλειψη
της περιουσίας τους. Θα πρέπει επομένως για την αντιστροφή του αρνητικού
αυτού κλίματος, το Ελληνικό κράτος να βοηθήσει αποτελεσματικά τους ιδιοκτήτες αυτούς, ώστε να μπορέσουν να επωμισθούν το βάρος της διατήρησης
και αποκατάστασης της αρχιτεκτονικής μας κληρονομιάς που τους ανήκει,
εφόσον σύμφωνα με το σύνταγμα και τους νόμους είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι γι’ αυτήν.
Το ΤΕΕ θα μπορούσε να βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση και να εισηγηθεί προς τα συναρμόδια Υπουργεία πλαίσιο συγκεκριμένων προτάσεων,
μέσω των οποίων θα αποκρυσταλλώνονται, με απόλυτη σαφήνεια, ζητήματα
που αφορούν στην παροχή κινήτρων με στόχο τη διατήρηση της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς. Ως πρώτη προσέγγιση (μαζί με εκείνα που αναφέρθηκαν
στην 1η φάση της εργασίας) θα μπορούσαν επιπρόσθετα να υιοθετηθούν:
1. Χαμηλότοκα δάνεια με επιδοτούμενο επιτόκιο και περίοδο χάριτος.
2. Επιχορήγηση ποσοστού επί του προϋπολογισμού για την εκτέλεση ειδικών και πολλές φορές πολυδάπανων εργασιών, (όπως ειδικές τεχνικές στερέωσης της κατασκευής, αποκατάσταση τοιχογραφιών κλπ).
3. Ειδικά οικονομικά βραβεία, προς τους ιδιοκτήτες, για υποδειγματικές
εφαρμογές μελετών αποκατάστασης.
4. Επιδότηση προς τον ιδιοκτήτη της επιπρόσθετης αμοιβής επισκευήςαναδιαρρύθμισης που οφείλει να καταβάλει στο μηχανικό για την έκδοση
οικοδομικής αδείας μελέτης αποκατάστασης.
5. Επιδότηση καλών χρήσεων στα διατηρητέα όπως π.χ. κάλυψη ενοικίου για
κατοικία, κέντρα πολιτισμού, παιδικούς σταθμούς κ.λ.π.
6. Εκπόνηση των μελετών επισκευής και αποκατάστασης διατηρητέων δω-
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ρεάν από τις τοπικές αυτοδιοικήσεις (Νομαρχιακή – Ο.Τ.Α.), σε περιπτώσεις
όπου οι ιδιοκτήτες αδυνατούν, με τη συνδρομή εμπειρογνωμόνων του ΤΕΕ
και των αρμόδιων Υπηρεσιών.
7. Πριμοδότηση για αγορά διατηρητέων για πρώτη κατοικία ή επαγγελματική
στέγη χωρίς φόρο μεταβίβασης και κάλυψη της αξίας με άτοκο δάνειο.
8. Ανταλλαγή διατηρητέου ιδιωτικού ακινήτου με ανάλογο οικόπεδο (από τις
τοπικές αυτοδιοικήσεις (Νομαρχιακή – Ο.Τ.Α.) σε περιοχές επέκτασης με
πολλαπλασιαστική πριμοδότηση του συντελεστή δόμησης.
9. Χρήση ειδικών Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων για την ανάπλαση παραδοσιακών περιοχών και συγκροτημάτων διατηρητέων κτιρίων χωρίς την επιβάρυνση των ιδιοκτητών (ενημέρωση των ιδιοκτητών για τα προγράμματα αυτά).
Παρεμβάσεις προς τους αρμόδιους φορείς
Το ΤΕΕ/ΤΚΜ θα μπορούσε να βοηθήσει αποτελεσματικά με παρεμβάσεις
προς τους αρμόδιους φορείς. Για το σκοπό αυτό η ομάδα εργασίας προτείνει
τα ακόλουθα:
3 Το ΤΕΕ/ΤΚΜ να εισηγηθεί προς το ΥΠ.ΠΟ. την άμεση αποκέντρωση της
ΕΝΜ/ΚΜ του ΥΠΠΟ σε Κοζάνη και Ξάνθη με αντίστοιχη στελέχωση (σύμφωνα με το ισχύον Π.Δ), ώστε οι διαδικασίες του Δημοσίου να γίνουν πιο
ευέλικτες για πολίτες και υπαλλήλους, με στόχο πάντα την προστασία της
Αρχιτεκτονικής κληρονομιάς.
3 Να γίνει εισήγηση του ΤΕΕ προς τα συναρμόδια Υπουργεία ώστε να εκπονηθούν άμεσα για τους ήδη κηρυγμένους ιστορικούς τόπους ειδικές πολεοδομικές μελέτες και να θεσμοθετηθούν ειδικοί όροι δόμησης.
3 Το ΤΕΕ/ΤΚΜ θα μπορούσε να εισηγηθεί συγκεκριμένες προτάσεις προς
τα συναρμόδια Υπουργεία, μέσω των οποίων θα αποκρυσταλλώνονται με
απόλυτη σαφήνεια ζητήματα που αφορούν στην παροχή κινήτρων με στόχο
τη διατήρηση της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς.
3 Να γίνει εισήγηση προς τη Διοικούσα Επιτροπή να υιοθετήσει την άποψη
ότι οι μελέτες αποκατάστασης διατηρητέων ή νέων κατασκευών σε ιστορικούς τόπους ή παραδοσιακούς οικισμούς, θα πρέπει να εκπονούνται από
διεπιστημονική ομάδα μηχανικών με απαραίτητη την ύπαρξη αρχιτέκτονα,
και όχι από μεμονωμένους μελετητές που σε πολλές περιπτώσεις είναι είτε
μόνο πολιτικοί μηχανικοί, είτε τοπογράφοι, είτε μηχανικοί των ΤΕΙ.
3 Το ΤΕΕ/ΤΚΜ θα μπορούσε να καλέσει τα μέλη του, τα οποία διαθέτουν
επιστημονική εξειδίκευση στον τομέα της αποκατάστασης ιστορικών κτιρίων και συνόλων ή που διαθέτουν αποδεδειγμένη εμπειρία στη σύνταξη και
τον έλεγχο μελετών στον τομέα αυτό, με στόχο τη σύνταξη Μητρώου εξειδικευμένων και έμπειρων μηχανικών, του οποίου τα μέλη θα μπορούσαν διαδοχικά να βοηθήσουν αποτελεσματικά σε διάφορες περιπτώσεις.
3 Το ΤΕΕ/ΤΚΜ να παρέχει βοήθεια τεχνογνωσίας προς τους ΟΤΑ, οι οποίοι
καλούνται από το νόμο να εκπονήσουν μελέτες για σωστικές επεμβάσεις σε
μνημεία. Η βοήθεια θα μπορούσε να παρέχεται με τη χρήση του Μητρώου
εξειδικευμένων και έμπειρων συναδέλφων από το ΤΕΕ και με τη συνδρομή
των Αρμόδιων Φορέων, με ευέλικτες διαδικασίες.
3 Να γίνει εισήγηση προς τη Διοικούσα Επιτροπή ώστε να δημιουργηθούν
ομάδες εργασίας με στόχο την καταγραφή και την οριοθέτηση περιοχών
εντός των πόλεων της Κεντρικής Μακεδονίας, όπου υπάρχουν διάσπαρτα
μεμονωμένα τοπόσημα, που προσδίδουν ιδιαίτερο χαρακτήρα στην πόλη,
καθώς και συγκροτήματα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, τα οποία σήμερα δεν
προστατεύονται, με στόχο τη μελλοντική προστασία ανάδειξη αλλά και ανάπτυξη τους. Στη συνέχεια οι εργασίες αυτές θα μπορούσαν να υποβληθούν
στις αρμόδιες Υπηρεσίες ώστε να προκύψουν ειδικές πολεοδομικές μελέτες ανάπλασης, χαρακτηρισμοί διατηρητέων κλπ.
(Πηγή φωτογραφιών: αρχείο ομάδας εργασίας) n

Παλαιός Παντελεήμονας Πιερίας

ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ «Ε.Ε.Ε»
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΟΥΣ ΧΩΡΟΤΑΚΤΕΣ
Αναγκαία θεωρεί η διοικούσα επιτροπή του ΤΕΕ/ΤΚΜ τη δημιουργία Αυτόνομης Επιστημονικής Επιτροπής Ειδικότητας (Ε.Ε.Ε), που θα εκπροσωπεί
στα όργανα του ΤΕΕ τούς μηχανικούς χωροταξίας, πολεοδομίας και περιφερειακής ανάπτυξης. Το παραπάνω υπογραμμίζεται σε απάντηση σχετικής επιστολής του περιφερειακού Τμήματος Β. Ελλάδας του ΣΕΜΠΧΠΑ.
Συγκεκριμένα, η διοικούσα επιτροπή του ΤΕΕ/ΤΚΜ διευκρινίζει ότι συναινεί με το αίτημα για τη δημιουργία της αυτόνομης επιτροπής, αφού πιστεύει ότι έχει αναμφισβήτητα συγκροτηθεί η κρίσιμη μάζα επαγγελματιών και
επιστημόνων της εν λόγω ειδικότητας.
Όπως προκύπτει από επιστολή της προς τον πρόεδρο του κεντρικού ΤΕΕ,
η επιτροπή θεωρεί ότι τα ίδια ισχύουν και για τους μηχανικούς περιβάλλοντος και διοίκησης-οικονομίας-παραγωγής.
Το πλήρες κείμενο της επιστολής της διοικούσας, η οποία επισημαίνει ότι
το θέμα πρέπει να ρυθμιστεί στο πλαίσιο της αναμόρφωσης του θεσμικού
πλαισίου του ΤΕΕ, είναι το εξής:
«Είναι γνωστό σε όλους το πρόβλημα που δημιουργείται με τις νέες ειδικότητες διπλωματούχων μηχανικών που δεν καλύπτονται από Επιστημονική
Επιτροπή Ειδικότητας αυτόνομα.
Η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ/ΤΚΜ στην 11η συνεδρίαση στις 14.04.2009,
συζήτησε το θέμα της δημιουργίας αυτόνομης Επιστημονικής Επιτροπής
Ειδικότητας Μηχανικού Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής
Ανάπτυξης, με βάση το με αρ. 2064/09 έγγραφο του Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α. – Π.Τ.
Βόρειας Ελλάδας.
Η Διοικούσα Επιτροπή αποφάσισε, σε συνέχεια και σχετικής παλαιότερης
απόφασης της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ/ΤΚΜ (4η Συνεδρίαση 28.11.2007),
να συναινέσει στο αίτημα για την ανάγκη δημιουργίας αυτόνομης Επιστημονικής Επιτροπής.
Το θέμα αυτό θα πρέπει να ρυθμιστεί στα πλαίσια της αναμόρφωσης του
θεσμικού πλαισίου του ΤΕΕ. Η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ θα πρέπει να αποφασίσει σχετικά.
Υπενθυμίζουμε ότι η πρόταση της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ/ΤΚΜ αφορούσε:
Α) την προσθήκη στις βασικές ειδικότητες μηχανικού, και επόμενα και τη δημιουργία αντίστοιχης Επιστημονικής Επιτροπής, των παρακάτω ειδικοτήτων:
1. Πολεοδομίας – Χωροταξίας
2. Περιβάλλοντος και
3. Διοίκησης – Οικονομίας – Παραγωγής
Β) την αναμόρφωση της ειδικότητας Ηλεκτρονικών σε Πληροφορικής – Η/Υ
– Ηλεκτρονικών.
Ως ΤΕΕ/ΤΚΜ, πιστεύουμε ότι έχει αναμφισβήτητα συγκροτηθεί η κρίσιμη,
κατά περίπτωση, μάζα επαγγελματιών και επιστημόνων των παραπάνω ειδικοτήτων ικανή σε όλα τα επίπεδα να στηρίξει τη δράση αυτόνομης Επιστημονικής Επιτροπής Ειδικότητας.»
Για έλλειμμα εκπροσώπησης και συμμετοχής τους στα όργανα του ΤΕΕ,
λόγω ανυπαρξίας Ε.Ε.Ε, έκανε λόγο στη δική της επιστολή (13/4/2009)
προς το ΤΕΕ/ΤΚΜ η διοίκηση του Συλλόγου Ελλήνων Μηχανικών Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΣΕΜΠΧΑ) Β.Ελλάδος.
«Σε αναλογία με τις υφιστάμενες επιστημονικές επιτροπές ειδικοτήτων,
οι οποίες ανέδειξαν και κάλυψαν αντίστοιχες ανάγκες από την εποχή που
δημιουργήθηκαν έως σήμερα, το ΤΕΕ οφείλει να δείξει για άλλη μια φορά
δυναμισμό και αποφασιστικότητα στην περίπτωση της επιβεβαιωμένης
αναγκαιότητας μιας νέας Ε.Ε.Ε., αυτής των μηχανικών Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης», τονιζόταν στην επιστολή, η οποία
ζητούσε από το ΤΕΕ/ΤΚΜ «να αναγνωρίσει το πρόβλημα και να ζητήσει από
την Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ να συστήσει την επιτροπή».
Υπέρ της δημιουργίας της νέας ειδικότητας τάχθηκε με ψήφισμά της και η
Αντιπροσωπεία του Περιφερειακού Τμήματος ΤΕΕ Ανατολικής Μακεδονίας. Εκτός από τη συγκεκριμένη ειδικότητα, στο ψήφισμα τονιζόταν ότι επιβάλλεται η άμεση εγγραφή και ένταξη στο ΤΕΕ του Τμήματος Μηχανικών
Οικονομίας και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με άμεση σύσταση
και της σχετικής ειδικότητας και συνεπακόλουθη απόδοση επαγγελματικών
δικαιωμάτων. Στο ίδιο ψήφισμα υπογραμμιζόταν η ανάγκη δημιουργίας νέας
ειδικότητας, με τίτλο «Μηχανικοί Περιβάλλοντος».
Εύλογο και δίκαιο χαρακτήρισε το αίτημα των μηχανικών πολεοδομίας-χωροταξίας-περιβαλλοντικής ανάπτυξης η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ Ηπείρου.
«Το θέμα πρέπει να εξεταστεί ευνοϊκά από όλα τα θεσμοθετημένα όργανα
του ΤΕΕ», τόνισε και πρόσθεσε: «Η διασφάλιση της συμμετοχής όλων των
μηχανικών στα όργανα του ΤΕΕ είναι ζήτημα καθοριστικής σημασίας για την
ίδια του την υπόσταση». n
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n ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Βασιλική Μπόσκου, φοροτεχνικός
Με τον Ν 3522/06 επήλθαν αλλαγές ως προς τον προσδιορισμό των καθαρών κερδών των τεχνικών και οικοδομικών επιχειρήσεων. Επίσης επήλθε αλλαγή του ΚΒΣ
ως προς την κατηγορία τήρησης των βιβλίων.
Παρακάτω παραθέτουμε πίνακες συνοπτικούς σχετικά με τις αλλαγές αυτές:

1 IOYΛIOY 2009

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΕΡΓΑ ΑΝΑΛΗΦΘΕΝΤΑ ΜΕΧΡΙ
ΤΙΣ 31/12/2006

ΕΡΓΑ ΑΝΑΛΗΦΘΕΝΤΑ ΑΠΟ
1/1/2007

1. Ατομικές επιχειρήσεις, ΟΕ, ΕΕ,
Αστικές εταιρίες, Κ/Ξ στις οποίες δε
συμμετέχει ΑΕ, ΕΠΕ, λοιπά νομικά
πρόσωπα άρθρου 101 παρ 1 ΚΦΕ

Τεκμαρτός
προσδιορισμός
κερδών

Λογιστικός
προσδιορισμός
κερδών

2. ΑΕ, ΕΠΕ, Συνεταιρισμοί, λοιπά νομικά πρόσωπα άρθρου 101 παρ 1 ΚΦΕ
καθώς και Κ/Ξ στις οποίες συμμετέχουν τα παραπάνω πρόσωπα

Λογιστικός
προσδιορισμός
κερδών

Λογιστικός
προσδιορισμός
κερδών

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΛΙΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Ν 3522/2006

ΙΣΧΥΣ ΝΕΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

1. Ατομικές επιχειρήσεις, ΟΕ, ΕΕ, Αστικές εταιρίες,
Κ/Ξ στις οποίες δε συμμετέχει ΑΕ, ΕΠΕ, λοιπά νομικά
πρόσωπα άρθρου 101 παρ 1 ΚΦΕ

Υποχρεωτική ένταξη στη
Β΄ κατηγορία βιβλίων
ανεξαρτήτου ύψους
ακαθαρίστων εσόδων

Με τις γενικές διατάξεις
με βάση τα όρια τήρησης
βιβλίων και όχι κατώτερη της
Β΄ κατηγορίας

Από τη δημοσίευση στο ΦΕΚ
(22/12/2006) και καταλαμβάνει
διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από την ημερομηνία αυτή

2. ΑΕ, ΕΠΕ, Συνεταιρισμοί, λοιπά νομικά πρόσωπα
άρθρου 101 παρ 1 ΚΦΕ καθώς και Κ/Ξ στις οποίες
συμμετέχουν τα παραπάνω πρόσωπα

Γ΄ κατηγορία

Γ΄ κατηγορία

Με τις παλιές διατάξεις από
1/1/2002

2. Κοινοπραξίες ή άλλης νομικής μορφής επιχειρήσεις Γ΄ κατηγορία
κατασκευής δημοσίων έργων, εφόσον ο προϋπολογισμός του έργου που αναλαμβάνουν υπερβαίνει το όριο
τήρησης βιβλίων τρίτης κατηγορίας

Με τις γενικές διατάξεις
με βάση τα όρια τήρησης
βιβλίων και όχι κατώτερη της
Β΄κατηγορίας

Από τη δημοσίευση στο ΦΕΚ
(22/12/2006)

4. Κοινοπραξίες στις οποίες αναφέρεται η κατασκευή
τμήματος ή ολόκληρου δημοσίου ή ιδιωτικού τεχνικού
έργου από τις κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχουν
τα πρόσωπα του άρθρου 101, παρ 1 του ΚΦΕ

Γ΄ κατηγορία

Με τις παλιές διατάξεις από
1/1/2002

Γ΄ κατηγορία

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΛΙΕΣ ΔΙ- ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑ- ΙΣΧΥΣ ΝΕΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
ΑΤΑΞΕΙΣ
ΞΕΙΣ Ν 3522/2006

1. Ατομικές επιχειρήσεις και πρόσωπα της παρ 4, του
άρθρου 2 του ΚΦΕ (ΟΕ, ΕΕ, Κοινωνίες, Αστικές Εταιρίες, Κ/Ξ) στα οποία δε συμμετέχει ΑΕ, ΕΠΕ και λοιπά
νομικά πρόσωπα άρθρου 101 παρ 1 ΚΦΕ

Υποχρεωτική
ένταξη στη Β
κατηγορία βιβλίων
ανεξαρτήτου
ύψους ακαθαρίστων εσόδων

Με τις γενικές διατάξεις με βάση τα όρια
τήρησης βιβλίων και
όχι κατώτερη της Β΄
κατηγορίας

Εντάσσονται στην τήρηση βιβλίων Γ΄ κατηγορίας
για τις διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν
από 1/1/2008 και μετά, εφόσον τα ετήσια ακαθάριστα έσοδα της προηγούμενης κάθε φορά
διαχειριστικής περιόδου υπερβαίνουν τα όρια
των 5.000.000€

2. Πρόσωπα της παρ 4, του άρθρου 2 του ΚΦΕ εκτός
Κ/Ξ (ΟΕ, ΕΕ, Κοινωνίες, Αστικές Εταιρίες) στα οποία
συμμετέχουν ΑΕ, ΕΠΕ και λοιπά νομικά πρόσωπα άρθρου 101 παρ 1 ΚΦΕ

Υποχρεωτική
ένταξη στη Β΄
κατηγορία βιβλίων
ανεξαρτήτου
ύψους ακαθαρίστων εσόδων

Γ΄ Κατηγορία

Από τη δημοσίευση του Ν 3522/06 στο ΦΕΚ και
καταλαμβάνουν επιτηδευματίες που κάνουν έναρξη εργασιών με αυτό αποκλειστικά το αντικείμενο
εργασιών από 1/1/2007 και μετά, καθώς και επιτηδευματίες που εκδίδουν άδεια ανέγερσης οικοδομής από την ημερομηνία αυτή και μετά

3. ΑΕ, ΕΠΕ, Συνεταιρισμοί και λοιπά νομικά πρόσωπα Γ΄ Κατηγορία
άρθρου 101 παρ 1 ΚΦΕ, καθώς και Κ/Ξ στις οποίες
συμμετέχουν τα παραπάνω πρόσωπα

Γ΄ Κατηγορία

Με τις παλιές διατάξεις από 1/1/2002

4. Κοινοπραξίες στις οποίες αναφέρεται η κατασκευή Γ΄ Κατηγορία
τμήματος ή ολόκληρου δημοσίου ή ιδιωτικού τεχνικού
έργου από τις κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχουν τα
πρόσωπα του άρθρου 101, παρ 1 του ΚΦΕ

Γ΄ Κατηγορία

Με τις παλιές διατάξεις από 1/1/2002

ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΚ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΟΙΚ ΕΠΙΧ

ΠΑΛΑΙΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ατομικές και πρόσωπα της παρ 4, άρθρο 2 ΚΦΕ (ΟΕ, ΕΕ, Κοινωνίες, ΤΕΚΜΑΡΤΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΑστικές Εταιρίες, Κ/Ξ) στα οποία δε συμμετέχει ΑΕ, ΕΠΕ με βιβλία
ΡΙΣΜΟΣ
Β΄ κατηγορίας

ΤΕΚΜΑΡΤΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ

Ατομικές και πρόσωπα της παρ 4, άρθρο 2 ΚΦΕ (ΟΕ, ΕΕ, Κοινωνίες, ΤΕΚΜΑΡΤΟΣ ΚΑΙ
Αστικές Εταιρίες, Κ/Ξ) στα οποία δε συμμετέχει ΑΕ, ΕΠΕ με βιβλία
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΓ΄ κατηγορίας
ΡΙΣΜΟΣ

ΤΕΚΜΑΡΤΟΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ
Αν τα ΚΚ από τον τεκμαρτό υπολογισμό υπολείπεται
του λογιστικού στα αρχικά ΚΚ προστίθεται το 40% της
διαφοράς

*ΑΕ – ΕΠΕ και λοιπά ΝΠ αρθρου 101, παρ 2 ΚΦΕ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
Τεκμαρτά ΚΚ 30.000€ , Α Λογιστικά ΚΚ 40.000€, Διαφορά 10.000€
Η διαφορά (10.000 Χ 40% = 4.000€) προστίθεται στο ΚΚ
30.000 + 4.000 = 34.000ΚΚ
Το υπόλοιπο 60% (10.000 Χ 60% = 6.000€) μεταφέρεται στο αφορολόγητο αποθεματικό

Λογιστικός Προσδιορισμός
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ΙΔΡΥΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
ΤΟΥ ΥΠΕΧΩΔΕ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καταγραφή προβλημάτων στο χώρο των Δημοσίων Έργων
Αύξηση των κονδυλίων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), που προορίζονται
για υποδομές στην περιφέρεια, επιτάχυνση του
μετρό Θεσσαλονίκης, αλλά και περιορισμό της
χρήσης των συμβάσεων παραχώρησης και των
ΣΔΙΤ για την εκτέλεση έργων, ζητούν –μεταξύ
άλλων- επτά φορείς μηχανικών της Κ. Μακεδονίας.
Διεκδικούν παράλληλα ενίσχυση προγραμμάτων όπως το “Θησέας” και η «Σχολική Στέγη»,
κατάργηση του νόμου περί συγχωνεύσεων εργοληπτικών εταιριών, που συντηρεί ολιγοπώλια
και δημιουργία δημόσιας υπηρεσίας στη Θεσσαλονίκη για την επίβλεψη μελετών και εργασιών
μετρό. Σταθερή παραμένει η πρόταση του ΤΕΕ/
ΤΚΜ για την ίδρυση ειδικής γραμματείας του
ΥΠΕΧΩΔΕ στη Θεσσαλονίκη.
Οι παραπάνω προτάσεις προέκυψαν από συσκέψεις των φορέων, εν μέσω του διεθνούς αρνητικού κλίματος, εξαιτίας της κρίσης, στις οποίες
μετείχαν: η διοικούσα επιτροπή του Τεχνικού
Επιμελητηρίου Ελλάδος/Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας (TEE/TKM), ο Σύνδεσμος Πιστοποιημένων
Εργοληπτών Δημοσίων Έργων και Επιχειρήσεων,
η Ένωση Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών και οι σύλλογοι
Μελετητών Δημοσίων Έργων, Υπάλληλων ΥΠΕΧΩΔΕ, Υπαλλήλων Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων
Πτυχιούχων Ανωτάτων Σχολών και Εργοδηγών TE
της περιοχής.
Στόχος των συσκέψεων, πέρα από την καταγραφή των προβλημάτων ήταν να καθορίσουν τις
ενέργειες και τις κινήσεις στις οποίες πρέπει να
προχωρήσουν. Έγινε ενημέρωση για την πορεία
υλοποίησης των μεγάλων αλλά και των μικρότερων έργων στην Κεντρική Μακεδονία και στη
Θεσσαλονίκη ειδικότερα (Εγνατία, ΠΑΘΕ, Σιδηρόδρομος, ΜΕΤΡΟ, Υποθαλάσσια αρτηρία, Αεροδρόμιο, Λιμάνι), για τα μελετώμενα νέα έργα
(εξωτερική περιφερειακή, εθνικό οδικό δίκτυο
κτλ) για τα σχεδιαζόμενα προς υλοποίηση έργα
μέσω συμβάσεων παραχώρησης και ΣΔΙΤ και τις
επιπτώσεις στο κοινωνικό σύνολο και τον τεχνικό
κόσμο ειδικότερα.
Η μείωση του ΠΔΕ έχει ως αποτέλεσμα τη συρρίκνωση του προγράμματος εκπόνησης μελετών
και καθυστέρηση στην υλοποίηση έργων, με συνέπεια την υποαπασχόληση του τεχνικού κόσμου,
την ανεργία των νέων μηχανικών και του εργατικού δυναμικού της περιοχής.
Ιδιαίτερο προβληματισμό προκαλεί και η συγκέντρωση αρμοδιοτήτων από Περιφερειακές Υπηρεσίες σε Υπουργεία, σε αντίθεση με τις εξαγγελίες για αποκέντρωση, η διάλυση Υπηρεσιακών
μονάδων και η εκχώρηση αρμοδιοτήτων στον
ιδιωτικό τομέα.
Ειδικότερα διαπιστώθηκαν τα παρακάτω:
1) Διανύουμε την τρίτη χρονιά του ΕΣΠΑ και ακόμη
δεν έχει αρχίσει η εκταμίευση των κονδυλίων του.
Εκτός από τα έργα γέφυρες, καμία άλλη δραστηριότητα δεν υποδηλώνει ότι βαδίζουμε στον τρίτο
χρόνο της προγραμματικής περιόδου 2007 -2013.
Η χώρα ζει ακόμα σε ένα παρατεταμένο 2006, με
την ελπίδα ότι θα απορροφηθούν οι πόροι του Γ’
ΚΠΣ. Η καθυστέρηση είναι ιδιαίτερα σημαντική
για την Κεντρική Μακεδονία, που έχει καλύψει το
σύνολο των υποχρεώσεών της από το Γ’ ΚΠΣ και
περιμένει την εξειδίκευση – κατανομή των έργων,

ώστε να ολοκληρώσει το σχεδιασμό της και να
προχωρήσει στην υλοποίηση των έργων.
2) Το πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ» αδυνατεί να καλύψει τις ανάγκες σε υποδομές, ενώ το πρόγραμμα
«ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ» ως γνωστό υποχρηματοδοτείται.
3) Είναι πλέον εμφανής η συγκέντρωση αρμοδιοτήτων από τις Περιφερειακές στις Κεντρικές
Υπηρεσίες των Υπουργείων. Οι Συμβάσεις Παραχώρησης και οι ΣΔΙΤ αποτελούν πρώτη επιλογή
για τα μεγάλα έργα της χώρας. Οι ΣΔΙΤ από δευτερεύων συμπληρωματικός μηχανισμός του ΠΔΕ
αναγορεύτηκε σε κύριο, πρωτεύοντα. Οι κανόνες
του χρηματοπιστωτικού συστήματος επικράτησαν
πλήρως της νομοθεσίας των δημοσίων έργων.
Οι Εργοληπτικές και Μελετητικές Επιχειρήσεις
αποξενώνονται από το φυσικό τους αντικείμενο
και στην καλύτερη περίπτωση, αναγκάζονται να
γίνουν υπεργολάβοι των παραχωρησιούχων και
των τραπεζών, με αμοιβές που δε διασφαλίσουν
μελέτες και έργα ποιότητας.
4) Ειδικότερα στην περιοχή της Θεσσαλονίκης
υπάρχει υστέρηση μελετών και έργων, που αφορούν το κυκλοφοριακό, τη στάθμευση, τον προαστιακό, αλλά και «μικρότερα έργα» όπως σχολική
στέγη, αντιπλημμυρικά, έργα περιβάλλοντος, διαχείρισης υδάτινων πόρων, ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας, καθώς επίσης και συντήρησης των
υπαρχουσών υποδομών.
5) Η επιτάχυνση των εργασιών του ΜΕΤΡΟ κρίνεται επιβεβλημένη, ώστε να καλυφθεί η χρονική υστέρηση που υπάρχει και να ολοκληρωθεί
εντός του προσδιορισμένου χρονοδιαγράμματος.
Για την εκπλήρωση του στόχου, πέραν των άλλων,
είναι αναγκαία και η στελέχωση από την ΑΤΤΙΚΟ
ΜΕΤΡΟ του κλιμακίου της Θεσσαλονίκης. Θετικό
βήμα για το μέλλον της πόλης είναι η δημοπράτηση ΜΕΤΡΟ προς Καλαμαριά και η δέσμευση
για επέκτασή του προς τα δυτικά, η οποία οφείλει
όμως να συνοδεύεται από σαφή προσδιορισμό
πόρων και χρονοδιάγραμμα. Επόμενο βήμα είναι
η δέσμευση για τις τελικές επεκτάσεις του προς
Αεροδρόμιο και Βιομηχανική Περιοχή και η σύνδεσή του με τον προαστιακό.
6) Η υποθαλάσσια αρτηρία παρουσιάζει σημαντική υστέρηση και διατυπώνονται σοβαρές ανησυχίες για την υλοποίηση του έργου.
Το ΤΕΕ/ΤΚΜ είχε ταχθεί υπέρ της κατασκευής
του έργου, εκφράζοντας παράλληλα τις ανησυχίες
του για τον τρόπο δημοπράτησης και την ωριμότητα των μελετών. Σήμερα διαπιστώνει με ανησυχία
ότι υπάρχει σημαντική υστέρηση στην έναρξη των
εργασιών. Ερωτηματικά βέβαια προκαλεί και η
απόφαση του ΚΑΣ να προτείνει αλλαγή της μεθόδου κατασκευής του έργου, παρότι εκπρόσωπος
της Αρχαιολογίας συμμετείχε σε όλες τις διαδικασίες, μέχρι και τη δημοπράτηση του έργου. Συνεχίζουμε να πιστεύουμε ότι είναι ένα έργο που θα
συμβάλει σημαντικά στην επίλυση του κυκλοφοριακού της πόλης.
7) Ειδικά για τα έργα της Ευρύτερης Περιοχής
της Θεσσαλονίκης, το ΤΕΕ/ΤΚΜ και ο τεχνικός
κόσμος της πόλης έχει επανειλημμένα ζητήσει

την ίδρυση Ειδικής Γραμματείας του ΥΠΕΧΩΔΕ
με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Τα έργα απαιτούν συνολικό σχεδιασμό, η εμπλοκή πολλών υπουργείων
και πολλαπλάσιων υπηρεσιών καθυστερεί ή και
ακυρώνει την υλοποίησή τους και είναι παραλογισμός το να σχεδιάζονται σημαντικές υποδομές
της πόλης, επί χάρτου, χωρίς γνώση των πραγματικών συνθηκών και των αντικειμενικών αναγκών
της.
8) Ο νόμος 2940/2001 περί συγχωνεύσεων των
εργοληπτικών επιχειρήσεων, έχει δημιουργήσει
και τρέφει κατασκευαστικά ολιγοπώλια, σε βάρος
των εργοληπτικών επιχειρήσεων της Βορείου Ελλάδος, που σβήνουν νομοτελειακά η μία πίσω από
την άλλη.
9) Αποτέλεσμα της επιλογής της πολιτείας στη
διαχείριση και εκτέλεση των δημοσίων έργων,
μέσω των Ιδιωτών (παραχωρήσεις – ΣΔΙΤ) και των
Ανωνύμων Εταιριών (ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΕ), είναι η απαξίωση και το κλείσιμο των υπηρεσιών του ΥΠΕΧΩΔΕ στη Θεσσαλονίκη. Κλείνει η ΕΥΔΕ ΠΑΘΕ
Θεσσαλονίκης, εγκαταλείπεται η κατασκευή του
παράπλευρου οδικού δικτύου του αυτοκινητοδρόμου. Εμπειρότατο στελεχιακό δυναμικό αυτής
της υπηρεσίας αναγκάζεται να μετακομίσει εκτός
Θεσσαλονίκης ή να αποσπασθεί σε υπηρεσίες με
διαφορετικό αντικείμενο από αυτό που για τριάντα
χρόνια έχει ειδικευτεί. Είναι αναγκαίο να συνεχίσει τη λειτουργία της και να ολοκληρώσει το έργο
για το οποίο έχει συσταθεί.
Αποφασίσαμε να δημοσιοποιήσουμε τους προβληματισμούς και τις προτάσεις μας στους εκπροσώπους των τοπικών αρχών και τους βουλευτές της περιοχής και να ζητήσουμε κοινή δράση
για:
• Αύξηση των κονδυλίων του ΠΔΕ για υλοποίηση
έργων υποδομής στην Περιφέρεια
• Τροποποίηση του κέντρου βάρους του πολιτικού σχεδιασμού, εκτός από τα μεγάλα έργα και
σε έργα άμεσης προτεραιότητας και ανταπόδοσης
προς τον πολίτη, με την ενίσχυση των προγραμμάτων όπως ο ΘΗΣΕΑΣ και η ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΤΕΓΗ.
• Περιορισμό των έργων με Συμβάσεις Παραχώρησης και ΣΔΙΤ, στα απολύτως αναγκαία ανταποδοτικά έργα και μόνο, με εφαρμογή κανόνων στη
μελέτη και κατασκευή, συμβατών με την υφιστάμενη νομοθεσία περί μελετών και κατασκευής
έργων Δημόσιου Συμφέροντος.
• Κατάργηση του νόμου 2940/2001, που συντηρεί
τα ολιγοπώλια σε βάρος των κατασκευαστικών
επιχειρήσεων της Περιφέρειας.
• Επαναφορά αρμοδιοτήτων που αφαιρέθηκαν
από Περιφερειακές Υπηρεσίες
• Ανάκληση αποφάσεων για διάλυση περιφερειακών Υπηρεσιών του ΥΠΕΧΩΔΕ
• Δημιουργία Δημόσιας Υπηρεσίας στη Θεσσαλονίκη, άρτια στελεχωμένης για την επίβλεψη μελετών και εργασιών του ΜΕΤΡΟ. n
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΝΕΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Κοινή σύσκεψη ΔΕ ΤΕΕ στο Καρπενήσι
Ήρθε η ώρα να
ξεπεράσουμε το
παρωχημένο μοντέλο κατασκευών και
αγοράς ακινήτων
στην Ελλάδα- Να
ξέρουμε όλοι ότι η
«πηγή» αυτή στέρεψε
Πρέπει επιτέλους να
ξεκινήσει οργανωμένη και συντονισμένη συζήτηση για
την αναμόρφωση
του ΤΕΕ

Την ανάγκη υπέρβασης του παρωχημένου μοντέλου κατασκευών και αγοράς ακινήτων στην Ελλάδα, υπογράμμισε στο Καρπενήσι ο πρόεδρος του
ΤΕΕ/ΤΚΜ, Τάσος Κονακλίδης, επισημαίνοντας
ότι αυτό ευθύνεται για την ασφυκτική δόμηση στις
ελληνικές πόλεις, τους κλειστούς ημιυπαίθριους,
τα αυθαίρετα, τα μπαζωμένα ρέματα και τις καταπατήσεις.
Από το βήμα της κοινής σύσκεψης των διοικουσών των περιφερειακών τμημάτων του ΤΕΕ, που
πραγματοποιήθηκε στο Καρπενήσι στις 15-1617 Μαΐου, ο κ. Κονακλίδης κάλεσε όλους τους
εκπροσώπους του ΤΕΕ να εργαστούν για το νέο
μοντέλο.
Όπως είπε, πρέπει να συμμετέχουν στην προσπάθεια με όλες τους τις δυνάμεις, ώστε ο κλάδος
να περάσει ομαλά στο νέο μοντέλο. «Πρέπει να
δούμε πως θα περάσουμε ομαλά, χωρίς μεγάλες
απώλειες, να διατεθεί το στοκ, να μη χάσουν τα
λεφτά τους όσοι επένδυσαν αλλά να ξέρουμε όλοι
ότι αυτή η πηγή στέρεψε, δε θα μοιράσει άλλα»,
είπε χαρακτηριστικά.
Το ΤΕΕ καλείται να προτείνει νέα προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας και χαμηλού ενεργειακού και γενικότερα περιβαλλοντικού αποτυπώματος –και να προσδιορίσει/στηρίξει τις δραστηριότητες που θα τα παράξουν.
«Το θέμα δεν είναι μόνο ηθικό, δεοντολογικό ή
περιβαλλοντικό. Είναι θέμα αναπτυξιακό, βαθύτατα πολιτικό και είναι ζήτημα επιβίωσης για τον
κλάδο», υπογράμμισε και πρόσθεσε ότι η μελέτη
και κατάθεση μιας νέας πρότασης είναι απαραίτητη, ώστε ο κλάδος της κατασκευής και η ελληνική
οικονομία να βγουν από τη λογική «αυτό ξέρουμε
αυτό εμπιστευόμαστε», το γνωστό βαρίδι όλου του
επιχειρηματικού κόσμου.
«Έχουμε ένα ΕΣΠΑ που ορίζει με πλήρη σαφήνεια
τον προσανατολισμό του στην καινοτομία και με
πλήρη ασάφεια την αποτύπωσή αυτού του προσανατολισμού σε μέτρα. Άρα ευρύ πεδίο για να δράσουμε. Το ΤΕΕ/ΤΚΜ είναι πρόθυμο να αναλάβει
μεγάλο μέρος αυτών των επεξεργασιών. Άλλωστε
είναι ιστορικά αποδεδειγμένη η ενασχόλησή του

με θεσμικά θέματα. Αλλά αυτή είναι μία κοινή
προσπάθεια που πρέπει να αναλάβει κεντρικά και
συνολικά ο τεχνικός σύμβουλος του κράτους»,
είπε χαρακτηριστικά.
Τα θέματα ΠΔΕ και ΕΣΠΑ να κρατηθούν στην
πρώτη γραμμή
Ο κ. Κονακλίδης επεσήμανε ακόμη ότι το θέμα
της αύξησης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, αλλά και της επίσπευσης του ΕΣΠΑ
2007-2013 πρέπει να κρατηθεί στην «πρώτη
γραμμή», ενώ πρόσθεσε ότι διαπιστώνεται έλλειμμα συνεργασίας ως προς τα ζητήματα που
αφορούν τις διαδικασίες ανάθεσης μελετών και
έργων (το ΤΕΕ/ΤΚΜ έδωσε στους παρευρισκόμενους σχετικό CD με συγκεκριμένες προτάσεις για
το τελευταίο θέμα).
Σε σχέση με το ΕΣΠΑ υπενθύμισε ότι η περιφέρεια Κ.Μακεδονίας, ενώ έγκαιρα ολοκλήρωσε το
ΠΕΠ του Γ’ ΚΠΣ –που ήταν το πρώτο σε απορροφήσεις πρόγραμμα από τα Περιφερειακά και τα
τομεακά- παραμένει καθηλωμένη. Κι αυτό γιατί
οι κεντρικές υπηρεσίες δεν μπορούν να διαχειριστούν τα υπολείμματα της παρατεταμένης τρίτης
προγραμματικής περιόδου μαζί με την τέταρτη.
Να ξεκινήσει οργανωμένη συζήτηση για την
αναμόρφωση του ΤΕΕ
Ο πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ υπενθύμισε εξάλλου
την πρόταση του Τμήματος για τη συνολική αναμόρφωση του ΤΕΕ, ώστε να εξελιχθεί σε οργανισμό όλου του τεχνικού κόσμου. «Στο Τμήμα το
συζητάμε εδώ και δύο θητείες, συντάξαμε πρόταση την οποία έχετε όλοι, σε ορισμένα τμήματα την αναλύσαμε και δια ζώσης. Τα είπαμε στην
Καστοριά, τα είπαμε στο Ηράκλειο, ενώ η ΔΕ του
ΤΕΕ έχει στα χέρια της και σχετικό πόρισμα Ο.Ε.
στην οποία συμμετείχε ο Γιάννης ο Οικονομίδης,
μέλος και της δικής μας Ομάδας. Δεν καταλαβαίνω λοιπόν γιατί δεν ξεκινάμε μια οργανωμένη και
συντονισμένη συζήτηση. Θεωρούμε ότι δεν είναι
ώριμες οι συνθήκες; Να το πούμε. Δεν έχουμε
καμιά διάθεση να ανακατέψουμε τα πράγματα;

Αυτό που έλεγα πριν ότι αυτό ξέρουμε αυτό εμπιστευόμαστε; Να το πούμε κι αυτό», σημείωσε.
Όπως είπε, αυτό που σίγουρα δεν πρέπει να γίνει, είναι να λέμε κάθε φορά, σε κάθε θητεία ότι
θέλουμε να αλλάξουμε το θεσμικό πλαίσιο. «Και
άντε ξανά - μανά διάλογος από μηδενική βάση και
στείλτε θέματα και στείλε προτάσεις και φτάνουμε στις εκλογές όπως βγήκαμε από τις προηγούμενες», συμπλήρωσε.
Ο κ. Κονακλίδης εξέφρασε ακόμη τη βαθιά συγκίνησή του για τη συνταξιοδότηση του προέδρου
του ΤΕΕ Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Ντίνου
Αντωνιάδη, τον οποίο χαρακτήρισε ως αγαπημένο φίλο, πολύτιμο συνεργάτη και συμπαραστάτη
στους αγώνες του ΤΕΕ.
«Σημαντικά αποτυχημένο» το ελληνικό σύστημα
οικιστικής ανάπτυξης
Τη δημιουργία εθνικού ή και περιφερειακών
φορέων πολιτικής γης και ακινήτων (εφόσον
υπάρξει περιφερειακή αυτοδιοίκηση), πρότεινε
στην ομιλία του ο Δημήτρης Μήτρου, μέλος της
ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΚΜ, μεταφέροντας στη συνεδρίαση
ήδη κοινοποιημένη πρόταση του Τμήματος. Όπως
είπε, ο φορέας θα μπορούσε να καθορίζει στρατηγικές και πολιτικές διαχείρισης γης και ακινήτων, να καταγράφει προβλήματα οικιστικής ανάπτυξης, να ορίζει προδιαγραφές και να προβαίνει
σε εισηγήσεις προς άλλα αρμόδια όργανα.
Ο ίδιος επεσήμανε ότι οι στρατηγικές/πολιτικές
των οικιστικών σχεδίων ανάπτυξης θα πρέπει να
λαμβάνουν υπόψη και τα οικονομικά δεδομένα
της κτηματαγοράς και να μην επικεντρώνονται
μόνο στη φυσική και κοινωνική διάσταση του χώρου. Πρόσθεσε ότι θα πρέπει να επανεξεταστεί
ο ρόλος και η προτεραιότητες της διάθεσης της
δημόσιας γης και σημείωσε ότι η επέκταση των
οικισμών θα πρέπει να ρυθμίζεται ποσοτικά και
χρονικά και να υλοποιείται ανάλογα με τα αριθμητικά δεδομένα της πραγματικής προσφοράς γης
(ώστε να ελέγχεται η ροή πολεοδομημένης γης
στο σύστημα της αγοράς). Επεσήμανε, τέλος, ότι
θα πρέπει να θεσμοθετηθούν/εφαρμοστούν μηχανισμοί αστικού αναδασμού για την απεγκλωβισμό
αδρανών ή περίκλειστων οικοπέδων κτισμάτων.
Κατά τον κ. Μήτρου, ο υπολογισμός των οικιστικών αναγκών σε εθνικό και τοπικό επίπεδο είναι
εξαιρετικά στοιχειώδης και ατελής, ενώ πολιτικές
γης απλώς δεν υπάρχουν. «Σε γενικές γραμμές το
όλο σύστημα ελέγχου και προγραμματισμού της
οικιστικής ανάπτυξης που έχουμε στη χώρα μπορεί να θεωρηθεί σημαντικά αποτυχημένο [...] Κατασκευάζουμε πολύ, προγραμματίζουμε ελάχιστα
έως καθόλου», κατέληξε.
Εκτός από τους κυρίους Κονακλίδη και Μήτρου,
το «παρών» στη σύσκεψη έδωσαν επίσης ο πρόεδρος της «Α», Κυριάκος Μουρατίδης, ο γενικός
γραμματέας της ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΚΜ, Πάρις Μπίλλιας και τα μέλη της διοικούσας επιτροπής Παρθένα
Ανδρεάδου, Φίλιππος-Ευστράτιος Ζαχαριάδης,
Πέτυ Πέρκα, Σωτήρης Πρέντζας και Σωκράτης
Φάμελλος. Επίσης, οι πρώην πρόεδροι του ΤΕΕ/
ΤΚΜ, Γωγώ Κωτίδου, Γιάννης Οικονομίδης και
Σάκης Τζακόπουλος και οι: Βίκυ Παπαγεωργίου,
Ελένη Καλούση, Κορίνα Σοϊλεμτζίδου, Δημήτρης
Γαληνός, Βενέτης Μπούρας, Πηνελόπη Ράλλη
και Αλέκος Φωταρούδης. n
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ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ
ΜΟΝΙΜΗ ΕΚΘΕΣΗ με
πέντε ενότητες που φωτίζουν όψεις του πολιτισμού
που αναπτύχθηκε στη
Μακεδονία από την αυγή
της Προϊστορίας έως την
ύστερη αρχαιότητα:
- Η ζωή στην προϊστορική
Μακεδονία
- Προς τη γένεση των
πόλεων
- Στη Μακεδονία από τον
7ο αι. π.Χ. ως την ύστερη
αρχαιότητα
- Θεσσαλονίκη, Μακεδονίας μητρόπολις
- Ο Χρυσός των Μακεδόνων, Αρχαιολογικό Μουσείο, Θεσσαλονίκη.
ΜΟΝΙΜΗ ΕΚΘΕΣΗ, με
θέμα «Ανάδειξη της αθλητικής ιστορίας και του
ολυμπιακού πνεύματος.
Ολυμπιακοί Αγώνες»,
Ολυμπιακό Μουσείο (3ης
Σεπτεμβρίου & Αγ. Δημητρίου), Θεσσαλονίκη.
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
«Η Όπερα της Πεντάρας»
των Μπ. Μπρεχτ – Κούρτ
Βάιλ, σε σκηνοθεσία Θέμη
Μουμουλίδη 6, 7 & 8
Ιουλίου 2009, Θέατρο Δάσους, Θεσσαλονίκη.

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
«Λυσιστράτη» του Αριστοφάνη, σε σκηνοθεσία
Θύμιου Καρακατσάνη, 9 &
10 Ιουλίου 2009, Θέατρο
Δάσους, Θεσσαλονίκη.

ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ των μελών της Μονάδας
Πολιτιστικής Επικοινωνίας του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, με τίτλο «Η άλλη ματιά»
Μάιος - Ιούλιος 2009, Κρατικός Αερολιμένας Θεσσαλονίκης ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (αίθουσα αναμονής επιβατών), Θεσσαλονίκη.

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ «Ο Κατά Φαντασίαν
Ασθενής» του Μολιέρου
σε σκηνοθεσία Γιάννη
Μπέζου, 13 & 14 Ιουλίου
2009, Θέατρο Δάσους,
Θεσσαλονίκη.
ΣΥΝΑΥΛΙΑ της Άννας Βίσση, 2 Ιουλίου 2009, θέατρο
Γης, Θεσσαλονίκη.
ΣΥΝΑΥΛΙΑ της ΚΟΘ με
τον κιθαρίστα των Europe,
Kee Marcello. “The Final
Countdown Symfony”, 9
Ιουλίου 2009, θέατρο Γης,
Θεσσαλονίκη.
ΣΥΝΑΥΛΙΑ της Giusy
Ferreri, 14 Ιουλίου 2009,
θέατρο Γης, Θεσσαλονίκη.

ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ του Δημήτρη Κουκούδη 1
Ιουνίου – 30 Αυγούστου 2009, γκαλερί Παπατζίκου
(Αγ. Αντωνίου 26), Βέροια.

ΣΥΝΑΥΛΙΑ των James, 17
Ιουλίου 2009, θέατρο Γης,
Θεσσαλονίκη.
ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΘΑΣΟΥ 2009
ΔΕΠΟΤΑΘ 24 Ιουνίου – 27
Σεπτεμβρίου 2009, Θάσος.

ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ του Μάριου Βουτσινά, με
τίτλο «Ευρήματα», 21 Ιουνίου – 15 Αυγούστου 2009,
αίθουσες εκθέσεων τέχνης Κέντρου Μεσογειακών
Ψηφιδωτών Δίου (όπισθεν Αρχαιολογικού Μουσείου), Δίον.

ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ του Jurgen Ferdinand
Schlamp, 4 Ιουνίου – 15 Ιουλίου 2009, Ινστιτούτο
Goethe (Βασ. Όλγας 66), Θεσσαλονίκη.

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

ΕΚΘΕΣΗ του Ανδρέα Βούσουρα, με τίτλο «Time is
on my side» (3 video, 2 εγκαταστάσεις και επιτοίχιες κατασκευές), 15 Μαΐου – 27 Ιουνίου 2009, γκαλερί Tin-T (Χρυσ. Σμύρνης 13), Θεσσαλονίκη.

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
• ΕΚΘΕΣΗ «Πανόραμα Σύγχρονης Ελληνικής Χαρακτικής», 18 Ιουνίου- 12 Σεπτεμβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Θεσσαλονίκης (περιοχή Άνω Τούμπα)
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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.
ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ με τίτλο «Το
Άλλο Μισό», 30 καλλιτέχνες από διαφορετικές γενιές και
με διαφορετικά εκφραστικά μέσα (ζωγραφική, χαρακτική,
φωτογραφία, κατασκευή στο χώρο), 10 Ιουνίου – 10 Ιουλίου
2009, ταυτόχρονα σε TETTIX ART GALLERY (Τσιμισκή-Διαλέττη 3) και VLASSIS ART.COM (Βεροίας 6, Άνω Λαδάδικα), Θεσσαλονίκη.

ΕΚΘΕΣΗ με τίτλο «Rodchenko & Popova: Ορίζοντας τον Κονστρουκτιβισμό» («Rodchenko &
Popova: Defining Constructivism»), με έργα από
τη συλλογή Κωστάκη, 24 Ιουνίου - 20 Σεπτεμβρίου 2009, Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης,
Μονή Λαζαριστών, Θεσσαλονίκη.

ΜΟΝΙΜΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ στο Λευκό
Πύργο, από 1 Σεπτεμβρίου 2008:
Ισόγειο: «Ο χώρος και ο χρόνος»
1ος όροφος: «Θεσσαλονίκη- Μεταμορφώσεις»
2ος όροφος: «Μνημεία και ιστορία»
3ος όροφος: «Πατρίδα των ανθρώπων»
4ος όροφος: «Στους δρόμους του εμπορίου»
5ος όροφος: «Το τερπνόν μετά του ωφελίμου»
6ος όροφος: «Γεύσεις»

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ «Ο Προεστός του Χωριού» του Σπυρίδωνος Περεσιάδη, από 7 Ιουλίου
2009, ΚΘΒΕ, Υπαίθριο Θέατρο της Μονής Λαζαριστών, Θεσσαλονίκη.

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ «Τρωάδες» του Ευριπίδη,
2, 3 & 4 Ιουλίου 2009, ΚΘΒΕ, Θέατρο Δάσους, Θεσσαλονίκη.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ
ΕΚΘΕΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ με τίτλο «EPISODE
02: MOVING SURFACES
GENERATE PUBLIC
SPACE» και αφορμή
τον επανασχεδιασμό της
κεντρικής Πλατείας του
Δήμου Θέρμης, 23 Ιουνίου – 25 Ιουλίου 2009,
στο χώρο του The Archive
(Μητροπόλεως 127), Θεσσαλονίκη.
ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ με
τίτλο «3ο International
Summer School on
Nanosciences &
Nanotechnologies», 11
– 17 Ιουλίου 2009, Διατμηματικό Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών
«Νανοεπιστήμες & Νανοτεχνολογίες – Ν&Ν»,
Τμήμα Φυσικής ΑΠΘ,
Θεσσαλονίκη.
5ο TIF BUSINESS
FORUM, με τίτλο «Άμεσες Ξένες Επενδύσεις:
Αδράξτε την Ευκαιρία την
Εποχή της

ΣΥΜΠΟΣΙΟ με τίτλο «2ο
International Symposium on
Flexible Organic Electronics
(IS-FOE09)», 8 – 10 Ιουλίου
2009, Διατμηματικό Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών «Νανοεπιστήμες & Νανοτεχνολογίες
– Ν&Ν», Porto Carras Hotel, Ν.
Μαρμαράς, Χαλκιδική.

ΣΥΝΕΔΡΙΟ με τίτλο «6ο
International Conference
on Nanosciences &
Nanotechnologies – NN09», 13
– 15 Ιουλίου 2009, Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών «Νανοεπιστήμες &
Νανοτεχνολογίες – Ν&Ν», Τμήμα
Φυσικής ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη.
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Ο ΥΣΤΕΡΟΑΡΧΑΪΚΟΣ ΝΑΟΣ
ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΝΤΙΓΟΝΙΔΩN

Προοπτικές για τη διάσωση και την ανάδειξή του
Επιμέλεια: Γιώργος Καραδέδος, αρχιτέκτων – αρχαιολόγος, αναπλ. καθηγητής ΑΠΘ
2

Αυτοκράτορας (Ανδριανός;)

Αυτοκράτορας (Ανδριανός;)

Θεά Ρώμη

Δίας Αιγίοχος

Ο αρχαϊκός ναός της Θεσσαλονίκης αποκαλύφθηκε για πρώτη φορά το 1936 σε οικόπεδο στη διασταύρωση των οδών Κρυστάλλη και Διοικητηρίου
στη Θεσσαλονίκη κατά την εκσκαφή θεμελίων για
την ανέγερση μονοκατοικίας (Εικ. 1). Τα ερείπια
του ναού θάφτηκαν κάτω από τη μονοκατοικία
και η θέση του ξεχάσθηκε, καθώς δε σώθηκαν
ημερολόγια της ανασκαφής ή κάποια σχεδιαστική τεκμηρίωση. Τα εξαιρετικής ποιότητας και πολυάριθμα αρχιτεκτονικά μέλη του μεταφέρθηκαν
στην αυλή της Ροτόντας από όπου, άλλα διασκορπίσθηκαν στην πόλη και άλλα μετά από πολλές
περιπέτειες κατέληξαν στο αρχαιολογικό μουσείο
της Θεσσαλονίκης (1).
Ο καθηγητής Γ. Μπακαλάκης(2), ο οποίος μελέτησε τα αρχιτεκτονικά μέλη τόνισε τη σπουδαιότητα
αυτού του σημαντικού μνημείου για τις λατρείες
της πόλης. Πιστεύοντας, σύμφωνα με την άποψη
που επικρατούσε εκείνη την εποχή, ότι η Θεσσαλονίκη, η οποία κτίσθηκε από τον Κάσσανδρο το
316 π.Χ., ταυτίζεται με τον αρχαιότερο οικισμό της
Θέρμης ο οποίος είχε αρχαϊκή φάση, διατύπωσε
την άποψη ότι πρόκειται για ναό του Διονύσου,
ο οποίος διαλύθηκε και ξαναστήθηκε στην ίδια
θέση στον 1ο μ.Χ. αιώνα, όπως προκύπτει από
την ύπαρξη αρχιτεκτονικών γραμμάτων αυτής της
εποχής επάνω στα αρχιτεκτονικά μέλη..
n Η κατεδάφιση
Το 2000 κατεδαφίστηκε η μονοκατοικία στο παραπάνω οικόπεδο για να κτισθεί πολυώροφη οικοδομή. Η ανασκαφή, η οποία πραγματοποιήθηκε
από την ΙΣΤ’ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών
Αρχαιοτήτων, ξανάφερε στο φως το νοτιοανατολικό τμήμα της κρηπίδας του ναού τέσσερα αγάλματα των ρωμαϊκών χρόνων και πλήθος θραυσμάτων
αρχιτεκτονικών μελών, αρκετά από τα οποία κόλλησαν με αυτά που φυλάσσονταν στο Αρχαιολογικό
Μουσείο Θεσσαλονίκης. Ο υπόλοιπος ναός συνεχίζει δυτικά κάτω από την πλατεία Αντιγονιδών και
συγκεκριμένα στη θέση που σήμερα παρκάρουν
παράνομα αυτοκίνητα.
Από τη διεξοδική μελέτη των ανασκαφικών δεδομένων(4), των αρχιτεκτονικών μελών και της κρηπίδας του ναού και με δεδομένο ότι σήμερα ξέρουμε ότι η Θεσσαλονίκη δεν ταυτίζεται με τη Θέρμη,
η οποία βρίσκονταν προς το Καραμπουρνάκι, οδηγούμαστε με βεβαιότητα στο συμπέρασμα ότι ο
υστεροαρχαϊκός ναός της Θεσσαλονίκης αποτελεί
ανασύνθεση από αρχιτεκτονικά μέλη που προέρχονται από δύο τουλάχιστον αρχαϊκά μνημεία, τα
οποία μεταφέρθηκαν από άλλη περιοχή στο χώρο
των Ιερών της Θεσσαλονίκης, δίπλα στο Σαραπείο,
στον 1ο μ.Χ. αιώνα, για να φιλοξενήσουν λατρεία
αυτοκρατόρων, Δία Αιγιόχου και Θεάς Ρώμης,
όπως προκύπτει από τα τέσσερα αγάλματα που
βρέθηκαν μέσα στο ναό. Σε αρκετά από τα αρχιτεκτονικά μέλη διακρίνονται επεμβάσεις από τους
ρωμαίους τεχνίτες για να τα προσαρμόσουν στην
ανασύνθεση του ναού, ενώ τα τμήματα τα οποία έλλειπαν ανακατασκευάσθηκαν ως πιστά αντίγραφα
των αυθεντικών. Με αυτά τα δεδομένα ο ναός της
Θεσσαλονίκης θα πρέπει να συμπεριληφθεί στην
κατηγορία των «περιπλανώμενων ναών», η οποία
αριθμεί αρκετά παραδείγματα κυρίως από την
Αττική, περίπου στην ίδια περίοδο, για πολιτικούς
λόγους.

n Το σενάριο της Αίνειας
Ο καθηγητής Ε. Βουτυράς(5) υποστήριξε ότι ο ένας
από τους ναούς από τους οποίους μεταφέρθηκαν
αρχιτεκτονικά μέλη στη Θεσσαλονίκη θα μπορούσε
να βρίσκεται στην Αίνεια (δίπλα στη Μηχανιώνα),
όπου τεκμηριωμένα από αρχαίες πηγές (Διονύσιος Αλικαρνασσεύς)(6) υπήρχε αρχαϊκός ναός της
Αφροδίτης. Είναι πολύ πιθανό οι Θεσσαλονικείς,
για να εξευμενίσουν τον Οκταβιανό (θετό γιό του
Ιουλίου Καίσαρα), ο οποίος στο Άκτιο νίκησε τον
Αντώνιο, με το μέρος του οποίου είχαν ταχθεί, να
μετέφεραν το λαμπρό ναό της Αφροδίτης από την
Αίνεια στη Θεσσαλονίκη, όπου λατρεύτηκε ο Ιούλιος Καίσαρας στο ναό της μυθικής προγόνου του
Αφροδίτης μητέρας του Αινεία, γενάρχη του γένους
των Ιούλων. Άσχετα από την ορθότητα αυτής της
άποψης, γεγονός είναι ότι στη ρωμαϊκή περίοδο ο
μεταφερμένος ναός φιλοξένησε λατρεία αυτοκρατόρων, Διός Αιγιόχου και Θεάς Ρώμης.
Από τον αρχαϊκό ναό της Θεσσαλονίκης, όπως
αυτός ανασυντέθηκε στη ρωμαϊκή εποχή, σώζονται η υψηλή βαθμιδωτή κρηπίδα και πλήθος από
αρχιτεκτονικά μέλη (κιονόκρανα, βάσεις κιόνων,
θραύσματα κιόνων, τμήματα γείσων με ιωνικά ωά,
υδρορροή σε μορφή λεοντοκεφαλής και πολλά
θραύσματα από το κατάκοσμο περιθύρωμα της
ανατολικής θύρας.
Παρά την αποσπασματική αποκάλυψη της κρηπίδας γνωρίζουμε το πλάτος του ναού, το οποίο είναι
13,35 μέτρα, όχι όμως και το μήκος του, καθώς ο
ναός επεκτείνεται κάτω από την πλατεία.
Με τα στοιχεία που διαθέτουμε μέχρι σήμερα και
τις πληροφορίες που αντλούμε από το ανασκαμμένο τμήμα της κάτοψης του ναού, επιχειρήθηκε
η γραφική αναπαράσταση της μορφής του, όπως
αυτή ήταν στη ρωμαϊκή εποχή, και φυσικά με αρκετές παραδοχές, καθώς η ανασκαφή του μνημείου
δεν έχει ολοκληρωθεί(7).
n Ο ναός
Ο ναός είναι εν παραστάσει, περίπτερος, εξάστυλος. Δεν γνωρίζουμε τον αριθμό των κιόνων στις
μακριές όψεις καθώς είναι άγνωστο ακόμη το
συνολικό μήκος του. Το καθαρό ύψος των κιόνων

ξεπερνά τα 7 μέτρα, ενώ το συνολικό ύψος του ναού
έφθανε τα 14 μέτρα.
Η ανασύνθεση του ναού, όπως ήδη αναφέρθηκε
πραγματοποιήθηκε στον 1ο μ.Χ. αιώνα. Το ένα από
τα δύο μνημεία από τα οποία μεταφέρθηκαν αρχιτεκτονικά μέλη στη Θεσσαλονίκη, χρονολογείται με
βάση τα στυλιστικά στοιχεία, στο τέλος του 6ου π.Χ.
αιώνα. Το δεύτερο μνημείο χρονολογείται στις αρχές του 5ου π.Χ. αιώνα.
Η αποσπασματική αποκάλυψη του αρχαϊκού της
Θεσσαλονίκης, η κάλυψη σημαντικού τμήματός του
από την πλατεία Αντιγονιδών και η μη απαλλοτρίωση του οικοπέδου, που καθιστούν, προς το παρόν,
αδύνατη την αναστήλωσή του “in situ”, οδήγησαν
το 1966 στην απόφαση τα ταυτισμένα αρχιτεκτονικά μέλη του να εκτεθούν στο αρχαιολογικό μουσείο
της Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της επανέκθεσής
του, με τέτοιο τρόπο ώστε ο επισκέπτης να τα αντιλαμβάνεται με συνθήκες όσο γίνεται πιο κοντινές
σε αυτές που τα αντιλαμβανόταν ο αρχαίος επισκέπτης του ναού.
Με βάση αυτό το σκεπτικό, επιχειρήθηκε(8), μέσα
στην περιορισμένων διαστάσεων αίθουσα του
μουσείου, ένα είδος μερικής αποκατάστασης του
ανατολικού τμήματος ναού, το οποίο ταυτίζεται
με το ανασκαμμένο τμήμα του, χρησιμοποιώντας
τα αυθεντικά αρχιτεκτονικά μέλη και μικρής κλίμακας ανακατασκευές. Αυτός ο τρόπος έκθεσης,
παρόλο που αναδεικνύει ως ένα βαθμό τις αξίες
του μνημείου, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να
θεωρηθεί ως αναστήλωσή του, η οποία προϋποθέτει την ανάδειξη του μνημείου μέσα στο ίδιο του το
περιβάλλον. Γι’ αυτό και προτάθηκε ως προσωρινή
λύση, έως ότου ολοκληρωθεί η ανασκαφή του και
πραγματοποιηθεί η ανάδειξη και η αναστήλωσή του
“in situ”, όπως επιβάλλουν οι Διεθνείς Χάρτες για
την αποκατάσταση των Μνημείων.
n Η πρωτοβουλία για αναστήλωση
Οι σκέψεις αυτές, σε συνδυασμό με τη μοναδικότητα του μνημείου, οδήγησαν στην πρωτοβουλία,
από πλευράς Τμήματος Αρχιτεκτόνων του Α.Π.Θ.,
να γίνει έρευνα εάν υπάρχει η δυνατότητα να ολοκληρωθεί η αποκάλυψη του ναού και να πραγματο-
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ποιηθεί η αναστήλωσή του χωρίς να θιγεί καθόλου
η λειτουργία της πλατείας Αντιγονιδών.
Αποτέλεσμα αυτής της έρευνας ήταν η σχεδιαστική
πρόταση, σύμφωνα με την οποία η πλατεία Αντιγονιδών διαμορφώνεται σε δύο επίπεδα, το σημερινό
και το αρχαίο. Μικρό τμήμα της οδού Διοικητηρίου
και της πλατείας Αντιγονιδών μπορεί να διαμορφωθεί σε αερογέφυρα για να δοθεί η δυνατότητα
να παραμείνει ο ναός ορατός στο σύνολό του και
να αναστηλωθεί. Στα σόκορα των όμορων στο υπό
απαλλοτρίωση οικόπεδο πολυκατοικιών μπορούν
να τοποθετηθούν γιγαντοαφίσες με πληροφόρηση για το μνημείο, η ολοκλήρωση της μορφής του
οποίου, εκτός από την αναστήλωση, μπορεί να
επιτυγχάνεται με ολογράμματα. Η λύση αυτή είναι
άκρως ενδιαφέρουσα καθώς δίνεται η δυνατότητα
στην καρδιά της ελληνιστικής, ρωμαϊκής και βυζαντινής Θεσσαλονίκης να ξεπροβάλλει αναστηλωμένος ένας αρχαϊκός ναός, του οποίου οι διαστάσεις και
οι αξίες μπορούν άνετα να ανταγωνιστούν το μέγεθος
και το πλήθος των σύγχρονων πολυκατοικιών.

πολυώροφου πάρκινγκ, γεγονός που όχι μόνο δεν
αναδεικνύει τις αξίες του αλλά αποτελεί την πλήρη
απαξίωσή του. Η μεγάλη ιστορική, αρχαιολογική
και καλλιτεχνική αξία του αρχαϊκού ναού της Θεσσαλονίκης και οι ιδιαιτερότητές του επιβάλλουν να
τύχει ιδιαίτερης μεταχείρισης για να μην έχει την
τύχη τόσων άλλων μνημείων τα οποία σκεπάσθηκαν
από τόνους μπετόν. Η Θεσσαλονίκη με την πλούσια
ιστορία και το ένδοξο παρελθόν, έχει καταντήσει
μία πόλη εξαιρετικά φτωχή σε μνημεία. Δεν πρέπει
να γίνει φτωχότερη με το θάψιμο ενός ακόμη μνημείου της, για τη διάσωση του οποίου το οικονομικό
κόστος είναι πολύ μικρό και το κοινωνικό κόστος
ανύπαρκτο σε σχέση με το παράδειγμα της Λάρισας, η οποία κατεδάφισε κατοικημένες πολυκατοικίες για την αποκάλυψη του αρχαίου θεάτρου της. Η
Θεσσαλονίκη, η σημαντικότερη πόλη της Βόρειας
Ελλάδας και των Βαλκανίων έχει το δικαίωμα και
την υποχρέωση, κατά το πρότυπο της Λάρισας, να
διεκδικήσει τη σωτηρία αυτού του μνημείου και την
ένταξή του σε ευρωπαϊκά ή εθνικά προγράμματα.

n Οι… εναλλαγές των αποφάσεων
Η αρχική απόφαση του Κεντρικού Αρχαιολογικού
Συμβουλίου, λίγο μετά την ανασκαφή του μνημείου, το 2002, ήταν να απαλλοτριωθεί το οικόπεδο
στο οποίο βρίσκεται και να προχωρήσει η ανάδειξή του. Αργότερα η απόφαση αυτή αναθεωρήθηκε
και αποφασίσθηκε να διατηρηθεί στο υπόγειο της
υπό ανέγερση πολυκατοικίας. Ο σχετικός φάκελος
με τη μελέτη για την ανέγερση της πολυκατοικίας
υποβλήθηκε και πάλι στο ΚΑΣ, με θετική εισήγηση
της αρμόδιας Εφορείας.
Ωστόσο το 2007, μετά από κινητοποίηση φορέων
της πόλης, στα μέλη του οποίου παρουσιάστηκε η
πρόταση του Τμήματος Αρχιτεκτόνων του Α.Π.Θ.,
απέρριψε την πρόταση ανέγερσης πολυκατοικίας
και εισηγήθηκε ομόφωνα την απαλλοτρίωση του
οικοπέδου και την ανάδειξη του μνημείου “in situ”.
Σήμερα, δύο χρόνια μετά τη γνωμοδότηση του ΚΑΣ,
η απαλλοτρίωση, η οποία αποτελεί την προϋπόθεση για τη διάσωση του μνημείου, δεν έχει προχωρήσει και υπάρχει ο κίνδυνος αυτό το μοναδικό για
την πόλη μας μνημείο να καταχωθεί στα υπόγεια

n Τελευταία εξέλιξη
Μετά από τη σύνταξη και την παράδοση για δημοσίευση αυτού του άρθρου συνήλθε στις 06-05-2009
η Επιτροπή Απαλλοτριώσεων του ΥΠ.ΠΟ., η οποία
έκρινε ότι δε συντρέχουν λόγοι ανάκλησης της γνωμοδότησης του ΚΑΣ σύμφωνα με την οποία το οικόπεδο απαλλοτριώνεται ή εξαγοράζεται απευθείας
«με σκοπό την προστασία και τη μελλοντική ανάδειξη του μνημείου και την απόδοσή του στο ευρύτερο
κοινό. Επιπροσθέτως, η ανάδειξη του μνημείου να
συνοδευτεί από λειτουργίες στο άμεσο περιβάλλον
του (πωλητήριο, αναψυκτήριο) που θα επιτρέπουν
τη διαρκή ανθρώπινη παρουσία, την επισκεψιμότητα
του μνημείου και την προστασία του».
Η εξέλιξη αυτή αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για
τη διάσωση του αρχαϊκού ναού, όμως, καθώς τόσο
το ΚΑΣ όσο και η Επιτροπή Απαλλοτριώσεων είναι
όργανα γνωμοδοτικά, η διάσωση του μνημείου θα
επιτευχθεί οριστικά όταν ο Υπουργός Πολιτισμού
υπογράψει την απόφαση για την απαλλοτρίωση του
οικοπέδου.
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ΕΙΚΟΝΕΣ
1. Τομή κατά μήκος της Πλατείας Αντιγονιδών.
Πρόταση ολοκλήρωσης της μορφής του αναστηλωμένου ναού με χρήση ολογράμματος.
2. Τα αγάλματα που βρέθηκαν στον υστρεοαρχαϊκό
ναό της Θεσσαλονίκης.
3. Γενική άποψη της ανασκαφής στο οικόπεδο στη
διασταύρωση των οδών Κρυστάλλη και Διοικητηρίου (Αρχείο Α. Τασιά).
4. Γενική άποψη της Πλατείας Αντιγονιδών. Επάνω
δεξιά διακρίνεται το κενό οικόπεδο όπου αποκαλύφθηκε ο ναός.
5. Κάτοψη της Πλατείας Αντιγονιδών στο επίπεδο
της ρωμαϊκής εποχής. Πρόταση αποκάλυψης και
αναστήλωσης του ναού.
6. Κάτοψη της πλατείας Αντιγονιδών. Υπάρχουσα κατάσταση. Με κόκκινη γραμμή δηλώνονται οι μικρομετακινήσεις που απαιτούνται για την αποκάλυψη
του ναού χωρίς να θιγεί η λειτουργία της πλατείας.
7. Βάσεις κιόνων: α. Σαμιακού τύπου, από το μνημείο
του τέλους του 6ου π.Χ. αιώνα και β. Εφεσιακού τύπου από το μνημείο των αρχών του 5ου π.Χ. αιώνα.
8. Λεοντοκέφαλη υδρορροή από τη σίμη του ναού.
9. Γενική άποψη της αίθουσας του μουσείου με τα
εκθέματα του ναού.
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ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΙΑΚΗ ΝΗΣΙΔΑ ΤΗΣ ΔΕΘ
του δρ. Αριστείδη Μάζη
Η είδηση δημοσιεύτηκε στο τεύχος 1ης Απριλίου
του «Τεχνογραφήματος» ως πρωταπριλιάτικο
αστείο («Εκθεσιακό νησί με υπογραφή Φόστερ
αποκτά η Θεσσαλονίκη»). Τελικά, όμως, βρισκόταν πιο κοντά στην πραγματικότητα από ότι φανταζόμασταν, αφού η σχετική πρόταση έχει ήδη
προϊστορία 40 ετών. Την υπενθύμιση έκανε με
επιστολή του στο «Τ» ο δρ Αριστείδης Μάζης.
«Η εκθεσιακή νησίδα που παρουσίασες στο τεύχος της 1ης Απριλίου ούτε πρωταπριλιάτικο αστείο
είναι, ούτε πρωτοπροτάθηκε από “κουτόφραγκους”! Η ιδέα έχει ήδη ιστορία σαράντα χρόνων,
αφού υποβλήθηκε στον πολεοδομικό διαγωνισμό
που προκήρυξε το 1970 o Δήμος Θεσσαλονίκης
για την αναδιαμόρφωση του παραλιακού μετώπου της πόλης και μάλιστα τιμήθηκε με ένα από
τα δύο ανώτερα ισότιμα βραβεία. Παρουσιάστηκε
επίσης στο τεύχος 217 του Τεχνογραφήματος [1
Απριλίου 2002]», υπογραμμίζεται στην επιστολή
του κ.Μάζη.
Κατά τον ίδιο, ευτυχή συγκυρία για τη δημιουργία
ενός έργου αυτού του τύπου αποτελεί το γεγονός
ότι «υπάρχει ήδη ο μήκους 1.300μ κυματοθραύστης ως ραχοκοκαλιά της. Πάνω του βρίσκονται
πολλά μπλόκια, έτοιμα για χρήση σε νέα κρηπιδώματα». Παράλληλα, «η νησίδα απέχει μόλις
195μ από την πρώτη προβλήτα του λιμένα, 400
από το ναυτιλιακό σταθμό, 500 από τον πυκνότερο
λεωφορειακό κόμβο της πόλης (πλατεία Ελευθερίας), 900 από το μετρό, 1.100 από το σιδηροδρομικό σταθμό, 1.800 από το σταθμό υπεραστικών
λεωφορείων. Εφικτό είναι να εξυπηρετείται από
το σιδηροδρομικό δίκτυο του λιμένα, από τη νέα
λεωφόρο που τον συνδέει κατευθείαν με την περιφερειακή, την εθνική (ΠΑΘΕ) και την Εγνατία, και
από την ακτοπλοϊκή γραμμή κατά μήκος της πα-

ραλίας προς το αεροδρόμιο και τα παραθαλάσσια
θέρετρα του Θερμαϊκού, της οποίας η λειτουργία
διαρκώς αναβάλλεται, διότι δεν είναι οικονομικά
βιώσιμη. Μόνο η νησίδα ως αφετηρία της διαδρομής και ο υπό ανέγερση νέος αεροσταθμός
ως κατάληξη, όπου το ακτοπλοϊκό σκάφος μπορεί
να προσεγγίζει μέσω της τάφρου του Ανθεμούντα
[βλέπε Τεχνογράφημα 15 Φεβρ. 2005] εξασφαλίζει αρκετούς επιβάτες, επομένως από ρομαντική
ιδέα την κάνει ρεαλιστική».
Ο κ.Μάζης επισημαίνει ακόμη ότι τα έσοδα και τα
αναπτυξιακά οφέλη για τον ΟΛΘ θα ήταν μεγάλα
σε περίπτωση δημιουργίας της νησίδας, η οποία
θα μπορούσε παράλληλα να λειτουργήσει ως
«κατάλληλος τόπος για λούνα παρκ, ναυταθλητικές εγκαταστάσεις, μαρίνα, ναυτικό μουσείο,
ενυδρείο, μουσείο και ηχοθέαμα της ιστορίας
της Θεσσαλονίκης, για άλλες εγκαταστάσεις που
προσφέρουν πρόσθετα κίνητρα, για τουριστικές
επισκέψεις, σχολικές εκδρομές και συνέδρια».
Ο επιστολογράφος υπενθυμίζει ότι τα λιμάνια τους
διάλεξαν -για να τα αναδείξουν σε νέα χωρόσημα

τους- πόλεις όπως το Μπιλμπάο και η Γένοβα,
ενώ εκθεσιακές νησίδες κατασκεύασαν πόλεις
όπως η Οσάκα και το Χονγκ Κονγκ και τώρα κατασκευάζει η Μόσχα, κάτι που από καιρό ανέδειξαν
σε μόδα πολλές αραβικές χώρες.
«Συνολικά, η νησίδα -ιδίως αν ευτυχήσει μέσω
έντεχνου σχεδιασμού να αξιοποιήσει το περιρρέον πληθωρικό τοπίο και να δημιουργήσει αρχιτεκτονική κομψότητα στα χερσαία και πλωτά
κτιριακά κελύφη της- μπορεί να αναδειχθεί σε
φαντασμαγορική ψυχαγωγική πόλη, στα πρότυπα του Tivoli, ζωντανή μέρα-νύχτα ολοχρονίς, όχι
μόνο στις εκθεσιακές περιόδους. Σε ένα αεροπλανοφόρο της αναψυχής, του εμπορίου και της
κουλτούρας, αραγμένο στο μυχό του Θερμαϊκού,
στο ψυχολογικό κέντρο της Θεσσαλονίκης, εκεί
ακριβώς όπου εστιάζονται τα βλέμματα από την
παραλία, το Επταπύργιο, την Τριανδρία, το Πανόραμα, το Χορτιάτη, το Ωραιόκαστρο. Επίσης και το
αντίστροφο, η θέα της αμφιθεατρικής πόλης από
τη νησίδα, θα είναι συναρπαστικό», σημειώνει ο
συνάδελφος. n

ΣΥΝ …2,5 ΕΛΛΑΔΕΣ ΩΣ ΤΟ 2020
ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΥΨΗΛΩΝ «ΣΤΑΝΤΑΡΤ»
ΣΤΗΝ ΕΕ
Κατά σχεδόν 2,5 ...Ελλάδες ή 26 εκατ. άτομα υπολογίζεται ότι θα αυξηθεί μέχρι το 2020 ο αριθμός
των ενήλικων εργαζομένων (άνω των 25 ετών) με
υψηλό και μεσαίο μορφωτικό επίπεδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 25.
Σε ότι αφορά τους εργαζόμενους υψηλού μορφωτικού επιπέδου, αυτοί υπολογίζεται να αυξηθούν
κατά 20 εκατ., αριθμός που αντιστοιχεί σε αύξηση
40%, σε σχέση με το 2007, με την ανοδική πορεία
να διαπιστώνεται εντονότερη μεταξύ των νέων και
των γυναικών.
Η μεγαλύτερη άνοδος αναμένεται στην Πορτογαλία και την Πολωνία, όπου η μέση ετήσια αύξηση
στην εν λόγω περίοδο εκτιμάται ότι θα “πιάσει” το
5%. Πάντως, το μεγαλύτερο ποσοστό εργαζομένων με προσόντα υψηλού επιπέδου, σε σύγκριση
με το υπόλοιπο εργατικό δυναμικό, αναμένεται να
διατηρήσει η Δανία.
Περισσότεροι κατά 6 εκατ. εκτιμάται ότι θα είναι
οι ενήλικοι με προσόντα μεσαίου επιπέδου, οι
οποίοι εκτιμάται ότι θα είναι περισσότεροι κατά 6
εκατ. μέχρι το 2020, με την Ισπανία και την Πορτογαλία να πρωταγωνιστούν.
Η Τσεχική Δημοκρατία θα εξακολουθήσει πιθανότατα να είναι η χώρα με το υψηλότερο ποσοστό
εργατικού δυναμικού μεσαίου μορφωτικού επιπέδου (στην Ευρώπη, πολλά άτομα με προσόντα
μεσαίου επιπέδου είναι απόφοιτοι προγραμμάτων
σπουδών επαγγελματικής κατεύθυνσης).
Αντίθετα, σε όλες σχεδόν τις χώρες της ΕΕ, το διαθέσιμο εργατικό δυναμικό με προσόντα χαμηλού
επιπέδου (που έχει δηλαδή ολοκληρώσει την κα-

τώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση) αναμένεται
να συρρικνωθεί, σύμφωνα με τα συμπεράσματα
της πρώτης σχετικής πανευρωπαϊκής έκθεσης,
με τίτλο “Μελλοντική προσφορά δεξιοτήτων
στην Ευρώπη: μεσοπρόθεσμη πρόγνωση έως το
2020”. Την περίληψη της μελέτης έδωσε τον Ιούνιο στη δημοσιότητα το Ευρωπαϊκό Κέντρο για
την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης
(Cedefop).
Οι διαθέσιμοι προς εργασία ενήλικες αυτής της
κατηγορίας αναμένεται να είναι το 2020 λιγότεροι
κατά 17 εκατομμύρια. Παρά τη σημαντική μείωση,
η Πορτογαλία αναμένεται να παραμείνει η χώρα
με το υψηλότερο ποσοστό εργατικού δυναμικού
με προσόντα χαμηλού επιπέδου.
Σημειώνεται ότι μακροοικονομικές προγνώσεις
του Cedefop θα επικαιροποιούνται ανά διετία,
γεγονός που θα επιτρέπει στους υπευθύνους χάραξης πολιτικής σε επίπεδο ΕΕ και κρατών μελών
να λαμβάνουν υπόψη τους τις προβλέψεις αυτές
κατά τη διαμόρφωση πολιτικών για την εκπαίδευση και την απασχόληση.
Τα αποτελέσματα της πρόγνωσης για την προσφορά δεξιοτήτων συζητήθηκαν σε συνέδριο του
Cedefop, με τίτλο «Αντιστοίχιση δεξιοτήτων και
θέσεων απασχόλησης: προβλέποντας τις ανάγκες για δεξιότητες σε δύσκολους καιρούς», που
πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη, στις 11-12
Ιουνίου. n
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ΣΤΑΘΕΡΗ Η ΕΠΙΒΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ
ΤΟΥ ΟΑΣΘ ΠΕΡΥΣΙ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
ΑΠΟ ΜΗΧΑΝΗΣ ΚΑΙ
ΕΝ ΠΛΩ ΣΥΜΠΟΣΙΟ
Εργαστήριο, 27 /07 - 11 /08

Στα επίπεδα του 2007, με οριακή μόνο κάμψη,
της τάξης του 0,43%, κινήθηκε πέρυσι η συνολική
επιβατική κίνηση μέσω λεωφορείων του ΟΑΣΘ,
ενώ η μέση ετήσια πληρότητα σε όλες τις λεωφορειακές γραμμές αυξήθηκε το 2008 και ανήλθε
σε 41,89%, έναντι 40,71% πρόπερσι και 35,19%
το 2003.
Η μικρή κάμψη της κίνησης το 2008 αποδίδεται
στη μείωση (κατά 4,6%) του αριθμού των δρομολογίων κατά μήκος της Οδού Εγνατία, της Μοναστηρίου, της περιοχής της Διεθνούς Έκθεσης, του
ΑΠΘ και της περιοχής του Νέου Σταθμού, εξαιτίας
κυρίως των εργοταξίων του μετρό, της κατάργησης της λεωφορειολωρίδας και καθυστερήσεων
διέλευσης από τη σημαντική αυτή κεντρική περιοχή της Θεσσαλονίκης.
Σημειώνεται ότι υπήρξε και ένα διάστημα 10-15
ημερών στα τέλη του έτους, κατά το οποίο η κάμψη στα δρομολόγια υπήρξε μεγάλη, λόγω γεγονότων, πορειών διαμαρτυρίας και της κοινωνικής
αναταραχής που σημειώθηκε.
Από την άλλη πλευρά, η επιβατική κίνηση σε αρκετές περιαστικές και γραμμές που δε διασχίζουν
την Εγνατία, αυξήθηκε σημαντικά, λόγω της προσπάθειας που καταβλήθηκε από το Σ.Α.Σ.Θ. και τον
Ο.Α.Σ.Θ. για τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των
περιφερειακών Δήμων, την τροποποίηση διαδρομών για κάλυψη νέων περιοχών και τη δημιουργία
νέων γραμμών για τη σύνδεση εμπορικών χρήσεων
γης. Το παραπάνω εξισορρόπησε τελικά την κατάσταση.
Από το 2003 ως το 2008 η συνολική αύξηση στην επιβατική κίνηση ανήλθε σε 32% (από 134 εκατομμύρια
επιβάτες έφθασε στους 177 εκατομμύρια επιβάτες)
Οι γραμμές με τη μεγαλύτερη επιβατική κίνηση
για το 2008 (δηλαδή οι δημοφιλέστερες) ήταν οι
εξής: Νο 3 «ΙΚΕΑ-Ν.Σ.Σ.» με 12.133.991 επιβάτες
(έναντι 11.843.190 το 2007), Νο 31 «ΒΟΥΛΓΑΡΗΚΤΕΛ» με 10.755.718 επιβάτες (έναντι 11.376.601
το 2007), Νο 10 «ΧΑΡΙΛΑΟΥ-Ν.Σ.Σ.» με 10.237.311
επιβάτες (έναντι 10.571.345 το 2007), Νο 14 «ΑΝΩ
ΤΟΥΜΠΑ-Ν.Σ.Σ.» με 8.665.396 επιβάτες (έναντι
9.034.503 το 2007), Νο 5 «Ν.ΚΡΗΝΗ-ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ»
με 7.890.801επιβάτες (έναντι 7.839.408 το 2007),
Νο 12 «Κ.ΤΟΥΜΠΑ-ΚΤΕΛ» με 6.799.018 επιβάτες
(έναντι 6.432.562 το 2007), Νο 32 «ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ» με 6.785.093 επιβάτες (έναντι
6.968.222 το 2007) και Νο 27 «ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ» με 6.222.056 επιβάτες (έναντι
6.347.209 το 2007).
Ως προς τις μεταβολές στην επιβατική κίνηση
μεταξύ των ετών 2007-2008, τα μεγαλύτερα ποσοστά αύξησης εντοπίζονται στις γραμμές: Νο
36 -2 «ΒΟΥΛΓΑΡΗ-ΚΤΕΛ-COSMOS» (102,73%),
Νο 89 «ΞΗΡΟΧΩΡΙ-ΚΤΕΛ» (58,04%), 78-1
«ΚΤΕΛ-ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΝΥΚΤΕΡΙΝΟ» (33,52%),
Νο 71 «Ν.Σ.Σ.-Ν.ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ» (27,90%), Νο 55
«ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ-ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ» (25,97%), Νο
78 «ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ-ΚΤΕΛ» (κανονική) (11,96%)
και Νο 55-1 «ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ-ΙΩΝΙΑ» (11,41%),
Νο 18 «ΚΟΡΔΕΛΙΟ-ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» (9,12%)
και Νο 28 «CARREFOUR-Πανεπιστήμιο» (7,04%
παρότι λειτούργησε αναδιαρθρωμένη και πλήρης
μόνο για 5 μήνες το 2008).

«Η προσπάθειά μας για ακόμη καλύτερη
αστική συγκοινωνία θα συνεχιστεί αμείωτη
και στο 2009 και στο 2010, που είναι ‘’κομβικό’’, λόγω προσθήκης νέων οχημάτων στο
στόλο του Ο.Α.Σ.Θ», σημείωσε ο πρόεδρος
του ΣΑΣΘ, Γιάννης Τόσκας και πρόσθεσε: «Θα
επιμείνουμε για νέες λεωφορειολωρίδες, νέες
γραμμές, καλύτερη αστυνόμευση, υπηρεσίες
τηλεματικής, χρήσιμες αναδιαρθρώσεις στο
κέντρο, τοπική εξυπηρέτηση στην Άνω Πόλη
και οριστική δρομολόγηση προτάσεων καθαρού στόλου και βελτίωσης συγκοινωνιών στην
επαρχία Λαγκαδά». n

ΓΕΜΑΤΑ ΤΑ ΑΣΤΙΚΑ
ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ
CARREFOUR-ΚΤΕΛ
Περισσότερους από 340.000 επιβάτες διακίνησε
μέσα σε μόλις πέντε μήνες το 2008 η νέα γραμμή
Νο 1 του ΟΑΣΘ, «CARREFOUR Ευκαρπίας – Νοσοκομείο Παπαγεωργίου – σταθμός ΚΤΕΛ «Μακεδονία».
Στο μεταξύ, μετά από συνεργασία με τους δήμους
Αμπελοκήπων και Μενεμένης, το Συμβούλιο Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΣΑΣΘ) επεξεργάστηκε και ο Ο.Α.Σ.Θ. υλοποιεί νέο πρόγραμμα με
τέσσερα (4) νέα χρήσιμα δρομολόγια μετάβασης
και επιστροφής μέσω Μενεμένης και Αμπελοκήπων.
Συγκεκριμένα: υπάρχουν πλέον δρομολόγια που
θα εξυπηρετούν πρωί και απόγευμα τους δημότες
των Δήμων αυτών (από CARREFOUR: 10:45, 11:45,
18:30 και 19:25 / από ΚΤΕΛ: 9:00, 9:50, 15:25 και
16:25) για το σταθμό ΚΤΕΛ και τα μεγάλα Νοσοκομεία στα δυτικά της πόλης. Η διαδρομή χρησιμοποιεί κεντρικές αρτηρίες των δύο Δήμων, όπως
Μ. Αλεξάνδρου, Φιλιππουπόλεως, Αριστοτέλους,
περιοχή ‘’Φιλίππου’’ κ.ά».
«Ολοκληρώνεται, με την παρέμβαση αυτή, η προσπάθεια του Σ.Α.Σ.Θ. η σπουδαία αυτή διαδημοτική γραμμή να καλύψει ολοένα και περισσότερο
ανάγκες των μετακινουμένων των δυτικών δήμων», δήλωσε ο Πρόεδρος του Σ.Α.Σ.Θ., Γιάννης
Τόσκα n

Εργαστήριο αρχιτεκτονικής σύνθεσης, υπό τον
τίτλο «Από Μηχανής», θα πραγματοποιηθεί από
τις 27 Ιουλίου έως 11 Αυγούστου, στην Αθήνα και
συγκεκριμένα στο χώρου του Μεταξουργείου.
Οι διοργανωτές του εργαστηρίου (Έτζιο Μπλαζέττι, Dave Pigram, Roland Snooks και Ιουλιέττα Ζήνδρου) παραδίδουν σεμινάρια αντίστοιχου
περιεχομένου τα τελευταία χρόνια σε διάφορα
ιδρύματα παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένων
των πανεπιστημίων Columbia της Νέας Υόρκης,
Architectural Association, Pratt Institute, SCIArc, UPenn, USC, UCLA, RMIT και Michigan.
Το θέμα του εργαστηρίου αφορά στο σχεδιασμό
και την υλοποίηση αρχιτεκτονικών εγκαταστάσεων. Πρόκειται για μια συνάντηση νεαρών σχεδιαστών, φοιτητών και επαγγελματιών, με στόχο
την παραγωγή αρχιτεκτονικού έργου ως μέσου
διεξαγωγής έρευνας επί των σύγχρονων μορφών
μεθοδολογίας αλγοριθμικής σύνθεσης και των
τεχνολογιών αυτοματοποιημένης παραγωγής.
Η μηχανοποιημένη φύση του σεμιναρίου, τόσο
σε μαθηματικό / διαγραμματικό επίπεδο, όσο και
στην υλική πραγμάτωση των εγκαταστάσεων, ενέπνευσε το όνομα «από μηχανής». Το εργαστήριο
θα λειτουργήσει υπό τη μορφή αρχιτεκτονικού
στούντιo, θα πραγματοποιηθεί στον ανανεωμένο
χώρο του Από Μηχανής Θεάτρου στο Μεταξουργείο.
Προς το παρόν, οι συγκεκριμένες μέθοδοι αλγοριθμικού σχεδιασμού χρησιμοποιούνται κατά
κύριο λόγο είτε ως διεργασίες βελτιστοποίησης
και εξορθολογισμού της κατασκευής είτε ως μέθοδοι «διακόσμησης επιφανειών» όψεων κτιριακών συνόλων που έχουν σχεδιαστεί με συμβατικά
μέσα. Σε αντιπαράθεση, το συγκεκριμένο στούντιο θα ερευνήσει τις συνθετικές δυνατότητες των
ψηφιακών τεχνολογιών και θα επικεντρωθεί στις
διαδικασίες αυτοργάνωσης του χώρου.
Οι συμμετέχοντες αναμένεται να διαμορφώσουν
και να κατασκευάσουν τις αρχιτεκτονικές τους
εγκαταστάσεις μέσω του προγραμματισμού των
κατάλληλων αλγορίθμων. Το πέρας του εργαστηρίου θα ακολουθήσει ένα εβδομαδιαίο συμπόσιο
εν πλω στο οποίο προσκεκλημένοι θα είναι τόσο
οι συμμετέχοντες του «από μηχανής» όσο και μια
επίλεκτη ομάδα αρχιτεκτόνων. Η συγκεκριμένη
πρωτοβουλία επιδιώκει να επισημοποιήσει μέσω
των πρακτικών της συνάντησης, την ακολουθία
του τρέχοντος διαλόγου γύρω από το μέλλον των
σύγχρονων μεθόδων αρχιτεκτονικής σύνθεσης
και παραγωγής.
Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Για περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ιστοσελίδα:
http://www.apomechanes.com n
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ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

ΠΡΟΣΩ ΟΛΟΤΑΧΩΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΡΙΝΑ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ
ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Στη δημιουργία μαρίνας για σκάφη αναψυχής, το
ταχύτερο δυνατό, στρέφει το ενδιαφέρον της η διοίκηση του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης,
έχοντας εξασφαλίσει και την πολιτική συνδρομή του
20 ΝΕΕΣ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ
Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης. Όπως προέκυψε
σε συνάντηση που είχαν στο λιμάνι ο Υπουργός Σταύρος Καλαφάτης με τη διοίκηση του ΟΛΘ, η μαρίνα
σχεδιάζεται να δημιουργηθεί μέχρι το 2011, στον
πρώτο προβλήτα, στο σημείο που θεωρείται «πρόσωπο» του λιμανιού προς την πόλη, και στο οποίο
παλαιότερα είχε προταθεί από ιδιώτες η δημιουργία
πλωτού πάρκινγκ. Η μαρίνα, όπως αναφέρθηκε, θα
Όλες τις άλλες πηγές ενέργειας ξεπέρασε η αιολική μπορεί να φιλοξενεί μέχρι 90 μεγάλα σκάφη ή 200
σε επίπεδο νέων εγκαταστάσεων στην Ευρωπαϊκή μικρά γιοτ. Από ένα πρώτο πρόχειρο υπολογισμό, το
Ένωση. Παγκόσμια Ημέρα Ανέμου χθες και σύμφω- κόστος κατασκευής της υπολογίζεται σε 5-6 εκατ.
να με τα επίσημα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ευρώ. Για την κατασκευή της, κυρίαρχη σκέψη είναι
αιολικής ενέργειας στο τέλος του 2008, το σύνολο να ακολουθηθεί η διαδικασία ΣΔΙΤ (Σύμπραξη Δητων αιολικών εγκαταστάσεων στην Ε.Ε. ανήλθε σε μόσιου –Ιδιωτικού Τομέα) και η χρηματοδότηση να
64.949 MW (αύξηση 15% σε σχέση με το 2007), καλυφθεί από ίδια κεφάλαια, δίχως να αποκλείεται
γεγονός που μεταφράζεται σε καθημερινή εγκατά- η αξιοποίηση και χρηματοδοτικών προγραμμάτων,
σταση 20 νέων ανεμογεννητριών. Στην πλατεία Συ- κυρίως για δημιουργία συνοδευτικών έργων υποντάγματος η ελληνική επιστημονική ένωση αιολικής δομών.
ενέργειας ενημέρωνε χθες τους πολίτες για τα οφέ- (Ελευθεροτυπία 18/6/2009)
λη που έχουμε από την καθαρή και ανεξάντλητη αιολική ενέργεια. Τα παιδιά εκλήθησαν να βοηθήσουν ΛΑΜΠΕΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΕΙΧΑΝ ΤΑ ΓΛΥΠΤΑ ΤΟΥ
στην επιτυχία (συμβολικά) του στόχου των 10.000 ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ
MW σε εγκατεστημένη ισχύ, κατασκευάζοντας με Ερευνητές του Βρετανικού Μουσείου επιβεβαίχαρτοκοπτική ανεμογεννήτριες.
ωσαν ότι τα γλυπτά του Παρθενώνα ήσαν αρχικά
(Ελευθεροτυπία 16/6/2009)
χρωματισμένα με λαμπερά χρώματα. Μια ομάδα
ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΓΗ Η ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΘ
Αποκλειστικά σε δημόσια γη και όχι σε ιδιωτική
έκταση θα μετακομίσει το διεθνές εκθεσιακό κέντρο της Θεσσαλονίκης, όπως αποφασίστηκε κατά
την πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Φορέων για
τη Μετεγκατάσταση της ΔΕΘ, της οποίας στόχος είναι να ολοκληρώσει το έργο της μέχρι τις 31 Ιουλίου.
Παράλληλα, στη σύσκεψη, υπό τον υπουργό Μακεδονίας-Θράκης, Σταύρο Καλαφάτη, αποφασίστηκε
η έναρξη διακομματικής συζήτησης, ώστε τα κόμματα να καταθέσουν τις θέσεις τους για τη χωροθέτηση, ενώ εξετάστηκαν σε πρώτη φάση τα κριτήρια
αποδοχής και αξιολόγησης των προτάσεων.
(Η Καθημερινή 18/6/2009)
ΚΙ ΟΜΩΣ: ΓΚΡΕΜΙΖΟΥΝ ΚΤΙΡΙΟ ΓΙΑ ΝΑ ΦΤΙΑΞΟΥΝ ΠΡΑΣΙΝΟ!
Την ώρα που η διεκδίκηση ελεύθερων χώρων από
τα κινήματα πόλης φουντώνει, ο δήμος παίρνει την
απόφαση να μετατρέψει ένα οικόπεδο στην καρδιά
της Αθήνας σε κοινόχρηστο χώρο πρασίνου. Ο λόγος
για ένα ακίνητο ιδιοκτησίας του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (ΝΑΤ), που βρίσκεται στη συμβολή
των οδών Βερανζέρου, Μενάνδρου και Ξούθου,
έκτασης 870 τ.μ., καθώς και ενός μικρότερου (125
τ.μ.) όμορου οικοπέδου, τα οποία με απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου πρόκειται να περάσουν άμεσα στην ιδιοκτησία του δήμου, είτε με τη διαδικασία
της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης είτε με αυτήν της
απευθείας αγοράς […]Το σχέδιο για μετατροπή του
οικοπέδου σε χώρο πρασίνου βρίσκει επίσης σύμφωνους τόσο τους επαγγελματίες της περιοχής όσο
και τους γύρω κατοίκους. «Είναι καλό να βλέπουμε
δράσεις του δήμου σε όφελος των ελεύθερων χώρων» σημειώνει ο Νίκος Μαρτέν, κάτοικος της περιοχής και μέλος του Παναττικού Δικτύου Κινημάτων
Πόλης, και συνεχίζει: «Ωστόσο, είναι γεγονός πως τα
χρήματα που θα χρησιμοποιηθούν για την απαλλοτρίωση ενός χώρου μόλις 800 τ.μ. είναι πολλά και την
ίδια ώρα υπάρχουν στο κέντρο της πόλης πολλοί ήδη
ελεύθεροι χώροι, που ρημάζουν»
(Ελεύθερος Τύπος 18/6/2009)

ρά της πόλης, εκεί δηλαδή από όπου ξεκινούν όλοι
οι μεγάλοι οδικοί άξονες, όπου βρίσκεται η καρδιά
των εμπορικών δραστηριοτήτων, παραμένει μέχρι
σήμερα μία από τις πιο ρυπασμένες και υποβαθμισμένες περιοχές του νομού. Το πράσινο φως για
την εξυγίανση και την αξιοποίηση της περιοχής των
Βυρσοδεψείων της Θεσσαλονίκης έχει δώσει ήδη
το ΥΠΕΧΩΔΕ. Σύμφωνα με τα σχέδια που επεξεργάζεται ο δήμος Θεσσαλονίκης, φορέας υλοποίησης
του έργου, η περιοχή όχι μόνο θα εξυγιανθεί, αλλά
και θα ενταχθεί το συντομότερο δυνατό στο πολεοδομικό σχέδιο της Θεσσαλονίκης και θα μετατραπεί
σε πόλο έλξης θεσσαλονικέων και βορειοελλαδιτών
επισκεπτών […] Το φθινόπωρο αναμένεται να γίνουν
οι πρώτες επίσημες ανακοινώσεις των σχεδίων και
της εκτέλεσης του έργου.
(Μακεδονία 18/6/2009)

ΠΗΡΕ ΑΝΑΒΟΛΗ ΩΣ ΤΟ 2010…
Με μεταβατικό καθεστώς θα γίνονται οι πιστοποιήσεις δικαιούχων έργων του νέου κοινοτικού πλαισίου στήριξης (ΕΣΠΑ 2007- 2013) έως το καλοκαίρι
του 2010. Ο λόγος για το πρότυπο ΕΛΟΤ 1429 που
θα πιστοποιεί τη διαχειριστική επάρκεια οργανισμών για την υλοποίηση έργων δημόσιου χαρακτήρα. Αρχικά είχε τεθεί ως στόχος όλοι οι οργανισμοί
που λαμβάνουν δημόσια χρηματοδότηση με στόχο
να υλοποιήσουν έργα του ΕΣΠΑ από τον Ιανουάριο
του 2009 να συμμορφωθούν με τις απαιτήσεις του
ελληνικού προτύπου. Ωστόσο, η προθεσμία... παρήλθε και πλέον ως όριο τίθεται το τέλος του 2010.
επιστημόνων - συντηρητών, χρησιμοποιώντας μια Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Οικονομίας, […]
νέα τεχνική, αποκάλυψε αόρατα ίχνη μιας αρχαίας θα εκδοθεί εγκύκλιος που θα ορίζει μεταβατική πεχρωστικής ουσίας, γνωστής ως «αιγυπτιακό μπλε», ρίοδο έως το μέσο Ιουνίου του 2010. Μέχρι τότε οι
πάνω στα γλυπτά. Σύμφωνα με τους ερευνητές, υπό δικαιούχοι θα δεσμεύονται για πολύ λιγότερα, όπως
τον Τζοβάνι Βέρι, είναι η πρώτη πέραν πάσης αμ- για την αριθμητική επάρκεια των ατόμων που το
φιβολίας απόδειξη πως δεν ήσαν ολόλευκα, όπως χρησιμοποιούν (οι πιο πολλοί έχουν ήδη λάβει την
φαίνονται σήμερα, τα ύψους περίπου δύο μέτρων προσωρινή αυτή πιστοποίηση). Μετά, οι υποψήφιοι
γλυπτά πάνω στα τριγωνικά αετώματα. Η χρωστική δικαιούχοι θα πρέπει να πιστοποιούνται επισήμως,
ουσία που χρησιμοποιήθηκε από τους αρχαίους με βάση το πρότυπο ΕΛΟΤ 1429. Τότε, θα πρέπει
Αθηναίους, σύμφωνα με τους Βρετανούς ερευνητές, να πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις, όπως
συνέχιζε να βρίσκεται σε ευρεία χρήση μέχρι περί- σύστημα διαχείρισης της ποιότητας, απαιτήσεις σε
που το 800 μ.Χ. Η βρετανική έρευνα, που δημοσιεύ- ανθρώπινο δυναμικό και υλικοτεχνική υποδομή και
τηκε στο διεθνές χημικό περιοδικό «Analytical and να ικανοποιούν συγκεκριμένους δείκτες επίδοσης.
Bioanalytical Chemistry», έγινε πάνω στα λεγόμενα (Ελευθεροτυπία 18/6/2009)
«Ελγίνεια μάρμαρα» που φυλάσσονται από το 1816
στο Βρετανικό Μουσείο και έχουν αποτελέσει αντι- «ΠΑΡΤΙ» ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
κείμενο έντονης διαμάχης σχετικά με την επιστρο- Μόνιμος ρύπος στο κέντρο της Θεσσαλονίκης είναι
φή τους στην Ελλάδα, ειδικά μετά την εγκαινίαση πλέον τα PM 2,5, τα μικρά αιωρούμενα σωματίδια,
του νέου Μουσείου της Ακρόπολης στις 20 Ιουνίου. από τα πλέον φονικά, όπως διαμηνύουν οι επιστήΕίναι γνωστό εδώ και πάνω από δύο αιώνες ότι οι μονες. Στη διαπίστωση αυτή οδηγούν στοιχεία από
αρχαίοι Έλληνες και Ρωμαίοι χρωμάτιζαν τα αγάλ- μετρήσεις των σταθμών του Δήμου Θεσσαλονίκης.
ματά τους, αλλά το χρώμα αυτό έχει σχεδόν εξα- Οι εκπρόσωποι του δικτύου των πέντε σταθμών μέφανιστεί με το πέρασμα του χρόνου. Σύμφωνα με τρησης αέριας ρύπανσης έδωσαν χθες στη δημοσιτο New Scientist, οι κύριες χρωστικές ουσίες που ότητα τα αποτελέσματα των στατιστικών τους για το
χρησιμοποιήθηκαν στον Παρθενώνα, πιθανότατα 2008, από τις οποίες προκύπτει ότι το κυκλοφοριακό
και τα εκτελούμενα έργα στο κέντρο της πόλης για
ήσαν το κόκκινο, το μπλε και το επίχρυσο.
το μετρό είναι οι κυριότερες πηγές ρύπανσης που
(Ημερησία 17/6/2009)
έχουν εκτινάξει τις τιμές αιωρούμενων σωματιδίων,
βενζολίου και όζοντος. Τα αποτελέσματα των μετρήΕΝΑ ΜΙΚΡΟ …ΜΑΝΧΑΤΑΝ ΣΤΑ ΒΥΡΣΟΔΕΨΕΙΑ
Σε μικρό Μανχάταν φιλοδοξούν να μετατρέψουν την σεων εστιάζονται φέτος στα μικρά αιωρούμενα σωπεριοχή των Βυρσοδεψείων Θεσσαλονίκης, αφού ματίδια (PM 2,5), τα οποία είναι άμεσα αναπνεύσιμα
εντάξουν στο σχέδιο πόλης και εξυγιάνουν τα 420 και αναδεικνύονται στον πιο επικίνδυνο ρύπο για το
στρέμματα της περιοχής, που βρίσκεται στην κάτω κέντρο της πόλης. Οι μετρήσεις τα τελευταία τέσπλευρά της δυτικής εισόδου της πόλης. Το θέμα σερα χρόνια δείχνουν ότι τα PM 2,5 είναι εκτός των
έχει απασχολήσει εδώ και καιρό το δήμο Θεσσα- ορίων (25 mg/m3) που έχει ορίσει πρόσφατα η Ε. Ε.
λονίκης, καθώς ο δήμαρχος Βασίλης Παπαγεωρ- Οι υψηλότερες τιμές έχουν καταγραφεί το 2007 στο
γόπουλος θέλει να αναπτυχθεί η περιοχή άμεσα σταθμό του δημαρχείου, ενώ στον αντίστοιχο σταθμό
και να ενταχθεί στον πολεοδομικό ιστό της πόλης. της Ανω Πόλης οι τιμές είναι κάτω από τα όρια. Οσον
Προς το σκοπό αυτό εργάζεται εντατικά ομάδα δέκα αφορά τα αιωρούμενα σωματίδια PM 10, που είναι
καθηγητών της Πολυτεχνικής σχολής του ΑΠΘ και μεγαλύτερα, επίσης εξαιρετικά επικίνδυνα, αλλά όχι
νομικών. Φιλοδοξία του δήμου Θεσσαλονίκης είναι τόσο όσο τα PM 2,5, η Θεσσαλονίκη εξακολουθεί να
στη συγκεκριμένη περιοχή να δημιουργηθεί εμπο- κατέχει το αρνητικό ρεκόρ των τελευταίων χρόνων.
ρικό κέντρο, όπου θα αναπτύσσονται με τον πλέον Οι μετρήσεις και στους πέντε σταθμούς δείχνουν ότι
σύγχρονο τρόπο δραστηριότητες εμπορικές, κατοι- τα αιωρούμενα σωματίδια PM 10 πνίγουν τη Θεσσακίας, φιλοξενίας και ψυχαγωγίας. Αυτό το φιλέτο λονίκη, καθώς παντού υπερβαίνουν το ετήσιο όριο
γης με μέτωπο προς το Θερμαϊκό κόλπο στην πλευ- των 35 ημερών που έχει θέσει η Ε. Ε. Υψηλότερες
είναι στο σταθμό του Δημαρχείου (285 ημέρες) και
χαμηλότερες σε αυτόν της Τούμπας (53 ημέρες).
(Η Καθημερινή 17/6/2009)
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«ΜΕΤΕΞΕΤΑΣΤΕΑ» Η ΚΟΜΙΣΙΟΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Μετεξεταστέα... κρίνεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
ως προς τις περιβαλλοντικές επιδόσεις της από
δέκα ευρωπαϊκές περιβαλλοντικές οργανώσεις, οι
οποίες εκπόνησαν και δημοσίευσαν χθες σχετική
έκθεση αξιολόγησης. Σε σοβαρά ζητήματα που σχετίζονται με τη διάσωση του πλανήτη και την προστασία της ανθρώπινης ζωής, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
παίρνει «κάτω από τη βάση» με βαθμολογίες που
δεν ξεπερνούν το 2 με άριστα το 10 σε ζητήματα
στρατηγικής για την αειφορία, το 3 στον τομέα των
φυσικών πόρων και το 4/10 σε θέματα γεωργίας. Η
περιβαλλοντική πολιτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει, όπως επισημαίνουν με τις οργανώσεις,
παρεκτραπεί ανησυχητικά από τους στόχους. Η
Κομισιόν υποστηρίζει συστηματικά την καλλιέργεια
μεταλλαγμένων, έχει αποτύχει να προστατεύσει τις
περιοχές του δικτύου Natura, αγνοεί την προστασία
των οικοσυστημάτων με την περιβαλλοντική και
οικονομική διάστασή τους, ενώ υποχωρεί συχνά
σε συμφέροντα που κυριαρχούν στη γεωργία και
τη θαλάσσια ζωή. […] Θετικές εξελίξεις, κατά τους
συντάκτες της έκθεσης, παρατηρούνται στις πολιτικές για την κλιματική αλλαγή, την ενέργεια και τις
μεταφορές. Παρ’ όλα αυτά η έκθεση των «Πράσινων
10» στους οποίους συγκαταλέγονται από την Ελλάδα
η Greenpeace, η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία
και η WWF Ελλάς, προειδοποιεί ότι το πακέτο για το
κλίμα και την ενέργεια δεν έχει αποφέρει τα αποτελέσματα που αρχικά είχε προβλέψει η Επιτροπή.
(Έθνος 12/6/2009)
«ΒΡΟΧΟΣ» ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ ΟΙ ΜΕΓΑΛΟΥΠΟΛΕΙΣ
Οι μεγαλουπόλεις κατατρώγουν τον πλανήτη. Αυτό
είναι το εφιαλτικό συμπέρασμα της Υπηρεσίας Πληθυσμού του Τμήματος Οικονομικών και Κοινωνικών
Υποθέσεων του ΟΗΕ, η οποία στατιστικώς διαπιστώνει ότι οι μισοί και πλέον κάτοικοι του πλανήτη έχουν
συγκεντρωθεί σε αστικές περιοχές. Και η αχαλίνωτη αστικοποίηση είναι φαινόμενο μη αναστρέψιμο,
κάτι που σημαίνει ότι το περιβάλλον όπου ζούμε δεν
επαρκεί για τις ενεργειακές ανάγκες μας και σε λίγο
δε θα μπορεί να μας συντηρήσει. Η εξάπλωση των
αστικών περιοχών με πληθυσμό που υπερβαίνει τα
10 εκατομμύρια δημιουργεί εικόνα ζοφερή. Πριν
από 100 χρόνια η μεγαλύτερη πόλη του κόσμου ήταν
το Λονδίνο με 6,5 εκατομμύρια κατοίκους. Σήμερα η
πρωτεύουσα της Βρετανίας δεν περιλαμβάνεται καν
στις πρώτες 20 μεγαλουπόλεις του πλανήτη, οι οποίες συγκεντρώνουν πληθυσμό 300 εκατομμυρίων.
Μεγαλύτερη από όλες είναι το Τόκιο, με πληθυσμό
36 εκατομμυρίων. Πριν από 100 χρόνια οι κάτοικοί
του δεν ξεπερνούσαν το 1,5 εκατομμύριο. Σήμερα
οι πόλεις με πληθυσμό άνω του ενός εκατομμυρίου
ξεπερνούν τις 500. Το ισοζύγιο αστικών αγροτικών
περιοχών έχει ξεκάθαρα ανατραπεί υπέρ των πρώτων και αυτό συνεπάγεται τεράστια προβλήματα
τόσο για το περιβάλλον όσο και για τον κοινωνικό
ιστό. Σε απλά μαθηματικά: οι αστικές περιοχές καλύπτουν μεν μόλις το 2% της επιφάνειας του πλανήτη, αλλά καταναλώνουν τα τρία τέταρτα των πόρων
που διαθέτει ο πλανήτης. Και σαν να μην έφτανε
αυτό, αποβάλλουν τεράστιες ποσότητες πάσης φύσεως αποβλήτων, τοξικών ουσιών και αερίων που
εντείνουν το «φαινόμενο του θερμοκηπίου».
(To Βήμα 18/6/2009)

ροράχης από τους κατοίκους του δήμου Ασσήρου,
έχει αυξηθεί κατακόρυφα η παράνομη εναπόθεση
απορριμμάτων σε διάφορα ρέματα και ρυάκια της
περιοχής. «Το τελευταίο διάστημα παρατηρούμε την
ανεξέλεγκτη διάθεση απορριμμάτων σε περίπου 20
μικρές χωματερές, οι οποίες βρίσκονται διάσπαρτες σε διάφορα σημεία στα όρια ευθύνης μας και
το γεγονός αυτό μας έχει αναστατώσει ιδιαίτερα»,
δήλωσε στον «Α» ο κ. Αναστασιάδης, κρούοντας τον
κώδωνα του κινδύνου για τυχόν εστίες πυρκαγιάς
αλλά και μόλυνσης του περιβάλλοντος. Σύμφωνα με
τον ίδιο, η παράνομη εναπόθεση των απορριμμάτων
πραγματοποιείται κυρίως τις νυχτερινές ώρες σε
διάφορα σημεία της προστατευόμενης περιοχής,
αφού, λόγω της τεράστιας έκτασής της, είναι πρακτικά αδύνατη η συνολική εποπτεία της από τους
φύλακες.
(Αγγελιοφόρος 17/6/2009)
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ
Οι επιδοτήσεις για ενεργειακή θωράκιση κτιρίων,
ενισχύσεις σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις για εκσυγχρονισμό, προώθηση της καινοτομίας και της
πράσινης οικονομίας, το πράσινο νησί και η κατασκευή νέων αιολικών πάρκων είναι ορισμένα από
τα προγράμματα του ΔΆ ΚΠΣ που θα προκηρυχθούν
ως το τέλος του χρόνου, σύμφωνα με τις χθεσινές
ανακοινώσεις του υπουργού Ανάπτυξης, κ. Κ. Χατζηδάκη. Παράλληλα, το αντίστοιχο πρόγραμμα
(Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα) του
ΓΆ ΚΠΣ κλείνει στις 30 Ιουνίου, με ποσοστό απορροφητικότητας που προβλέπεται να φτάσει στο
107% (σήμερα είναι 99,45%), έναντι 14% το Μάρτιο
του 2004. Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και αν κοπούν
από τις Βρυξέλλες ορισμένα έργα, η χώρα μας,
όπως είπε ο κ. Χατζηδάκης, δε θα χάσει ούτε ένα
ευρώ από το ΕΠΑΝ. Το πρόγραμμα για την ενεργειακή αναβάθμιση ιδιωτικών κτιρίων θα προκηρυχθεί
μέσα στο καλοκαίρι, αφού υπάρξει συνεννόηση με
τα συναρμόδια υπουργεία και λυθούν πρακτικά προβλήματα που συνδέονται με την εφαρμογή του. Θα
ενισχύει επενδύσεις για εξοικονόμηση ενέργειας,
όπως η μόνωση τοίχων και ταράτσας, τοποθέτηση
κουφωμάτων με διπλά τζάμια, αντικατάσταση των
παλιών καυστήρων από νέους χαμηλότερης κατανάλωσης κ.ά.
(Ελεύθερος Τύπος 17/6/2009)

ΧΑΡΤΑΕΤΟΙ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΟΥΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ!

Σε ένα… παιχνίδι των παιδικών μας χρόνων αναζητούν την απάντηση στο ενεργειακό μας πρόβλημα
και την κλιματική αλλαγή Ευρωπαίοι και Αμερικανοί
επιστήμονες. Τη στιγμή που δεκάδες περιβαλλοντολόγοι μιλούν για τα πλεονεκτήματα των ανεμογεννητριών, δεκάδες μηχανικοί τις χαρακτηρίζουν…
«παρωχημένες» και στρέφουν την προσοχή τους σε
τεράστιους χαρταετούς ή σε συστήματα χαρταετών,
τα οποία τοποθετούν σε υψόμετρο 1.000 μέτρων
από το έδαφος, με αποτέλεσμα να παράγουν δέκα
φορές περισσότερη ενέργεια από ότι οι ισχυρότερες
ανεμογεννήτριες του κόσμου! Σε ύψος 80 μέτρων οι
άνεμοι πνέουν με ταχύτητα 4,6 μέτρα το δευτερόλεπτο, ανεβαίνοντας όμως στα 800 μέτρα, η ταχύτητα
σχεδόν διπλασιάζεται, αγγίζοντας τα 7,2 m/sec. Φανταστείτε για τι δύναμη μιλάμε, αν προχωρήσουμε
ακόμη 200 μέτρα πιο ψηλά. Συνδεδεμένοι με ηλεκτρικές γεννήτριες, οι τεράστιοι χαρταετοί «υποτάσσουν» τη δύναμη του ανέμου μετατρέποντάς τη σε
ηλεκτρική ενέργεια. Ο Νεοζηλανδός Πίτερ Λιν, ένας
από τους πρωτοπόρους του συγκεκριμένου τομέα,
θεωρεί βασικό πλεονέκτημα της νέας εφαρμογής
τη δυνατότητα μεταφοράς τους. Σε αντίθεση με τις
ανεμογεννήτριες, οι χαρταετοί μπορούν να μεταφέρονται κάθε φορά στο σημείο όπου οι άνεμοι πνέουν
ισχυρότεροι.
(Ελεύθερος Τύπος 12/6/2009)

ΤΟ (ΝΕΟ) ΣΤΟΙΧΕΙΟ 112 ΠΑΙΡΝΕΙ ΘΕΣΗ ΣΤΟΝ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ
Στον περιοδικό πίνακα στον οποίον αναγράφονται
όλα τα γνωστά χημικά στοιχεία αναμένεται να προστεθεί πολύ σύντομα άλλο ένα. Πρόκειται για το
στοιχείο 112, που είναι πολύ βαρύτερο από το ουράνιο και το πλουτώνιο και τόσο ασταθές ώστε δεν
μπορεί να υπάρξει στη φύση για περισσότερο από
ΤΑ ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ Ο ΠΛΕΟΝ ΚΕΡΔΟμερικά χιλιοστά του δευτερολέπτου. Ερευνητές
ΦΟΡΟΣ ΚΛΑΔΟΣ
του Κέντρου Ερευνας Βαρέων Ιόντων στη Γερμανία
Μειωμένα κέρδη είχαν το 2008 οι περισσότεροι
ανακάλυψαν αυτό το στοιχείο, το οποίο προσωρινά
κλάδοι της ελληνικής βιομηχανίας, όπως προκύέχει ονομαστεί ununbium (ununbi σημαίνει 112 στα
πτει από την επεξεργασία των ισολογισμών 2.120
λατινικά) από τη Διεθνή Ενωση Καθαρής και Εφαρεπιχειρήσεων με πωλήσεις άνω των 3 εκατ. ευρώ,
μοσμένης Χημείας (ΙUΡΑC). Μόλις αποφασιστεί
οι οποίες γνωστοποίησαν τα οικονομικά τους αποτεη επίσημη ονομασία του στοιχείου, θα προστεθεί
λέσματα του προηγούμενου έτους ως τις 15 Ιουνίου.
και επίσημα στον περιοδικό πίνακα. Οι ερευνητές
Ο πλέον κερδοφόρος κλάδος είναι η βιομηχανία
δημιούργησαν το νέο στοιχείο χρησιμοποιώντας
μη μεταλλικών ορυκτών, η οποία το 2007 κατείχε
έναν επιταχυντή σωματιδίων που έστειλε μια δέσμη
τη δεύτερη θέση μετά τον κλάδο της επεξεργασίας
ιόντων ψευδαργύρου πάνω σε ένα στόχο από μόλυπετρελαίου. Ωστόσο, η καθίζηση της οικονομικής
βδο. Οι πυρήνες των δύο στοιχείων συντήχθηκαν και
αποδοτικότητας των διυλιστηρίων πετρελαίου, ως
έδωσαν τον πυρήνα του νέου στοιχείου, ο οποίος διεπακόλουθο της υποτίμησης των αποθεμάτων τους
ασπάστηκε και εξαφανίστηκε σε λίγα μόλις χιλιοστά
λόγω της πτώσης των τιμών του αργού πετρελαίου
του δευτερολέπτου.
και των προϊόντων του το δεύτερο εξάμηνο, έφερε
Το Βήμα 12/6/2009)
και πάλι στην κορυφή τον κλάδο της βιομηχανίας
μη μεταλλικών ορυκτών, παρά το γεγονός ότι ούτε
αυτός ο κλάδος μπόρεσε να αποφύγει τις απώλειες. Ακολουθεί σε κερδοφορία η βιομηχανία ειδών
20 ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΧΩΜΑΤΕΡΕΣ ΣΤΟΝ ΥΓΡΟΒΙΟ- διατροφής, επίσης με απώλειες κερδών. Τα καθαρά
κέρδη της βιομηχανίας μη μεταλλικών ορυκτών, επί
ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ
Δεκάδες μικρές χωματερές με «λόφους» από μπά- συνόλου 199 επιχειρήσεων με συνολικές πωλήσεις
ζα και οικιακά απορρίμματα έχουν κάνει το τελευταίο 3,54 δισ. ευρώ (+3% σε σχέση με το 2007), ανέρχοδιάστημα την εμφάνισή τους σε διάσπαρτα σημεία νται σε 259,6 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι του 2007
εντός της προστατευόμενης περιοχής των λιμνών κατά 13%. Την υψηλότερη κερδοφορία, μεταξύ αυΚορώνειας - Βόλβης. Μάλιστα, όπως καταγγέλλουν τών, παρουσιάζουν οι εταιρείες παρασκευής τσιμέοι εργαζόμενοι και ο πρόεδρος του Φορέα Διαχείρι- ντου, οι οποίες επίσης είχαν μειωμένη κερδοφορία.
σης Λιμνών Κορώνειας - Βόλβης, Σάββας Αναστα- (Το Βήμα 17/6/2009)
σιάδης, την τελευταία εβδομάδα, δηλαδή αμέσως
μετά την έναρξη του αποκλεισμού του ΧΥΤΑ Μαυ-
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τις 27 χώρες, εκ των οποίων ιδιαίτερα σημαντική
ήταν η ελληνική συμμετοχή με 235 απαντήσεις
γεγονός που αποδεικνύει το ιδιαίτερο ενδιαφέρον
των συναδέλφων για τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης.
Τα αποτελέσματα αυτά είναι διαθέσιμα στις ιστοσελίδες του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ και του ΣΑΕ (στην αγγλική γλώσσα) στο ακόλουθο link:
http://www.ace-cae.org/MemberN/Content/
EN/documents/sdoc/structure.asp?id=aceinfo_
overview
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ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ
ΠΑΡΑΤΑΞΙΑΚΑ

n ΣΜ-ΗΒΕ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σχετικά με το πρόγραμμα e-Μηχανικοί, ο Σύλλογος Μηχανολόγων - Ηλεκτρολόγων Βορείου Ελλάδος (ΣΜΗΒΕ) δηλώνει κατηγορηματικά ότι ουδεμία συνεργασία ή σχέση έχει με οποιαδήποτε
εταιρία υλοποίησης του εν λόγω προγράμματος.

n ΣΜΕΔΕΚΕΜ : ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Μελεn ΣΑΤΜΒΕ: ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Την Κυριακή 24 Μαΐου 2009 διεξήχθησαν στα τητών Δημοσίων Έργων Κεντρικής Μακεδονίας,
γραφεία του Συλλόγου οι εκλογές για την ανά- που προέκυψε από τις εκλογές της 20.5.2009, συδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου για τη διετία γκροτήθηκε σε Σώμα στις 4.6.2009 ως εξής:
2009-2011. Ψήφισαν 415 Αγρονόμοι Τοπογράφοι Μαρία Γρηγοριάδου, Π.Μ., Πρόεδρος Δ.Σ.
Μηχανικοί και βρέθηκαν 406 έγκυρα ψηφοδέλτια Γιάννης Πίλτσης, Α.Τ.Μ., Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
, 5 άκυρα και 4 λευκά. Εκ των δύο παρατάξεων Τέλης Τοκατλίδης, Π.Μ., Γενικός Γραμματέας Δ.Σ.
που συμμετείχαν στις εκλογές η ΔΚΜ έλαβε 221 Φαίδρος Αυδής, Α.Μ., Ταμίας
ψήφους και εκλέγει 5 μέλη στο Διοικητικό Συμ- Ντίνος Μακέδος, Π.Μ., Μέλος
βούλιο και η ΠΑΣΚ-Σ 185 ψήφους και εκλέγει 4 Βασίλης Στρακαλής, Π.Μ., Μέλος
μέλη. Από την ΔΚΜ εκλέγονται οι Γεώργιος Τσα- Όλγα Κωνσταντινίδου, Η.Μ., Μέλος.
κούμης , Πανταζής Μουρμουρής, Παναγιώτης n ΔΚΜ: ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΤοκμακίδης, Γεώργιος Χρίστογλου και Ιωάννης ΣΗΣ ΠΟΥ ΠΛΗTΤΕΙ ΤΟΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΚΛΑΔΟ
Τσαμπάζης και από την ΠΑΣΚ-Σ οι Ιωάννης Πίλ- Οι συνέπειες της κρίσης που υφίστανται οι μηχατσης, Χαράλαμπος Χοΐδης, Παύλος Χατζηλιάδης νικοί δεν αφορά μόνο τους ίδιους αλλά το σύνολο
και Σταματία Κακανή.
της Ελληνικής Οικονομίας. Η συρρίκνωση που
Την Τετάρτη 10 Ιουνίου 2009 έγινε η πρώτη συνε- παρατηρείται τόσο στον κλάδο των ΔΕ όσο και των
δρίαση του νέου ΔΣ με μοναδικό θέμα «Συγκρό- ΙΕ έχει συνέπειες και στο ΑΕΠ στο οποίο η οικοτηση του ΔΣ και Εκλογή προεδρείου». Παρόντες δομική δραστηριότητα συνεισφέρει το 10%.
ήταν και οι εννέα εκλεγμένοι και μετά από μυ- Τα στοιχεία που καταγράφει το ΤΕΕ και αποτυστική ψηφοφορία προέκυψε η σύνθεση του νέου πώνουν την οικοδομική δραστηριότητα στη χώρα
Διοικητικού Συμβουλίου:
είναι σαφή.
Πρόεδρος, Γεώργιος Τσακούμης
Αντιπρόεδρος, Πανταζής Μουρμουρής
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ
Γενικός Γραμματέας Γεώργιος Χρίστογλου
ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Ειδικός Γραμματέας, Ιωάννης Τσαμπάζης
ΜΕΛΕΤΗ
Ταμίας, Παναγιώτης Τοκμακίδης
Μέλη: Ιωάννης Πίλτσης, Χαράλαμπος Χοΐδης,
2006
221.289
Παύλος Χατζηλιάδης και Σταματία Κακανή
2007
202.120
n ΣΑΔΑΣ ΠΕΑ: ΔΥΟ ΕΡΕΥΝΕΣ ΤΟΥ ΣΑΕ
2008
162.808
Σας αποστέλλουμε συνημμένα τα αποτελέσματα
μιας πολύ ενδιαφέρουσας πανευρωπαϊκής έρευ- Η συρρίκνωση της οικοδομικής δραστηριότητας
νας που διεξήγαγε το Συμβούλιο Αρχιτεκτόνων συνεχίστηκε και τον Ιανουάριο του 2009. Όπως
Ευρώπης (ΣΑΕ) μέσω ανεξάρτητου συμβούλου, προκύπτει πάλι από τα στοιχεία του ΤΕΕ (σύστημα
πάνω στις συνθήκες άσκησης του Αρχιτεκτονικού ελέγχου των αμοιβών για μελέτες και επιβλέψεις)
κατά τον Ιανουάριο η μείωση, σε σχέση με τον
επαγγέλματος.
Η έρευνα διεξήχθη από τον Ιούνιο έως τον Οκτώ- αντίστοιχο μήνα του 2008, ήταν 25% σε ότι αφορά
βριο 2008 σε 17 χώρες μέλη της Ε.Ε. (μεταξύ των τις μελέτες νέων οικοδομών και κατά 39% σε ότι
οποίων και η Ελλάδα) μέσω online ερωτηματολο- αφορά τις επιβλέψεις.
γίου και συμμετείχαν 8.083 αρχιτέκτονες (ελεύ- Ο δεύτερος δείκτης αποτυπώνει τη ροή εργασιών
θεροι επαγγελματίες, υπάλληλοι, μέλη τεχνικών και επιβεβαιώνει μια σημαντική επιβράδυνσή
εταιριών). Από τη χώρα μας την έρευνα συντόνισε τους, με δραματικές συνέπειες για το σύνολο του
ο Σύλλογός μας και επί 1.700 ενεργών e-mails τομέα και των απασχολούμενων σε αυτόν. Ο πρώτος δείκτης δείχνει ότι η δυσμενής εξέλιξη που
ανταποκρίθηκαν 394 συνάδελφοι.
Η έρευνα δίνει μία διαυγή εικόνα τόσο για τις κοι- ανακοίνωσε η ΕΣΥΕ για την έκδοση νέων οικοδονωνικές και οικονομικές διαστάσεις της άσκησης μικών αδειών μέχρι το Νοέμβριο του 2008, εξετης αρχιτεκτονικής στην Ευρώπη, μαζί με πλούσια λίσσεται το Δεκέμβριο του 2008 και τον Ιανουάριο
στατιστικά και δημογραφικά στοιχεία, όσο και για του 2009 κατά τα δυσμενέστερα σενάρια.
την εκτίμηση που οι ίδιοι οι αρχιτέκτονες έχουν ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ
για το ρόλο τους και την εκτίμησή τους σχετικά με Στον τομέα της κατασκευής και πώλησης κατοικιτο έργο που επιτελούν. Η έρευνα αποτελείται από ών μόνιμης χρήσης, τα όποια προβλήματα έχουν
τρία μέρη και είναι διαθέσιμη καταρχήν στην αγ- εμφανισθεί, δεν οφείλονται άμεσα στην συγκυρία της διεθνούς κρίσης, η οποία έχει επηρεάσει
γλική γλώσσα, στο ακόλουθο link:
http://www.ace-cae.org/MemberN/Content/ βασικά την ψυχολογία των αγοραστών και των επιχειρηματιών, η οποία με τη σειρά της συνδυάζεται
EN/pub/int/sectors.html
Παράλληλα, σας ενημερώνουμε ότι πρόσφατα με την προσωρινή δυσκολία πρόσβασης στη χρηδιεξήχθη μία πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα (επίσης ματοδότησή τους από τις τράπεζες. Τα προβλήμε online ερωτηματολόγιο) βασιζόμενη σε έξι ματα ξεκίνησαν με την αιφνίδια, άδικη και λανερωτήματα σχετικά με τις επιπτώσεις της οικο- θασμένη εφαρμογή του Φ.Π.Α. στις οικοδομές,
νομικής κρίσης στο αρχιτεκτονικό επάγγελμα και που ανάγκασε πολλούς ιδιοκτήτες οικοπέδων και
πώς αυτή γίνεται αντιληπτή από τους ίδιους τους κατασκευαστές να προχωρήσουν σε βεβιασμένες
αρχιτέκτονες. Η έρευνα διεξήχθη τον Απρίλιο και όχι οικονομικά σωστές συμφωνίες αντιπα2009 από το ΣΑΕ και κοινοποιήθηκε στη χώρα μας ροχής και αγοραπωλησίας, σε ποσοστά και τιμές
στους συναδέλφους εκ μέρους του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ. τόσο αυξημένες, που δημιούργησαν μια λανθαΣτην έρευνα απάντησαν 2.047 αρχιτέκτονες από σμένη και επικίνδυνη εικόνα στην αγορά.

Ο μεγάλος αυτός αριθμός εκδοθέντων οικοδομικών αδειών ανέγερσης κατοικιών, ο οποίος ξεκίνησε το 2005 και σχεδόν ολοκληρώθηκε το 2008,
είχε ως αποτέλεσμα να ακολουθήσει ανάλογη
μείωση των παραγόμενων έργων από το 2008
έως και σήμερα.
Η ύπαρξη λοιπόν την τελευταία διετία μεγάλου
αριθμού αδιάθετων διαμερισμάτων, δεν οφείλεται στη λεγόμενη «φούσκα των ακινήτων», αλλά
στην ανικανότητα του κράτους να δημιουργήσει
ένα σταθερό και μακροχρόνιο επιχειρηματικό
περιβάλλον, εντός του οποίου θα λειτουργούσε
ο κλάδος.
Μια άλλη, και ίσως σημαντικότερη, ανακρίβεια
που ακούγεται από «ειδικούς», αλλά και από επίσημα θεσμικά χείλη τον τελευταίο καιρό, είναι
ο μύθος ότι το κόστος των κατοικιών είναι πολύ
υψηλό και πρέπει οι κατασκευαστές να προβούν
σε σημαντικές μειώσεις. Στην εντελώς αβάσιμη,
άδικη και επιπόλαια προσέγγιση, παραθέτουμε τα
παρακάτω πραγματικά στοιχεία:
• Η τιμή πώλησης των διαμερισμάτων τα τελευταία δυο χρόνια έχει μείνει σταθερή. Σε κάποιες
μάλιστα περιπτώσεις, έχει μειωθεί σε ποσοστό
από 5% ως 10%, κατά μέσο όρο.
• Το κόστος των υλικών στην οικοδομή βάσει των
επισήμων στοιχείων, έχει αυξηθεί το αντίστοιχο
διάστημα, συνολικά κατά 17,50% περίπου.
• Ο συνολικός επίσημος πληθωρισμός το ίδιο διάστημα, έχει ανέβει περίπου στο 5,80%.
• Το κόστος της γης, το τελευταίο διάστημα και μέχρι την κρίση του χρηματοπιστωτικού συστήματος το
2008, έχει αυξηθεί τουλάχιστον κατά 30%, στις περιοχές όπου κατασκευάζονται αστικές κατοικίες.
• Η καθυστέρηση από την πολιτεία στη διαδικασία
ένταξης νέων περιοχών στο σχέδιο πόλεως, αποτελεί το βασικότερο παράγοντα αύξησης του κόστους της οικοδομής. Η άμεση ένταξη στο σχέδιο
νέων περιοχών θα βοηθήσει σημαντικά όχι μόνο
στη μείωση των τιμών, αλλά θα δώσει στην έννοια
της ιδιοκτησίας γης, την πραγματική της αξία. Τα
τελευταία χρόνια δεν έγιναν πλούσιοι οι κατασκευαστές, αλλά οι ιδιοκτήτες οικοπέδων.
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ
Κατά καιρούς έχουμε επισημάνει τα προβλήματα
που δημιουργούνται από τη μείωση του Προγράμματος για τα δημόσια έργα. Χωρίς να υποκαθίστανται στο ρόλο της ατμομηχανής της Οικονομίας
από άλλες δράσεις. Υποκαθίσταντο και αυτό μόνο
στα λόγια, από το φάντασμα των ΣΔΙΤ. Οι ΣΔΙΤ από
δευτερεύων συμπληρωματικός μηχανισμός του
ΠΔΕ αναγορεύθηκε από το οικονομικό επιτελείο
της κυβέρνησής μας σε κύριο, πρωτεύοντα. Οι
κανόνες του χρηματοπιστωτικού συστήματος επικράτησαν πλήρως της νομοθεσίας των δημοσίων
έργων. Ο κίνδυνος, λόγω των ΣΔΙΤ, η εποχή μας
να καταγραφεί σαν η εποχή των απρόσωπων δημοσίων κτιρίων, των πόλεων χωρίς αρχιτεκτονική,
παραμένει ορατός.
Για την αναστροφή της κατάστασης προτείνουμε την αναδιάρθρωση του ΠΔΕ. Να αφαιρεθούν
έργα που βαλτώνουν ή είναι αντιπαραγωγικά. Να
αυξηθούν οι προβλέψεις για περιφερειακά έργα
και έργα της Α’ και Β’ βαθμίδας της Αυτοδιοίκησης. Αυτό απαιτεί κατευθύνσεις από την κεντρική
Διοίκηση (Υπουργεία ΠΕΧΩΔΕ και Εσωτερικών
κατά κύριο λόγο) ώστε πέρα από την κάλυψη της
χρηματοδότησης των συνεχιζόμενων έργων να
προκηρυχθούν άμεσα και να ανατεθούν νέα έργα
των παραπάνω κατηγοριών. Είναι χαρακτηριστικό
ότι ενώ το εθνικό ΠΔΕ 2009 είναι κατά 1 δις αυξημένο σε σχέση με το 2008, οι εθνικοί πόροι που θα
διατεθούν το 2009 για όλα τα έργα τα περιφερειακά δεν είναι καθόλου ενισχυμένοι.
Πρέπει να δοθεί έμφαση:
(α) σε έργα κοινωνικής υποδομής όπως για παράδειγμα ο εκσυγχρονισμός, επέκταση, κατασκευή
δικτύων αποχέτευσης, συστημάτων άρδευσης,
δικτύων φυσικού αερίου κλπ.
(β) σε βασικές οικονομικές υποδομές όπως αναβάθμιση λιμένων, αεροδρομίων, ολοκλήρωση βιομηχανικών πάρκων κλπ
(γ) σε έργα αστικών αναπλάσεων και δημιουργίας
χώρων πρασίνου.
Επίσης στον τομέα των ιδιωτικών έργων ζητάμε
από την πολιτεία την εκπόνηση και εφαρμογή

σχεδίου στήριξης της οικοδομικής δραστηριότητας, αντίστοιχου με εκείνο που εξαγγέλθηκε για
τον τουρισμό και προτείνουμε:
• Τροποποίηση των προϋποθέσεων υπαγωγής των
οικοδομικών επιχειρήσεων στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε., με την απαίτηση τουλάχιστον 2ετούς κερδοφορίας των τεκμαρτών εσόδων.
• Επιδότηση του κόστους της ασφάλισης του εργατοτεχνικού προσωπικού από τον ΟΑΕΔ
• Επιδότηση των επιτοκίων δανεισμού για αγορά
1ης κατοικίας, όταν αυτά ξεπερνούν το 4%, τουλάχιστον για μία δεκαετία.
• Το ποσό έγκρισης των στεγαστικών δανείων να
αφορά τουλάχιστον το 90% της εμπορικής αξίας του
ακινήτου και όχι το 65%-70% που ισχύει σήμερα.
• Διατήρηση των αντικειμενικών αξιών στα ίδια
επίπεδα για τα δύο επόμενα έτη.
• Εναρμόνιση εφαρμογής του Φ.Π.Α. στην οικοδομή, όπως στις υπόλοιπες επιχειρήσεις. Θα
πρέπει τουλάχιστον ο πιστωτικός Φ.Π.Α. να μπορεί να συνυπολογίζεται μεταξύ των έργων της
ίδιας επιχείρησης και η πολιτεία να απαιτεί κατά
τη διαδικασία παραλαβής – παράδοσης του έργου
στους οικοπεδούχους, την απόδοση του ποσού
που τους αντιστοιχεί από τους ίδιους και όχι από
τους κατασκευαστές.
• Συντόμευση σε ένα μήνα ή και κατάργηση , των
αναχρονιστικών διαδικασιών έγκρισης του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για απόκτηση ακινήτου σε
παραμεθόριες περιοχές από πολίτες μη μέλη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επικαιροποίηση των
περιοχών που θεωρούνται παραμεθόριες, όπως
π.χ. περιοχές στο Νομό Χαλκιδικής και στο Νομό
Θεσσαλονίκης.
Παράλληλα έχουμε καταγράψει μια σειρά κινήτρων, κυρίως φορολογικών, που θα πρέπει να
χορηγηθούν.
Όπως:
• Κίνητρα για υποδομές στον τομέα κατασκευών
(Αναβάθμιση ξενοδοχειακών μονάδων ή άλλων
τουριστικών εγκαταστάσεων)
• Κίνητρα στον τομέα της ενέργειας = νέες μορφές ενέργειας, π.χ. στα φωτοβολταϊκά συστήματα
• Κίνητρα για την προώθηση βιοκλιματικών κτηρίων .
• Κίνητρα σε κατόχους κατοικιών για απόκτηση
ενεργειακού πιστοποιητικού και επεμβάσεις βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης σε ιδιωτικά και
δημόσια κτήρια.
Είναι σίγουρο ότι αν υλοποιηθούν τα παραπάνω
μέτρα τα οφέλη για την Ελληνική οικονομία θα
είναι σημαντικά, θα συμβάλουν στην αύξηση του
ΑΕΠ στο 1,00% που είναι ο στόχος της κυβέρνησης, αλλά και θα διατηρήσουν την ανεργία σε
αποδεκτά επίπεδα.
n ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ: ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ;
Η δράση του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών
Θεσσαλονίκης για την επίλυση των προβλημάτων
των εργαζόμενων Πολιτικών Μηχανικών, στα 30
χρόνια λειτουργίας του, υπήρξε από ΕΛΛΙΠΗΣ
έως ΑΝΥΠΑΡΚΤΗ.
Ωστόσο, το τελευταίο 4χρονο διάστημα καταργήθηκε ακόμα και η τυπική λειτουργία του συλλόγου
με αποκορύφωμα την καθυστέρηση διενέργειας
εκλογών για 2 ολόκληρα χρόνια («μόνο»)!!!
ΓΙΑΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ, ΚΑΙ ΠΟΥ ΑΠΟΣΚΟΠΕΙ ΑΥΤΗ
Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ;
Η ευθύνη βρίσκεται στην ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ του έκπτωτου Δ.Σ., η οποία, «ανάγοντας» τον ΣΠΜΘ σε παραταξιακό της μαγαζάκι, έχει ΠΟΛΛΑΠΛΟ ΣΤΟΧΟ:
3 Θέλει να αποτρέψει το άνοιγμα συζήτησης σχετικά με τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης
στους εργαζόμενους Πολιτικούς Μηχανικούς, γιατί πρέπει να πάρει θέση για:
• τη μεγάλη συρρίκνωση της οικοδομικής δραστηριότητας, της οποίας ο εγκλωβισμός στα
γρανάζια του τραπεζικού κεφαλαίου, αποδείχτηκε λαιμητόμος για τους «μικρούς» μελετητές και
εργολάβους, και για το αγοραστικό κοινό.
• το δραστικό περιορισμό των δημοσίων επενδύσεων και τη σαρωτική επέκταση των ΣΔΙΤ και
των Συμβάσεων Παραχώρησης σε πάσης φύσεως έργα για την εξασφάλιση υπερκερδών στους

κατασκευαστικούς ομίλους, με αποτέλεσμα τόσο
τη μείωση του εργασιακού αντικειμένου των «μικρών» μελετητών και κατασκευαστών, όσο και
την απαξίωση του επαγγέλματος του Πολιτικού
Μηχανικού.
• την επίθεση στα εργασιακά δικαιώματα των
μισθωτών, με αποκορύφωμα πολλές απολύσεις
συναδέλφων οι οποίες ζωντανεύουν το φάντασμα
της ανεργίας στον κλάδο.
• την υποβάθμιση των πτυχίων με στόχο την παραγωγή ενός φτηνού προσωπικού, πλήρως εκμεταλλεύσιμου από το μεγάλο κεφάλαιο.
3 Επιπλέον, παρουσιάζοντας μια «παραλυτική»
εικόνα για το Σύλλογο προσπαθούν να δημιουργήσουν κλίμα έλλειψης εμπιστοσύνης απέναντι στο
σύνολο του μαζικού κινήματος, στοχεύοντας στην
προώθηση αντιλήψεων για «εξεύρεση ατομικών
λύσεων», για «έξυπνους και καταφερτζήδες που
πάνε μπροστά» κ.τ.λ.
Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ:
3 Καλεί τους εργαζόμενους Πολιτικούς Μηχανικούς να διεκδικήσουν:
• Αξιοπρεπείς συνθήκες ζωής και δουλειάς, με
ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς και στις κατώτατες Αμοιβές Μελετών και Επιβλέψεων ιδιωτικών έργων.
• Αποκλειστικά Δημόσια Καθολική Υποχρεωτική
Κοινωνική Ασφάλιση. Κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών νόμων ΝΔ και ΠΑΣΟΚ. Αποδέσμευση του ΤΣΜΕΔΕ από την Τράπεζα Αττικής και το
Χρηματιστήριο.
• Ενιαίο Κρατικό Φορέα Κατασκευών για όλες τις
φάσεις παραγωγής των έργων, με κατοχύρωση
του δημόσιου έργου και της λαϊκής κατοικίας σαν
κοινωνικά αγαθά, και με σχεδιασμένη αξιοποίηση
του συνόλου του παραγωγικού δυναμικού.
3 Καλεί τους εργαζόμενους Πολιτικούς Μηχανικούς της Θεσσαλονίκης, μισθωτούς και αυτοαπασχολούμενους, να απαιτήσουν την ύπαρξη
ενός αγωνιστικού συλλόγου, πραγματικού εκφραστή των συμφερόντων τους, πριν από όλα με
την αποφασιστική ενίσχυση της ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ στις επόμενες εκλογές του συλλόγου,
όποτε αυτές γίνουν.
n ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΕ: ΟΙ
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ
ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΕΕ/ΤΚΜ
Α΄ ΜΕΡΟΣ
Πέρασε ήδη ένα εξάμηνο από την επίσημη αναγνώριση της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης και
της αντανάκλασή της στην ελληνική οικονομία.
Η Ελλάδα βέβαια δεν είχε «ανάγκη» το παγκόσμιο
ντόμινο για να εισέλθει σε φάση κρίσης. Η κρίση
στην ελληνική οικονομία είναι μόνιμη, δομική και
με πολιτικά αίτια. Οφείλεται στις επιλογές των κυβερνήσεων των τελευταίων χρόνων - τι σύμπτωση
μονοκομματικές κυβερνήσεις του δικομματισμού
όλες! - επιλογές που ήταν και είναι δειλές και
αντιαναπτυξιακές πλην εξαιρέσεων, προς όφελος των ολίγων, προς εξυπηρέτηση των ημετέρων
και χωρίς την ανάληψη πολιτικής ευθύνης υπό το
φόβο του πολιτικού κόστους.
Τεράστιο δυναμικό της ελληνικής οικονομίας
αλλά και πόροι διαφεύγουν από την ελληνική οικονομία και τα κρατικά έσοδα, προς δύο κατευθύνσεις. Για τα μεγάλα τζάκια (εργολάβοι-εκδότες
και προμηθευτές του δημοσίου) και για το τάισμα
χρυσοκάνθαρων των κομματικών επιτελείων, που
παρασιτούν εις βάρος του δημοσίου οφέλους.
Η κρίση που διέρχεται η ελληνική οικονομία επηρεάζει σημαντικότατα τους έλληνες μηχανικούς
και θίγει σαφέστατα την τεχνική παραγωγή στο
σύνολό της : Μελέτες, κατασκευές και υπηρεσίες
στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα. Παράλληλα
φυσικά με τη μείωση της αγοραστικής δύναμης
των μηχανικών λόγω του παγώματος των αμοιβών
σε αντίθεση με τις αυξήσεις υπηρεσιών και καταναλωτικών αγαθών. Το θέμα δε μας απασχολεί
μόνο ως μηχανικούς, αλλά αποτελεί εθνικό πρόβλημα εφόσον αφορά στο 8,7% της ελληνικής
απασχόλησης, στο 19% των νέων θέσεων εργασίας της τελευταίας 10ετίας και στο 8% του παραγόμενου ΑΕΠ.
Στο ΤΕΕ/ΤΚΜ εδώ και έξι (6) μήνες περιμένουμε

και την εξαγγελθείσα Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ/
ΤΚΜ με μορφή ημερίδας που θα ασχολούνταν με
το θέμα αυτό. Η καθυστέρηση και η ελλιπέστατη
προετοιμασία έρχεται σε πλήρη αναντιστοιχία με
τις πομπώδεις εξαγγελίες των παρατάξεων που
έχουν την ευθύνη της διοίκησης (ΔΚΜ, ΔΑΠ και
ααΕΛΕΜ), οι οποίοι αναγόρευαν ως μοναδικό
σκοπό στην τρέχουσα θητεία την εξυπηρέτηση
των συμφερόντων των μηχανικών (!). Για ποιο
λόγο υποτιμήθηκε το θέμα και εισήχθη για συζήτηση την εβδομάδα των εκλογών και την ημέρα
που κοινοβουλευτικό κόμμα είχε την προεκλογική του συγκέντρωση;
Και για ποιο λόγο δεν υπήρχε εισήγηση από τη Διοικούσα Επιτροπή και το Προεδρείο της Αντιπροσωπείας; Μήπως πολύ απλά γιατί δε συμφέρει
να συζητάμε για ένα πρόβλημα που αναδεικνύει
πολιτικές ευθύνες ; Μήπως γιατί τα μέτρα για την
υπέρβαση των προβλημάτων θίγουν βασικές επιλογές της κυβέρνησης αλλά και της παρέας του
Μπαρόζο στην ΕΕ; Ή μήπως δεν μπόρεσαν να
δομήσουν μία επαρκή εισήγηση, την οποία δεν
έφεραν στη ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΚΜ για συζήτηση;
Καταλαβαίνουμε ότι είναι δύσκολη η θέση τους.
Ποιος μπορεί να διαφωνήσει ότι στερείται λογικής η ενίσχυση των τραπεζών με 24 δις ευρώ
όταν το χρηματοπιστωτικό σύστημα και τα κέρδη
του ευθύνεται για την παγκόσμια κρίση και όταν οι
ελληνικές τράπεζες κάθε χρόνο αυξάνουν ιλιγγιωδώς τα κέρδη τους;
Ακόμα και τα τελευταία μέτρα «Παπαθανασίου για
την οικοδομή» τον τραπεζικό δανεισμό στήριξαν
και όχι τον τεχνικό κόσμο. Όπως και η μείωση του
τέλους ταξινόμησης των ΙΧ στήριξε τη γαλλική και
γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία και όχι τον έλληνα παραγωγό και τον έλληνα πολίτη.
Πώς να αποφύγει την κρίση η ελληνική τεχνική
παραγωγή όταν:
3 Το κράτος αντί να αυξήσει τις δημόσιες δαπάνες, όπως σε όλη την Ευρώπη, αυξάνει τη φορολογία και δανείζεται συνεχώς και ακριβότερα
3 Το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων φθίνει
χρόνο με το χρόνο
3 Το ΕΣΠΑ καρκινοβατεί και κατατίθενται δημόσιες καταγγελίες από τα στελέχη των δομών διαχείρισης για κατασπατάληση πόρων σε ημέτερους
και αδράνεια στην υλοποίηση έργων και απορρόφηση πόρων
3 Το κράτος δε διεκδικεί τα χρωστούμενα από
τους μεγαλο-οφειλέτες, διαλύει ελεγκτικές και
εισπρακτικές δομές, όπως ακόμα και το ΣΔΟΕ
και απαξιώνει κάθε μέρα περισσότερο τη δημόσια διοίκηση
3 Η μείωση των φορολογικών συντελεστών για
τις επιχειρήσεις και τα μεγάλα εισοδήματα, στο
όνομα ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας, ενίσχυσαν ακόμη περισσότερο τη φοροδιαφυγή και
τη φοροκλοπή, στερώντας την εθνική οικονομία
από πόρους απαραίτητους για την ανάπτυξη και
την άσκηση κοινωνικής πολιτικής για τα χαμηλά
εισοδήματα.
3 Τα λεφτά των ασφαλιστικών ταμείων γίνονται
μπόνους για τα blue boys, τα λεφτά των δημοσίων
φορέων ταΐζουν τους κουμπάρους, τα ακίνητα των
ελληνικού κράτους χαρίζονται στη μονή του Βατοπεδίου για να γεμίσουν τα κομματικά ταμεία και
να ικανοποιηθεί η δεξιά του Κυρίου και οι προμήθειες του Δημοσίου μοιράζονται σε προμήθειες
πολιτικών και κομμάτων
Η υπέρβαση των προβλημάτων και της ίδιας της
κρίσης απαιτεί νέες πολιτικές σε επίπεδο χώρας
και ανάστημα σε επίπεδο ΤΕΕ. Όμως η αντανάκλαση της κομματικής ένταξης του προεδρείου
της ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΚΜ και οι συμφωνίες των παρατάξεων για τη συγκρότηση των οργάνων οδηγούν
σε φίμωση του φορέα και σε μη εξυπηρέτηση των
συμφερόντων των μηχανικών.
Το αποτέλεσμα της απουσίας εισήγησης σε μια
τόσο σημαντική συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας
ήταν τελικά να κατατεθούν τέσσερις προτάσεις
παρατάξεων την τελευταία στιγμή και η συνεδρίαση να αναβληθεί. Ίσως η σημαντικότερη συνεδρίαση αυτής της τριετίας …
Στο επόμενο τεύχος θα επανέλθουμε με τις προτάσεις που κατέθεσε η παράταξή μας στη συνεδρίαση της 1ης Ιουνίου. n
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
Στέφανος Φωτιάδης
Nομάρχης Σερρών

«Έμφαση στη βελτίωση των υποδομών»
n Άγγελος Aγγελίδης
«Με την ολοκλήρωση του Στρατηγικού
Σχεδίου Ανάπτυξης ο
καθείς θα γνωρίζει προς
ποια κατεύθυνση έχει
δυνατότητες να πορευθεί
αναπτυξιακά ο νομός
μας»
«Είμαστε μέσα στο
χρονοδιάγραμμα που
ορίσαμε και πιστεύουμε
ότι τον Ιούλιο ο εργολάβος θα εγκατασταθεί στο
ΧΥΤΑ Παλαιοκάστρου»
«Η πλημμυρική απειλή
είναι εντονότερη από
ποτέ στο νομό μας. Έχω
επανειλημμένα ζητήσει
τη χορήγηση πιστώσεων
δύο εκατ. ευρώ ώστε
να εκτελεστούν έργα
και παρεμβάσεις στο
Στρυμόνα»
«Ο δρόμος προς Προμαχώνα παρουσιάζει
εκτεταμένες ζημίες.
Καθιζήσεις, αλιγατορικές ρωγμές, λακκούβες
και αποσάθρωση του
οδοστρώματος αποτελούν συνήθη στοιχεία
χαρακτηρισμού για την
οδό»
«Πολύ σύντομα θα έχουν
ολοκληρωθεί όλες οι
απαραίτητες εργασίες
που θα επιτρέψουν τη
λειτουργία ενός σύγχρονου καταφυγίου στην
Αμφίπολη»
«Η κατασκευή αεροδρομίου έχει παραπεμφθεί
στις Καλένδες. Γι’ αυτό
και δεν είμαστε διόλου
αισιόδοξοι»
«Νιώθω άνθρωπος της
Αυτοδιοίκησης. Πιστεύω
ότι είναι ο θεσμός όπου
μπορείς να δεις το όραμά
σου να γίνεται πράξη»

Μετά από… «σαράντα κύματα» ο ΧΥΤΑ Παλαιοκάστρου Σερρών φαίνεται πως μπαίνει σε φάση υλοποίησης. Ο νομάρχης Σερρών, Στέφανος Φωτιάδης,
δηλώνει με συνέντευξή του στο ΤΕΧΝΟΓΡΑΦΗΜΑ
πως τις επόμενες εβδομάδες θα εγκατασταθεί ο
εργολάβος. Την ίδια ώρα, προχωρά με γοργές διαδικασίες η διαβούλευση για το στρατηγικό σχέδιο
ανάπτυξης του νομού, η δεύτερη φάση της οποίας
ολοκληρώνεται σύντομα.
Ο κ. Φωτιάδης κρούει τον κώδωνα του κινδύνου
σε ότι αφορά τις αντιπλημμυρική θωράκιση του
νομού, λέγοντας πως η απειλή πλημμυρών είναι
εντονότερη από ποτέ. Όπως λέει ζητά χρήματα
από την Πολιτεία για να προχωρήσει τα έργα, αλλά
παίρνει πολύ λίγα. Μοναδική ελπίδα είναι πλέον το
ΕΣΠΑ. Αναφερόμενος στο πλούσιο γεωθερμικό πεδίο της περιοχής, ζητά επιτέλους την ολοκλήρωση
της έρευνας και την ορθιοθέτηση των πεδίων.
Σε ότι αφορά το οδικό δίκτυο του νομού, ο κ. Φωτιάδης μετέφερε τα παράπονα που ακούει από τους
οδηγούς κυρίως σε ότι αφορά το δρόμο Σερρών
– Προμαχώνα αλλά και εκείνον που συνδέει την
πρωτεύουσα του νομού με τη Δράμα. Επίσης, αναφέρθηκε στην αίσια κατάληξη που είχε το ζήτημα
δημιουργίας λιμανιού στην Αμφίπολη, όπου πλέον
στήνεται ένα σύγχρονο καταφύγιο αλιευτικών και
σκαφών αναψυχής. Αντίθετα, η πρόταση για κατασκευή εμπορευματικού αεροδρομίου έχει εγκαταλειφθεί από την Πολιτεία. Ο νομάρχης χαρακτηρίζει
«πυλώνα της εξωστρέφειας» τον τουρισμό παρουσιάζοντας τις πρωτοβουλίες και τις δράσεις που
έχει αναπτύξει για τη στήριξή του. Σημαντικό είναι
το έργο της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης στον τομέα
της αγροτικής ανάπτυξης όπως και στη βελτίωση
των υποδομών των σχολικών κτιρίων. Τέλος, δηλώνει «άνθρωπος της αυτοδιοίκησης», κλείνοντας
στην ουσία τη πόρτα στη κεντρική πολιτική σκηνή.
n Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαβούλευση για το
στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης του νομού Σερρών;
Τι πρακτικά θα σημαίνει αυτό για τους πολίτες;
Ολοκληρώνεται η β’ φάση της Διαβούλευσης για το
Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης με την εξαγωγή συμπερασμάτων. Θα ακολουθήσει ο προσδιορισμός
των στόχων και των αξόνων πάνω στους οποίους
θα κινηθεί η αναπτυξιακή πορεία του νομού. Τελικό
στάδιο του εγχειρήματος, της διαδικασίας, είναι η

(Πηγή φωτογραφιών: ΝΑ Σερρών)

κατάρτιση του Επιχειρησιακού Σχεδίου. Εκεί παρουσιάζουμε συγκεκριμένες προτάσεις και δράσεις
για να πετύχουμε τους στόχους του Στρατηγικού.
Αυτό σημαίνει απλά ότι ο κάθε Σερραίος πολίτης,
αγρότης, έμπορος, εργάτης, επιχειρηματίας κλπ.
θα γνωρίζει πώς να διαχειριστεί και να προσανατολίσει τους στόχους της δραστηριότητάς του έτσι
ώστε αυτοί να συμβαδίζουν με τις δυνατότητες και
τις επιλεξιμότητες που προέκυψαν από το Στρατηγικό Σχέδιο του νομού. Ο καθείς θα γνωρίζει προς
ποια κατεύθυνση έχει δυνατότητες να πορευθεί
αναπτυξιακά ο νομός μας. Έτσι από τη στιγμή που
έχουμε γνώση του περιβάλλοντος στο οποίο κινούμαστε είμαστε σε θέση να προσαρμόσουμε και τις
δικές μας δραστηριότητες, τόσο σε επίπεδο συλλογικό όσο και ατομικό.
n Ο ΧΥΤΑ Παλαιοκάστρου «καρκινοβατεί» τα
τελευταία χρόνια. Βρέθηκε στα πρόθυρα απένταξης από το Ταμείο Συνοχής. Θεωρείτε ότι έχουν
ξεπεραστεί όλα τα εμπόδια και θα προχωρήσει η
κατασκευή του;
Με το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών από
την επιτροπή διαγωνισμού έχουμε προσωρινό ανάδοχο. Ήδη ο σχετικός φάκελος έχει διαβιβασθεί στο
ελεγκτικό συμβούλιο, προκειμένου να χορηγηθεί η
έγκριση και στη συνέχεια θα κληθεί ο ανάδοχος για
να υπογράψει τη σύμβαση του έργου. Είμαστε μέσα
στο χρονοδιάγραμμα που ορίσαμε και πιστεύουμε
ότι τον Ιούλιο ο εργολάβος θα εγκατασταθεί.
n Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η αντιπλημμυρική
θωράκιση του νομού και ιδιαίτερα των περιοχών
περιμετρικά της Κερκίνης;
Η πλημμυρική απειλή είναι εντονότερη από ποτέ
στο νομό μας. Δεν είναι υπερβολή να επισημάνουμε τον κίνδυνο ότι σε ενδεχόμενο πλημμυρικό
φαινόμενο μέσης έντασης και άνω, το όλο υδάτινο
σύστημα Κερκίνη-Στρυμόνας και ειδικά στην περιοχή του κάτω ρου, μαζί με τους αντιπλημμυρικούς
χειμάρρους, τάφρους και αποστραγγιστικά κανάλια
που εκβάλλουν στον ποταμό μπορεί να δημιουργήσει εκ νέου την κατάσταση που υπήρχε στην πεδιάδα των Σερρών προ του 1935, όταν και άρχισαν τα
έργα αποξήρανσης της τέως λίμνης Αχινού.
Η πρόσχωση του ποταμού Στρυμόνα σε μήκος
20χλμ από τη θάλασσα είναι πλέον σε πολλά σημεία
εμφανής και πάνω από την επιφάνεια του νερού, με
συνέπεια οι όποιες μεγάλες παροχές προκύψουν
να μην μπορούν να διοχετευτούν με ασφάλεια προς
τη θάλασσα.
Εδώ και δύο χρόνια ζητάμε επιμόνως την εγκατάσταση βυθοκόρου για τον καθαρισμό της κοίτης
του ποταμού, κάτι που δεν έγινε τα τελευταία 50
χρόνια.
Έχω επανειλημμένα ζητήσει τη χορήγηση πιστώσεων 2 εκατ. Ευρώ ώστε να εκτελεστούν έργα και
παρεμβάσεις σε σημεία ύψιστης επικινδυνότητας
στο παραποτάμιο δίκτυο αντιπλημμυρικής προστασίας του νομού. Λάβαμε μόνο 500,000 ευρώ. Στις
παραπάνω πιστώσεις δε συμπεριλαμβάνονται οι
παρεμβάσεις για την ενίσχυση των αναχωμάτων της
λίμνης Κερκίνης. Να επισημάνω ότι η Νομαρχία
Σερρών έχει σειρά από έτοιμες μελέτες για έργα σε
χειμάρρους και ρέματα προυπολογισμού 12 εκατ.
Ευρώ που προωθούνται για ένταξη στο 4ο Κ.Π.Σ.

n Οι Σέρρες έχουν ένα από τα μεγαλύτερα γεωθερμικά πεδία, οι δυνατότητες των οποίων μένουν
ανεκμετάλλευτες. Ποιες πρωτοβουλίες μπορεί να
αναλάβει η νομαρχία για την προώθηση της γεωθερμίας;
Οφείλουμε, πρώτα από όλα να πιέσουμε για την
αλλαγή του δυσλειτουργικού θεσμικού πλαισίου.
Οι αρμοδιότητες που είναι συγκεντρωμένες στο Υπ.
Ανάπτυξης και αφορούν στη διαχείριση γεωθερμικών πεδίων πρέπει να αποκεντρωθούν και κάποιες
να δοθούν στη Ν. Αυτοδ/ση. Η έρευνα και η οριοθέτηση των γεωθερμικών πεδίων των Σερρών δέον να
ολοκληρωθεί.
Η Ν. Α. στοχεύει μέσω της ενημέρωσης, να προκαλέσει το ενδιαφέρον για επενδύσεις στη γεωθερμία.
Ήδη υπάρχει κινητικότητα και εκπεφρασμένη βούληση για την αξιοποίηση της γεωθερμίας στη σύγχρονη υδροπονική παραγωγή προϊόντων διατροφής
(νέα τεχνολογία – θερμοκήπια).
Θα υπενθυμίσω ότι ήδη αξιοποιούμε τη γεωθερμία.
Στις φημισμένες ιαματικές πηγές Αγκίστρου, Σιδ/
ρου και Νιγρίτας λειτουργούν ονομαστά Υδροθεραπευτήρια που αναπτύσσονται συνεχώς.
n Πόσο ικανοποιημένος είστε από την εικόνα του
οδικού δικτύου, δεδομένου ότι στα διοικητικά σας
όρια βρίσκεται το πέρασμα του Προμαχώνα και η
Εγνατία Οδός διέρχεται από τις νότιες περιοχές;
Δεχόμαστε συχνά διαμαρτυρίες πολιτών του νομού
μας, οι οποίοι δηλώνουν αγανακτισμένοι για την
κατάσταση του εθνικού δικτύου. Η οδός Σερρών
– Προμαχώνα είναι χαρακτηρισμένη ως τμήμα του
πρωτεύοντος Εθνικού οδικού δικτύου. Αποτελεί την
κύρια οδό εισόδου στη χώρα μας από τη Βουλγαρία και μετά την ένταξη της χώρας αυτής και της
Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, παρουσιάζει
μεγάλη αύξηση κυκλοφοριακού φόρτου, τόσο για
τουριστικούς όσο και για εμπορικούς σκοπούς. Η
σημασία της οδού έχει αναγνωριστεί από την πολιτεία και αποτελεί τμήμα του κάθετου άξονα Θεσ/νίκης – Σέρρες – Προμαχώνα, αλλά θα πρέπει μέχρι
την ολοκλήρωση της κατασκευής του να συντηρείται
επαρκώς το τμήμα που βρίσκεται σε λειτουργία. Η
οδός παρουσιάζει εκτεταμένες ζημίες. Καθιζήσεις,
αλιγατορικές ρωγμές, λακκούβες και αποσάθρωση
του οδοστρώματος αποτελούν συνήθη στοιχεία χαρακτηρισμού για την οδό. Σε παρόμοια κατάσταση
βρίσκεται και η οδός από Σέρρες προς Δράμα η
οποία αποτελεί τμήμα του δευτερεύοντος Εθνικού
οδικού δικτύου. Ζητήσαμε λοιπόν από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που
έχουν και την ευθύνη για τη συντήρηση, να προβούν
σε άμεσες ενέργειες για την αποκατάσταση της
βατότητας και την άρση της επικινδυνότητας. Όσον
αφορά στο οδικό δίκτυο ευθύνης μας, το οποίο πρέπει να σημειώσουμε ότι είναι τεράστιο (1200χλμ), οι
επεμβάσεις μας είναι συχνές και προσπαθούμε να
το διατηρήσουμε σε καλή κατάσταση.
n Το πολυδιαφημιζόμενο έργο της κατασκευής
του λιμανιού Αμφίπολης παραμένει στα χαρτιά.
Πρόκειται πλέον για «ναυάγιο»;
Αντίθετα υπάρχει σημαντική εξέλιξη σε αυτό το
θέμα. Και αφορά τη δημιουργία καταφυγίου σκαφών αλιευτικών και αναψυχής, η χωροθέτηση του
οποίου έχει ήδη εγκριθεί από το Υπ. Εμπορικής
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ΣTO AEPOΔPOMIO
(Πηγή φωτογραφιών: ΝΑ Σερρών)

Ναυτιλίας. Όπως εγκρίθηκε και η δημιουργία
Λιμενοφυλακίου το οποίο βρίσκεται σε φάση κατασκευής.
Προϋπόθεση για τα παραπάνω ήταν η ακτομηχανική μελέτη την οποία η Ν. Α. έχει εκπονήσει και
παραδώσει. Ακόμη, μέσα από το Τεχνικό της Πρόγραμμα έχουν γίνει και παρεμβάσεις στο χώρο του
Λιμανιού. Πιστεύουμε ότι πολύ σύντομα θα έχουν
ολοκληρωθεί όλες οι απαραίτητες εργασίες που
θα επιτρέψουν τη λειτουργία ενός σύγχρονου
καταφυγίου όπως προβλέπεται από τους κανονισμούς.
n Η κατασκευή εμπορευματικού αερολιμένα στις Σέρρες, ο οποίος θα βοηθούσε και τις
εξαγωγές αγροτικών προϊόντων, δε στηρίχτηκε
έμπρακτα από την Πολιτεία. Αισιοδοξείτε πως
τελικά θα προχωρήσει;
Το θέμα ήταν στην επικαιρότητα πριν μερικά χρόνια. Σήμερα όλα δείχνουν ότι στην κυβέρνηση δεν
υπάρχει πρόθεση ούτε καν σκέψη για τη δημιουργία εμπορευματικού αερολιμένα στις Σέρρες.
Είναι προφανές ότι το θέμα έχει παραπεμθεί στις
Καλένδες. Γι’ αυτό και δεν είμαστε διόλου αισιόδοξοι.
n Ποιες πρωτοβουλίες αναλαμβάνετε για τη
στήριξη του τουρισμού των Σερρών;
Για μας ο τουρισμός είναι ο πυλώνας της εξωστρέφειας, το πρώτο προϊόν του νομού μας. Το
αυτοκινητοδρόμιο της πόλης των Σερρών, το
Εθνικό Πάρκο Κερκίνης, το σπήλαιο της Αλιστράτης, το φαράγγι του Αγγίτη, ο Λαϊλιάς, τα λουτρά
Αγγίστρου και Σιδηροκάστρου, πλάι στην Παράδοση, την Ιστορία και τη Γαστρονομία καθιστούν τον
τόπο μας πολύ ελκυστικό προορισμό. Απόδειξη,
ο συνεχώς αυξανόμενος αριθμός επισκεπτών και
καταλυμάτων.
Δίνουμε έμφαση στη βελτίωση των υποδομών,
στην ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών
και στην προβολή. Ο τεσσάρων εποχών πολυθεματικός τουρισμός μας προβάλλεται με διαφημιστικές καμπάνιες από όλα τα μέσα, με συμμετοχή
στις κλαδικές εκθέσεις και φυσικά, μέσα από
το διαδίκτυο. Εργαζόμαστε συστηματικά για την
πλήρη ανάπτυξη όλων των συγκριτικών πλεονεκτημάτων μας ώστε ο νομός μας να γίνει ένας καταξιωμένος τουριστικός προορισμός διεθνώς.
n Ποια η κατάσταση της σχολικής στέγης στις
Σέρρες;
Τα σχολικά κτίρια είναι πεπαλαιωμένα με σημαντικές φθορές. Αν και δεν είναι στην αρμοδιότητα
της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, διαπιστώνοντας την αδυναμία των ΟΤΑ α’ βαθμού, αναλάβαμε
τη συντήρησή τους. Έχουμε προβεί σε αντικαταστάσεις κουφωμάτων, επισκευές στεγών, WC,
ασφαλτοστρώσεις και ό, τι άλλο χρειάζεται για
να βελτιώσουμε την εικόνα τους. Το 2009 για τη
συντήρηση των παλαιών σχολικών κτιρίων διατίθενται από το πρόγραμμα του ΟΣΚ (Οργανισμός
Σχολικών Κτηρίων) 1.000.000 ευρώ.
n Οι αγρότες αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα. Ποιες οι πρωτοβουλίες για στήριξη του αγροτικού πληθυσμού;

Πρώτα απ’ όλα να υπενθυμίσω ότι στις τελευταίες αγροτικές κινητοποιήσεις που έγιναν στο νομό
μας, στην αρχή της χρονιάς, η Ν. Α. Σερρών ήταν
πάντοτε στο πλευρό των αγροτών και συμπαραστάθηκε στους αγώνες τους, είτε μεριμνώντας για
τις βασικές ανάγκες τους στο διάστημα που ήταν
στα μπλόκα, είτε παίρνοντας τις ανάλογες πρωτοβουλίες για την προώθηση και τη συγκροτημένη παρουσίαση και υποβολή στους αρμόδιους
υπουργούς των δίκαιων αιτημάτων τους. Παράλληλα σε όλες αυτές τις διεκδικήσεις των αγροτών
αναλάμβανε συντονιστικό ρόλο για επαφές με
κυβερνητικούς παράγοντες, άλλους συναφείς παραγωγικούς κλάδους και, σε πολλές περιπτώσεις,
μέσα από τις πρωτοβουλίες αυτές επιτυγχάνονταν
και οι επιδιωκόμενοι στόχοι, όπως με την αποπληρωμή της βιομηχανικής ντομάτας.
Ενεργήσαμε συντονισμένα με τους βαμβακοπαραγωγούς του νομού μας για τη διεκδίκηση ένταξης
του νομού στα ΠΣΕΑ για τις ζημίες του βαμβακιού
από το πράσινο σκουλήκι. Προχωρούμε σε μια
σειρά άμεσων παρεμβάσεων για την αντιπλημμυρική θωράκιση του νομού με την παράλληλη
προστασία των καλλιεργούμενων εκτάσεων από
πλημμυρικά φαινόμενα (καθαρισμός παραποτάμιων αντιπλημμυρικών τάφρων, όπως στα αγροκτήματα Θολού, Παλαιοκώμης, Μυρκίνου, Μεσολακκιάς, Αχινού, Ευκαρπίας, Ιβήρων, κλπ.) Πέραν
όλων αυτών, προετοιμαζόμαστε συστηματικά για
την προσαρμογή της αγροτικής παραγωγής στις
ανάγκες που διαμορφώνονται στη σύγχρονη παγκόσμια αγροτική οικονομία, όπως η στροφή στην
παραγωγή πιστοποιημένων διατροφικών προϊόντων ποιότητας και η σύνδεση της αγροτικής παραγωγής με το δευτερογενή τομέα (μεταποίηση,
τυποποίηση, συμβολαιακή γεωργία).
Μέσα στην προετοιμασία για όλα τα προηγούμενα
περιλαμβάνεται και η επιμόρφωση του επιστημονικού δυναμικού που διαθέτει η Ν.Α. Σερρών.
Παράλληλα επιμένουμε και δουλεύουμε προς
την κατεύθυνση η παραγωγική διαδικασία αγροτικών προϊόντων να εφαρμόζει όλα τα πρότυπα
προκειμένου να προστατεύεται το περιβάλλον και
παράλληλα να τηρούνται οι κανόνες της αειφόρου
ανάπτυξης.

Στον Κρατικό Αερολιμένα Θεσσαλονίκης ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ πραγματοποιείται έκθεση ζωγραφικής των
μελών της Μονάδας Πολιτιστικής Επικοινωνίας του
Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης έως τέλος Ιουλίου 2009.
Η τέχνη αυτή των μελών της Μονάδας Πολιτιστικής
Επικοινωνίας (Art Brut), αφορά αυτοδίδακτους καλλιτέχνες οι οποίοι, όπως αναφέρει ο ψυχίατρος, κ.
Παύλος Βασιλειάδης, «βρίσκονται έξω από το κυρίαρχο ρεύμα της τέχνης. Η δουλειά τους είναι το
αποτέλεσμα ενός ψυχισμού, που μέσα από μια χαρακτηριστική ζωγραφική γλώσσα και μ’ έναν άμεσο,
πηγαίο και ειλικρινή τρόπο θέλει να εικονογραφήσει
τον κόσμο μας».
Χιλιάδες κόσμου επισκέπτεται καθημερινά το χώρο
του αεροδρομίου. Έτσι ο θεατής, με τη διπλή ιδιότητα του επισκέπτη – ταξιδιώτη, έχει την ευκαιρία
να δει ότι τα άτομα με ψυχική διαταραχή έχουν διατηρήσει ακέραιη την ικανότητα τους να εκφράζουν
σημαντικά και πανανθρώπινα συναισθήματα και,
κατ’ επέκταση, ο καθένας, γίνεται με τον τρόπο του
συνοδοιπόρος μας.
Η Μονάδα Πολιτιστικής Επικοινωνίας (ΜΠΕ) του
Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης ξεκίνησε
τις δραστηριότητές της πριν από 15 χρόνια. Το βασικό σκεπτικό της είναι να ενεργοποιήσει το καλλιτεχνικό ταλέντο που φαίνεται να υπάρχει σε ορισμένους ασθενείς, να το ενισχύσει και να το προωθήσει.
Η προσπάθεια της Μονάδας Πολιτιστικής Επικοινωνίας απευθύνεται στα άτομα αυτά που έχουν ή είχαν την ικανότητα και το προτέρημα να μπορούν να
εκφράζονται μέσα από κάποιο είδος τέχνης. Κατά
τα 15 χρόνια λειτουργίας της πραγματοποιήθηκαν
περισσότερες από 80 καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, η
πλειονότητα από αυτές στην κοινότητα, με πρόσφατη τη συμμετοχή στο «Εικαστικό Πανόραμα 2» που
οργανώθηκε από το Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης
Τέχνης. Η συμμετοχή αυτή αποτελεί αναγνώριση της
καλλιτεχνικής της αξίας, και συγχρόνως συμβάλλει
στη σύγχρονη Ελληνική Τέχνη, προσθέτοντάς της το
κομμάτι της ψυχής που της έλειπε. Ελπίζουμε να
συνεχίσει την προσπάθειά της αυτή με τη βοήθεια
και αποδοχή του κοινού.
Η έκθεση αυτή γίνεται με την ευγενική υποστήριξη
της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) και υπό
την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής
n Υπάρχουν σκέψεις για μεταπήδησή σας στη Αλληλεγγύης και της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταικεντρική πολιτική σκηνή;
ρίας, τμήμα «Τέχνη και Ψυχιατρική», στον Κρατικό
Η είσοδός μου στην πολιτική έγινε ουσιαστικά Αερολιμένα «Μακεδονία», αίθουσα αναμονής επιμέσα από τον πρώτο βαθμό της Αυτοδιοίκησης. βατών. n
Έζησα το θεσμό τη δεκαετία του ’90 και βίωσα την
εξέλιξή του τα τελευταία είκοσι χρόνια.
Είναι φυσικό, λοιπόν, να νιώθω άνθρωπος της
Αυτοδιοίκησης. Πιστεύω ότι είναι ο θεσμός όπου
μπορείς να δεις το όραμά σου να γίνεται πράξη.
Το όραμα για τη βελτίωση της καθημερινότητας
των συμπολιτών μας μέσα από την ολοκλήρωση
των υποδομών και την ποιότητα των παρεχόμενων
υπηρεσιών. Το σλόγκαν «πρώτα ο Νομός μας»
δεν είναι ένα απλό προεκλογικό σύνθημα, είναι η
ιδεολογία μας. Επιμένουμε αυτοδιοικητικά ώστε
να παραδώσουμε στα παιδιά μας ένα Νομό καλύτερο. Το όραμα για μια Αυτοδιοίκηση με αρμοδιότητες και πόρους, η οποία θα ασχολείται με όλα τα
τοπικά ζητήματα και θα δίνει λύσεις, είναι ζωντανό και επίκαιρο ακόμη και σήμερα. n
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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, επίβλεψη εγκαταστάσεων MINOS SYSTEM,
τεχνικής υποστήριξης, φωτοτεχνικές μελέτες. 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. Παπαϊωάννου.
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 στο 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 Χαλκιδική. Τηλ 23990 51700
– 2.
Μηχανικός από εταιρεία κατασκευής
βιομηχανικών κτιρίων για εργοταξιάρχης στη Θεσσαλονίκη. 5έτη εμπειρία,
Γνώση project management, AutoCAD.
Βιογραφικό Fax 2310 554457, email:
mk.meleton@gmail.gr.
Μηχανικός από εταιρεία συμβουλών ακινήτων, για στελέχος πωλήσεων στις περιοχές Δυτικής Θεσσαλονίκης, Άνω Πόλης,
Ιστορικού Κέντρου, Θέρμης, Περαίας, Χαλκιδικής. 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 διδασκαλεία των προγραμμάτων, Autostrad 4m, Steele 4m, AutoIDEA,
Photoshop, web design, java, AutoCAD
2d, 3d, ArchiCAD, 3d studio max. Βιογραφικό 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
γλώσσας 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 τη
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 από 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 την 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 την Δυτική Ελλάδα. 5έτη
προϋπηρεσία στην οδοποιία, άπταιστα
Αγγλικά. Βιογραφικό Fax 2310 230255,
Τηλ 2310 230240, email: opantelidou@
manpowerteam.gr.
Πολιτικός Μηχανικός ή Τοπογράφος Μηχανικός 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 στην ΒΙ.ΠΕ Σίνδου, για στελέχωση
του τμήματος διασφάλισης ποιότητας.
3έτη εμπειρία, Αγγλικά, Γερμανικά. Τηλ
2310 795351, email: info@elzymi.gr.
Χημικός Μηχανικός από την 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, αρχιτεκτονικών
μελετών, διακοσμήσεων 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, αξιολογήσεων
προγραμμάτων κατάρτισης και πλήθος
σεμιναρίων, για εργασία σε εταιρεία, βιομηχανία στην 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 Αγγλικά, Ισπανικά, Η/Υ(Ms
Office λογισμικό PC / MAC), AutoCAD 2D
- 3D, 3D Studio Max, Rhino, Photoshop,
Illustrator, In Design, Premiere, για συνεργασία με μελετητικά, τεχνικά γραφεία
και κατασκευαστικές εταιρείες. Τηλ 697
7152354, email: anastfrag@hotmail.com
Αρχιτεκτόνισσα μέλος ΤΕΕ 2005. με μεταπτυχιακό MSc in Advanced Architectural
Design (Edinburgh, 2007), 6έτη εργασιακή
εμπειρία σε Ελλάδας και Λονδίνου. Γνώση
Αγγλικών, Γαλλικών, Γερμανικών, 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 Προμηθειών,
μεταπτυχιακό στη Διαχείριση Αποβλήτων,
άπταιστα Αγγλικά, Γαλλικά και Η/Υ, ζητάει
εργασία. Τηλ. 693 2674234
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07

15

n Ί δρυση ειδικής
n Σταθερή η επιβατική
γραμματείας του ΥΠΕΧΩΔΕ
κίνηση του ΟΑΣΘ πέρυσι
στη Θεσσαλονίκη
n Γεμάτα τα αστικά στη
γραμμή Carrefour - KTEΛ
n Αρχιτεκτονική από
μηχανής και εν πλω
 ητείται νέο μοντέλο
n «Αυτό που χάθηκε, αυτό που n Ζ
συμπόσιο
κατασκευών και ακινήτων
έμεινε...»

08

03

10

04

16

n Με μια ματιά

nΕ
 νδιαφέρουν

n Διατηρητέα: Κίνητρα
και μέτρα εναντίον
κατάρρευσης

12-13

nO
 υστεροαρχαϊκός ναός
στην πλατεία Αντιγονιδών

05

n Να δημιουργηθεί «Ε.Ε.Ε»
για τους πολεοδόμους χωροτάκτες

06

Προοπτικές για τη διάσωση και την
ανάδειξή του

14

nΓ
 ια την εκθεσιακή νησίδα
της ΔΕΘ
nΣ
 υν ...2,5 Ελλάδες ως
το 2020 οι εργαζόμενοι
υψηλών «στάνταρτ» στην
ΕΕ

n Επαγγελματικά

18

n Συλλογικά - Παραταξιακά

20

n Στέφανος Φωτιάδης

«Έμφαση στη βελτίωση των
υποδομών»

21

nΈ
 κθεση ζωγραφικής στο
αεροδρόμιο

23

n Ζητείται
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επισκεφθείτε μας...
http://www.tkm.tee.gr
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