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Μπορεί να μη βρισκόμαστε «εις το μέσον ερειπίων», αλλά τα λόγια του Καποδίστρια, ειπωμένα γύρω το 1827-1831, σίγουρα παραμένουν επίκαιρα στο
διάβα των αιώνων. Ιδίως σε μετεκλογικές ημέρες, όπως αυτές που διανύουμε. Από τη νέα κυβέρνηση –όπως και από την προηγούμενη- περιμένουμε
πρώτα από όλα σοφή και συνετή διαχείριση του δημόσιου χρήματος.
Και σε ότι αφορά τα «του οίκου μας», τη Θεσσαλονίκη δηλαδή, τα αιτήματά
μας δεν αλλάζουν επειδή άλλαξε κυβέρνηση: παραμένουν τα ίδια και πιο
επιτακτικά ακόμη, καθώς η νέα κυβέρνηση δεν πρέπει –δεν έχει χρονικά
την πολυτέλεια- να επικαλεστεί μεταβατικά και προπαρασκευαστικά στάδια, που θα καθυστερήσουν τις εξελίξεις σε φλέγοντα ζητήματα.
Ελπίζουμε ότι θα δώσει λύσεις σε όσα από τα φλέγοντα οικονομικά και
κοινωνικά ζητήματα εξακολουθούν να εκκρεμούν, με την ταχύτητα και την
αποφασιστικότητα που χρειάζονται.
Και κυρίως ελπίζουμε ότι η κυβέρνηση δε θα ξεχάσει. Ότι δε θα ξεχάσει
ότι το σημαντικότερο ίσως στοίχημα για τη Θεσσαλονίκη σήμερα είναι η
μετεγκατάσταση της ΔΕΘ και κυρίως η δημιουργία μητροπολιτικού πάρκου
στη θέση όπου βρίσκεται σήμερα το εκθεσιακό της κέντρο.
Οι προεκλογικές εξαγγελίες του πρωθυπουργού, Γεώργιου Παπανδρέου,
περί «πράσινης» διακυβέρνησης, μας δίνουν περιθώρια να ελπίζουμε ότι
η δημιουργία του πολυπόθητου πάρκου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα
«τρέξει» ταχύτατα, χωρίς πισωγυρίσματα, αναβολές ή πολύμηνες καθυστερήσεις, χωρίς «πηγαινέλα» μελετών σε χέρια και γραφεία Ελλήνων και
ξένων ειδικών και εμπειρογνωμόνων.
Το απόλυτα σίγουρο είναι ένα: η ΔΕΘ χρειάζεται τη μετεγκατάσταση, όπως
η Θεσσαλονίκη χρειάζεται το πάρκο. Δεν υπάρχει λοιπόν λόγος το όλο θέμα
να σχεδιαστεί ξανά σε tabula rasa*, όταν οι φορείς της πόλης έχουν ομονοήσει (έστω κι αν αυτό συμβαίνει σπάνια) και αποφασίσει από κοινού ότι
αυτό είναι μονόδρομος για την ανάπτυξη της πόλης –για την «ανάσταση»
της νέας φυσιογνωμίας της.
Στοίχημα δεύτερο: η περίφημη Ζώνη Καινοτομίας. Δύο κυβερνήσεις την
εξήγγειλαν. Μήπως ήρθε -επιτέλους!- η ώρα να υλοποιηθεί; Αν η Θεσσαλονίκη έχει ένα «βαρύ πυροβολικό» -εκτός από την κομβική γεωγραφική
της θέση και το λιμάνι της- που πρέπει να αξιοποιηθεί αυτό είναι σίγουρα
το επιστημονικό δυναμικό της: τρία πανεπιστήμια, στρατιές φοιτητών και
ερευνητών, ερευνητικές και τεχνολογικές υποδομές (π.χ., το ΕΚΕΤΑ), θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων, «Τεχνόπολη»…
Όλα αυτά, αν «δεθούν» με τη Ζώνη μπορούν να κάνουν τη Θεσσαλονίκη
τεχνολογική πόλη, να προσελκύσουν τμήματα R&D πολυεθνικών στον ελληνικό Βορρά. Κι αυτό δε θα φέρει κεφάλαια και διεθνή αναγνώριση μόνο
στη Θεσσαλονίκη. Θα τα φέρει σε ολόκληρη την Ελλάδα.
Η διεθνής εμπειρία έχει δείξει ότι υποδομές όπως αυτή χρειάζονται περίπου 20 χρόνια για να «ωριμάσουν». Άρα, το έργο αυτό δεν πρέπει να
καθυστερήσει άλλο. Τα κίνητρα επιβάλλεται να ξεκαθαρίσουν και το όλο
εγχείρημα να ξεκινήσει.
Φυσικά, η Θεσσαλονίκη δε χρειάζεται μόνο τα παραπάνω: χρειάζεται ένα
ευρύτερο πλέγμα δράσεων, από το να φέρουμε το δάσος μέσα στην πόλη
μέχρι να αξιοποιήσουμε το μοναδικό θαλάσσιο μέτωπό της, μέχρι και το
Αγγελοχώρι.
Και, ασφαλώς, αντίστοιχες ανάγκες έχει ολόκληρη η Κεντρική Μακεδονία,
είτε αυτές αφορούν διαχείριση απορριμμάτων και ΧΥΤΑ είτε υποδομές μεταφορών όπως η Σιδηροδρομική Εγνατία.
Το ΤΕΕ/ΤΚΜ έχει συγκεκριμένες προτάσεις για όλα τα παραπάνω θέματα
–και καμία διάθεση να τις κρατήσει στα συρτάρια του. Θα τις υπενθυμίσει
στη νέα κυβέρνηση, ευελπιστώντας σε μια «ασυννέφιαστη» και αποδοτική συνεργασία προς όφελος της Θεσσαλονίκης και γενικά της Κεντρικής
Μακεδονίας.
*Λευκό χαρτί
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΕΕ/ΤΚΜ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
«Χρειάζεται
ολοκληρωμένος
σχεδιασμός γιατί
ένα μη πλήρες
έργο είναι πιθανό
να δημιουργήσει
περισσότερα
προβλήματα από
όσα επιδιώκει να
αντιμετωπίσει».

Απολύτως απαραίτητο θεωρεί το ΤΕΕ/ΤΚΜ τον
ολοκληρωμένο σχεδιασμό του έργου της εξωτερικής περιφερειακής Θεσσαλονίκης, καθώς
η νέα οδός τροποποιεί ιδιαίτερα τις χρήσεις γης
στη ζώνη χάραξής της, ενώ συνδέεται άμεσα με
άλλα συγγενή ή γειτονικά project και διέρχεται
από το Σέιχ Σου.
Όπως υπογραμμίζεται σε επιστολή του ΤΕΕ/ΤΚΜ
προς τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ, απαραίτητος όρος
είναι «η εξασφάλιση πόρων για την κατασκευή
του συνόλου των έργων, καθώς και των συνδετήριων και συγγενών έργων στην ανατολική Θεσσαλονίκη».
Στην επιστολή προτείνεται ακόμη ο συνδυασμός
της οδού α)με έργα εναλλακτικών συγκοινωνιακών
μέσων και σταθερής τροχιάς στην ανατολική Θεσσαλονίκη και β)με χωροταξικές ρυθμίσεις, που θα
αποκλείουν τη γραμμική ανάπτυξη δραστηριοτήτων δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα.
Το έργο απαιτεί επίσης πολύπλευρη συνεργασία:
με κοινωνικούς φορείς, ΟΡΘΕ, περιφερειακές
υπηρεσίες, εμπλεκόμενους δήμους, ΟΣΕ, Αττικό
Μετρό ΑΕ και ΣΑΣΘ. Επίσης, η υποχρεωτική διέλευση της όδευσης από το Σέιχ Σου πρέπει να
γίνει με όρους μεγίστης περιβαλλοντικής προστασίας.
Σε ό,τι αφορά εξάλλου την ενδεχόμενη επιβολή διοδίων μετά την ολοκλήρωση του έργου, το
ΤΕΕ/ΤΚΜ επισημαίνει ότι κάτι τέτοιο δεν πρέπει
σε καμία περίπτωση να συσχετιστεί με τον τρόπο
χρηματοδότησης της κατασκευής του.
Εξάλλου, το ΤΕΕ/ΤΚΜ εκφράζει σοβαρές επιφυλάξεις για την ανάθεση του έργου με σύμβαση
παραχώρησης-εκμετάλλευσης. Το πλήρες κείμενο της επιστολής ακολουθεί:
«Το κυκλοφοριακό πρόβλημα του πολεοδομικού
συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης αποτελεί για την
πλειοψηφία των συμπολιτών μας το μεγαλύτερο
ίσως πρόβλημα λειτουργίας της πόλης, με άμεσες
αρνητικές συνέπειες στην ανάπτυξη της ευρύτερης
περιοχής, την περιβαλλοντική της υποβάθμιση και

την ποιότητα ζωής των κατοίκων της.
Η παράκαμψη της κυκλοφορίας από το ιστορικό κέντρο της πόλης, τόσο από την πλευρά του
Σέιχ-Σου, όσο και από την πλευρά της θάλασσας,
έχει υποστηριχθεί από το ΤΕΕ/ΤΚΜ διαχρονικά,
καταρχήν με την κατασκευή της Εσωτερικής-Ανατολικής Περιφερειακής τη δεκαετία του 80, της
α΄φάσης της εξωτερικής περιφερειακής και των
ανισόπεδων κόμβων της ανατολικής περιφερειακής στη συνέχεια, της υποθαλάσσιας αρτηρίας
(εκφράζοντας βέβαια σοβαρές επιφυλάξεις στο
τεχνικό και χρηματοδοτικό σκέλος του έργου) και
της ολοκλήρωσης της εξωτερικής περιφερειακής σήμερα.
Είναι όμως γεγονός, ότι οι παρεμβάσεις για τη
κατασκευή υποδομών στη χώρα μας, έχουν συχνά αποσπασματικό-πυροσβεστικό χαρακτήρα
και δεν εντάσσονται σε ένα συνολικό σχεδιασμό
έγκαιρης, ισόρροπης και ταυτόχρονης ανάπτυξης
των απαιτούμενων υποδομών για την εξυπηρέτηση των δημόσιων και ιδιωτικών μέσων συνδυασμένης μεταφοράς αγαθών και ανθρώπων. Ο
αποκλειστικός σχεδόν προσανατολισμός στην
κατασκευή οδικών έργων, για την εξυπηρέτηση
κατά βάση των ΙΧ αυτοκινήτων, είναι αντίθετος
με τις αρχές της συγκοινωνιακής τεχνικής, για
λόγους οικονομικούς, αναπτυξιακούς και περιβαλλοντικούς, καθώς ανακυκλώνει τα αδιέξοδα
με μεγαλύτερη μάλιστα ένταση. Το παράδειγμα
της Αττικής Οδού είναι χαρακτηριστικό, καθώς
πέντε μόλις χρόνια μετά την κατασκευή της, εμφανίζει προβλήματα κορεσμού της κυκλοφορίας
και σχεδιάζονται ήδη, όπως ανακοινώθηκε πρόσφατα, συμπληρωματικά έργα.
Σε κάθε περίπτωση βέβαια, λαμβάνοντας υπόψη
τον αναπτυξιακό ρόλο που διαδραματίζει ήδη η
Θεσ/νίκη στη Νότιο Βαλκανική, τα νέα πληθυσμιακά στοιχεία της ευρύτερης περιοχής και τους
ρυθμούς αύξησης της κυκλοφορίας των νέων
οχημάτων, η ολοκλήρωση της Εξωτερικής Περιφερειακής είναι επιβεβλημένη, καθώς είναι
αδύνατη η παραλαβή του κυκλοφοριακού φόρτου
του υφισταμένου τμήματός της μετά τον κόμβο Κ5
και της Εσωτερικής περιφερειακής, από την Ανατολική περιφερειακή.
Το ΤΕΕ/ΤΚΜ εκφράζει την ικανοποίησή του για
την προώθηση των διαδικασιών χρηματοδότησης, την εκπόνηση των αναγκαίων μελετών και
την κατασκευή του έργου στη συνέχεια. Μετά την
ολοκλήρωση των προκαταρκτικών μελετών και
στη συνέχεια κατά τη φάση ολοκλήρωσης της
οριστικής μελέτης, ζήτησε ενημέρωση από την
ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. η οποία ανταποκρίθηκε στο
αίτημά του και σε συνεργασία με τους Μελετητές
ενημέρωσαν τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής
και τα μέλη της Μόνιμης Επιτροπής Έργων Υποδομής. Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων έγινε
παρουσίαση των χαράξεων του έργου, των τεχνικών χαρακτηριστικών καθώς και των τεχνικοοικονομικών στοιχείων του έργου σε εκείνο το στάδιο μελετών. Παρά την προφορική δέσμευση των
εκπροσώπων της ΕΟ ΑΕ η μη ευχερής χορήγηση
στοιχείων της οριστικής μελέτης και των εναλλακτικών χαράξεων, δυσχεραίνει το ΤΕΕ/ΤΚΜ ώστε
να καταλήξει σε πιο τεκμηριωμένη αξιολόγηση
και άποψη.

Πρόκειται για αυτοκινητόδρομο με τρεις λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση και ΛΕΑ, που
εκτείνεται από τη ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ (βορείως του
κόμβου Κ4 (ΤΙΤΑΝ)) μέχρι τον Α/Κ Σχολαρίου επί
της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών. Στο επίπεδο της αναγνωριστικής μελέτης
προβλεπόταν να κατασκευασθούν 20 σήραγγες
συνολικού μήκους 21χλμ. μονού κλάδου καθώς
και 13 γέφυρες συνολικού μήκους 4χλμ. μονού
κλάδου, με εκτιμώμενο κατασκευαστικό κόστος
700 εκ.€., το οποίο σύμφωνα με τα προφορικά
στοιχεία εκτιμάται κατά τη φάση της οριστικής
μελέτης ότι υπερβαίνει το 1 δισεκατομμύριο €.
Για το επίπεδο της προμελέτης δε διατέθηκαν
προμετρητικά στοιχεία στη ΜΕ Έργων Υποδομής
του ΤΕΕ/ΤΚΜ.
Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων κατατέθηκαν προβληματισμοί και προτάσεις εκ μέρους
του ΤΕΕ/ΤΚΜ. Η αρχική παρατήρηση που κατατέθηκε εκ μέρους του ΤΕΕ/ΤΚΜ είναι η ανάγκη
ολοκληρωμένου σχεδιασμού του έργου, εφόσον
διαπιστώθηκε ότι το έργο συσχετίζεται με άλλα
συγγενή και γειτονικά έργα, τα οποία υπηρεσίες
του ΥΠΕΧΩΔΕ ή της ΠΚΜ έχουν σχεδιάσει και
προγραμματίζουν, ενώ παράλληλα τροποποιεί
ιδιαίτερα τις χρήσεις γης στη ζώνη χάραξής του.
Με βάση τα δημοσιευμένα στοιχεία του έργου
και τις προφορικές πληροφορίες και επειδή ανακοινώθηκε η κατάθεση της ΜΠΕ του έργου στην
ΕΥΠΕ ΠΕΧΩΔΕ, κρίνεται σκόπιμη η δημόσια παρέμβαση του ΤΕΕ/ΤΚΜ και παρατίθενται στη συνέχεια οι προτάσεις του για το έργο :
-Είναι έργο άκρως απαραίτητο για τη Θεσσαλονίκη στις σημερινές ασφυκτικές κυκλοφοριακές
συνθήκες. Θα συμβάλλει σημαντικά στην αποσυμφόρηση του αστικού ιστού και της Ανατολικής
Περιφερειακής, με την ολοκλήρωση του ημιτελούς σήμερα εξωτερικού δακτυλίου της πόλης.
-Το έργο είναι μεσοπρόθεσμο, με την προϋπόθεση ότι αν μελετηθεί έγκαιρα και συντελεστούν με
ταχείς ρυθμούς οι απαιτούμενες απαλλοτριώσεις
και εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση θα εκτελεσθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013. Απαραίτητος όρος είναι η εξασφάλιση πόρων για την
κατασκευή του συνόλου των έργων καθώς και των
συνδετήριων και συγγενών οδικών έργων στην
Ανατολική Θεσσαλονίκη. Ένα μη πλήρες έργο
είναι πιθανό να δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα απ’ όσα επιδιώκει να αντιμετωπίσει.
-Έχει αναπτυξιακό χαρακτήρα για την ευρύτερη
περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας και ιδιαίτερα
για τις νοτιανατολικές περιοχές Θεσσαλονίκης και
τη Χαλκιδική.
-Το έργο πρέπει να συνδυαστεί με έργα εναλλακτικών συγκοινωνιακών μέσων και σταθερής τροχιάς στην Ανατολική Θεσσαλονίκη και με χωροταξικές ρυθμίσεις που θα αποκλείουν τη γραμμική
ανάπτυξη δραστηριοτήτων του δευτερογενούς και
του τριτογενούς τομέα. Ιδιαίτερα τα θέματα της
σύνδεσης του μετρό με το αεροδρόμιο και την
ανατολική περιαστική ζώνη και του προαστιακού
σιδηρόδρομου με την ακτή του Θερμαϊκού μέχρι
και τα Μουδανιά καθίστανται άμεσης προτεραιότητας. Οι ρυθμίσεις προστασίας του χώρου και
των χρήσεων γης πρέπει να συμπεριληφθούν πριν
από την κατασκευή του έργου στο νέο Ρυθμιστικό
Σχέδιο Θεσσαλονίκης και στα ΓΠΣ των ΟΤΑ της
περιοχής.
-Αποτελεί θετικό γεγονός η ανάθεση της επίβλε-

05/383
ΤΕΥΧΟΣ

15 OKTΩBPIOY 2009

πηγή
φωτό:
www.aggelioforos.gr
πηγή
φωτό:
www.newsblog.gr

ψης των εκπονούμενων μελετών στην ΕΓΝΑΤΙΑ
ΟΔΟΣ Α.Ε., τα στελέχη της οποίας γνωρίζουν τις
τοπικές συνθήκες και ιδιαιτερότητες και δίνει τη
δυνατότητα καλύτερης συνεργασίας της επιβλέπουσας Υπηρεσίας και των τοπικών φορέων.
-Για την επιτυχή ολοκλήρωσή του απαιτείται συνεργασία με τους κοινωνικούς φορείς, τον Οργανισμό Θεσσαλονίκης, τις Περιφερειακές Υπηρεσίες και ιδιαίτερα με τους Δήμους που θα επηρεασθούν από τη διέλευση της οδού. Η συνεργασία
θα εξασφαλίσει συναίνεση και ταυτόχρονα θα
επιλύσει προβλήματα που σίγουρα θα ανακύψουν
από διαφορετικές προσεγγίσεις και θα αποφευχθούν ανακολουθίες, παλινδρομήσεις και καθυστερήσεις στη φάση της κατασκευής του έργου.
Μέχρι στιγμής η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ και το αρμόδιο
Υπουργείο δεν έχουν αξιοποιήσει επαρκώς το
μέσο της διαβούλευσης με τους ΟΤΑ και τους φορείς της περιοχής του έργου και για το λόγο αυτό
διαπιστώνονται σημαντικές αντιδράσεις.
-Ο ολοκληρωμένος σχεδιασμός του έργου, που
θα επηρεάσει τις μετακινήσεις σ’ όλη την Ανατολική περιοχή του Νομού, επιβάλλει τη συνεργασία
με τον ΟΣΕ, την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ και το ΣΑΣΘ, που
μελετούν την ανάπτυξη των μέσων μαζικής μεταφοράς σε σταθερή τροχιά (Προαστιακός, Μετρό
Θεσσαλονίκης), ώστε να ενσωματωθούν κατά την
κατασκευή της Εξωτερικής Περιφερειακής, τμήματα των αντίστοιχων έργων.
-Απαιτείται ακόμη ο συντονισμός της ΕΓΝΑΤΙΑ
ΟΔΟΣ Α.Ε., της Διεύθυνσης Μελετών Έργων Οδοποιίας του ΥΠΕΧΩΔΕ, καθώς και της Διεύθυνσης
Δημοσίων Έργων της ΠΚΜ, προκειμένου το υφιστάμενο οδικό δίκτυο ανατολικά της Θεσσαλονίκης, που περιλαμβάνει και τις αναπτυσσόμενες
περιοχές των Δήμων Μίκρας, Θερμαϊκού και Επανομής, οι μελετώμενοι οδικοί άξονες Κ11-ΘέρμηΓαλάτιστα και Τρίλοφος-Μηχανιώνα, μαζί με την
Εξωτερική Περιφερειακή Οδό και τη μελλοντική
σύνδεσή της με την Εγνατία Οδό, που θα φτάνει
μέχρι το αεροδρόμιο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, να λειτουργήσουν συμπληρωματικά και ολοκληρωμένα με
παράλληλη κατασκευή και εξασφάλιση χρηματοδότησης, Ενστάσεις από την πλευρά του ΤΕΕ/ΤΚΜ
διατυπώθηκαν για την πιθανή μεσόγεια χάραξη
στην παραγωγική κοιλάδα του Ανθεμούντα στα
όρια του Δήμου Βασιλικών προς την κατεύθυνση
του βόρειου τμήματος του Νομού Χαλκιδικής,
όπως εμφανίζεται σε σχέδιο της αναγνωριστικής
μελέτης, λαμβάνοντας υπόψη και το κόστος απαλλοτριώσεων. Επισημαίνεται ότι οι καθυστερήσεις
στα χρονοδιαγράμματα εκπόνησης της μελέτης
του οδικού άξονα Κ11-Θέρμη-Γαλάτιστα και η
λήξη της περιόδου δέσμευσης της ζώνης διέλευσης της οδού, θα δημιουργήσουν προβλήματα
στην υλοποίηση του έργου. Λαμβάνοντας υπ’ όψη
και την πάροδο 8 ετών από την περιβαλλοντική
αδειοδότηση του άξονα Κ11-Γαλάτιστα θεωρείται
σκόπιμο να αντιμετωπιστούν εκ νέου και συνολικά
τα χαρακτηριστικά των δύο αυτών οδικών έργων,
με επαναχάραξη και αξιοποίηση της σύγχρονης
τεχνογνωσίας και στόχο την προστασία των ήδη
ανεπτυγμένων χρήσεων γης στις περιοχές των Δήμων Θέρμης και Βασιλικών. Παράλληλα θα πρέπει
να ληφθεί πρόνοια για το σύνολο της περιοχής της
Ανατολικής Θεσσαλονίκης, ώστε να εξασφαλιστούν επαρκείς συνδέσεις και προσβάσεις στα
νέα οδικά έργα.
-Η υποχρεωτική διέλευση της όδευσης μέσα από

το Σέιχ-Σου, πρέπει να γίνει με όρους μέγιστης
περιβαλλοντικής προστασίας, καθώς οι αρνητικές επιπτώσεις στο δάσος είναι αναπόφευκτες,
αν και το έργο θα έχει και περιβαλλοντικά οφέλη, από τη μείωση κατανάλωσης καυσίμων και
αντίστοιχη μείωση των εκπεμπόμενων ρύπων στη
Θεσσαλονίκη, που σήμερα κατέχει τα πρωτεία
στον τομέα αυτό στην Ελλάδα, αλλά και
στην Ευρώπη. Για το λόγο αυτό η κατασκευή του
έργου πρέπει να συνδυαστεί με έργα πρόληψης
των επιπτώσεων ιδιαίτερα στα θέματα των επιχώσεων, του αερισμού της πόλης και της λειτουργίας των ρεμάτων. Να υπάρξει θετικό ισοζύγιο
στο πράσινο κεφάλαιο με αξιοποίηση σύγχρονων
τεχνικών πρόληψης των πυρκαγιών. Επιπλέον
πρέπει να ληφθούν προληπτικά μέτρα για την
αντιμετώπιση της διάβρωσης, τη βελτίωση της
κατείσδυσης και την αντιμετώπιση του πλημμυρικού κινδύνου.
-Στις περιοχές που η οδός διέρχεται κοντά από
περιοχές οικιστικής χρήσης απαιτείται προστασία
της χωρικής συνοχής, με αποφυγή της διάσπασης
της οικιστικής ζώνης και πρόληψη των επιπτώσεων. Για το λόγο αυτό προτείνεται η εισαγωγή
στο σχεδιασμό των μέτρων που χρησιμοποιούνται στους νέους σχεδιαζόμενους οδικούς άξονες της Ανατολικής Αττικής όπως εξαγγέλθηκαν
από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ, (υπογειοποίηση οδού
και κόμβων, μη ορατότητα από τις περιοχές κατοικίας, απόσταση 500 μέτρων από τα όρια των
οικισμών, δημιουργία ζώνης δάσωσης μεταξύ
των οικισμών και της οδού εφ’ όσον αυτό είναι
επιστημονικά και τεχνικά εφικτό, αντιμετώπιση
της ηχορύπανσης, κλπ.). Με μεγάλη προσοχή και
σχολαστική διερεύνηση θα πρέπει να επιλεγεί η
χάραξη της οδού στην περιοχή Τριαδίου – Ραιδεστού. Τα μέχρι σήμερα δημοσιοποιημένα στοιχεία
του έργου συνηγορούν στην ανάγκη τροποποιήσε-

ων ή βελτιώσεων, προς όφελος της προστασίας
του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής στους
οικισμούς.
-Με δεδομένο, ότι η σύνδεση του πυρήνα του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης με την
Εξωτερική Περιφερειακή γίνεται ανάντι της περιοχής Κωνσταντινοπολίτικα, θα πρέπει να μελετηθούν ολοκληρωμένα και τα στοιχεία των κόμβων
της Ανατολικής Περιφερειακής (Κ10, Κ11) και να
απορροφήσει απρόσκοπτα τον αυξημένο πλέον
κυκλοφοριακό φόρτο.
-Τέλος, η ενδεχόμενη επιβολή διοδίων μετά την
ολοκλήρωση του έργου, δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να συσχετιστεί με τον τρόπο χρηματοδότησης της κατασκευής του. Το ΤΕΕ/ΤΚΜ εκφράζει σοβαρές επιφυλάξεις για την ανάθεσή του με
σύμβαση παραχώρησης-εκμετάλλευσης, έχοντας
υπόψη τα προβλήματα της υποθαλάσσιας αρτηρίας Θεσ/νίκης και την αδυναμία του δημοσίου
να ελέγξει το τελικό κόστος αυτών των έργων, σε
συνδυασμό με τη σε βάθος χρόνου εκμετάλλευσή
τους, σύμφωνα με το παράδειγμα της ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΔΟΥ.
Κρίνουμε σκόπιμο κλείνοντας να επαναλάβουμε,
ότι το ΤΕΕ/ΤΚΜ θεωρεί το έργο πολύ σημαντικό
για την ευρύτερη περιοχή, συμμερίζεται την αναπτυξιακή και περιβαλλοντική του διάσταση και γι’
αυτό θα στηρίξει κάθε πρωτοβουλία και ενέργεια
που θα συμβάλλει στην υλοποίησή του. Για το
λόγο αυτό καταθέσαμε και παλιότερα και επανερχόμαστε με τις προτάσεις μας, την ενσωμάτωση
των οποίων θεωρούμε ως απαραίτητο όρο για
την επιτυχή και χωρίς παλινωδίες και αντιθέσεις
προώθηση του έργου. Στο βαθμό που θα μας κατατεθούν περισσότερα στοιχεία των μελετών, το
οποίο και αιτούμαστε προς την Εγνατία Οδό ΑΕ,
θα επεξεργαστούμε περαιτέρω τις προτάσεις μας
και θα επανέλθουμε». n

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΥΠΑΝ
ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ
Κανένας μηχανισμός εκπαίδευσης ή πιστοποίησης ενεργειακών επιθεωρητών δεν έχει μέχρι
στιγμής αναγνωριστεί ως «έγκυρος» από το ΥΠΑΝ
ή τις υπηρεσίες του, όπως σπεύδει να διευκρινίσει το υπουργείο, «με γνώμονα την προστασία
του επιχειρηματικού κόσμου και των πολιτών».
Σύμφωνα με το υπουργείο, το σχετικό νομοθετικό
πλαίσιο δεν έχει ακόμη πλήρως οριστικοποιηθεί.
Αναλυτικότερα, στα πλαίσιο του νομοθετικού και
εν γένει κανονιστικού έργου του ΥΠΑΝ, έχουν δοθεί σε δημόσια διαβούλευση προσχέδια νόμων,
προεδρικών διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων, τα οποία άπτονται θεμάτων όπως η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική
χρήση (εναρμόνιση ελληνικής νομοθεσίας με την
οδηγία 2006/32/ΕΚ), η σύσταση Σώματος Ενεργειακών Επιθεωρητών για τη μείωση ενεργειακής
κατανάλωσης κτιρίων, καθώς και ο Κανονισμός

Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ).
Γενικά για τα ανωτέρω θέματα, το απαραίτητο νομοθετικό και θεσμικό πλαίσιο δεν έχει ακόμη λάβει την τελική του μορφή. Άρα, ζητήματα όπως το
απαραίτητο πλαίσιο για την εκπαίδευση αναγνωρισμένων ενεργειακών επιθεωρητών δεν έχουν
πλήρως οριστεί και οριστικοποιηθεί.
«Συνεπώς, το Υπουργείο Ανάπτυξης και οι αρμόδιες υπηρεσίες του, ΔΕΝ αναγνωρίζουν κανέναν
μηχανισμό εκπαίδευσης, αναγνώρισης ή πιστοποίησης ενεργειακών επιθεωρητών ή άλλων
συναφών με τα ανωτέρω θεμάτων, πριν από την
οριστικοποίηση και θεσμοθέτηση του απαραίτητου νομοθετικού πλαισίου», διευκρινίζει το
ΥΠΑΝ. n

«Σοβαρές επιφυλάξεις
για την ανάθεση του
έργου με σύμβαση
παραχώρησηςεκμετάλλευσης»
«Το μέσο
διαβούλευσης με
ΟΤΑ και φορείς δεν
έχει αξιοποιηθεί
επαρκώς και γι’
αυτό διαπιστώνονται
σημαντικές
αντιδράσεις».
«Απαιτείται
συντονισμός μεταξύ
της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ
Α.Ε. και των αρμόδιων
διευθύνσεων
ΥΠΕΧΩΔΕ και
Περιφέρειας
Κ. Μακεδονίας»
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ

ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΕΣ
ΤΕΕ/ΤΚΜ
Αιτήσεις μέχρι 30/11

n ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΘΑΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
Διευκρινίσεις σχετικά με τον προσδιορισμό του καθαρού εισοδήματος
των μηχανικών για διεύθυνση εκτέλεσης έργου, παραθέτει η γενική
γραμματεία Φορολογικών Θεμάτων του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, απαντώντας σε σχετική επιστολή-αίτημα του ΤΕΕ/ΤΚΜ.
Συγκεκριμένα, με επιστολή του προς τον υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών, Γιάννη Μπέζα, που εστάλη στις 3/4/2009, το ΤΕΕ/ΤΚΜ ζητούσε να διευκρινιστεί εγγράφως ότι ο συντελεστής για τις ακαθάριστες
αμοιβές από διεύθυνση εκτέλεσης έργου είναι 22%. Και αυτό γιατί τα
μέλη του βρίσκονται σε διαρκή αντιπαράθεση με τις κατά τόπους ΔΟΥ για
το θέμα αυτό.
Το πλήρες κείμενο της επιστολής προς το ΤΕΕ/ΤΚΜ είναι το εξής:
«1. Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1-4 του άρθρου 49 του ν. 2238/1994
καθαρό εισόδημα από υπηρεσίες ελευθέριων επαγγελμάτων αποτελεί το
ποσό που απομένει μετά την έκπτωση από το ακαθάριστο εισόδημα των
δαπανών που αναφέρονται στις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του ίδιου άρθρου
και νόμου.
2. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 49 του ν. 2238/1994
ορίζεται ότι, κατ’ εξαίρεση, για αμοιβές αρχιτεκτόνων και μηχανικών για
τη σύνταξη μελετών και σχεδίων οικοδομικών και λοιπών τεχνικών έργων,
την επίβλεψη της εκτέλεσής τους, τη διεύθυνση εκτέλεσης (διοίκηση του
έργου) και την ενέργεια πραγματογνωμοσυνών και διαιτησιών σχετικών με
αυτά τα έργα, το καθαρό εισόδημα εξευρίσκεται με τη χρήση συντελεστή
στις ακαθάριστες νόμιμες αμοιβές τους, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται
και οι πάσης φύσεως τόκοι υπερημερίας λόγω καθυστέρησης στην καταβολή των πιο πάνω αμοιβών.
O συντελεστής αυτός είναι ανάλογος με την κατηγορία του έργου και ορίζεται από τις διατάξεις αυτής της παραγράφου.
3. Έτσι, στην περ. Β’ της παρ. 5 του ίδιου ως άνω άρθρου και νόμου προβλέπεται επακριβώς ο συντελεστής είκοσι δύο τοις εκατό (22%) για μελέτη-επίβλεψη χωροταξικών, πολεοδομικών, συγκοινωνιακών, υδραυλικών
έργων και για ακαθάριστες αμοιβές από διεύθυνση εκτέλεσης έργου. Ειδικότερα, ο συντελεστής αυτός εφαρμόζεται στις κατηγορίες μελετών που
περιγράφονται στις υποπεριπτώσεις αα’, ββ’, γγ’, δδ’, εε’, στστ’, ζζ’, ηη’, της
περ. Β’ της παρ. 5 του άρθρου 49 του ν. 2238/1994.
4. Από τη Διοίκηση, κατόπιν ερμηνείας των ανωτέρω διατάξεων και ύστερα
και από σχετικό ερώτημα που υποβλήθηκε στο TEE, έγινε δεκτό ότι ο όρος
«διεύθυνση έργου» ή «διοίκηση έργου» ή «διαχείριση έργου» συνδέεται
με τον εργοδότη (ιδιοκτήτη ή κύριο του έργου) και διενεργείται για λογαριασμό του προκειμένου αυτός να εκτιμήσει τις υπάρχουσες ανάγκες και
να αποφασίσει τις ενέργειες που απαιτούνται για την παρακολούθηση της
καλής εκτέλεσης του τεχνικού έργου και όχι με τον εργολάβο που ανέλαβε την εκτέλεση του έργου. H παρακολούθηση αυτή του έργου διενεργείται από τον ίδιο τον εργοδότη ή ανατίθεται σε μηχανικό (αυτοπροσώπως
ή υποβοηθούμενο από δικό του προσωπικό) με σύμβαση έργου. (Σχετ. Τα
1043516/1000/A0012/2.5.1998 και 1112242/2113A0012/8.11.1996 έγγραφά μας).
5. Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι η εκπόνηση της μελέτης του προς εκτέλεση έργου και η διεύθυνση εκτέλεσης αυτού είναι δύο διαφορετικές εργασίες οι οποίες μπορεί να εκτελούνται από διαφορετικά πρόσωπα και συνεπώς, αναφορικά με την εφαρμογή του συντελεστή 22% στις ακαθάριστες
αμοιβές από τη διεύθυνση εκτέλεσης έργου, δεν τίθεται ως προϋπόθεση
το πρόσωπο που έχει αναλάβει τη διεύθυνση εκτέλεσης έργου να μην έχει
γίνει από τον τυχόν εργολάβο που ανέλαβε την εκτέλεση του έργου αλλά
από τον εργοδότη (ιδιοκτήτη ή κύριο) του έργου.
Σε τυχόν αντίθετη περίπτωση της προαναφερόμενης (δηλ. Όταν η ανάθεση της διεύθυνσης εκτέλεσης έργου γίνεται από τον εργολάβο που αναλαμβάνει την εκτέλεση του έργου, για την παρακολούθηση της εκτέλεσης
για λογαριασμό του και όχι από τον εργοδότη (ιδιοκτήτη ή κύριο του έργου),
προκειμένου να προσδιοριστεί το καθαρό εισόδημα, δεν έχουν εφαρμογή
οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 49 του ν. 2238/94, αλλά της παρ. 1 του
παρόντος (σχετ. Το 1036956/807/A0012/22.5.03 έγγραφό μας).» n

Καταλόγους πραγματογνωμόνων για τους επτά νομούς της Κεντρικής Μακεδονίας και για 32 κατηγορίες πραγματογνωμοσυνών συγκροτεί το ΤΕΕ/ΤΚΜ και καλεί
τους ενδιαφερόμενους μηχανικούς να υποβάλλουν σχετικές αιτήσεις μέχρι 30
Νοεμβρίου.
Ειδικά για το νομό Θεσσαλονίκης δεν ακυρώνεται ο κατάλογος που είχε καταρτιστεί πριν ενάμιση έτος, ο οποίος θα συμπληρωθεί με τα ονόματα των συναδέλφων που θα υποβάλλουν νέες αιτήσεις.
Η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και ο κατάλογος κατηγοριών πραγματογνωμοσυνών θα βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Τμήματος (www.tkm.tee.
gr).
Για τυχόν διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι συνάδελφοι μπορούν να καλούν
στο 2310-883141-2. Για την εγγραφή στον κατάλογο πραγματογνωμόνων του
ΤΕΕ/ΤΚΜ για κάθε έναν από τους νομούς θα πρέπει να αποσταλεί η σχετική
αίτηση:
α) στα γραφεία του ΤΕΕ/ΤΚΜ, Μεγάλου Αλεξάνδρου 49 τ.κ. 54643, Θεσσαλονίκη,
β) στο FAX 2310-883110
ή να κατατεθεί στο πρωτόκολλο του ΤΕΕ/ΤΚΜ – 1ος όροφος.
Οι κατηγορίες πραγματογνωμοσυνών είναι οι εξής:
1. Έλεγχος στατικής μελέτης
2. Έλεγχος θεμελιώσεων - χαρακτηρισμός εδαφών- εκσκαφών
3. Ζημιές σε κτίρια από ανέγερση ομόρου οικοδομής
4. Βλάβες στο φέροντα οργανισμό και γενικές οδηγίες αποκατάστασης
5. Έλεγχος εφαρμογής της μελέτης
6. Έλεγχος εφαρμογής Συγγραφής Υποχρεώσεων
7. Έλεγχος θεμάτων ΓΟΚ - Κτιριοδομικού Κανονισμού, κ.λ.π.
8. Κακοτεχνίες και ελλείψεις ανεγειρόμενων οικοδομών, διαπιστώσεις σταδίου εργασιών κ.λ.π
9. Έλεγχος ξυλουργικών εργασιών - επενδύσεων - επικαλύψεων - κουφωμάτων κ.λ.π. οικοδομικών έργων.
10. Ζημιές με μίσθιο (φθορές πέραν της συνήθους χρήσης)
11. Υγρασίες (προέλευση – αντιμετώπιση)
12. Έργα ύδρευσης - αποχέτευσης (σχεδιασμός, διαβρώσεις υλικών, κακοτεχνίες κ.λ.π)
13. Έλεγχος υγρομονώσεων – θερμομονώσεων
14. Επιμετρήσεις – προμετρήσεις εργασιών – σύνταξη λογαριασμών
15. Εκτίμηση αξίας ακινήτων, οικοπέδων και αγροτεμαχίων
16. Έλεγχος ορίων οικοπέδων και αγροτεμαχίων, εφαρμογής τίτλων, αρτιότητας κ.λ.π.
17. Έλεγχος αεροφωτογραφιών, κτηματολόγιο κ.λ.π.
18. Έλεγχος συγκοινωνιακών έργων
19. Έλεγχος κεντρικής θέρμανσης καθώς και δικτύων και συσκευών φυσικού αερίου.
20. Έλεγχος ΗΜ εγκαταστάσεων κτιρίων, βιομηχανικών και βιοτεχνικών
χώρων
21. Πιστοποίηση - έλεγχος - εκτίμηση αξίας μηχανημάτων και συσκευών
22. Έλεγχος ύψους θορύβου – Ηχομόνωση
23. Έλεγχος όχλησης και ρύπανσης από βιοτεχνικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις κ.λ.π
24. Έλεγχος ζημιών σε αυτοκίνητα
25. Διερεύνηση τροχαίων ατυχημάτων
26. Πυρασφάλεια – Διερεύνηση αιτίων πυρκαγιάς
27. Έλεγχος μεγάλων μεταλλικών κατασκευών
28. Έλεγχος εργασιών σε πλοία
29. Έλεγχος εξορυκτικών εργασιών (Λατομεία – Μεταλλεία)
30. Έλεγχος θερμοκηπίων
31. Έλεγχος διαβρώσεων επιφανειών και στοιχείων
32. Έλεγχος ασφάλειας και αξιολόγηση πληροφοριακών συστημάτων και δικτύων n
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285 ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
ΣΤΑ ΝΕΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΣΤΟΥΣ ΕΞΙ ΝΟΜΟΥΣ
Με μεγάλη συμμετοχή ολοκληρώθηκαν τα σεμινάρια της δεύτερης φάσης
του Θ΄ Κύκλου σεμιναρίων μικρής διάρκειας, που διοργάνωσε το ΤΕΕ/ΤΚΜ
στους νομούς Σερρών, Πιερίας, Κιλκίς, Χαλκιδικής, Πέλλας και Ημαθίας, το
Σεπτέμβριο του 2009. Συγκεκριμένα, τα διήμερα και πενθήμερα σεμινάρια
παρακολούθησαν 285 μηχανικών, από τους οποίους οι 275 ανελλιπώς.
Στους συμμετέχοντες δόθηκε όλο το υλικό των σεμιναρίων σε ψηφιακή μορφή, το οποίο έχει αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του τμήματος. Με το πέρας
και των υπόλοιπων σεμιναρίων του Θ’ κύκλου στην Θεσσαλονίκη, στο τέλος
Νοεμβρίου, θα εκδοθούν και τα σχετικά πιστοποιητικά, τα οποία θα παραλαμβάνουν από τα γραφεία των αντίστοιχων νομαρχιακών επιτροπών,
Αναλυτικά, διήμερα σεμινάρια, με τίτλο «Ενεργειακός σχεδιασμός νέων και
υφιστάμενων κτιρίων» και με επιστημονικό υπεύθυνο την Ε. Καλούση (ΠΜ)
και εισηγητές τους Κ. Αξαρλή (ΠΜ) και Π. Αραβαντινό (ΠΜ), πραγματοποιήθηκαν ως εξής:
-Νομός Σερρών: 7 έως 8 Σεπτεμβρίου, συμμετέχοντες 56
-Νομός Πιερίας: 8 έως 9 Σεπτεμβρίου, συμμετέχοντες 47
-Νομός Κιλκίς: 9 έως 10 Σεπτεμβρίου, συμμετέχοντες 49
-Νομός Χαλκιδικής: 10 έως 11 Σεπτεμβρίου, συμμετέχοντες 48
Πενθήμερο σεμινάριο με τον ίδιο τίτλο πραγματοποιήθηκε στο νομό Πέλλας στις 14-18 Σεπτεμβρίου με 54 συμμετέχοντες, με την ίδια επιστημονική
υπεύθυνη και με εισηγητές τους Κ. Αξαρλή (ΠΜ), Π. Αραβαντινό (ΠΜ) και
Α. Μιχόπουλο (ΜΜ).
Δεύτερο πενθήμερο σεμινάριο, με 21 συμμετέχοντες, πραγματοποιήθηκε
τις ίδιες ημερομηνίες στην Ημαθία για τις «Πράξεις τακτοποίησης οικοπέδων και τον υπολογισμό των υποχρεώσεων ιδιοκτησιών που βρίσκονται
εκατέρωθεν του κοινού ορίου περιοχών που εντάχθηκαν στο σχέδιο πόλης
με διαφορετικό σύστημα υπολογισμού των υποχρεώσεων αυτών».
Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε με Επιστημονικό υπεύθυνο την κα Ε. Καλούση (ΠΜ) και εισηγητές τους Π. Φαρμάκη (ΑΤΜ), και Κ. Χατζηρόδου-Νικολοπούλου (ΑΤΜ).
Το πρόγραμμα επιμόρφωσης του Τμήματος προβλέπεται να συνεχιστεί και θα
υπάρξει σχετική ανακοίνωση στο Τεχνογράφημα καθώς και στην ιστοσελίδα
του ΤΕΕ/ΤΚΜ www.tkm.tee.gr. Πρόθεση του ΤΕΕ/ΤΚΜ είναι να αναβαθμισθεί
η ποιότητα των σεμιναρίων και να εμπλουτισθεί το θεματολόγιο. n

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ
Πέμπτη 15 Οκτωβρίου
Οι εκδόσεις IANOS παρουσιάζουν στην Αθήνα την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου
ώρα 20.30, τα πρακτικά του 3ου Εθνικού Συνεδρίου που διοργανώθηκε από
το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας/Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας και την
Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων Κεντρικής Μακεδονίας του Υπουργείου Πολιτισμού, με τίτλο:
«ΗΠΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, Νέες τάσεις σχεδιασμού».
Θα μιλήσουν:
Νίκος ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ, δρ αρχιτέκτων μηχ., ομ. καθηγητής ΕΜΠ, Πρόεδρος
Ελληνικού Ινστιτούτου Αρχιτεκτονικής
Ελένη ΜΑΪΣΤΡΟΥ, αρχιτέκτων μηχ., αναπλ. καθηγήτρια ΕΜΠ, μέλος ΕΔΕ
Δ.Π.Μ.Σ. Προστασία Μνημείων
Θεοδόσιος ΤΑΣΙΟΣ, δρ πολιτικός μηχ., ομ. καθηγητής ΕΜΠ, Αντιπρόεδρος
Επιστημονικής Επιτροπής
Ελένη ΦΕΣΣΑ- ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, δρ αρχιτέκτων μηχ., αναπλ. καθηγήτρια, Φιλοσοφική Σχολή ΕΚΠΑ
Συντονιστής: Πρόδρομος ΝΙΚΗΦΟΡΙΔΗΣ, αρχιτέκτων, πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΕΞΙ ΓΠΣ ΚΑΙ ΣΧΟΟΑΠ
Γνωμοδοτήσεις για τη β΄ φάση συνολικά έξι γενικών πολεοδομικών σχεδίων
(ΓΠΣ) και σχεδίων χωρικής και οικιστικής οργάνωσης ανοιχτής πόλης (ΣΧΟΟΑΠ), σε Θεσσαλονίκη, Ημαθία και Χαλκιδική, απέστειλε στη ΔΙΠΕΧΩ-ΚΜ,
στο διάστημα 2007-2009, το ΤΕΕ/ΤΚΜ.
Τα έγγραφα αφορούν τη Β1 φάση των ΓΠΣ Πολυγύρου, Νάουσας και Βασιλικών και των ΣΧΟΟΑΠ Λαχανά, Μαδύτου και Παλλήνης.
Σύμφωνα με την αρμόδια ομάδα εργασίας του ΤΕΕ/ΤΚΜ, οι επιβλέπουσες
υπηρεσίες πρέπει να τηρούν αυστηρά τα χρονοδιαγράμματα και συγκεκριμένα
τη δίμηνη προθεσμία γνωμοδότησης των φορέων στο β΄ στάδιο της μελέτης.
Επίσης, υπάρχουν τα θέματα των υπερκείμενων χωροταξικών μελετών, όπως
το χωροταξικό της Κ. Μακεδονίας, το ρυθμιστικό της Θεσσαλονίκης και η
μελέτη της ΖΟΕ, οι κατευθύνσεις των οποίων πρέπει να υλοποιούνται μέσω
των ΓΠΣ. Εξάλλου, ειδικά ζητήματα ανακύπτουν σε διάφορες περιοχές, όπως,
π.χ., το θέμα της β΄ κατοικίας στη Χαλκιδική, περιβαλλοντική προστασία κ.τ.λ.
Στη χωρική οργάνωση των δήμων, σε σχέση με το ευρύτερο περιβάλλον τους,
υπεισέρχεται επίσης το θέμα των ζωνών χρήσεων γης, που -σε επίπεδο νομού τουλάχιστον- θα πρέπει να γίνεται με ενιαίο συμβολισμό, ομοιομορφία
απεικόνισης –ράστερ ΕΠΑ- και κοινή αντιμετώπιση επιτρεπόμενων χρήσεων κατά ζώνη, ορίου κατάτμησης και λοιπών περιορισμών που θα τίθενται
κατά ζώνη (αυτό γίνεται σήμερα από ελάχιστους μελετητές).
n Πρόβλημα η ανομοιομορφία υποβάθρων
Προς το παρόν, παρατηρείται ανομοιομορφία υποβάθρων μεταξύ των διάφορων μελετητών, με αποτέλεσμα να χρησιμοποιούνται κατά περίπτωση υπόβαθρα ψηφιακών εικόνων, είτε ορθοφωτοχαρτών είτε δορυφορικών εικόνων
είτε ψηφιοποιημένων χαρτών ΓΥΣ, σε κλίμακες 1:5.000 ή 1:50.000.
Σε αρκετές περιπτώσεις, υπάρχει πρόβλημα ορθής τοποθέτησης του ορίου
οικισμών (για παράδειγμα όταν το λεκτικό και το συνοδευτικό σχέδιο δε συμπίπτουν). Σε ήδη υφιστάμενους οικισμούς υπάρχει αδυναμία εφαρμογής
σχηματικού ορίου, λόγω έλλειψης κτηματολογικού διαγράμματος.
Επίσης, προκύπτουν προβλήματα στα κοινά όρια των ΟΤΑ, στις περιπτώσεις
που οι διανομές τού ενός δήμου εμπίπτουν στην περιοχή άλλου όμορου ή
όταν τα όρια διαφοροποιούνται από δικαστικές αποφάσεις, κλπ.
Με τις υπάρχουσες συνθήκες, στο θέμα των υποβάθρων, θεωρείται ως καλύτερη η μέθοδος της ψηφιοποίησης υποβάθρων της ΓΥΣ κλίμακας 1:5.000, με
συρραφή και μετατροπή τους σε ΕΓΣΑ.
Επάνω στα υπόβαθρα αυτά, προσαρμόζονται με αναγωγή οι διανομές του
υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, τα ηλεκτρονικά αρχεία όπου υπάρχουν
από πολεοδομικές μελέτες, οι ορθοφωτοχάρτες, και τα λοιπά στοιχεία. Τα
μεγάλα έργα που υπάρχουν, π.χ. μεγάλοι οδικοί άξονες, πρέπει είτε να βρεθούν ηλεκτρονικά από τους φορείς υλοποίησης, είτε να βρεθεί ηλεκτρονική
απεικόνιση, είτε επί τόπου με αποτύπωση G.P.S.
n Συνεργασία και κοινή «γλώσσα» μελετητών, ΟΤΑ, φορέων
Εντοπίσθηκε, εξάλλου, η ανάγκη συνεργασίας των εμπλεκομένων φορέων,
τόσο των υπηρεσιών που επιβλέπουν, των δήμων και της διαχειριστικής
αρχής, όσο και των μελετητών των γειτονικών Γ.Π.Σ. Υπάρχει ανάγκη να
αποκτηθεί κοινή «γλώσσα» μεταξύ των φορέων επίβλεψης, των μελετητών,
των ΟΤΑ κτλ. Αναγκαία είναι η ενημέρωση των ΟΤΑ για το περιεχόμενο των
μελετών ΓΠΣ, τη σημασία, τις αρχές και τις δυνατότητες ανάπτυξης, που
προσφέρει η θεσμοθέτησή τους.
Σε κάθε περίπτωση, ο όλος σχεδιασμός απαιτεί αυξημένη προσοχή, καθώς τα δεδομένα στη Θεσσαλονίκη αλλάζουν: οι εντός σχεδίου διαθέσιμες
περιοχές για επέκταση έχουν σχεδόν διπλασιαστεί μεταξύ 1987 και 2007,
φτάνοντας στα 14.500 εκτάρια, ενώ η διαφαινόμενη τάση είναι οι περαιτέρω
μετακινήσεις πληθυσμών προς τα ανατολικά, οι μικρές αυξήσεις βόρεια και
δυτικά και η σχετική στασιμότητα στο πολεοδομικό συγκρότημα.
Σε οικιστικό επίπεδο, ήδη πάνω από 70.000 στρέμματα νέων επεκτάσεων προστίθενται με πρόσφατα εγκριθείσες αλλά και μελέτες που εκπονούνται με τα γενικά
πολεοδομικά σχέδια των δήμων της ευρύτερης περιοχής Θεσσαλονίκης, όταν το
υπάρχον πολεοδομικό συγκρότημα έχει έκταση μόλις 55.000 στρέμματα.
Τα όρια μεταξύ αστικών και αγροτικών περιοχών γίνονται όλο και πιο δυσδιάκριτα,
καθώς στις γειτνιάζουσες στην πόλη περιοχές εγκαθίστανται με ταχείς ρυθμούς
οικιστικές και εμπορικές δραστηριότητες. Ανεξάρτητες οικιστικές ενότητες και
οικισμοί ενσωματώνονται σταδιακά σε αναπτυσσόμενες αστικές περιοχές.
Οι αποφάσεις για τις ακολουθητέες αστικές πολιτικές, που επηρεάζουν τις χωροθετήσεις πλέον δε λαμβάνονται μόνο από τους δημόσιους φορείς, αλλά και
επίσης διά μέσου ενός συνόλου “συμμαχιών” και επιδιώξεων κρατικών, αυτοδιοικητικών και ιδιωτικών φορέων, στο πλαίσιο του οικονομικού, πολιτικού και
διοικητικού συστήματος. n

«Υπάρχει ανάγκη για
συνεργασία και κοινή
«γλώσσα» μεταξύ των
φορέων επίβλεψης,
των μελετητών και των
ΟΤΑ στα ΓΠΣ»
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«EΞΥΠΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ»
ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
Πριν από λίγο καιρό, οι Βρυξέλλες ανακοίνωσαν
την πρόθεσή τους να επιλέξουν 25-30 ευρωπαϊκές πόλεις ως πρόδρομους στην εγκατάσταση
“έξυπνων” δικτύων ηλεκτρισμού και μονώσεων
…διαστημικής εποχής. Πόλεις με ιδιαίτερα υψηλή μόνωση, στις οποίες η ενέργεια από λύματα,
ήλιο και άνεμο θα διοχετεύεται σε ηλεκτροκίνητα
αυτοκίνητα, τραμ και λεωφορεία (στο πλαίσιο του
«SET-Plan»). Στόχος η προώθηση της ενεργειακής αποδοτικότητας στην ΕΕ, μέσω της «ευφυούς» ενέργειας.
«Ευφυής ενέργεια» ή αγγλιστί «Intelligent
Energy» τιτλοφορείται και το νέο ευρωπαϊκό
πρόγραμμα «IEE II», στο πλαίσιο του οποίου ξεκίνησε την 1η Ιουνίου το έργο «USE Efficiency»,
ήτοι «Universities and Students for Energy
Efficiency» (Πανεπιστήμια και Φοιτητές για την
Ενεργειακή Αποδοτικότητα).
Το έργο εντάσσεται στην υποκατηγορία SAVE
(Εξοικονόμηση) του «IEE II», ενώ συντονιστής του
είναι το Πανεπιστήμιο Tor Vergata της Ρώμης.
Από ελληνικής πλευράς, συμμετέχει το Εργαστήριο Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΗΕ)
του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ (ΤΗΜΜΥ) του ΑΠΘ.
n Κύριοι φορείς οι φοιτητές πολυτεχνείων
Το USE EFFICIENCY είναι ίσως από τα λίγα ευρωπαϊκά έργα του οποίου οι κύριοι φορείς είναι οι
φοιτητές πολυτεχνικών σχολών, οι οποίοι καλούνται να συμβάλλουν στη διάδοση των ενδεδειγμένων λύσεων για την ορθολογική χρήση ενέργειας
στα κτίρια.
Για το σκοπό αυτό, φοιτητές εκπαιδεύονται στα
θέματα που αφορούν την ενεργειακή συμπεριφορά των κτιρίων, στο πλαίσιο επιλεγμένων προπτυχιακών μαθημάτων. Παράλληλα, εργάζονται σε
ομάδες, συνεργάζονται με τους διδάσκοντες, αλλά
και με εξωτερικούς επιστήμονες και προτείνουν
λύσεις και μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής
αποδοτικότητας των πανεπιστημιακών κτιρίων.
Αυτή η αλληλεπίδραση φοιτητών-καθηγητώνειδικών επιστημόνων έχει ως στόχο τον έγκαιρο
προσανατολισμό και την ευαισθητοποίηση των
φοιτητών Μηχανικών στα θέματα της εξοικονόμησης ενέργειας, ως μελλοντικών στελεχών καθορισμού και υλοποίησης ενεργειακών πολιτικών.
Παράλληλα η συνεργασία φοιτητών από διαφορετικές τεχνικές ειδικότητες με ειδικούς επιστήμονες συμβάλλει σημαντικά στην ορθολογική
προσέγγιση του μελλοντικού τους εργασιακού
περιβάλλοντος στα θέματα που αφορούν την εξοικονόμηση ενέργειας.
Στο πρόγραμμα συμμετέχουν 13 συνολικά εταίροι
(εννέα πανεπιστήμια και τέσσερα κέντρα ενεργειακών συμβούλων) από 10 χώρες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Στο έργο συμμετέχουν επίσης τα εξής
εκπαιδευτικά ιδρύματα: Maelardalen University
(Σουηδία), Universidad Politécnica De Valencia
(Ισπανία), Brunel University (Ηνωμένο Βασίλειο), Vilnius Gediminas Technical University
(Λιθουανία), Dublin Institute of Technology (Ιρλανδία), Engineering College of Aarhus (Δανία),
HafenCity University Hamburg (Γερμανία), και οι
παρακάτω οργανισμοί: Energia-Da Ltd (Ιταλία),
The Regional Environmental Center for Central
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Eastern Europe (Ουγγαρία), Energy Consulting Ευτυχώς που οι περισσότεροι τον γνωρίζαμε τον
Network A/S (Δανία) και Institute for Housing Αλέκο γιατί πώς να εξηγήσεις, να περιγράψεις, σε
and Environment (Γερμανία).
κάποιον που δεν ξέρει, την προσωπικότητά του.
Θα μπορούσε κανείς να μιλήσει για τη χαρά που
n Ενεργειακά «Έξυπνα» Πανεπιστημιακά κτί- χάριζε η φιλία μαζί του. Για το κέφι του στην παρια
ρέα, το χιούμορ και τη φαντασία του στη διασκέΤα βασικά αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου δαση, την ευαισθησία και τη συμπαράστασή του
είναι τα παρακάτω:
στα δύσκολα. Ήταν τόσο ανοιχτόκαρδος κι αγαπη-Δημιουργία κοινών σεναρίων μεταξύ των πανε- τός που οι περισσότεροι έχουμε πολλές στιγμές
πιστημίων, που να δίνουν μια εικόνα της ενεργει- συντροφικότητας να θυμηθούμε.
ακής συμπεριφοράς επιλεγμένων πανεπιστημια- Θα μπορούσε να πει για τη χαρά και την τιμή της
κών κτιρίων.
συνεργασίας μαζί του. Είναι γνωστή η δραστηρι-Συλλογή και επισκόπηση των τεχνικών και ερ- ότητά του στη δουλειά, στο ΤΕΕ, στη ΧΑΝΘ, στο
γαλείων της Ανάλυσης της Ενεργειακής Συμπερι- ΚΕΔΑΚ, όπως και η κοινωνική και η πολιτική του
φοράς κτιρίων, ώστε να επιλεγούν οι τεχνικές που ζωή με την ευρύτατη έννοια του όρου.
ταιριάζουν καλύτερα σε ενεργειακές επιθεωρή- Και για την τρυφερότητα και την ευαισθησία του,
σεις και αξιολογήσεις Πανεπιστημιακών κτιρίων. μπορεί κανείς να μιλήσει. Βέβαια η κόρη του, η
-Η ανάπτυξη δεξιοτήτων από τους φοιτητές ως σύντροφός του, η οικογένειά του είναι πιο αρμόδιμελλοντικών παραγόντων της αγοράς, με τη συμ- οι να μιλήσουν γι΄ αυτά, όπως και η πρόωρα χαμέμετοχή τους στις πρακτικές διαδικασίες μιας νη, παλιά μας φίλη η Νέλυ. Όμως υπήρχε πάντα
μελέτης εξοικονόμησης ενέργειας μέσω της συ- περίσσευμα και για εμάς.
νεργασίας τους με ειδικούς Μηχανικούς και τε- Αυτές και όλες τις άλλες αρετές που είχε ο Αλέκος ο
χνικούς. Επιπλέον η εξοικείωση με την ομαδική Τσόκος, μπορεί κανείς να τις περιγράψει. Αλλά πως
εργασία και τη συνεργασία με συναδέλφους άλ- να περιγράψει τη γοητεία. Αυτό το άπιαστο, το ειδολων ειδικοτήτων.
ποιό χαρακτηριστικό που τον ξεχώριζε απ΄ όλους μας
-Η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των Πα- και ταυτόχρονα μας έφερνε κοντά του.
νεπιστημιακών κτιρίων, ως αποτέλεσμα των δρά- Κομψότητα, Χάρη, Ευγένεια, Διακριτικότητα, Προσεων των φοιτητών.
σήνεια. Αυτό που οι Άγγλοι εκφράζουν με τη λέξη
-Η ενθάρρυνση συνεργασιών μεταξύ φοιτητών, Gentleman και που ταιριάζει στον αγαπημένο μας
ειδικά μεταξύ διαφορετικών χωρών, σε θέματα Ηπειρώτη πιο πολύ απ’ όλους τους Άγγλους ευγενείς.
ενέργειας,
Ο Αλέκος, όταν παρατραβούσαν χωρίς λόγο τα πράγ-Η διάδοση των καλύτερων ενεργειακών πρακτι- ματα στη Διοικούσα, συνήθιζε να λέει, «παιδιά να
κών και λύσεων στον τριτογενή τομέα, καθώς και τελειώνουμε καμιά φορά, γιατί έχω και ξένους».
η κατάλληλη προσαρμογή των ακαδημαϊκών προ- Αν κρίνουμε από το πόσο συχνά μας είχε προσκαγραμμάτων στις χώρες των εταίρων.
λέσει εμάς, όντως, τις περισσότερες φορές, θα
-Η βελτίωση των γνώσεων και εμπειριών περί τον περίμεναν αυτοί οι περίφημοι «ξένοι».
ενεργειακής συμπεριφοράς κτιρίων πανευρω- Αλέκο δε θα πάμε μαζί στο χωριό σου, ούτε στην
παϊκά.
Καψόχωρα. Τόσες φορές μας κάλεσες κι όλο λέγαμε
άλλη φορά. Αλλοίμονο όμως δεν έχει άλλη φορά.
n Με εφαλτήριο τη Pώμη και θερινό ...σχολείο Γεια σου φίλε μας. Θα σε θυμόμαστε.
στην Iσπανία
Οι φίλοι και συνάδελφοί σου από το ΤΕΕ/ΤΚΜ. n
Η εναρκτήρια συνάντηση των εταίρων (kickoff
meeting) πραγματοποιήθηκε στη Ρώμη στους
χώρους του Πανεπιστημίου Tor Vergata, στις 21
και 22 Ιουλίου 2009. Στη διάρκεια υλοποίησης του
Έργου, προβλέπονται και άλλες συναντήσεις των
εταίρων στην Ουγγαρία, στο Ηνωμένο Βασίλειο,
στη Γερμανία και στη Δανία, ενώ θα λειτουργήσει
και ένα θερινό ‘σχολείο’ για τους φοιτητές στην
Ισπανία.
Το Έργο θα διαρκέσει 32 μήνες (Ιούνιος 2009
– Ιανουάριος 2012), κατά τη διάρκεια της οποίας Πανεπιστήμια, Οργανισμοί και Ινστιτούτα θα
συνεργάζονται. Η συνεργασία θα έχει στόχο τη
βελτίωση της εκπαίδευσης των φοιτητών, τη συμΠολιτικός μηχανικός τεχνολογικής εκπαίδευσης (Τ.Ε)
μετοχή τους στις διαδικασίες και τη διάδοση μεείναι τελικά η κα Ερμιόνη Τσακιρίδου, υποψήφια του
θοδολογιών και τεχνολογιών σχετικά με δράσεις
ΚΚΕ, το βιογραφικό της οποίας δημοσιεύτηκε εκ
που αφορούν την ενεργειακή αποδοτικότητα.
παραδρομής στη λίστα των υποψήφιων-αποφοίτων
Εκπρόσωποι του έργου στην Ελλάδα είναι: Γρηπολυτεχνικών σχολών του τεύχους 382.
γόρης Παπαγιάννης, επ. Καθηγητής, Τμήμα
Η κα Τσακιρίδου έσπευσε με δική της πρωτοβουλία
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολονα ξεκαθαρίσει την …παρεξήγηση (τα στοιχεία του
γιστών ΑΠΘ, τηλ. 2310996388, e-mail:grigoris@
βιογραφικού της εστάλησαν από το ΚΚΕ, χωρίς να
eng.auth.gr και Γεώργιος Χ. Χριστοφορίδης, Δρ.
διευκρινιστεί ότι πρόκειται για μηχανικό Τ.Ε.), αλλά το
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχ. Υπολογιστών,
τεύχος είχε ήδη τυπωθεί. n
Ειδικός επιστήμονας, e-mail:gchristo@auth.gr.n
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ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ομάδα εργασίας ΤΕΕ/ΤΚΜ
Στη λίστα των πιο ρυπασμένων πόλεων της ΕΕ,
σε ό,τι αφορά τα αιωρούμενα σωματίδια PM10,
εντάσσεται η Θεσσαλονίκη: για περισσότερες
από έξι στις 10 ημέρες ετησίως (ποσοστό 63%),
παρατηρήθηκε υπέρβαση του ημερήσιου ορίου
των 50 μg m-3.
Η υψηλή ατμοσφαιρική ρύπανση καθιστά αναγκαία
την πιο πλήρη μελέτη των επιπέδων συγκέντρωσης
αιωρούμενων σωματιδίων, για την οποία η Μ.Ε.
Περιβάλλοντος του ΤΕΕ/ΤΚΜ συγκρότησε Ομάδα
Εργασίας (Ο.Ε.) Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης.
Στο πλαίσιο των εργασιών της Ο.Ε. και σε συνεργασία με 10 Δήμους (Θεσσαλονίκης, Ευκαρπίας,
Σταυρούπολης, Εύοσμου, Ελευθερίου-Κορδελιού, Μενεμένης, Νεάπολης, Εχεδώρου, Θέρμης,
Καλαμαριάς), αποφασίστηκε η τοποθέτηση 20
παθητικών μετρητών αιωρούμενων σωματιδίων σε προκαθορισμένες κεντρικές θέσεις στην
ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, ώστε να
πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά ταυτόχρονη
αποτύπωση των επιπέδων συγκέντρωσης.
Επίσης, στο Εργαστήριο Θερμοφυσικών Ιδιοτήτων και Περιβαλλοντικών Διεργασιών Τμήματος
Χημικών Μηχανικών ΑΠΘ, μελετήθηκαν σε εικονικό περιβάλλον διάφορες δόκιμες διατάξεις
και αναπτύχθηκε πρότυπη διάταξη παθητικής
συλλογής αιωρούμενων σωματιδίων.
Αρχικά, η παθητική διάταξη αξιολογήθηκε με
μετρήσεις που προέρχονται από τα υφιστάμενα
δίκτυα (Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και
Δήμου Θεσσαλονίκης) μέτρησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Στη συνέχεια κατασκευάσθηκαν είκοσι τέτοιες διατάξεις και αφού βαθμονομήθηκαν, τοποθετήθηκαν στην Ευρύτερη Περιοχή της Θεσσαλονίκης.
Έτσι, το τελευταίο 12μηνο έγινε η καταγραφή των
συγκεντρώσεων αιωρούμενων σωματιδίων στην
Ευρύτερη Περιοχή της Θεσσαλονίκης. Τα αποτελέσματα της καταγραφής, λόγω της μεγάλης σπουδαιότητάς τους, θα παρουσιαστούν σε ημερίδα του
ΤΕΕ που θα πραγματοποιηθεί πολύ σύντομα.
Η OE αποτελείται από τους εξής συναδέλφους:
-Καθηγητή Μάρκο Ασσαέλ & Δρ. Κωνσταντίνο
Κακοσίμο, Εργαστήριο Θερμοφυσικών Ιδιοτήτων
& Περιβαλλοντικών Διεργασιών, Τμήμα Χημικών
Μηχανικών, ΑΠΘ
-Αναπληρωτή Καθηγητή Δημήτρη Μελά, Εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας, Τμήμα Φυσικής, ΑΠΘ
-Επίκουρο Καθηγητή Κώστα Καρατζά, Ομάδα
Εφαρμογών Συστημάτων Πληροφορικής, Τμήμα
Μηχανολόγων Μηχανικών, ΑΠΘ
-Δρ. Χαρίσιο Αχίλλα, Εργαστήριο Μετάδοσης
Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής,
Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, ΑΠΘ
Το πλήρες κείμενο της ΟΕ στο www.tkm.tee.gr
n «Ταυτότητα» των σωματιδίων
Στην ατμόσφαιρα αιωρούνται σωματίδια πολύ μικρού μεγέθους τα οποία δεν είναι ορατά από το
ανθρώπινο μάτι. Δυστυχώς όμως βλάπτουν σημαντικά το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.
Ειδικότερα, ευθύνονται για ένα πλήθος αναπνευστικών και καρδιακών ασθενειών όπως επιδείνωση του άσθματος, αύξηση των αναπνευστικών
συμπτωμάτων (π.χ. βήχας και πόνοι στην αναπνοή), επιδείνωση καρδιολογικών προβλημάτων,
βρογχίτιδα, όπως και προβλήματα στην όραση.
Επιπλέον, τα αιωρούμενα σωματίδια βλάπτουν

λόγω της ίδιας της σύστασής τους, γιατί μπορούν
να περιέχουν βαριά μέταλλα και άλλες τοξικές
οργανικές ενώσεις.
Ανάλογα με το μέγεθος τους, τα αιωρούμενα σωματίδια διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες, ως εξής:
TSP: Ολικά αιωρούμενα σωματίδια με διάμετρο
μικρότερη των 100 μικρομέτρων.
PM10: Αιωρούμενα σωματίδια ή πιο γνωστά ως
PM (Particulate Matter), με διάμετρο μικρότερη
από 10 μικρόμετρα (εισπνεύσιμα).
ΡΜ2,5: Αιωρούμενα σωματίδια με διάμετρο μικρότερη από 2,5 μικρόμετρα (αναπνεύσιμα).

Θεσσαλονίκης λειτουργούν τρία δίκτυα παρακολούθησης της ποιότητας αέρα:
- Το δίκτυο που λειτουργεί υπό την ευθύνη και
εποπτεία της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Χωροταξίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ως μέρος του επίσημου Εθνικού Δικτύου
του ΥΠΕΧΩΔΕ. Στη βάση των μετρήσεων αυτών,
εκδίδεται κάθε χρόνο σχετική έκθεση, ενώ ταυτόχρονα τα στοιχεία αυτά αποστέλλονται μέσω του
ΥΠΕΧΩΔΕ στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος, από όπου και είναι διαθέσιμα για κάθε
ενδιαφερόμενο, σε εφαρμογή των σχετικών Εθνικών και Ευρωπαϊκών Νομοθετημάτων [Airbase].
n Μικρή αύξηση των συγκεντρώσεων PM αυξά- Σημειώνεται ότι τα στοιχεία αυτά, σε αναλυτική
νει τη θνησιμότητα έως 7%
μορφή (ωριαίες τιμές), θα καθίστανται και καθηΕπιδημιολογικές μελέτες έχουν συνδέσει την έκ- μερινά διαθέσιμα στους ενδιαφερόμενους, μέσω
θεση του ανθρώπινου οργανισμού σε ατμόσφαι- διαδικτύου, σύμφωνα με τη συνήθη ευρωπαϊκή
ρες επιβαρημένες με αιωρούμενα σωματίδια, πρακτική, ως αποτέλεσμα σχετικού προγράμμαμε την εμφάνιση μακρό- και βραχυ-προθέσμων τος εφαρμοσμένης έρευνας.
ασθενειών. Μελέτες σε πόλεις των ΗΠΑ [Dockery, - Το δίκτυο σταθμών που λειτουργεί υπό την ευθύSchwartz, & Spengler, 1992; Pope, 2007] κατέ- νη και εποπτεία του Δήμου Θεσσαλονίκης εντός
ληξαν ότι αύξηση μόλις κατά 10 μg.m-3 της συ- των ορίων του (http://www.envdimosthes.gr/). Ο
γκέντρωσης των αιωρούμενων σωματιδίων (PM) Δήμος Θεσσαλονίκης πρόσφατα δημοσιοποίησε
μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση κατά 6-7% της Έκθεση για τις μέσες ετήσιες συγκεντρώσεις για
θνησιμότητας. Αντίστοιχες μελέτες στον ελλα- το 2007 και 2008.
δικό χώρο [Sichletidis et al., 2005] συσχετίζουν - Το δίκτυο σταθμών που λειτουργεί ο Δήμος Εχετην εμφάνιση αναπνευστικών ασθενειών όπως δώρου, ο οποίος δημοσιοποιεί τα στοιχεία αυτά
της παθολογικής φλεγμονώδους αντίδρασης του μόνο μέσω των αντίστοιχων ετήσιων εκθέσεων.
πνεύμονα (COPD) και της ρινίτιδας με τις υψηλές συγκεντρώσεις αιωρούμενων σωματιδίων. Ο n Ανεπαρκείς και περιορισμένες οι μετρήσεις
ακριβής μηχανισμός των συσχετίσεων αυτών δεν Συνολικά, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας καείναι ξεκάθαρος λόγω των ελλιπών δεδομένων ταγράφει αέριους ρύπους σε εννέα σταθμούς μέτρηέκθεσης των ανθρώπων στους ατμοσφαιρικούς σης, τέσσερις από τους οποίους διαθέτουν σύστημα
ρύπους όπως τα αιωρούμενα σωματίδια.
μέτρησης αιωρούμενων σωματιδίων PM10 (Σίνδου,
Η Θεσσαλονίκη επηρεάζεται τόσο από ανθρωπο- Κορδελιού, Αγ. Σοφίας και Πανοράματος).
γενείς όσο και από φυσικές πηγές αιωρούμενων Με δεδομένη τη σημαντικότητα του προβλήματος,
σωματιδίων. Η σημαντική αύξηση στην κυκλοφορία οι καταγραφές των συγκεντρώσεων των ολικών
των οχημάτων τα τελευταία χρόνια και των γενικό- (TSP) εισπνεύσιμων (PM10) και αναπνεύσιμων
τερων δραστηριοτήτων στο ευρύτερο πολεοδομικό (PM2,5) αιωρούμενων σωματιδίων στην πόλη της
συγκρότημα έχουν καταστήσει την πόλη της Θεσσα- Θεσσαλονίκης θεωρούνται, σε γενικές γραμμές,
λονίκης μία από τις περισσότερο ρυπασμένες στην ανεπαρκείς και περιορισμένες, λαμβάνοντας υπόΕυρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά τα PΜ10 (Slini et ψη ότι σε πολλούς από τους διαθέσιμους σταθμούς
al., 2006). Έχει παρατηρηθεί υπέρβαση του ημερή- και για αρκετά μεγάλες περιόδους δεν έχουν πραγσιου ορίου των 50 μg m-3 στο ~63% των ημερών του ματοποιηθεί αντίστοιχες μετρήσεις. Επιπλέον, η
έτους (Παπαναστασίου κ.ά., 2006) ενώ και η μέση παρακολούθηση των επιπέδων των αιωρούμενων
ετήσια τιμή της συγκέντρωσης των ΡΜ10 ξεπερνά σωματιδίων στην περιοχή της Θεσσαλονίκης περισημαντικά την οριακή τιμή των 40 μg/m3.
ορίζεται σε μετρήσεις που αναφέρονται μόνο στην
ογκομετρική τους σύσταση, ενώ οι προσπάθειες
n Τρία δίκτυα παρακολούθησης της ποιότητας αέρα κοκκομετρικής και χημικής ανάλυσης των σωμαΑπ’ όσο γνωρίζουμε, στην Ευρύτερη Περιοχή τιδίων αυτών είναι περιορισμένες.

«Τοποθετήθηκαν 20
παθητικοί μετρητές
αιωρούμενων
σωματιδίων σε
προκαθορισμένες
κεντρικές θέσεις, ώστε
να πραγματοποιηθεί
για πρώτη φορά
ταυτόχρονη
αποτύπωση
των επιπέδων
συγκέντρωσης».
«Για τους τελευταίους
12 μήνες έγινε η
καταγραφή των
συγκεντρώσεων
αιωρούμενων
σωματιδίων, τα
αποτελέσματα
της οποίας θα
παρουσιαστούν σε
Ημερίδα του ΤΕΕ
πολύ σύντομα».

Σχήμα 1. Νέο δίκτυο
σταθμών μέτρησης της
συγκέντρωσης αιωρούμενων σωματιδίων και
μερικοί σταθμοί αναφοράς που χρησιμοποιήθηκαν από την Ο.Ε.

10/383
ΤΕΥΧΟΣ

15 OKTΩBPIOY 2009

ΕΚΘΕΣΗ με έργα ελλήνων γραφιστών, διαφημιστών και κειμενογράφων, με τίτλο «Σχεδόν
πάντοτε η μειονότητα των δημιουργικών,
αφοσιωμένων ανθρώπων έκανε τον κόσμο
καλύτερο (Μ.Λ. Κινγκ)», στο πλαίσιο έκθεσης
αφισών αφιερωμένων στο έργο της διεθνούς
αμνηστίας, 7 – 31 Οκτωβρίου 2009, Μουσείο
Κινηματογράφου (λιμάνι), Θεσσαλονίκη.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ
ΕΚΘΕΣΗ με τίτλο «Η αρχιτεκτονική ως εικόνα»,
6 Νοεμβρίου 2009 – 31
Ιανουαρίου 2010, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό
Κέντρο Βυζαντινών και
Μεταβυζαντινών Μνημείων, Μουσείο Βυζαντινού
Πολιτισμού, Θεσσαλονίκη.
ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ της Μαρίας
Αναστασίου, 8 31Οκτωβρίου 2009,
gallery ATRION
(Τσιμισκή 94),
Θεσσαλονίκη.
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
«Εχθροί εξ αίματος» του
Αρκά, 8 25 Οκτωβρίου 2009,
θέατρο του Νέου Κόσμου
(Πατρ. Ιωακείμ 1), Θεσσαλονίκη.

ΜΟΝΙΜΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ στο Λευκό
Πύργο, από
1 Σεπτεμβρίου 2008:
Ισόγειο: «Ο χώρος
και ο χρόνος»
1ος όροφος: «ΘεσσαλονίκηΜεταμορφώσεις»
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»

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),
Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης με την
υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού,
Θεσσαλονίκη.
• WORKSHOP ΝΕΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ, 23
Σεπτεμβρίου – τέλη Οκτωβρίου, Artforum
Vilka Γκάλερι
• ΕΚΘΕΣΗ 37 ελλήνων καλλιτεχνών με
τίτλο «Προσωπικό-Πολιτικό», 11 Σεπτεμβρίου – 23 Οκτωβρίου 2009, Αποθήκη Β1,
Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης
• IN-SITU ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ εμπνευσμένη
από τις μινωικές και μυκηναϊκές σφραγίδες
του Alexander Djikia, 18 Σεπτεμβρίου - 1η
Νοεμβρίου, Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης
• ΓΛΥΠΤΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ του Haim
Sokol, δωρεά του Stella Art Foundation
στην πόλη
• ΕΚΘΕΣΗ με τίτλο “SUBJECTIVE
VISIONS”, με έργα της συλλογής του Stella
Art Foundation (Μόσχα), 18 Σεπτεμβρίου
– 1 Νοεμβρίου, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης (Βασ. Όλγας 108)

44α ΔΗΜΗΤΡΙΑ 2009, Δήμος Θεσσαλονίκης:
• Οκτώβριος 2009: Έκθεση του Χάρη Λάμπερτ, από τους κατεξοχήν εκφραστές της ποπ εικαστικής τέχνης, σε συνεργασία με το Τμήμα Δημοτικής Πινακοθήκης
• 3/10–13/11/2009, αναδρομική έκθεση φωτογραφίας του ελληνικής καταγωγής Philip Tsiaras, στο πλαίσιο του κύκλου «Έλληνες της διασποράς», Μουσείο Φωτογραφίας
• 15-18/10/2009: Έκθεση χαρακτικών με θέμα την ποίηση του Γ. Ρίτσου, που δημιούργησαν οι μαθητές της Γ’ γυμνασίου στα πλαίσια του μαθήματος εικαστικών με παράλληλη βιντεοεγκατάσταση όπου θα προβάλλονται μουσικά σύνολα που θα ερμηνεύουν μελοποιημένη ποίηση του
Γ. Ρίτσου, αίθουσα τέχνης αρχιτεκτονικού
• 20/10-22/11/2009: έκθεση ζωγραφικής του Χρήστου Καρά, Casa Bianca
• 20/10-18/12/2009: έκθεση ζωγραφικής του Γιώργου Τσακίρη, με τίτλο «Οικογενειακή υπόθεση 2», Βαφοπούλειο
• 21/10-29/11/1009: Έκθεση χαρτών από τις συλλογές των Αλέξανδρου Γαρύφαλλου και Σάββα Δεμερτζή «Χαρτογραφώντας τα βήματα του
Αποστόλου Παύλου», Λουτρά Παράδεισος
• 21-30/10/2009: δύο παράλληλες εκθέσεις, του ζωγράφου - χαράκτη Γιάννη Καψιδάκη και μαθητών από το «Μήλον της Έριδος των Εικαστικών Τεχνών» του Γυμνασίου Βασιλικών Θεσσαλονίκης, Βαφοπούλειο
• 23/10-23/11/2009: «Τα χαρακτικά της Θεσσαλονίκης από τον 15ο έως και τον 19ο αιώνα», με έργα από τις συλλογές των Γιώργου Πατιερίδη
και Κώστα Σταμάτη, ΕΜΣ
• 25/10-1/11/2009: Έκθεση graffiti 9 Directions, Πολιτιστικό Κέντρο Τούμπας
• 26/10-15/11/2009: έκθεση ζωγραφικής του Γιάννη Λασηθιωτάκη, ΔΕΘ
• 27/10-8/11/2009: Έκθεση φωτογραφιών του Λάζαρου Ακκερμανίδη, με τίτλο «Το Έπος του ‘40», σε συνεργασία με το Σωματείο “Παναγία
Σουμελά”, Κέντρο Ιστορίας
• 29/10/2009: Μια μουσική συνάντηση με ελίτ μουσικούς, Chico Freeman and The Reto Weber Squeezeband, Support group Βαγγέλης Κοντόπουλος, ΑΠΘ
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ΕΚΘΕΣΗ, με θέμα
«Άνθρωποι και Αντικείμενα: Σχέσεις
Ζωής», νέα αποκτήματα από δωρεές στο
Μουσείο, 29 Σεπτεμβρίου 2009 – 29 Ιουνίου 2010, Λαογραφικό
και Εθνολογικό Μουσείο ΜακεδονίαςΘράκης (Βασ. Όλγας
68), Θεσσαλονίκη.
ΕΚΘΕΣΗ με τίτλο «Dalibros (Ο Νταλί και το βιβλίο)»,
25 Σεπτεμβρίου – 18 Οκτωβρίου 2009, Casa Bianca,
Θεσσαλονίκη.
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ΕΚΘΕΣΗ «Απόφοιτοι 2008-2009», του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών ΑΠΘ, 9 – 27 Οκτωβρίου 2009,
Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (ΔΕΘ), Θεσσαλονίκη.

ΕΚΘΕΣΗ «Ο Μιρό της Μαγιόρκα», με πάνω από 400
έργα, 6 Σεπτεμβρίου 2009 – 5 Φεβρουαρίου 2010,
Τελλόγλειο Ίδρυμα, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Pilar
i Joan Mirό της Μαγιόρκα, Τελλόγλειο Ίδρυμα (Αγ.
Δημητρίου 159Α), Θεσσαλονίκη.
ΜΟΝΙΜΗ ΕΚΘΕΣΗ με 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
- «Αγρός, οικία, κήπος, τόπος», έκθεση αρχαιοτήτων
ρωμαϊκών χρόνων
Αρχαιολογικό Μουσείο, Θεσσαλονίκη.

ΜΟΝΙΜΗ ΕΚΘΕΣΗ, με θέμα «Ανάδειξη της αθλητικής ιστορίας και του ολυμπιακού πνεύματος. Ολυμπιακοί Αγώνες», Ολυμπιακό Μουσείο (3ης Σεπτεμβρίου & Αγ. Δημητρίου), Θεσσαλονίκη.

ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ για το
Άγιον Όρος, του Ελβετού Φωτογράφου FRED BOISSONNAS (1928
– 1930), στο πλαίσιο του εορτασμού
των 130 χρόνων από την ανακήρυξη της Σόφιας ως πρωτεύουσας
της Βουλγαρίας,
16 Σεπτεμβρίου - 25 Οκτωβρίου
2009, κτίριο της Εστίας του Ιδρύματος
Ελληνικού Πολιτισμού, Σόφια.

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ με τίτλο «Γυάλινος κόσμος», μια έκθεση για το γυαλί
στην Αρχαία Μακεδονία και τη Θράκη,
20 Σεπτεμβρίου 2009 – 31 Δεκεμβρίου
2010, Αρχαιολογικό Μουσείο, Θεσσαλονίκη.
50ό ΦΕΣΤΙΒΑΛ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ,
με τίτλο «Why
cinema now?»,
13 – 22 Νοεμβρίου
2009,
Θεσσαλονίκη.

ΕΚΘΕΣΗ με τίτλο «Το όμορφο δεν είναι παρά η αρχή του τρομερού»,
διερεύνηση της σχέσης του έργου 25 νέων ελλήνων καλλιτεχνών και αρχιτεκτόνων με θεματικές, αντικείμενα και μορφές της ελληνικής λαϊκής
παράδοσης, 17 Οκτωβρίου 2009 – 10 Ιανουαρίου 2010, Μονή Λαζαριστών, Θεσσαλονίκη.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ
ΕΚΘΕΣΗ με τίτλο
«H Μαγεία του Κεχριμπαριού: φυλαχτά
και κοσμήματα από τη
Μεγάλη Ελλάδα και τη
Μακεδονία», 21 Ιουλίου
2009 – 15 Φεβρουαρίου 2010, Αρχαιολογικά
Μουσεία Θεσσαλονίκης και Potenza, με τη
σύμπραξη του Ιταλικού
Μορφωτικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης, υπό
την αιγίδα του ελληνικού
Υπουργείου Πολιτισμού,
με την υποστήριξη του
ιταλικού Υπουργείου
Εξωτερικών, αίθουσα
«Ι. Βοκοτοπούλου» του
Α.Μ.Θ., Θεσσαλονίκη.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ
ΕΚΘΕΣΗ «Τα εικαστικά
του Γιάννη Ρίτσου»,
από τη συλλογή του
Μουσείου Μπενάκη,
24 Σεπτεμβρίου – 23
Οκτωβρίου 2009, Κέντρο Ιστορίας, Θεσσαλονίκη.

WORKSHOP με θέμα
“Algae: The Energy
Supplier of the Future”,
Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2009, Εθνικό Κέντρο
Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης – ΕΚΕΤΑ
και Γενικό Προξενείο των
ΗΠΑ στη Θεσσαλονίκη,
Συνεδριακό Κέντρο του
ΕΚΕΤΑ (6ο χλμ. Χαριλάου
Θέρμης) αίθουσα «Βεργίνα», Θεσσαλονίκη.

3ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ με θέμα
«Κλιματική Αλλαγή,
Βιώσιμη Ανάπτυξη και
Ανανεώσιμες Πηγές
Ενέργειας, Αναζητώντας λύσεις για το Ελληνικό Περιβάλλον»,
15 - 17 Οκτωβρίου
2009, Συμβούλιο Περιβάλλοντος του ΑΠΘ,
Θεσσαλονίκη.

ΕΚΘΕΣΗ έργου αρχιτεκτονικής τοπίου, με τίτλο
«Οι φοιτητές σχεδιάζουν
το τοπίο της Θεσσαλονίκης στην αειφόρο
προοπτική της πόλης»,
16 – 23 Οκτωβρίου 2009,
Τομέας Αρχιτεκτονικού
και Αστικού Σχεδιασμού
ΑΠΘ, αποθήκη 13, λιμάνι,
Θεσσαλονίκη.
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ΠΟΛΗ ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
ή ΠΟΛΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ;
Το ποδήλατο στη ζωή μας
Επιμέλεια: Απόστολος Παπαγιαννάκης, Δρ Συγκοινωνιολόγος, επιστημονικός συνεργάτης Σ.Α.Σ.Θ.
Η φυσιογνωμία μια πόλης καθορίζεται από τη ποιότητα του δημόσιου χώρου
της. Οι δρόμοι και οι πλατείες αποτελούν τα σημεία αναφοράς για τους κατοίκους και τους επισκέπτες. Οι επιλογές του πολεοδομικού και συγκοινωνιακού
σχεδιασμού έχουν την δυνατότητα είτε να προστατεύουν και να αναδεικνύουν,
είτε να υποβαθμίζουν και να κατακερματίζουν το δημόσιο χώρο.
Η προώθηση του ποδηλάτου αποτελεί μια ορθή επιλογή που οφείλει να εντάσσεται σε ένα συνολικό σχέδιο σταδιακών αναπλάσεων και αναβάθμισης της
ποιότητας του αστικού χώρου, με αποφασιστική και ουσιαστική απόδοση προτεραιότητας στο περπάτημα, το ποδήλατο και τη δημόσια συγκοινωνία.
Κατά συνέπεια, το ποδήλατο δεν αποτελεί απλά ένα συμπαθητικό, εναλλακτικό,
οικολογικό και δημοφιλές, επικοινωνιακά, μεταφορικό μέσο. Η ένταξη του ποδηλάτου αποτελεί εργαλείο για την επίτευξη της βιώσιμης κινητικότητας και την
διαγραφή του Ι.Χ. αυτοκινήτου από τη συλλογική συμπεριφορά της πόλης.
Οι ποδηλατόδρομοι πρέπει συμβάλλουν στην ανάπλαση του οδικού περιβάλλοντος, τη διαπλάτυνση των πεζοδρομίων, την δημιουργία εκτεταμένων πεζοδρομήσεων και περιοχών ήπιας κυκλοφορίας, και τελικά στην ουσιαστική
ιεράρχηση του οδικού δικτύου που θα απομακρύνει το Ι.Χ. αυτοκίνητο από τις
επιβαρυμένες κεντρικές περιοχές.
Με το σύνθημα «Το ποδήλατο στη ζωή μας», το Συμβούλιο Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης πραγματοποίησε, με τη συμπαράσταση του Δήμου
Θεσσαλονίκης, έρευνα σε κεντρικά σημεία της πόλης (Πλατεία Αριστοτέλους
και Νέα Παραλία) σε αντιπροσωπευτικό δείγμα 650 κατοίκων του πολεοδομικού συγκροτήματος (εκ των οποίων το 1/3 ποδηλάτες). Η έρευνα σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από το ΣΑΣΘ σε συνεργασία με το Τμήμα Μηχανικών
Χωροταξίας και Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ. Στο πλαίσιο πρακτικής εξάσκησης, στο μάθημα Αστικός Χώρος Αστικές Μεταφορές, ομάδα
φοιτητών του Τμήματος συμμετείχε στην διεξαγωγή της έρευνας (Βάρβογλη
Χ., Βλάχβεη Ε., Μπόλος Π., Παπαγιάννης Ι., Παπάζογλου Α., Τζαμτζή Δ.) και
στην επεξεργασία των αποτελεσμάτων (Παπανικολάου Ν., Τσάμη Μ.).
Σκοπός της έρευνας, η οποία διήρκησε τρεις ημέρες (8,9 και 10 Ιουλίου), ήταν η
καταγραφή των απόψεων πεζών και ποδηλατών για την αποδοχή και τις προοπτικές του εναλλακτικού μέσου μεταφοράς στη Θεσσαλονίκη. Μια δυναμική μερίδα
των Θεσσαλονικέων έχουν ήδη εντάξει το ποδήλατο στις καθημερινές μετακινήσεις τους, παρά τα υφιστάμενα κυκλοφοριακά και περιβαλλοντικά προβλήματα.
Ενδιαφέροντα στοιχεία προέκυψαν από την ανάλυση της έρευνας στην κατηγορία των ποδηλατών. Το 56% των ποδηλατών είναι έμπειροι και κυκλοφορούν
άνετα στους περισσότερους δρόμους. Ποσοστό 41% είναι μέτριας εμπειρίας
και κυκλοφορούν μόνο σε ορισμένους δρόμους, ενώ ποσοστό 4% είναι αρχάριοι ποδηλάτες και δεν κυκλοφορούν στους δρόμους. Επίσης, το 57% των
ποδηλατών μετακινείται με ποδήλατο σχεδόν καθημερινά, ενώ το 33% 1-3
φορές την εβδομάδα. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι βασικοί σκοποί μετακίνησης είναι η αναψυχή (74%) και η περιπλάνηση (52%). Παρά την έλλειψη των
αναγκαίων υποδομών ποσοστά 29% και 11% δηλώνουν ότι χρησιμοποιούν το
ποδήλατο με σκοπό μετακίνησης την εργασία και την εκπαίδευση αντίστοιχα.
Η πλειοψηφία των ποδηλατών ανήκει στη νεολαία. Ποσοστό 66% έχουν ηλικία
από 15 έως 35 ετών. Εντούτοις, σημαντικό ποσοστό αντιπροσωπεύουν και οι
μεγαλύτερες ηλικίες. Το 29% είναι ηλικίας από 36-55 ετών και ένα 5% έχουν
ηλικία μεγαλύτερη των 55 ετών. Το 78% είναι άνδρες και το 22% γυναίκες. Το
62% είναι κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου ενώ το 38% δεν διαθέτει Ι.Χ. (κυρίως οι νέοι
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ηλικίας από 15-25 ετών).
Ακολουθούν τα αποτελέσματα σε βασικά ποιοτικά ερωτήματα.
Ποιοι είναι οι βασικοί λόγοι που σήμερα οι πολίτες αποφεύγουν τη χρήση του
ποδηλάτου;
3 Το 70% απαντά πως δεν υπάρχουν ποδηλατόδρομοι και υποδομές φύλαξης
των ποδηλάτων
3 Το 59% διαπιστώνει επικινδυνότητα και έλλειψη ασφάλειας κατά την μετακίνησή στους δρόμους
3 Το 54% δηλώνει ότι οι οδηγοί δε σέβονται τους ποδηλάτες
3 Το 22% ενοχλείται από την ατμοσφαιρική ρύπανση, τη σκόνη και το θόρυβο
Είναι ώριμη η πόλη για να το αποδεχθεί ως βασικό μεταφορικό μέσο;
3 Το 93% των ποδηλατών επιθυμεί να μετακινείται πιο συχνά με το ποδήλατο
στη Θεσσαλονίκη
3 Το 83% των ποδηλατών θα εγκατέλειπαν το μηχανοκίνητο μέσο που χρησιμοποιούν σήμερα (Ι.Χ. ή λεωφορείο) για τις καθημερινές μετακινήσεις, εάν
υπήρχε ολοκληρωμένο δίκτυο ποδηλατόδρομων.
Ποιες συγκεκριμένες παρεμβάσεις και υποδομές θεωρούνται από σημαντικές
έως πολύ σημαντικές για να κάνουν ελκυστική τη χρήση του ποδηλάτου;
3 Η δημιουργία ολοκληρωμένου δικτύου ποδηλατόδρομων που να καλύπτει το
σύνολο της πόλης (94%)
3 Η ύπαρξη ποδηλατόδρομου στο παραλιακό μέτωπο (88%)
3 Η εγκατάσταση χώρων στάθμευσης και φύλαξης ποδηλάτων (87%)
3 Οι αναπλάσεις και εκτεταμένες πεζοδρομήσεις στο κέντρο της πόλης (84%)
3 Η δημιουργία δικτύου ποδηλατόδρομων στους περιφερειακούς Δήμους (84%)
3 Η δυνατότητα μεταφοράς ποδηλάτων στα αστικά λεωφορεία (67%)
Ποιες είναι οι προθέσεις συνδυασμένης χρήσης λεωφορείου και ποδηλάτου;
Το 75% δηλώνει ότι εάν υπήρχαν χώροι στάθμευσης και φύλαξης ποδηλάτων
στους τερματικούς σταθμούς του ΟΑΣΘ θα χρησιμοποιούσαν το ποδήλατο για
συνδυασμένη μετακίνηση με τις δημόσιες συγκοινωνίες.
Ποιοι είναι οι βασικοί άξονες κίνησης για τους ποδηλάτες που κυκλοφορούν
στην πόλη παρά τις αντίξοες συνθήκες;
Τα ευρήματα της έρευνας αναδεικνύουν τη σκοπιμότητα δημιουργίας ενός ολοκληρωμένου δικτύου που να διασυνδέει το σύνολο το πολεδομικού συγκροτήματος. Είναι προφανές ότι ο πιο δημοφιλής άξονας κυκλοφορίας ποδηλάτου είναι το παραλιακό μέτωπο. Όμως, εκτός αυτού, οι ποδηλάτες διατρέχουν σχεδόν
όλους τους βασικούς οδικούς άξονες της πόλης: πχ Βασ. Όλγας (33%), Μαρτίου
(32%), Τσιμισκή (30%), Μπότσαρη (28%), Δελφών (28%), Αριστοτέλους (27%),
Εγνατία (24%), Εθνικής Αμύνης (20%), Αγγελάκη (20%), Βενιζέλου (19%), Ερμού (19%), Αγ. Δημητρίου (17%), Δ. Γούναρη (16%), Αλ. Σβώλου (15%), Νέα Εγνατία
(14%), Λεωφ. Στρατού (13%), Δωδεκανήσου (12%), Ι. Δραγούμη (10%), Ολύμπου
(10%), Μοναστηρίου (10%) και Φιλίππου (8%).
Η ευρωπαϊκή εμπειρία έχει αποδείξει ότι τα ολοκληρωμένα σχέδια αστικών
μετακινήσεων που περιλαμβάνουν ως μια βασική συνιστώσα την προώθηση
του ποδηλάτου οδήγησαν σε δικαιότερη απόδοση του δημόσιου χώρου σε αυτούς που δικαιωματικά ανήκει, δηλαδή στους πεζούς και στους ποδηλάτες.
Επίσης συνέβαλλαν στην οικονομική ανάπτυξη, στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας αλλά και της αναγνωσιμότητας των πόλεων. Σε τελική ανάλυση, η
δημιουργία ενός ποιοτικού, φιλικού και ελκυστικού περιβάλλοντος για τους ίδιους τους κατοίκους είναι το ισχυρότερο μέσο που μπορεί να προσδώσει σε μια
πόλη εμβέλεια και επιρροή πέρα από τα στενά γεωγραφικά της όρια.
Πολλές ευρωπαϊκές πόλεις θέτουν εμπνευσμένους στόχους και εφαρμόζουν
καινοτόμες πολιτικές για τις δημόσιες συγκοινωνίες και τις ήπιες μορφές μετακίνησης, οι οποίες διαφοροποιούν και επανακαθορίζουν μεσοπρόθεσμα τις
συνήθειες και τις συμπεριφορές μετακίνησης των κατοίκων τους καθώς και τα
συνολικά κυκλοφορικά δεδομένα:
«Βike City». Η Κοπεγχάγη, πόλη με σημαντική ποδηλατική παράδοση από τη
δεκαετία του ’70, διαθέτει ένα δίκτυο ποδηλατοδρόμων μήκους 323 χλμ. Η χρήση του ποδηλάτου για τις μετακινήσεις με σκοπό την εργασία ή την εκπαίδευση
αγγίζει το 34% και αναμένεται να φθάσει το 40% μέχρι το 2012.
«Vélib’». Το Παρίσι, μέσα σε λίγα χρόνια, από το 2007, κατασκεύασε 371 χιλιόμετρα ποδηλατοδρόμων και διαθέτει 1.500 σταθμούς ενοικίασης με 20.000 ποδήλατα. Κάθε Κυριακή οι όχθες του Σηκουάνα είναι κλειστές για τα αυτοκίνητα
και ανοιχτές στους πεζούς και τους ποδηλάτες.
«Cycle Hire». Το Λονδίνο μετράει ήδη 460 χιλιόμετρα ποδηλατοδρόμων, με προοπτική να γίνουν 800 ως το 2010, με 400 σημεία ενοικίασης και 6.000 ποδήλατα.
«Vélo’v». Η Λυών, η πρώτη ευρωπαϊκή πόλη που εγκατέστησε σύστημα ενοικίασης ποδηλάτων σε μεγάλη κλίμακα, το 2005, διαθέτει σήμερα 340 σημεία
ενοικίασης και 4.000 ποδήλατα.
«Βacing Barcelona». H Βαρκελώνη μια πόλη με γεωμορφολογία αντίστοιχη
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της Θεσσαλονίκης (γραμμικό θαλάσσιο μέτωπο και σημαντικές κλίσεις σε κεντρικές περιοχές) προσφέρει, από το 2008, 6.000 ποδήλατα σε 200 σταθμούς.
«Vélo Star». H Ρεν διαθέτει σήμερα 180 χλμ ποδηλατόδρομων και 900 δωρεάν
ποδήλατα στους κατοίκους, σε 80 σημεία στάθμευσης, μέσω ενός ηλεκτρονικού συστήματος «έξυπνων καρτών».
«Πράσινο στους πολίτες - Κόκκινο στα Ι.Χ.». Στην Καρδίτσα, πρωτοπόρος ελληνική πόλη που αγκάλιασε το ποδήλατο από το 2000, το 22% των μετακινήσεων
πραγματοποιείται με ποδήλατο.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Γενικής Κυκλοφοριακής Μελέτης του Οργανισμού
Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης (1998) το ποσοστό των μετακινήσεων που
πραγματοποιούνται καθημερινά με ποδήλατο στο πολεοδομικό συγκρότημα είναι
της τάξης του 0,2%, με τις δημόσιες συγκοινωνίες 28% και με Ι.Χ. 41%.
Η ενίσχυση και προνομιακή μεταχείριση των ήπιων μορφών μετακίνησης
αποτελούν τη βάση για τη δημιουργία μιας βιώσιμης και ελκυστικής πόλης,
όπως πιστεύει το 97% των ερωτώμενων στην έρευνα.
Απαιτείται η εκπόνηση ενός συγκεκριμένου σχεδίου δράσης, με 5ετή ορίζοντα
υλοποίησης, με στόχο την παροχή προτεραιότητας στις δημόσιες συγκοινωνίες
και στην κίνηση των πεζών και των ποδηλάτων στο κέντρο της πόλης. Η επίτευξη του στόχου προϋποθέτει:
Διπλασιασμό των λεωφορειολωρίδων από τα 10 χλμ στα 20 χλμ σύμφωνα με
τις σχετικές μελέτες του ΣΑΣΘ και ΟΡΘΕ. Επέκταση του δικτύου πεζοδρόμων
στο ιστορικό κέντρο και ολοκλήρωση του δικτύου κορμού ποδηλάτων που κατασκευάζεται από το Δήμο στο σύνολο του πολεοδομικού συγκροτήματος. Με
αυτό τον τρόπο θα αναδειχθούν οι αρχαιολογικοί χώροι και τα σημεία ενδιαφέροντος της Θεσσαλονίκης και θα αναβαθμισθεί η αισθητική και πολιτιστική
διάσταση της πόλης.
Δημιουργία περιοχών με οδούς ήπιας κυκλοφορίας σε γειτονιές και σε όλους
τους Δήμους του πολεοδομικού συγκροτήματος με στόχο τη δημιουργία βασικών περιπατητικών και ποδηλατικών διαδρομών ενοποίησης του αστικού χώρου. Στόχος είναι το ποδήλατο, εκτός από μέσο αναψυχής σήμερα, να αναδειχθεί σε μέσο βασικής μετακίνησης για την εργασία, το σχολείο, τις προσωπικές
υποθέσεις. Η Κοπεγχάγη στο πλαίσιο ενός ενιαίου και συντονισμένου σχεδιασμού έβαλε ως στόχο για την αστική κινητικότητα και τελικά υλοποίησε τον «κανόνα του ενός τρίτου», δηλαδή 1/3 των μετακινήσεων με τη δημόσια συγκοινωνία,
1/3 με το ποδήλατο και 1/3 πεζή. Η Θεσσαλονίκη μπορεί να βάλει ως αρχικό
στόχο το 10% των μετακινήσεων να πραγματοποιούνται με το ποδήλατο.
Σήμερα καλούμαστε να οραματιστούμε και να διαμορφώσουμε μια άλλη αντίληψη για τη σχέση του κατοίκου της Θεσσαλονίκης με την πόλη όπου:
3 ο δημόσιος χώρος προστατεύεται, ανήκει στην πλειοψηφία των πολιτών και
δεν καταδυναστεύεται από τα Ι.Χ. αυτοκίνητα
3 λειτουργεί μια αξιόπιστη δημόσια συγκοινωνία που σέβεται τον πολίτη και
το περιβάλλον
3 παρεμποδίζεται η χρήση του Ι.Χ. για μετακινήσεις στις κεντρικές περιοχές
3 προσφέρονται ασφαλείς συνθήκες μετακίνησης για πεζούς, ποδηλάτες,
ΑΜΕΑ, και τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού n

Bacing Barcelona
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ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΚΑΙ ΜΟΝΥΔΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Καταγραφή 38 μοναστηριών και μονυδρίων της
περιοχής των Βόρειων Σποράδων, πραγματοποίησε –μέσω της έκδοσης ενός εξαιρετικά ενδιαφέροντος βιβλίου- το ΤΕΕ Μαγνησίας. Το βιβλίο,
με τίτλο «Καταγραφή Μοναστηριών Βορείων Σποράδων», παρουσιάστηκε επίσημα στις 10/7, παρουσία του υπουργού Πολιτισμού, Αντ. Σαμαρά.
Μετά την καταγραφή των μοναστηριών της ηπειρωτικής Μαγνησίας, το ΤΕΕ Μαγνησίας, με την οικονομική βοήθεια της πρώην αναπληρώτριας υπουργού
Πολιτισμού, Φ. Πετραλιά, προχώρησε στην έκδοση
του δευτέρου τόμου, κατόπιν συλλογής στοιχείων
από Ομάδα Εργασίας του τοπικού τμήματος, που
αφορά την καταγραφή μοναστηριών και μονύδριων,
από την περιοχή των Βορείων Σποράδων.
Τα μοναστήρια παρουσιάζονται ανά γεωγραφική
περιοχή και βρίσκονται επτά στη Σκιάθο, ισάριθμα στην Αλόννησο και 24 στη Σκόπελο. Τα κείμενα, γραμμένα με κατανοητό τρόπο, συμπληρώνονται από χάρτες, τοπογραφικά σκαριφήματα και
φωτογραφίες.
Δυστυχώς, κατά την καταγραφή, το ΤΕΕ διαπίστωσε
ανεξέλεγκτες, καταστροφικές, μεγάλης κλίμακας,
ανακαινιστικές επεμβάσεις, που αλλοίωσαν τα μνημεία, χωρίς να πείθουν για την αναγκαιότητά τους.
«Ο μοναχισμός στα νησιά των Σποράδων εντοπίζεται στο 10ο αι., όμως ίδρυση και ανακαινίσεις

μονών και μονυδρίων παρουσιάζονται κυρίως το
17ο - 18ο αι., όπου ανήκουν και τα περισσότερα
από τα σημερινά κτίσματα. Ανάμεσά τους υπάρχουν
αξιόλογα προσκυνήματα, σημαντικές πνευματικές
εστίες με ιστορικό και κοινωνικό ρόλο, αλλά και
χώροι ταπεινοί», υπογραμμίζει η σχετική ομάδα
εργασίας, αποτελούμενη από τους Μάγδα Γάκη
(Α.Μ-συντονίστρια της ομάδας), Αλέξανδρο Περιβολάρη (Α.Μ), Άννα Χατζηγεωργίου (Α.Μ), Προκόπη Κουλούρη (Π.Μ), Νίκο Γεωργιάδη (Τ.Μ), Γιάννη
Πολυμενίδη (Τ.Μ) και τους ειδικούς συνεργάτες
Βάσσα Παρασκευά (Δρ. θεολογίας) και Μαρία Νάνου (θεολόγος–ιστορικός βυζαντινής τέχνης).
Όπως προειδοποιούν τα μέλη της ομάδας, οι εύκολες παρεμβάσεις εξαφανίζουν τα ιστορικά τεκμήρια, αποδυναμώνουν τις ρίζες με το παρελθόν,
μειώνουν την αξία του μνημείου στο χρόνο. Αρκετά παραμένουν εγκαταλελειμμένα στη φθορά
του χρόνου και άλλα δείχνουν φροντισμένα, μόνο
όσον αφορά το καθολικό τους.
Είναι λυπηρό μονύδρια κυρίως, να μετατρέπονται
σταδιακά σε «γραφικά» εξωκκλήσια, αποκομμένα εντελώς από την ιστορία τους, έρημοι περιστασιακοί τόποι προσευχής. Η Αρχιτεκτονική
Επιτροπή καλό θα είναι να ελέγχει όλα τα εκκλησιαστικά οικοδομήματα, όσα δεν ανήκουν στις
Εφορίες Αρχαιοτήτων ως κηρυγμένα μνημεία. Η

ελπίδα είναι ότι με την καταγραφή, κάποια από
αυτά θα επιλεγούν και θα συμπεριληφθούν σε
προγράμματα αποκατάστασης και ανάδειξης. Η
υιοθέτηση της πρότασής του ΤΕΕ Μαγνησίας για
ετήσια προβολή κάθε φορά ενός μοναστηριού, με
εκδηλώσεις, όπου το μνημείο θα γίνεται γνωστό,
θα εξασφαλίζει πιθανόν κάποια έσοδα και για τη
συντήρησή του. Στόχος της εργασίας είναι η ανάδειξη των μονών και μονυδρίων και η προστασία
πολιτιστικών μνημείων και φυσικών τοπίων.
Βέλτιστη λύση προστασίας των μνημείων είναι η
ένταξή τους σε περιπατητικές διαδρομές, καθώς «το
μονοπάτι ‘κοσκινίζει’ τον πολύ κόσμο», όπως εύλογα
ελέχθη ως επιχείρημα από κάποιους μοναχούς, στην
άρνησή τους να διανοιχθεί κανονικός δρόμος.
Εκτιμώντας τις συνθήκες κατά περίπτωση προτείνονται νέες χρήσεις, που εξασφαλίζουν βιωσιμότητα, το ζωντάνεμα των χώρων και την ανάδειξη
της δομής του. Σκοπός των πιθανών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στους χώρους των μονών,
συμβατών με την ιερότητά τους, είναι η αύξηση
της επισκεψιμότητας, διαθέτοντας προϊόντα και
υπηρεσίες, πάντα σε περιορισμένη κλίμακα με
σκοπό την επιβίωσή τους.
Ο θρησκευτικός τουρισμός σε συνδυασμό με άλλες
μορφές εναλλακτικού τουρισμού, μπορεί να προσδώσει τη σύνθετη πολιτιστική χροιά στον τόπο. n
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ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΑΠΘ

«AΣTIKEΣ
MONOKATOIKIEΣ 2»
Nέα αρχιτεκτονική έκδοση

Μεταδιδακτορικούς ερευνητές και υποψήφιους
διδάκτορες με μεταπτυχιακό ή δίπλωμα ηλεκτρολόγου μηχανικού/ μηχανικού πληροφορικής (ή
ισοδύναμο) αναζητά το Εργαστήριο Τεχνητής Νοημοσύνης και Ανάλυσης Πληροφοριών στο Τμήμα
Πληροφορικής του ΑΠΘ (προφίλ του εργαστηρίου
και σχετικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη
διεύθυνση http://www.aiia.csd.auth.gr).
Οι προαναφερθείσες θέσεις χρηματοδοτούνται
από διάφορα προγράμματα του ΠρογράμματοςΠλαισίου Έρευνας και Ανάπτυξης (FP7), ενώ το
γενικό θέμα έρευνας είναι η επεξεργασία και
ανάλυση ψηφιακής εικόνας και βίντεο, η τεχνητή
όραση και τα γραφικά. Μια ενδεικτική λίστα πιθανών ερευνητικών αντικειμένων είναι:
• Ανάλυση Ψηφιακού Βίντεο
• Τεχνητή Όραση
• Ανάλυση Τρισδιάστατης Εικόνας
Το ακριβές ερευνητικό αντικείμενο των νέων
ερευνητών θα επιλεγεί έτσι ώστε να συμφωνεί
με την προηγούμενη εμπειρία του/ της με σκο-

πό την επίτευξη της μέγιστης αποδοτικότητας. Η
διάρκεια της εργασίας μπορεί να επεκταθεί για 3
χρόνια ή και περισσότερο.
Άτομα με αποδεδειγμένη ερευνητική εμπειρία σε
ένα από τα παρακάτω πεδία: ψηφιακή επεξεργασία εικόνας, τεχνητή όραση, γραφικά, διεπαφές
ανθρώπου-υπολογιστή, επεξεργασία σήματος,
πολύ καλή γνώση αγγλικών, προγραμματισμό σε
C/C++ και ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε ακαδημαϊκή
έρευνα θα προτιμούνται ιδιαιτέρως.
Η προθεσμία για τις παραπάνω θέσεις είναι μέχρι
τις 15 Νοεμβρίου 2009.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι μόνο πολίτες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα πρέπει να στείλουν τα
βιογραφικά τους και τις συστατικές επιστολές με
φαξ ή με e-mail (προτιμότερο) στον:
Καθηγητή Ιωάννη Πήτα, Τμήμα Πληροφορικής
ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη 54124, Τ.Θ. 451
Τηλέφωνο: +30-2310-996361, Fax: +30-2310998453, e-mail: pitas@aiia.csd.auth.gr n

«ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ»
των Καριώτη Γεώργιου και Παναγιωτόπουλου Ελευθέριου
Μετά από 15 περίπου χρόνια εμπειρίας ως Ελεύθεροι επαγγελματίες μελετητές ιδιωτικών και
Δημοσίων έργων, 12 ως επιβλέποντες μελετών
στην Υπηρεσία Πολεοδομίας και Κτηματολογίου
Ο.Τ.Α. και πολυετή εκπαιδευτική εμπειρία στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση, γράφτηκε αυτό το βιβλίο, από τους Καριώτη Γεώργιο και Παναγιωτόπουλο Ελευθέριο, Διπλωματούχους Αγρονόμους
Τοπογράφους Μηχανικούς, το οποίο εκδίδεται
από τις εκδόσεις «Γκιούρδας Εκδοτική», με τίτλο
«Εφαρμοσμένη Τοπογραφία Τόμος Α’»
Το βιβλίο γράφτηκε από τους συγγραφείς με σκοπό να συμβάλουν στην εκπαιδευτική διαδικασία
του μαθήματος της Τοπογραφίας.
Το βιβλίο είναι γραμμένο με τον απλούστερο κατά
το δυνατό λόγο, για να γίνει κατανοητό από σπουδαστές που έρχονται σε επαφή με το αντικείμενο
για πρώτη φορά.

Κυκλοφόρησε πρόσφατα ο νέος πολυτελής τόμος
“AΣTIKEΣ MONOKATOIKIEΣ 2” από τις εκδόσεις
KTIPIO, στον οποίο παρουσιάζονται αστικές μονοκατοικίες στην Eλλάδα και καταγράφονται οι τάσεις της σύγχρονης ελληνικής αρχιτεκτονικής στον
τομέα αυτό.
Πρόκειται για παρουσίαση 30 μονοκατοικιών, οι
οποίες δίνουν ένα στίγμα των έργων της ελληνικής
αρχιτεκτονικής της τελευταίας πενταετίας. Kάθε
μία ξεχωριστή, με στοιχεία από διεθνείς επιρροές,
αλλά και από την ελληνική τέχνη, οι περισσότερες
νέες αλλά και κάποιες επεμβάσεις σε υπάρχοντα
κτίρια. Tο περιεχόμενο της έκδοσης αυτής αποτελεί ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα, ένα ανθολόγιο
του αρχιτεκτονικού γίγνεσθαι στο χώρο αυτό, το
οποίο μπορεί να προσφέρει στον αναγνώστη συναρπαστικές εικόνες και πλούσιες ιδέες.
Στις 240 σελίδες αυτού του λευκώματος, το οποίο
προλογίζει ο διακεκριμένος καθηγητής Aρχιτεκτονικής του A.Π.Θ. και αντεπιστέλλον μέλος της
Aκαδημίας Aθηνών κ. Aναστάσιος M. Kωτσιόπουλος, ο “χώρος” κάθε κατοικίας ζωντανεύει καθώς
περιγράφεται όχι αυστηρά ορθολογικά αλλά μέσα
από το συναίσθημα και τη φαντασία, μέσα από τις
μνήμες και το “είναι” των κατοίκων της. H πλούσια
εικονογράφηση, τα αρχιτεκτονικά σχέδια και ένα
ενημερωτικό κείμενο συνθέτουν μια πλήρη εικόνα
για κάθε μονοκατοικία που περιέχεται στο βιβλίο.
H έκδοση αποτελεί τον πέμπτο τόμο της σειράς
“Σύγχρονη αρχιτεκτονική στην Eλλάδα” και τον
δεύτερο για τις “Aστικές μονοκατοικίες”, είναι
δίγλωσση (ελληνική – αγγλική) και διατίθεται σε
τεχνικά βιβλιοπωλεία σε όλη την Eλλάδα. Για παραγγελίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 2310480340 και στην ιστοσελίδα www.ktirio.gr. n

• Υψομετρία
• Εμβαδομετρία
• Σύνταξη Τοπογραφικού Διαγράμματος ακινήτου
• Χαράξεις τεχνικών έργων
• Εισαγωγή στην Πολυγωνομετρία
Στα επόμενα δύο (2) κεφάλαια - παραρτήματα παρουσιάζεται ο εξοπλισμός του τοπογράφου και ο
τρόπος χρήσης αυτού.
Στο τελευταίο κεφάλαιο – παράρτημα τίθενται
αποσπάσματα από την Ελληνική νομοθεσία που
αφορούν τον τρόπο σύνταξης των Τοπογραφικών
Διαγραμμάτων και τις αμοιβές των μηχανικών
που συντάσσουν αυτά.
Καριώτης Γεώργιος Α.Μ. 29979
Παναγιωτόπουλος Ελευθέριος Α.Μ. 29978
Διπλωματούχοι Αγρονόμοι Τοπογράφοι ΜηχανιΑπό το Περιφερειακό Κέντρο Θεσσαλονίκης της
κοί. Τέρμα Μαγνησίας. Σέρρες. T.K. 62100.
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ πληροφορηθήκαμε την αλΤηλ. & Fax: 23210-49247
λαγή του ωραρίου λειτουργίας των Γραφείων Κτηματογράφησης των Δήμων Κιλκίς, Πολυγύρου και
Περίγραμμα του βιβλίου
Κατερίνης.
Το βιβλίο περιέχει δέκα τέσσερα (14) κεφάλαια.
Από την Τρίτη 6-10-09 θα λειτουργούν με το εξής
Στο πρώτο που είναι 100 σελίδων, γίνεται μία σύωράριο:
ντομη ιστορική διαδρομή της επιστήμης της ΤοTο Γραφείο Κτηματογράφησης Δήμου Κιλκίς κάθε
πογραφίας, για να ενημερωθούν οι αναγνώστες
Τετάρτη και ώρες 9.30-15.30
αφ’ ενός για την εξέλιξη της Τοπογραφίας, αφ’
Tο Γραφείο Κτηματογράφησης Δήμου Πολυγύρου
ετέρου να γνωρίσουν πως συνέβαλαν σε αυτήν οι
κάθε Πέμπτη και ώρες 9.30-15.30
αρχαίοι υμών πρόγονοι.
Tο Γραφείο Κτηματογράφησης Δήμου Κατερίνης
Στα επόμενα δέκα (10) κεφάλαια αναπτύσσεται
κατά τις ημέρες Δευτέρα και Τετάρτη και ώρες
η επιστήμη της Τοπογραφίας, με απλά λόγια και
9.30-15.30. n
πλήθος σχημάτων και εικόνων, για να είναι κατά
το δυνατόν κατανοητές οι έννοιες και ορισμοί που
αναπτύσσονται στα κεφάλαια αυτά, συγκεκριμένα
τα κεφάλαια αυτά είναι:
• Γενικές έννοιες, Ορισμοί
• Μέθοδοι και όργανα μέτρησης αποστάσεων
• Μέθοδοι και όργανα μέτρησης γωνιών
• Θεμελιώδη προβλήματα της Τοπογραφίας
• Μέθοδοι αποτύπωσης γηπέδων
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βρίσκονται σε καλύτερη μοίρα. Το 19% έχουν και
δεύτερη δουλειά για να εξασφαλίσουν ικανοποιητικό εισόδημα, ενώ το 7% είναι μισθωτοί, αλλά
πληρώνονται με δελτίο παροχής υπηρεσιών και
το 34% δουλεύουν καθημερινά 9-10 ώρες την
ημέρα χωρίς να πληρώνονται για υπερωρίες. Εχει
ενδιαφέρον ότι η κρίση έχει πλήξει και την επαρχία, όπου η ανεργία έφθασε το 6%, έναντι 2% το
2006.
ΒΡΕΘΗΚΕ ΔΙΑΜΑΝΤΙ 507 ΚΑΡΑΤΙΩΝ!
Στις πρώτες θέσεις των ειδικοτήτων που πλήττονται από την ανεργία βρίσκονται οι χημικοί μηχανικοί με 15% (10% το 2006), που πλέον ξεπερνούν
τους μεταλλειολόγους (14%, έναντι 11% το 2006).
Κατακόρυφη άνοδος εμφανίζεται στους ηλεκτρολόγους, που από το 4% έφθασαν στο 9%, αλλά και
οι ναυπηγοί, που με μηδενική ανεργία πριν από
τρία χρόνια εκτινάχθηκαν πλέον στο 6%. Η κρίση
έχει πλήξει ήπια τις ειδικότητες που σχετίζονται
με την οικοδομή (πολιτικοί μηχανικοί 6%, αρχιτέκτονες 5%), ενώ οι τοπογράφοι από το 4% πήγαν
Φωτογραφία από την εφημερίδα «Αγγελιοφόρος»
στο 5%.
Ένα από τα μεγαλύτερα διαμάντια στον κόσμο (Ελευθεροτυπία, 29/9/2009)
βρέθηκε στο ορυχείο Κάλιναν, στη Νότια Αφρική,
που διαχειρίζεται η εταιρία Petra Diamonds του ΠΤΩΣΗ 5% ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ελληνοκυπριακής καταγωγής Αδωνη Πουρούλη. Μικρή υποχώρηση σημείωσαν οι τιμές των κατοιΤο λευκό διαμάντι 507,55 καρατίων και βάρους κιών παρά τη μεγάλη πτώση των αγοραπωλησιών.
περίπου 100 γραμμαρίων αναμένεται να καλύψει Αυτό προκύπτει από στοιχεία εξαμηνιαίας έρευτο λειτουργικό κόστος του ορυχείου για δυο χρό- νας της Τράπεζας της Ελλάδος που παρουσιάνια, καθώς η αξία του εκτιμάται στα 20 εκατομμύ- στηκε χθες κατά τη διάρκεια του 4ου συνεδρίου
ρια δολάρια. Σύμφωνα με την εταιρία, πρόκειται «RΕD Βusiness Forum» που πραγματοποιείται
για μια πολύτιμη πέτρα εξαιρετικής καθαρότητας στην Αθήνα. Σύμφωνα με τον επικεφαλής του
και χρωματισμού, ενώ μαζί της βρέθηκαν κι άλλα Τμήματος Ανάλυσης της Αγοράς Ακινήτων της
μεγάλα λευκά διαμάντια 168 καρατίων, 58,50 κα- Τράπεζας της Ελλάδος κ. Στ. Παναγιώτου, οι τιμές
ρατίων και 53,30 καρατίων. Ο Πουρούλης και τα των κατοικιών στην Αθήνα μειώθηκαν με μέσο
διευθυντικά στελέχη της εταιρίας επισήμαναν ότι ετήσιο όρο 2,9% το α΄ εξάμηνο του 2009 σε σύτο ορυχείο αποτελεί για μια ακόμη φορά την πηγή γκριση με το αντίστοιχο του 2008, ενώ συνολικά
ενός από τα 20 μεγαλύτερα και υψηλής ποιότητας στο τέλος του εφετινού καλοκαιριού σε σύγκριδιαμάντια στον κόσμο, υπενθυμίζοντας ότι από τις ση με το αντίστοιχο περυσινό η πτώση των τιμών
στοές του βγήκε το μεγαλύτερο ακατέργαστο δι- ανέρχεται σε περίπου 5%. Με βάση τα στοιχεία
αμάντι του κόσμου 3.106 καρατίων, από το οποίο της Τράπεζας της Ελλάδος, το α΄ τρίμηνο του
στη συνέχεια προέκυψαν 105 πολύτιμες πέτρες. έτους η υποχώρηση των τιμών πώλησης κατοιΗ μεγαλύτερη από αυτές, το Κάλιναν Ι 530,20 κα- κιών κυμάνθηκε στα επίπεδα του-1,4% και το β΄
ρατίων και αξίας άνω των 400 εκατομμυρίων δο- τρίμηνο στο -4,4%. Ωστόσο οι τιμές των κατοικιών
λαρίων, τοποθετήθηκε από τον βασιλιά Εδουάρδο για το σύνολο των αστικών περιοχών αυξήθηκαν
στο βασιλικό σκήπτρο και αποτελεί τμήμα των κατά 2,6% το 2008, έναντι 4,6% το 2007 και 12,2%
Κοσμημάτων του Στέμματος, που εκτίθενται στον το 2006. Από την άλλη, οι μεταβολές στις τιμές
των ενοικίων δεν ακολούθησαν αυτές των τιμών
Πύργο του Λονδίνου.
των ακινήτων, καθώς είναι συνδεδεμένες πε(Αγγελιοφόρος 30/9/2009
ρισσότερο με το δείκτη τιμών καταναλωτή παρά
με τις τιμές των ακινήτων. Επίσης, το β΄ τρίμηνο
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ: 13% ΣΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ
Η ανεργία «χτύπησε» και τους μηχανικούς, με του 2009 εννέα στα δέκα μεγάλα μεσιτικά γραέμφαση στις γυναίκες, τη Θεσσαλονίκη, αλλά κυ- φεία που ερωτήθηκαν (ποσοστό 91%) πιστεύουν
ρίως τους νέους που πήραν πτυχίο μετά το 2006, πως οι αγοραπωλησίες ακινήτων είναι ελαφρώς
όπου το ποσοστό αυτών που δε βρίσκουν δουλειά περισσότερες απ΄ ό,τι πριν από τρεις μήνες, ενώ
έφθασε το 23%, όταν πριν από τρία χρόνια ήταν το 95% των ερωτηθέντων εκτιμά ότι οι τιμές των
σχεδόν στο μισό (14%). Μεγάλη δημοσκόπηση κατοικιών είναι ίδιες το β΄ τρίμηνο σε σύγκριση
ανάμεσα σε 2.517 μηχανικούς σε όλη τη χώρα, με τρεις μήνες πριν.
που έγινε από την Public Issue για λογαριασμό (To Βήμα 29/9/2009)
του Τεχνικού Επιμελητηρίου, έδειξε ότι η συνολική ανεργία έφθασε στο 13%, έναντι 8% το 2006 ΧΩΡΙΣ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΑΠΟ 1/10
και 3% του 2003.Το πιο ανησυχητικό είναι ότι οι […] Οι εταιρείες παραγωγής βιοκαυσίμων […]
μηχανικοί τοποθετούνται με λιγότερη αισιοδοξία προειδοποιούν ότι από 1ης Οκτωβρίου θα στασε σχέση με το γενικό πληθυσμό στην έξοδο από ματήσει ο εφοδιασμός της χώρας με βιοκαύσιτην οικονομική κρίση, που τη βλέπουν να διαρκεί μα, λόγω της μη έκδοσης της κοινής υπουργικής
για μια πενταετία. Σχεδόν ένας στους τρεις (31%) απόφασης για την κατανομή βιοντίζελ 2009-2010.
στο σύνολο των ανέργων βρίσκεται εκτός αγοράς Σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Ανάπτυξης μιλά
πάνω από ένα χρόνο και το 43%, κυρίως γυναίκες, για «σύντομο χρονικό διάστημα» (το οποίο δεν
νέοι και κάτοικοι επαρχίας, καλύπτουν τις ανά- προσδιορίζει) για να ολοκληρωθεί η αξιολόγηγκες τους με οικονομική στήριξη της οικογένειάς ση, πράγμα που αφήνει να διαφανεί ότι σχετική
τους. Αλλά και οι «τυχεροί» που έχουν δουλειά δε απόφαση δεν θα εκδοθεί πριν από τις εκλογές.
Συγκεκριμένα αναφέρει ότι « η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης των φακέλων των 19 παραγωγών
και εισαγωγέων βιοντίζελ που έχουν εκδηλώσει
ενδιαφέρον να συμμετάσχουν στην κατανομή
2009-2010 εργάζεται εντατικά, προκειμένου να
ολοκληρώσει σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα
την αξιολόγηση». Βάσει του νόμου 3769/2009 η
έκδοση απόφασης αφορά οριστική κατανομή των
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ποσοτήτων βιοντίζελ για τον επόμενο χρόνο και
όχι προσωρινή, όπως στο παρελθόν. Ο Ελληνικός
Σύνδεσμος Παραγωγών Βιοκαυσίμων αναφέρει
ότι από τον Ιούνιο ο εφοδιασμός γίνεται με άτυπη
προσωρινή κατανομή που ισχύει ως τις 30 Σεπτεμβρίου, ζητά έστω και προσωρινή απόφαση
και επισημαίνει ότι από 1/10/09 τα διυλιστήρια δε
θα μπορούν να παραλάβουν βιοντίζελ.
(Ημερησία 29/9/2009)
ΤΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΓΕΝΝΑΕΙ ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ
«Μαγνήτη» για τις καταιγίδες αποτελεί η Αθήνα.
Τα τελευταία 30 χρόνια έχουν αυξηθεί οι μέρες
όπου το ύψος της βροχής ξεπερνά στην πρωτεύουσα τα 10 με 20 χιλιοστά και αυτό, σύμφωνα με
έρευνες Ελλήνων ειδικών, φαίνεται πως οφείλεται
στη θερμότητα που εκπέμπει η πόλη. Από το 1980
και μετά […] μεγάλος αριθμός κτιρίων και σπιτιών
που επεκτάθηκαν εις βάρος ελεύθερων χώρων
και πρασίνου στην Αθήνα , λειτουργούν ως θερμική δεξαμενή. Απορροφούν την ηλιακή ακτινοβολία, τη συσσωρεύουν στα δομικά τους υλικά που
έχουν μεγάλη θερμοχωρητικότητα, και στη συνέχεια την αποβάλλουν ως θερμότητα στο περιβάλλον. Η θερμότητα αυτή αποδεικνύεται τώρα πως
διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη δημιουργία
καταιγιδοφόρων νεφών πάνω από την πρωτεύουσα. «Οι καταιγίδες εκδηλώνονται ως επί το πλείστον εξαιτίας των βίαιων ανοδικών κινήσεων που
προκαλούν οι ατμοσφαιρικές διαταραχές (κυρίως
ψυχρά μέτωπα), που περνούν από τη χώρα μας»,
λέει στα «ΝΕΑ» ο κ. Παναγιώτης Νάστος που είναι αναπληρωτής καθηγητής στο Εργαστήριο Κλιματολογίας και Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος
στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. «Όταν τα μέτωπα αυτά
περνούν πάνω από την Αττική, έχοντας προκαλέσει σε άλλες περιοχές της χώρας βροχές ή καταιγίδες, τότε, παρά το γεγονός ότι μπορεί να είναι
εξασθενημένα, παρουσιάζουν βίαιες ανοδικές κινήσεις εξαιτίας της θερμότητας που εκπέμπεται
από το Λεκανοπέδιο, συνεισφέροντας στη δημιουργία νεφών κατακόρυφης ανάπτυξης».Σύννεφα ύψους 10 χλμ. […]Στις περιπτώσεις αυτές, η
ένταση της βροχής είναι πολύ μεγάλη και ξεπερνά σε ύψος τα 20 χιλιοστά. Ο αριθμός αυτός είναι
ιδιαίτερα σημαντικός αν αναλογιστεί κανείς ότι το
ύψος του νερού από μια συνηθισμένη βροχή δεν
υπερβαίνει συνήθως τα 4 χιλιοστά. Σε ορισμένες
περιπτώσεις μάλιστα, έχουν σημειωθεί καταιγίδες όπου το ύψος της βροχής φθάνει και ξεπερνά
τα 30 ή και τα 40 χιλιοστά.
(Τα Νέα 29/9/2009)
ΑΓΩΓΟΣ ΜΠΟΥΡΓΚΑΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΗΣ
ΚΑΙ ΣΕΙΣΜΟΙ
Απρόβλεπτους κινδύνους μπορεί να κρύβει ο
πολυσυζητημένος αγωγός Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη, σύμφωνα με τον καθηγητή Γεωφυσικής-Σεισμολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών,
Ακη Τσελέντη, ο οποίος τους τελευταίους μήνες
συνεργάζεται σε επιστημονικό επίπεδο με τη ρωσική Ακαδημία Επιστημών για την εγκατάσταση
θαλάσσιων σεισμογράφων στο Ελληνικό Τόξο,
την ανάπτυξη μεθόδων προστασίας του περιβάλλοντος από τη διέλευση αγωγών πετρελαίου και
τον εντοπισμό κοιτασμάτων. […] Σύμφωνα με τον
κ. Τσελέντη, δεν ελήφθησαν ούτε τα προαπαιτούμενα στοιχειώδη μέτρα περιβαλλοντικής προστασίας, με δεδομένο ότι ο αγωγός διέρχεται από την
προστατευόμενη βάση της Συνθήκης Ramsar και
οικολογικά ευαίσθητη περιοχή του Εβρου, που
χαρακτηρίζεται από μεγάλη σεισμική επικινδυνότητα, καθώς αυτή μπορεί να επηρεαστεί από
μεγάλα σεισμικά ρήγματα της ευρύτερης περιοχής. Οπως αναφέρει σε σχετική επιστολή του
ο καθηγητής Σεισμολογίας του Πανεπιστημίου
Πατρών, αντί να προηγηθεί μια εμπεριστατωμένη
μελέτη σεισμικής επικινδυνότητας και η σχεδίαση ενός ολοκληρωμένου συστήματος εντοπισμού
περιοχών πιθανής αστοχίας και παρακολούθησης
διαρροών πιθανών ρύπων στο υπέδαφος, έγινε
από τη μελετητική Αυστριακή Εταιρεία (ILF) μια
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συμβατική αντισεισμική μελέτη, με κύριο προφανώς κίνητρο την ελαχιστοποίηση του κόστους. Ο
κ. Τσελέντης, αφού επισκέφθηκε στη Μόσχα την
υπεύθυνη για την κατασκευή του αγωγού ρωσική
εταιρεία Roasnieft και εξέθεσε τους προβληματισμούς του, στη συνέχεια συνέταξε ένα ολοκληρωμένο πολύπλοκο πρόγραμμα ελέγχου και
παρακολούθησης του αγωγού[…] Σύμφωνα με το
σχέδιο αυτό, στην περίπτωση ενός ισχυρού σεισμού μέσα σε λίγα λεπτά εντοπίζονται τα πιθανά
σημεία διαρροών, γίνεται μοντελοποίηση της διάχυσης των ρύπων στο υπέδαφος και ελαχιστοποιείται ο χρόνος επέμβασης, και φυσικά η επιβάρυνση του περιβάλλοντος. Οπως λέει στην «Ε» ο
κ. Τσελέντης, το συγκεκριμένο πρόγραμμα το έχει
ήδη αποδεχθεί η ρωσική Ακαδημία Επιστημών, η
οποία σκοπεύει να το υλοποιήσει σε πολλούς ρωσικούς αγωγούς
(Ελευθεροτυπία 28/9/2009)
ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΖΟΝΕΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΝΗΣ
Ξεσηκώθηκαν οι κάτοικοι, για να αποτρέψουν
ανοικοδόμηση στην παραλιακή ζώνη της Κρήνης.
[…] “Η παραλία ανήκει στο λαό της Καλαμαριάς.
Δε θα επιτρέψουμε να χτιστεί ούτε ένα τούβλο
και θα αγωνιστούμε να αποδοθούν οι παραλιακές
εκτάσεις στο δήμο”. Αυτήν την πεποίθηση εκφράζουν πολίτες της Καλαμαριάς[…] Η αντίδραση
των πολιτών προκλήθηκε, διότι “δόθηκε άδεια για
να χτιστούν τρεις μεζονέτες δίπλα από το νοσοκομείο ΙΚΑ Παναγιά και το κέντρο “Μαρίδα”, σε
απόσταση πενήντα μέτρα από το κύμα. Η παραλία
είναι χώρος αναψυχής και περιπάτου, και δε θα
επιτρέψουμε καμία παρέμβαση”, αναφέρει στη
“Μ” ο Σάββας Δημητριάδης, εκπρόσωπος του
“Ομίλου Πολιτών Καλαμαριάς”. Για να εμποδίσει
την ανέγερση των οικοδομών στην περιοχή, η επιτροπή κατοίκων κατέθεσε αίτηση ασφαλιστικών
μέτρων στο πρωτοδικείο, η οποία έγινε προσωρινά δεκτή και έτσι σταμάτησαν οι εργασίες. […] Οι
κάτοικοι υποστηρίζουν ότι η παραλιακή ζώνη της
Κρήνης είναι χαρακτηρισμένη ως δασική έκταση
και δεν επιτρέπεται η ανοικοδόμηση. “Σύμφωνα
με απόφαση του ΣτΕ, η περιοχή […] πρέπει να
αποτελέσει αντικείμενο ειδικού προστατευτικού
καθεστώτος”, εξηγεί ο Μιχάλης Παναγιωτίδης,
επικεφαλής της “Δημοτικής Κίνησης Πολιτών”
και προσθέτει ότι “βάσει αυτής της απόφασης
ακυρώθηκε προεδρικό διάταγμα για έγκριση
πολεοδομικής μελέτης του 1990 […] Η συγκεκριμένη περιοχή είναι οικοδομικό τετράγωνο από
την ίδρυση της Καλαμαριάς μέχρι το τελευταίο
πολεοδομικό σχέδιο που συντάχθηκε πριν επτά
χρόνια. Άρα μπορούν να χτίσουν. Οι κάτοικοι το
γνώριζαν και κανείς δεν αντέδρασε”, απαντά ο
δήμαρχος Καλαμαριάς Χριστόδουλος Οικονομίδης. “Όταν είδαμε ότι ετοιμάζονται να χτίσουν,
πριν από τέσσερα χρόνια, ζητήσαμε αναστολή των
εργασιών και ζητήσαμε από το ΥΠΕΧΩΔΕ να αλλάξει τους όρους δόμησης […] Αυτό το πετύχαμε
και πράγματι άλλαξαν οι όροι. Από κει και πέρα,
δεν μπορούμε να απαγορεύσουμε να χτίσουν”,
υπογραμμίζει ο κ. Οικονομίδης.
(Μακεδονία 30/9/2009)
«ΝΑΥΑΓΗΣΑΝ» ΤΑ ΠΛΩΤΑ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ
Πέντε χρόνια μετά την προκήρυξή του και δύο
μετά την ανακήρυξη αναδόχου, ναυάγησε ο διαγωνισμός για τους δύο πλωτούς χώρους στάθμευσης που επρόκειτο να λειτουργήσουν στο λιμάνι
της Θεσσαλονίκης. Η διοίκηση του Οργανισμού
Λιμένος Θεσσαλονίκης αποφάσισε “αμετάκλητα”
τη ματαίωση του διαγωνισμού και την ακύρωση
της από 30/10/2007 απόφασης κατακύρωσής
του στην ένωση εταιρειών Acte-Park Β. Ελλάδος
ΕΠΕ / Capital Connect ΑΕ Διαχείριση ΑΚΕΣ. Η
εγγυητική επιστολή των 100.000 ευρώ που είχε
καταθέσει η ανάδοχος αποδείχθηκε χωρίς αντίκρισμα, αφού είχε λήξει πριν από την κατακύρωση του διαγωνισμού. Σύμφωνα με το διευθύνοντα

σύμβουλο του ΟΛΘ, Γιάννη Τσάρα, “η διακήρυξη
για τα πλωτά πάρκιγκ είχε γίνει εσπευσμένα, γιατί από την ημερομηνία κύρωσης στη Βουλή της
σύμβασης της υποθαλάσσιας αρτηρίας, ο ΟΛΘ
δε θα είχε πλέον τη δυνατότητα να λειτουργεί τα
χερσαία πάρκιγκ του. Από τη στιγμή που -από ό,τι
φαίνεται- εξέλιπε ο λόγος καταστροφής των χερσαίων πάρκιγκ, δε βλέπω κανέναν λόγο για πλωτά
στο ορατό μέλλον”. Κατά τον ίδιο, παρά τις φήμες
για διαφυγόντα κέρδη 500.000 ευρώ, εξαιτίας των
καθυστερήσεων στο διαγωνισμό, “δεν υπάρχει
κανένα διαφυγόν κέρδος”
(Μακεδονία 29/9/2009)
ΔΕΥΤΕΡΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ, ΣΤΑ ΔΥΤΙΚΑ;
Ένα δεύτερο αεροδρόμιο στα δυτικά της Θεσσαλονίκης, το οποίο θα λειτουργεί συμπληρωματικά
στο υπάρχον αεροδρόμιο “Μακεδονία” και θα
είναι δυνατόν στο μέλλον να αναπτυχθεί ως το
κύριο αεροδρόμιο της πόλης, προτείνουν έγκριτοι επιστήμονες. Θεωρούν, επίσης, αναγκαία την
επίσπευση της υλοποίησης των έργων κατασκευής νέου αεροσταθμού στο “Μακεδονία”. Η συνεχής ανοικοδόμηση περιμετρικά του αεροδρομίου
“Μακεδονία”, η όχληση των κατοίκων των γύρω
περιοχών και η ακαταλληλότητα της περιοχής,
λόγω της πυκνής ομίχλης που τη σκεπάζει κατά
διαστήματα, συμπεριλαμβάνονταν στους κύριους
λόγους που πάντα συνηγορούσαν στη δημιουργία ενός νέου υπερσύγχρονου αεροδρομίου στα
δυτικά της Θεσσαλονίκης.[…] Ο πρόεδρος του
ΤΕΕ/ΤΚΜ Αναστάσιος Κονακλίδης σημειώνει ότι
το ζητούμενο τώρα είναι να κατασκευαστεί ο νέος
αεροσταθμός στο ‘’Μακεδονία : […] «Είναι ορατό
ότι στο μέλλον το αεροδρόμιο “Μακεδονία” θα
κυκλωθεί από τον αστικό ιστό του πολεοδομικού
συγκροτήματος Θεσσαλονίκης. Αυτή την περίοδο
όμως είναι σε εξέλιξη έργα ανάπτυξης του αεροδρομίου, που απομακρύνουν κάθε σκέψη μετεγκατάστασης. Το ζητούμενο είναι να κατασκευαστεί ο νέος αεροσταθμός όπως προβλέπεται στο
σχεδιασμό και να γίνουν τα συμπληρωματικά έργα,
για να αποκτήσει το αεροδρόμιο διεθνή διάσταση.
Μπορεί να γίνει στα δυτικά μια υποδομή για μικρά
αεροσκάφη, η οποία θα λειτουργεί συμπληρωματικά στο υπάρχον αεροδρόμιο. Η σκέψη για νέο
αεροδρόμιο θα πρέπει να μας απασχολήσει, αλλά
για μελλοντική περίοδο, που μπορεί να είναι μετά
πενήντα χρόνια. Το ΤΕΕ/ΤΚΜ δε θα υποδείξει περιοχή για πιθανή νέα θέση του αεροδρομίου - δεν
μπορούμε να χωροθετήσουμε. Χρειάζεται μελέτη
από ειδικευμένους επιστήμονες που να εξετάσουν συγκεκριμένους παράγοντες”.
(Μακεδονία 27/9/2009)

με τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων, αυτή είναι η
τελευταία εργολαβία στο νομό Θεσσαλονίκης για
την απομάκρυνση του αμίαντου, καθώς δεν έχουν
υποβληθεί άλλα αιτήματα από οποιονδήποτε φορέα του νομού για έλεγχο σε σχολείο.
(Αγγελιοφόρος 30/9/2009)
ΤΟ 2010 Η «ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ» ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ
Στα συρτάρια έμειναν τελικά, λόγω των πρόωρων
εκλογών, τα πρώτα «πακέτα» για την πληρωμή του
ανταποδοτικού τέλους από τους παλαιούς «πελάτες» του Κτηματολογίου, οι οποίοι ξεπερνούν τα
2,5 εκατομμύρια και οι οποίοι έχουν ή είχαν δικαιώματα σε ακίνητα που κτηματογραφήθηκαν
στις 338 περιοχές το 1997 και το 1999. Από το
Κτηματολόγιο είχε ολοκληρωθεί η σχετική προετοιμασία και είχε προγραμματιστεί να ξεκινήσει,
κατά περιφέρεια, η αποστολή των βεβαιώσεων
και των σχετικών σημειωμάτων πληρωμής.Η σχετική διαδικασία μετατίθεται για το πρώτο εξάμηνο
του έτους κι ενδεχομένως θα «τρέξει» μαζί με τις
αναρτήσεις με τα στοιχεία των ακινήτων και την
καταβολή του αναλογικού τέλους για τις δηλώσεις
που υποβλήθηκαν πέρυσι στο Κτηματολόγιο στις
107 περιοχές που εντάχθηκαν σ’ αυτό.
(Απογευματινή 27/9/2009)

ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ
Στην επαρχία Guangdong της νότιας Κίνας βρίσκεται το μικρό χωριό Shangba, το οποίο είναι
γνωστό ως το «χωριό του θανάτου». Έχει κερδίσει
αυτό το όνομα, επειδή ο καρκίνος έχει χτυπήσει
τις ζωές του 80% του συνολικού πληθυσμού του
και πλέον κανένας από τους κατοίκους του δεν
μπορεί να αισθάνεται ασφαλής. Η αιτία για τα
υπερβολικά κρούσματα καρκίνου εντοπίζεται
στον ποταμό Hengshui, ο οποίος είναι τόσο μολυσμένος που οι ντόπιοι τον αποκαλούν «ο νεκρός
ποταμός». Τα νερά έχουν πάρει πλέον πορτοκαλί
χρώμα και είναι τόσο ιξώδη που μετά βίας κυματίζουν όταν φυσάει. […] Το καλλιεργήσιμο έδαφος επίσης μολύνεται από τα βαριά μέταλλα που
χρησιμοποιούνται σε παρακείμενο εργοστάσιο,
για την κατασκευή μπαταριών, τμημάτων υπολογιστών και άλλων ηλεκτρονικών συσκευών. Οι
τεράστιες ποσότητες ρυπογόνων ουσιών που ρίχνει στο ποτάμι η εταιρία κρατικών συμφερόντων
Guangdong Dabaoshan Mining πολλαπλασιάζουν την περιβαλλοντική καταστροφή.
Το ποτάμι αυτό είναι η μόνη διαθέσιμη πηγή
νερού. Εξαιτίας του μολύνεται και όλη η γύρω
περιοχή,και οι κάτοικοι του χωριού Shangba δεν
μπορούν να αποφύγουν τις άκρως βλαβερές συνέπειες της μόλυνσης. «Εάν εξετάσετε το ρύζι, θα
ΚΑΤΕΔΑΦΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΑΠΟ ΤΑ 18 δείτε ότι είναι άκρως τοξικό. Όμως εμείς το τρώ«ΑΜΙΑΝΤΟΣΧΟΛΕΙΑ» ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
με, γιατί αλλιώς θα λιμοκτονήσουμε. Αν αναρωτιέΤίτλοι τέλους φαίνεται ότι πέφτουν για τα δηλω- στε εάν το πουλάμε, φυσικά και το κάνουμε. Είναι
μένα αμιαντοσχολεία της Θεσσαλονίκης, καθώς θέμα επιβίωσης», ανέφερε χαρακτηριστικά ένας
χτες έπιασαν δουλειά τα συνεργεία για την απο- από τους κατοίκους της περιοχής. Σχετική έρευνα
μάκρυνση του επικίνδυνου υλικού και την κατεδά- την οποία διεξήγε ένα περιφερειακό ερευνητικό
φιση του 1ου Δημοτικού της Πολίχνης. Το 1ο Δη- κέντρο κατέληξε στο συμπέρασμα πως ένας από
μοτικό Πολίχνης, που βρίσκεται στη συμβολή των τους σημαντικότερους ρύπους είναι ο μόλυβδος,
οδών Αγνώστου Στρατιώτου και Μαυρομιχάλη, του οποίου το ποσοστό ήταν 15 φορές υψηλότερο
περιέχει αμίαντο στη μόνωση της οροφής και στα από το όριο που έχει θέσει το κινεζικό Χημείο του
πλαίσια των παραθύρων. Εδώ και τέσσερα χρόνια κράτους. Επίσης, βρέθηκαν υπερβολικά ποσοστά
οι μαθητές έχουν μεταφερθεί και φιλοξενούνται καδμίου, ενός βαρέως μετάλλου που είναι γνωστή
στο 11ο Δημοτικό της περιοχής, αναμένοντας την καρκινογόνος ουσία, καθώς επίσης και ψευδάρκατεδάφισή του και την ανέγερση νέου διδακτη- γυρου, ο οποίος σε μεγάλες ποσότητες μπορεί να
ρίου. «Το έργο ήταν ενταγμένο στις Συμπράξεις βλάψουν το συκώτι και να προκαλέσει καρκίνο.
Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) και έπειτα (tvxs.gr 29.92009)
από ενέργειες της διοίκησης του δήμου το βγάλαμε. Το έργο υλοποιείται από τον Οργανισμό
Σχολικών Κτιρίων», δήλωσε ο αντιδήμαρχος Παιδείας του δήμου Πολίχνης, Γιώργος Στολτίδης […]
Τα 18 αμιαντοσχολεία του νομού Θεσσαλονίκης
απασχολούσαν την εκπαιδευτική κοινότητα και
τους γονείς τα τελευταία 25-30 χρόνια. Σύμφωνα
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ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ
ΠΑΡΑΤΑΞΙΑΚΑ
n ΣΜΕΔΕΚΕΜ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ
2009-2011
Ο Προγραμματισμός του Διοικητικού Συμβουλίου
για τη διετία 2009-2011 περιλαμβάνει προτάσεις
για δράσεις και ενέργειες, σχετικά με τα ακόλουθα θέματα:
1. Θεσμικό πλαίσιο ανάθεσης και εκπόνησης Μελετών & Παροχής Υπηρεσιών
2. Συγκρότηση Ομάδων Εργασίας
3. Συμμετοχή του Συλλόγου σε θεσμικά Όργανα
– Συνεργασία με φορείς
4. Λειτουργικά και οικονομικά θέματα
5. Προβολή του Συλλόγου – Σχέσεις Συλλόγου με
τα μέλη του.
Ακολουθεί αναλυτική παράθεση των προτάσεων.

τών, με αντικείμενο την ποσοτικοποίηση των κριτηρίων αξιολόγησης των Τεχνικών Προσφορών.
• Αίτημα προς το ΥΠΕΧΩΔΕ για σύσταση Ομάδων
Εργασίας για τη συμπλήρωση του Κώδικα Αμοιβών και τον εκσυγχρονισμό των υφισταμένων και
τη συμπλήρωση των Προδιαγραφών Μελετών,
κατά Κατηγορία Μελέτης.

2. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Εκτός από τη διεκδίκηση της συμμετοχής εκπροσώπων του ΣΜΕΔΕΚΕΜ στις όποιες Ομάδες Εργασίας συστήσει το ΥΠΕΧΩΔΕ, ο Σύλλογος μπορεί
και πρέπει να συστήσει δικές του Ομάδες Εργασίας και να διαμορφώσει προτάσεις για θέματα,
των οποίων η επεξεργασία είναι απλούστερη και
λιγότερο χρονοβόρα. Με τον τρόπο αυτό μπορεί
να προωθηθούν έτοιμες προτάσεις στο Υπουργείο
για άμεση θεσμοθέτηση.
Συγκεκριμένα, προτείνεται (κατ’ ελάχιστον) να συγκροτηθούν Ομάδες Εργασίας για την επεξεργασία των ακόλουθων θεμάτων:
• Συγκρότηση της προβλεπόμενης από το άρθρο
39 παρ. 9 του Ν. 3316/2005 Γνωμοδοτικής Επι1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗ- τροπής Ενστάσεων, με την έκδοση του σχετικού
Π.Δ.
ΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ήδη συμπληρώθηκαν τέσσερα χρόνια από την • Προσδιορισμός περιεχομένου του Φακέλου του
έναρξη της ισχύος του Ν. 3316/2005. Τα προ- έργου, με την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης
βλήματα, που εμφανίστηκαν από την εφαρμογή που προβλέπεται από το άρθρο 4 παρ. 4 του Ν.
του νόμου, έχουν καταγραφεί και διατυπωθεί από 3316/2005.
τους μελετητές, από τις Υπηρεσίες των αναθετου- • Διασφάλιση της καταβολής της ελάχιστης νόμιμης αμοιβής των Μελετητών, που συμμετέχουν
σών αρχών, αλλά και από το Υπουργείο.
Γενικό συμπέρασμα είναι ότι η δυναμική, που επέ- σε εργολαβικές συμβάσεις, συμπεριλαμβανομέδειξαν η Διοίκηση και οι Υπηρεσίες του ΥΠΕΧΩΔΕ νων και των Συμβάσεων ΣΔΙΤ, με την έκδοση της
κατά τη σύνταξη του νόμου και μέχρι την ψήφισή σχετικής Υπουργικής Απόφασης του άρθρου 19
του, δε συνεχίστηκε με τους ίδιους ρυθμούς για παρ. 3 του Ν. 3316/2005.
• Καταγραφή νομολογίας του Ν.Σ.Κ., των Διοιτην έκδοση των εκτελεστικών Π.Δ. και Υ.Α.
Γεγονός είναι ότι εκδόθηκαν κάποιες Υπουργικές κητικών Εφετείων και του Σ.τ.Ε. για θέματα, που
Αποφάσεις, τυποποιήθηκαν τα τεύχη των Διαγω- αφορούν συμβάσεις, αμοιβές, ερμηνείες του νόνισμών και κυκλοφόρησαν αρκετές ερμηνευτικές μου κ.λ.π.
εγκύκλιοι, που έχουν, σε γενικές γραμμές, διευκολύνει τις διαδικασίες ή διασαφηνίσει αμφιλε- 3. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΕ ΘΕΣΜΙΚΑ
ΟΡΓΑΝΑ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ
γόμενα θέματα.
Ωστόσο, παραμένουν πολλά κενά, που απαιτούν 3.1 Συμμετοχή στη ΓΕΜ
συστηματική δουλειά εκ μέρους του Υπουργείου Η συμμετοχή εκπροσώπων του Συλλόγου στη
και πίεση εκ μέρους των συλλογικών Οργάνων ΓΕΜ είναι σημαντική και πρέπει να αξιοποιηθεί
των Μελετητών, ώστε να ολοκληρωθεί το θεσμικό προς όφελος των μελών του. Προτείνεται να γίνεται τακτική ενημέρωση των μελών του Συλλόγου,
πλαίσιο και να μπορεί να λειτουργήσει σωστά.
Ο ΣΜΕΔΕΚΕΜ έχει συμμετάσχει ενεργά στις δι- σχετικά με θεσμικά θέματα που συζητούνται στη
εργασίες σύνταξης του Νόμου και έχει καταθέσει ΓΕΜ ή σχετικά με τα διαδικαστικά θέματα των
τις απόψεις και παρατηρήσεις του επανειλημμένα ανανεώσεων, προαγωγών κ.λ.π. των μελετητικών
στο Υπουργείο, σχετικά με τα προβλήματα και τις Πτυχίων, μέσω του Τεχνογραφήματος ή μέσω email.
ελλείψεις του θεσμικού πλαισίου.
3.2 Συνεργασία με ΤΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ κ.λ.π.
Προτεινόμενες ενέργειες
• Επεξεργασία και διάλογος επί της πρότασης της Η συνεργασία του Συλλόγου με το ΤΕΕ είναι τακτιΟμάδας Εργασίας του ΤΕΕ/ΤΚΜ για το θεσμικό κή και πρέπει να συνεχιστεί, ώστε να υπάρχει η
πλαίσιο. Σύνταξη περιληπτικού κειμένου, με θέ- στήριξη του Επιμελητηρίου στην προώθηση προματα που μπορούν να θεσμοθετηθούν άμεσα και τάσεων, στη συνδιοργάνωση εκδηλώσεων κ.λ.π.
Επιπλέον, δεδομένου ότι στο Σύλλογο υπάρχουν
προώθησή του στο ΥΠΕΧΩΔΕ.
• Αίτημα προς το ΥΠΕΧΩΔΕ για σύσταση ταχύρ- μέλη άλλων ειδικοτήτων, που δεν είναι μέλη του
ρυθμης Ομάδας Εργασίας, στην οποία θα συμμε- ΤΕΕ, προτείνεται να γίνει επαφή με το ΓΕΩΤΕΕ
τέχουν εκπρόσωποι του Υπουργείου, του ΤΕΕ, του και το Οικονομικό Επιμελητήριο, για τη συζήτηση
ΣΜΕΔΕΚΕΜ και των λοιπών Συλλόγων Μελετη- και προώθηση από κοινού θεμάτων, που αφορούν
τα μέλη των Επιμελητηρίων αυτών που είναι μελετητές.
3.3 Συμμετοχή εκπροσώπου στο Δ.Σ. του ΤΣΜΕΔΕ
Θα διεκδικήσουμε συμμετοχή εκπροσώπου του

Συλλόγου στο Δ.Σ. του ΤΣΜΕΔΕ, σε συνεργασία
με τους λοιπούς Συλλόγους Μελετητών (ΣΜΕ,
ΣΕΓΜ).
4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
4.1 Έδρα Συλλόγου
Παρακολούθηση των εξελίξεων, σχετικά με τη
στέγαση των κλαδικών Συλλόγων μέσω του ΤΕΕ/
ΤΚΜ. Το θέμα θα συζητηθεί και θα ληφθεί Απόφαση όταν υπάρχουν συγκεκριμένες προτάσεις
εκ μέρους του ΤΕΕ/ΤΚΜ.
4.2 Τροποποιήσεις Καταστατικού
Κατά καιρούς έγιναν διάφορες προτάσεις σε συνεδριάσεις του Δ.Σ. ή σε Γενικές Συνελεύσεις,
σχετικά με τροποποιήσεις του Καταστατικού του
Συλλόγου για συγκεκριμένα θέματα. Προτείνεται
να υπάρξει σχετική Εισήγηση, η οποία θα τεθεί
υπόψη της επόμενης Γενικής Συνέλευσης του
Συλλόγου.
4.3 Έξοδα μετακίνησης των εκπροσώπων στη
ΓΕΜ
Πρέπει να βρεθεί τρόπος για την κάλυψη του
σταθερού κόστους των εισιτηρίων των εκπροσώπων του Συλλόγου στη ΓΕΜ. Διεκδίκηση για να
τεθεί ειδική ρύθμιση στην Υπουργική Απόφαση
ορισμού των μελών της ΓΕΜ, για τα μέλη εκτός
Αθηνών.
5. ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ – ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ
5.1 Οργάνωση εκδηλώσεων
• Συνδιοργάνωση με το ΤΕΕ/ΤΚΜ ημερίδας, όπου
θα παρουσιαστούν οι προτάσεις σχετικά με το θεσμικό πλαίσιο των μελετών (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2009).
• Οργάνωση εκδηλώσεων για την παρουσίαση των
προτάσεων των Ομάδων Εργασίας του Συλλόγου.
5.2 Έκδοση πληροφοριακού δελτίου (newsletter)
• Ενημέρωση των μελών του Συλλόγου με μηνιαίο
ηλεκτορνικό πληροφοριακό δελτίο, σχετικά με
θέματα που αφορούν τους μελετητές.
5.3 Ιστοσελίδα Συλλόγου
• Αναβάθμιση της εμφάνισης και της λειτουργικότητας της ιστοσελίδας του Συλλόγου.
• Προσπάθεια για σύνδεση των πληροφοριών
της ιστοσελίδας της ΓΓΔΕ με την ιστοσελίδα του
ΣΜΕΔΕΚΕΜ, ώστε να γίνεται αυτόματη ενημέρωση των στοιχείων των Μελετητών και Γραφείων
Μελετών (ανανεώσεις, προαγωγές, μεταβολές
κ.λ.π.).
5.4 Κατάλογος μελών Συλλόγου
• Υπάρχουν πολλές αλλαγές του καταλόγου των
μελών. Κάποια μέλη διαγράφηκαν, έχουμε πολλά
νέα μέλη και, επίσης, υπάρχουν τροποποιήσεις
των στοιχείων των μελών μας. Για τους λόγους
αυτούς, κρίνεται απαραίτητη η έκδοση νέου Καταλόγου μελών, αρχικά σε ηλεκτρονική μορφή
και, εφόσον το επιτρέπουν τα οικονομικά του
Συλλόγου, σε έντυπη μορφή.
5.5 Ενεργοποίηση μελών Συλλόγου
• Πολλοί συνάδελφοι έχουν τη διάθεση και την
εμπειρία να συνδράμουν τον Σύλλογο, είτε συμμετέχοντας σε Ομάδες Εργασίας, είτε τροφοδοτώντας αυτόν με ιδέες και προτάσεις. Θα ζητηθεί
από τα μέλη του Συλλόγου η εκδήλωση ενδιαφέροντος για ενεργή συμμετοχή στις δράσεις του.
Θεσσαλονίκη 15.6.2009 n
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ΛΟΥΝΤΒΙΧ ΒΙΤΓΚΕΝΣΤΑΙΝ
Φιλόσοφος, μηχανικός, πολεμιστής και ...κηπουρός
Οι περισσότεροι τον γνωρίζουν ως φιλόσοφο:
η μία και μοναδική διατριβή του, το περίφημο
“Tractatus”, θεωρείται ότι επηρέασε καταλυτικά
τη φιλοσοφική σκέψη του 20ού αιώνα, ενώ ακόμη
και ο δάσκαλός του, ο «μεγάλος» Μπέρτραντ Ράσελ, υποκλίθηκε –με λόγια και πράξεις- μπροστά
στο μεγαλείο του.
Λίγοι γνωρίζουν ίσως ότι φοίτησε στην ίδια σχολή με τον Αδόλφο Χίτλερ, ότι ήταν οικογενειακός
φίλος των αείμνηστων συνθετών Μπραμς και
Μάλερ, ότι πολέμησε σε επικίνδυνα πόστα στον Α’
Παγκόσμιο Πόλεμο, ότι αιχμαλωτίστηκε και τελικά τιμήθηκε για ανδρεία.
Ελάχιστοι ξέρουν πιθανώς ότι στο απόγειο της δόξας
του, εργάστηκε για λίγο ως …κηπουρός σε μοναστήρι
και εθελοντής τραυματιοφορέας, ότι …έδειρε έναν
από τους μαθητές του και ότι πολλά από τα ελικόπτερα που χρησιμοποιήθηκαν στον Β’ Παγκόσμιο έκρυβαν στους κινητήρες τους μια δική του ιδέα.
Ο λόγος για τον Λούντβιχ Βιτγκενστάιν (Ludwig
Josef Johann Wittgenstein), Αυστριακό φιλόσοφο εβραϊκής καταγωγής, που η πρώτη του κλίση
δεν ήταν κατά τα φαινόμενα η φιλοσοφία. Ο Βίτγκενστάιν σπούδασε μηχανικός και συγκεκριμένα μηχανολόγος και ακολούθως αεροναυπηγός.
Γεννήθηκε στις 26/4/1889, ως το όγδοο και τελευταίο παιδί μίας από τις πλουσιότερες και ισχυρότερες οικογένειες της Βιέννης των Αψβούργων,
προστάτιδας των γραμμάτων και των τεχνών και
με μεγάλη επιρροή.
Ο πατέρας του, Καρλ, κατείχε σημαίνουσα θέση
μεταξύ των σημαντικότερων βιομηχάνων της αυστροουγγρικής αυτοκρατορίας. Ο Καρλ μπορεί να
έδωσε «γλυκό ψωμί» σε δεκάδες απένταρους
καλλιτέχνες, αλλά φαίνεται ότι, με τις υψηλές
προσδοκίες του για την πρόοδο των παιδιών του,
οδήγησε άθελά του τρεις από τους τέσσερις άρρενες αδελφούς του Λούντβιχ στην αυτοκτονία.
n Ένας συμμαθητής του Χίτλερ με κακές σχολικές επιδόσεις
Μέχρι 14 ετών, έκανε μαθήματα κατ΄ οίκον και
αργότερα φοίτησε στην τεχνική σχολή «Realschule», όπου μαθήτευε την ίδια περίοδο και ο
Χίτλερ (δεν υπάρχουν σαφείς ενδείξεις αν οι δύο
τους γνωρίζονταν) και από όπου οι μαθητικοί
έλεγχοί του φωτογράφιζαν έναν μαθητή με μέτριες/κακές επιδόσεις.
Γύρω στο 1906 ξεκίνησε σπουδές μηχανολόγου,
στην Technische Hochschule, από όπου πήρε
πτυχίο το 1908 για να ξεκινήσει αμέσως μετά
σπουδές αεροναυπηγού στο Μάντσεστερ.
Το πρώτο πράγματα που τράβηξε την προσοχή του
ήταν οι χαρταετοί. Έτσι, οι πρώτες του έρευνες
αφορούσαν την κατασκευή χαρταετών για έναν
μετεωρολογικό σταθμό.
Ταυτόχρονα όμως διάβαζε και με αυτόν τον τρόπο
ήρθε σε επαφή και με το έργο του Ράσελ, «The
Principles of Mathematics».
Εκείνη την περίοδο πάνω-κάτω ολοκλήρωσε τα
σχέδια για την κατασκευή ενός κινητήρα αεροπλάνου, η οποία χρησιμοποιήθηκε για το σχεδιασμό ελικοπτέρων στον Β΄Παγκόσμιο.
Παρά την υποτροφία του στο πανεπιστήμιο του
Μάντσεστερ, ο Βιτγκενστάιν αποφάσισε την οριστική στροφή προς τη φιλοσοφία, το μεγάλο δάσκαλο Ράσελ και το πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ.
Ο Βίτγκενστάιν εξελίχθηκε γρήγορα σε δημιουργικό …κεφαλόπονο για το Ράσελ, τον οποίο επισκέ-

φτηκε στο Trinity College. Όχι απλά τον παρακολουθούσε ανελλιπώς στις διαλέξεις του, βομβαρδίζοντάς τον με ερωτήσεις, αλλά τον απασχολούσε
και εκτός διδασκαλίας, προκαλώντας εκτεταμένες
συζητήσεις φιλοσοφικού περιεχομένου. Το 1912
ο Βίτγκενστάιν έγινε επίσημα δεκτός στο Trinity
College, με επόπτη καθηγητή τον Ράσελ.
Ηδη από το τέλος του πρώτου έτους σπουδών στο
Κέμπριτζ, ο Βιτγκενστάιν θεωρείτο διάδοχος του
Ράσελ. Την ίδια περίοδο και στον απόηχο του θανάτου του πατέρα του, ο Βιτγκενστάιν αποφάσισε
να απομονωθεί στη Νορβηγία και συγκεκριμένα
στο χωριό Skjolden. Εκεί εργάστηκε πάνω στο
κείμενο «Logik», που θεωρείται πρόδρομο του
μεταγενέστερου «Tractatus».

λιποθυμία του.
Η ανάκριση που ακολούθησε απέδειξε πως δεν είχε
διαπράξει κάποιο υπηρεσιακό αδίκημα, ωστόσο ο
ίδιος είχε ήδη υποβάλει την παραίτησή του και είχε
αποφασίσει να μην εργαστεί ξανά ως δάσκαλος.
n Κηπουρός σε μοναστήρι και αρχιτέκτονας
Το καλοκαίρι του 1926 ο Βιτγκενστάιν επέστρεψε
στη Βιέννη, έχοντας πρώτα εργαστεί για λίγο ως
…κηπουρός σε μοναστήρι. Μετά η αδελφή του ζήτησε από το Λούντβιχ να αναλάβει την κατασκευή
του νέου σπιτιού της, σε συνεργασία με τον Πωλ
Έγκελμαν. Το έργο τους ολοκληρώθηκε, ο Βιτγκενστάιν επανήλθε σταδιακά στη φιλοσοφία και
το 1929 αποφάσισε να επιστρέψει στο Κέιμπριτζ.

n «Ίσως η εγγύτητα του θανάτου φωτίσει τη
ζωή μου»
Ζώντας μέσα στην ηρεμία και την απομόνωση του
Skjolden, o Βίτγκενστάιν έμαθε για την έκρηξη
του Α΄ Παγκοσμίου. Κατατάχθηκε εθελοντικά στον
Αυστρο-Ουγγρικό στρατό και αρχικά υπηρέτησε
στα μετόπισθεν του ανατολικού μετώπου.
Ο πατριωτισμός δε φαίνεται ότι ήταν το αποκλειστικό κίνητρο της απόφασής του να καταταγεί. Στα
ημερολόγιά του γράφει: “ίσως η εγγύτητα του θανάτου να ρίξει φως στη ζωή μου.”

n «Ο Θεός αφίχθη με το τρένο των 5.15»
Ενδεικτικό της φήμης και της επιρροής που είχε
αποκτήσει ήταν ένα γράμματα του Λόρδου Κέινς,
ο οποίος ανακοίνωσε την επιστροφή του Βίτγκενστάιν με τη φράση “Ο Θεός αφίχθη. Τον συνάντησα στο τρένο των 5.15”.
Παρόλα αυτά, επέστρεψε στο Κέμπριτζ χωρίς κάποιο τίτλο, υπέβαλε το Tractatus ως διδακτορική
διατριβή και μόνο μετά αναγορεύτηκε διδάκτωρ.
Τα επόμενα χρόνια, ο Βιτγκενστάιν ανέπτυξε νέες φιλοσοφικές ιδέες, στη διάρκεια διαλέξεων στο Κέμπριτζ. Ομάδα φοιτητών κατέγραφε όσα έλεγε, τα οποία
n Ο Τολστόι και η στροφή στο Θεό
αργότερα δέθηκαν στο λεγόμενο «Μπλε βιβλίο”.
Την ίδια εκείνη περίοδο, αλλάζει η στάση του Κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκόσμιου Πολέμου, ο
απέναντι στο Θεό και στρέφεται από μια αθεϊ- Βιτγκενστάιν συνέχισε να διδάσκει στο Κέιμπριτζ,
στική στάση ζωής, στη θρησκεία. Καταλύτης στη ωστόσο αναζητούσε εργασία έξω από την ακαδημεγάλη αυτή μεταστροφή φαίνεται ότι ήταν ένα μαϊκή ζωή.
βιβλίο του Τολστόι («Gospel in Brief»).
Τελικά κατάφερε να εργαστεί εθελοντικά στο λονΣτη διάρκεια του πολέμου ο Βιτγκενστάιν εργαζό- δρέζικο νοσοκομείο «Guy’s» ως τραυματιοφορέας
ταν παράλληλα πάνω στο φιλοσοφικό του έργο. Το και αργότερα στο θεραπευτήριο “Βασίλισσα Βι1915, ευχαριστημένος από τα αποτελέσματα της κτώρια” στο Νιούκαστλ, ως βοηθός εργαστηρίου.
εργασίας του, έκανε προσπάθεια να της δώσει
μορφή βιβλίου. Η απόπειρα αυτή αποτελεί κατά n «Πείτε τους πως έζησα μια υπέροχη ζωή»
κάποιο τρόπο την πρώτη εκδοχή του Tractatus.
Πέθανε δύο ημέρες πριν από τα 62α γενέθλιά του,
Ο Βίτγκενστάιν είχε στο μεταξύ υποβάλει αίτημα στις από καρκίνο. Πριν χάσει τις αισθήσεις του, η τελευαυστριακές αρχές για τη μετάθεσή του στο μέτωπο ταία του φράση - απευθυνόμενος στο γιατρό του ως απλού στρατιώτη. Η θετική απάντηση ήρθε την ήταν “Πείτε τους πως έζησα μια υπέροχη ζωή”.
άνοιξη του 1916 και τοποθετήθηκε σε μάχιμη μονά- Σήμερα, ο τάφος του Βίτγκεντάιν στο Κέιμπριτζ
δα στο ρωσικό μέτωπο, όπου ζήτησε επίσης ένα από κοσμείται από το ομοίωμα μιας ανεμόσκαλας, η
τα πιο επικίνδυνα πόστα, αυτό του παρατηρητή.
οποία αποτελεί στην ουσία αναφορά σε μια πρόταΓύρω στο 1918 τιμήθηκε για την ανδρεία του με ση του ‘’Τractatus”: «Οι προτάσεις μου αποτελούν
την Ταινία του Μεταλλίου Στρατιωτικών Πράξεων διευκρινίσεις, όταν αυτός που με καταλαβαίνει,
μετά Ξιφών ενώ του παραχωρήθηκε και μεγάλη τελικά τίς αναγνωρίσει ως στερημένες από νόηάδεια. Περίπου το καλοκαίρι του 1918 φαίνεται μα , αφού πρώτα με τη βοήθεια τους - πατώντας
πως το Tractatus, όπως το γνωρίζουμε σήμερα, πάνω τους - τίς υπερπηδήσει και προχωρήσει
έλαβε την οριστική του μορφή.
πέρα από αυτές. Πρέπει, θα λέγαμε, να πετάξει
μακριά την ανεμόσκαλα, αφού ανέβει πρώτα σε
n Αιχμάλωτος στο Κόμο
αυτή» (Tractatus Logico-Philosophicus 6.54). n
Ο Βίτγκεντάιν βρέθηκε εκείνα τα χρόνια στην ΙταΑλεξάνδρα Γούτα
λία, όπου αιχμαλωτίστηκε από τον ιταλικό στρατό
και μεταφέρθηκε στο στρατόπεδο αιχμαλώτων
του Κόμο. Από εκεί κατάφερε να στείλει το χειρόγραφο του βιβλίου του στο Ράσσελ, χάρη και
στις προσπάθειες του τελευταίου. Στις 21/8/1919
αφέθηκε ελεύθερος και επέστρεψε στη γενέτειρά του, όπου δούλεψε ως δάσκαλος αρχικά στο
αγροτικό χωριό Trattenbach και μετά το 1924 στη
γειτονική κοινότητα Otterthal.
Αυτό το διάστημα συνέβαλε σε μια μεγάλη σχολική μεταρρύθμιση στη χώρα του και δημιούργησε
ένα ορθογραφικό λεξικό για δημοτικά σχολεία.
Εγκατέλειψε οριστικά τη διδασκαλία το 1926,
όταν χτύπησε έναν μαθητή του, προκαλώντας τη

Η οικία Βιτγκενστάιν,
έργο του Λούντβιχ
Βιτγκενστάιν σε συνεργασία με τον αρχιτέκτονα
Paul Engelmann.
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
Δημήτρης Τερζίδης
Δήμαρχος Κιλκίς

Υποβαθμίζει την περιοχή η κατάργηση στρατοπέδων
n Άγγελος Αγγελίδης
«Έχουμε σοβαρές επιφυλάξεις για το γεγονός
ότι οι ΟΤΑ θα μπορέσουν
να διαχειριστούν σημαντικά κονδύλια, άσχετα
αν διαθέτουν διαχειριστική επάρκεια, όπως ο
δικός μας δήμος»
«Η κυβέρνηση υποσχέθηκε μέσω τοπικών
παραγόντων της ότι η
κατάργηση του ΚΕΝ
θ’ αντισταθμιστεί με
την εγκατάσταση άλλων
στρατιωτικών μονάδων,
που μάλιστα θα’ ναι
πολυαριθμότερες»
«Το στρατόπεδο «ΚΑΜΠΑΝΗ» δεν προσφέρεται για μετατροπή του
σε χώρο συγκέντρωσης
λαθρομεταναστών»
«Ο δήμος πρωτοστατεί σ’
εκδηλώσεις διαμαρτυρίας απέναντι σε ρυθμίσεις
που προωθεί η κεντρική
εξουσία, όπως ο νέος
Αναπτυξιακός Νόμος»
«Η ανάπλαση του
Λόφου Αγίου Γεωργίου
θα συνεχιστεί με νέες
παρεμβάσεις, που θα
τον αναδείξουν ακόμα
περισσότερο με σεβασμό
πάντα στο φυσικό του
περιβάλλον»
«Το Κιλκίς παραμένει
μια απ’ τις ελάχιστες
πρωτεύουσες νομών
χωρίς κολυμβητήριο»
«Η ανέγερση του
Δικαστικού Μεγάρου
επαφίεται στην πολιτική
βούληση της κυβέρνησης»
«Καταβάλλουμε προσπάθεια να εξασφαλισθεί
νέα χρηματοδότηση για
τις δίδυμες καπναποθήκες»
«Διεκδικούμε την ένταξη
του στο ΕΣΠΑ για την
κατασκευή της περιμετρικής οδού»

Σοβαρές επιφυλάξεις για το αν τελικά οι Δήμοι θα μπορέσουν να διαχειριστούν τα σημαντικά κονδύλια του ΕΣΠΑ, το οποίο χαρακτηρίζει <<κορυφαίο εργαλείο ανάπτυξης>>, διατυπώνει ο δήμαρχος Κιλκίς, Δημήτρης
Τερζίδης. Υπογραμμίζει ότι ο δήμος του έχει διαχειριστική επάρκεια αλλά
εκφράζει φόβους ότι η διαχείριση των κονδυλίων θα γίνει με <<κεντρικό>> τρόπο.
Αναφερόμενος στη σταδιακή κατάργηση στρατιωτικών μονάδων στο Κιλκίς, ο δήμαρχος τη χαρακτήρισε <<προσπάθεια υποβάθμισης της περιοχής>>. Πιο συγκεκριμένα, σε ότι αφορά το πρώην (πλέον) Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων Καμπάνη, ο κ. Τερζίδης, αφού αναφέρθηκε στις
σφοδρές και συντονισμένες αντιδράσεις της τοπικής κοινωνίας, είπε πως
έχει πάρει έστω και την προφορική δέσμευση κυβερνητικών αξιωματούχων πως το στρατόπεδο θα ξανανοίξει τις πύλες του, φιλοξενώντας άλλες
μονάδες. Ο δήμαρχος μετέφερε επίσης τις προφορικές δεσμεύσεις στελεχών της κυβέρνησης πως στο Καμπάνη δεν πρόκειται να λειτουργήσει
Κέντρο Φύλαξης Λαθρομεταναστών.
Σε ότι αφορά τα υψηλά ποσοστά ανεργίας που καταγράφονται στην περιοχή, ο κ. Τερζίδης υπογραμμίζει πως τα περιθώρια παρέμβασης του
δήμου σε αυτό τον τομέα είναι περιορισμένα. Ωστόσο, η δημοτική αρχή
πρωτοστάτησε στις εκδηλώσεις διαμαρτυρίας κατά του νέου αναπτυξιακού νόμου που εξισώνει τα κριτήρια για την ακριτική περιοχή του Κιλκίς
με εκείνες της Σίνδου και των Αθηνών.
Για το Λόφο του Αγίου Γεωργίου, σήμα κατατεθέν της περιοχής, ο κ. Τερζίδης υποστηρίζει πως η ανάπλαση θα συνεχιστεί με νέες παρεμβάσεις.
Δεν εμφανίστηκε όμως τόσο αισιόδοξος και για το λεγόμενο <<αθλητικό
πυρήνα>> της πόλης, καθώς το κολυμβητήριο που είχε ενταχθεί στο πρόγραμμα <<ΕΛΛΑΔΑ 2004>> παραμένει σε αρχικό στάδιο!
Ο Δήμαρχος προτείνει και πάλι το νέο δικαστικό μέγαρο της πόλης να χτιστεί στο πρώην στρατόπεδο Καραγιαννοπούλου, άποψη η οποία έχει γίνει
αποδεκτή από το σύνολο της τοπικής κοινωνίας. Όπως λέει ο δήμαρχος,
το θέμα <<βάλτωσε>> και πάλι μετά τον τελευταίο κυβερνητικό ανασχηματισμό.
Σε ότι αφορά τις πολύπαθες <<δίδυμες αποθήκες>> ο κ. Τερζίδης τονίζει
πως η χρήση τους είναι για πολιτιστικούς σκοπούς και υπενθυμίζει πως
πριν από πέντε χρόνια το ΥΠΠΟ είχε δεσμεύσει σημαντικό χρηματικό ποσό
για το έργο, το οποίο στη συνέχεια απεντάχθη.
Ο δήμος Κιλκίς ολοκλήρωσε τη μελέτη για την περιμετρική οδό της πόλης
και φιλοδοξεί να το εντάξει στο ΕΣΠΑ και ζητά να ξεκινήσει η διαδικασία
της μελέτης για την υλοποίηση του Περιφερειακού Σχεδιασμού για ΧΥΤΑ.
n Ποιες είναι οι φιλοδοξίες σας για το ΕΣΠΑ; Τι περιμένει η πόλη και ποιες οι ανάγκες της;
Η φιλοδοξία μας είναι να εντάξουμε στο ΕΣΠΑ όσο το δυνατόν περισσότερα
έργα, μια κι η ετοιμότητα μας υφίσταται σε υψηλό βαθμό. Εμείς θεωρούμε
ότι το ΕΣΠΑ, όπως και τρία ΚΠΣ που «έτρεξαν» τα προηγούμενα χρόνια,
αποτελούν κορυφαία εργαλεία ανάπτυξης για κάθε τοπική κοινωνία.
Ωστόσο, έχουμε σοβαρές επιφυλάξεις για το γεγονός ότι οι ΟΤΑ θα μπορέσουν να διαχειριστούν σημαντικά κονδύλια, άσχετα αν διαθέτουν διαχειριστική επάρκεια, όπως ο δικός μας δήμος. Αντίθετα, πιστεύουμε ότι γι’
άλλη μια φορά η διαχείριση των μεγάλων κονδυλίων για σημαντικά έργα, θα
υπακούει σε μια συγκεντρωτική λογική.
Παρ’ όλα αυτά, εμείς στοχεύουμε να εντάξουμε στο ΕΣΠΑ έργα υποδομών
όπως περιμετρικός δρόμος της πόλης του Κιλκίς, οι αναπλάσεις περιοχών
με περιβαλλοντικό και ιστορικό ενδιαφέρον όπως το «Σαλάτς», ο «Κήπος»,
κ.α. Παράλληλα, θα επιδιώξουμε την υλοποίηση έργων που σχετίζονται με
τον Πολιτισμό, όπως η ανάπλαση κι αξιοποίηση των κτηρίων των «Δίδυμων
Καπναποθηκών», της «Αυστροελληνικής» κ.α.
Αυτά ως ένα μικρό δείγμα των δράσεων που σχεδιάζουμε να εντάξουμε στο
ΕΣΠΑ, καθότι η εξυπηρέτηση των αναγκών του Κιλκίς και των άλλων οικισμών του Δήμου συνεχίζει ν’ αποτελεί πρώτιστη προτεραιότητα της Δημοτικής μας Αρχής.
n Η σταδιακή κατάργηση των στρατοπέδων έχει δημιουργήσει αναστάτωση στην τοπική αγορά. Πως νομίζετε ότι θα πρέπει να διαχειριστεί η

κεντρική εξουσία το συγκεκριμένο ζήτημα, καθώς πρόκειται για μια ακριτική περιοχή;
Το Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων του Κιλκίς λειτουργεί εδώ και 30
χρόνια, συμβάλλοντας σημαντικά στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ζωή του Κιλκίς και της ευρύτερης περιοχής. Δυστυχώς η κυβέρνηση
αποφάσισε πρόσφατα ότι πρέπει να καταργηθεί. Το γεγονός προκάλεσε τις
σφοδρές αντιδράσεις της τοπικής κοινωνίας, με τον δήμο μας να πρωτοστατεί σ’ αυτές, διαβλέποντας ότι εντάσσεται σε μια γενικότερη προσπάθεια
υποβάθμισης της περιοχής μας.
Μπροστά στο εύρος και στην ένταση των αντιδράσεων, η κυβέρνηση υποσχέθηκε μέσω τοπικών παραγόντων της ότι η κατάργηση του ΚΕΝ θ’ αντισταθμιστεί με την εγκατάσταση άλλων στρατιωτικών μονάδων, που μάλιστα θα’ ναι πολυαριθμότερες. Δυστυχώς μέχρι στιγμής έχουμε μείνει στις
υποσχέσεις και στις διαβεβαιώσεις, παρ’ ότι η απόφαση για κατάργηση του
ΚΕΝ πάρθηκε απ’ τον περασμένο Φεβρουάριο.
n Υπάρχει πιθανότητα μετατροπής του στρατοπέδου «Καμπάνη» σε χώρο
φύλαξης λαθρομεταναστών; Πως θα υποδεχθείτε μια τέτοια κίνηση;
Εμείς, απ’ τη πρώτη στιγμή που διαφάνηκε ότι η κυβέρνηση σκέφτεται ν’
αντιμετωπίσει το πρόβλημα των λαθρομεταναστών διαχέοντάς το απ’ τα μεγάλα αστικά κέντρα, και κυρίως απ’ την πρωτεύουσα της χώρας, προς την
Περιφέρεια, αντιδράσαμε μ’ αποφασιστικότητα. Η περιοχή μας δεν είναι
δυνατό να γίνει μέρος του προβλήματος, χωρίς μάλιστα να διαφαίνεται η
οριστική λύση του, με πρωτοβουλίες όπως αυτές που δημοσιοποιήθηκαν.
Το στρατόπεδο «ΚΑΜΠΑΝΗ», όπως και κάθε άλλο στο δήμο μας αλλά και
στο νομό μας, δεν προσφέρεται για μετατροπή του σε χώρο συγκέντρωσης
λαθρομεταναστών. Γι’ αυτό, άλλωστε, υπήρξε κι η –προφορική, έστω-κυβερνητική διαβεβαίωση ότι τέτοια περίπτωση αποκλείεται παντελώς. Παρ’
όλα αυτά εμείς δεν εφησυχάζουμε, κι είμαστε έτοιμοι μαζί με το σύνολο της
τοπικής μας κοινωνίας ν’ αντιδράσουμε σε κάθε δυσάρεστη εξέλιξη.
Και προς αποφυγή παρεξηγήσεων δηλώνουμε ότι η αντίδραση μας δεν έχει
ρατσιστικά ή εθνικιστικά κίνητρα. Το αντίθετο: πιστεύουμε ότι το φαινόμενο
της μετανάστευσης, νόμιμης ή λαθραίας, θα πρέπει να προσεγγιστεί σε νέα
βάση, με βασικά κριτήρια τον ανθρωπισμό και την αλληλεγγύη, κι όχι με τη
λογική της δημιουργίας στρατοπέδων συγκέντρωσης, όπου κι αν επιλεγούν
να λειτουργήσουν.
n Η ανεργία μαστίζει το νομό, αν και βρίσκεται μία ανάσα από τη Θεσσαλονίκη. Ποιες πρωτοβουλίες θεωρείτε ότι πρέπει να αναλάβει η τοπική
αυτοδιοίκηση για να αντιμετωπιστεί το θέμα;
Δυστυχώς τα περιθώρια αποφασιστικής δράσης της Αυτοδιοίκησης στο
θέμα περιορισμού της ανεργίας είναι εξαιρετικά περιορισμένα. Ο δήμος
μας, ωστόσο, παρεμβαίνει σε συνεργασία με άλλους αναπτυξιακούς τοπικούς φορείς προς την κατεύθυνση υποβολής προτάσεων, προκειμένου να
περιοριστεί το υψηλό, όντως ποσοστό ανεργίας στην περιοχή μας. Κι όταν
χρειάζεται, πρωτοστατεί σ’ εκδηλώσεις διαμαρτυρίας απέναντι σε ρυθμίσεις που προωθεί η κεντρική εξουσία, όπως ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος.
Να σκεφτείτε ότι ο νόμος αυτός εξισώνει τη ΒΙΠΕ Κιλκίς μ’ αυτήν της Σίνδου ή με άλλες της Αττικής, όσον αφορά τα κίνητρα εγκατάστασης νέων
μονάδων.
Αυτό που κάνει ο δήμος μας, ως άμεσα μετρήσιμη πολιτική κατά της ανεργίας, είναι να αξιοποιεί κάθε πρόγραμμα πρόσληψης προσωπικού, που
κατά καιρούς υλοποιείται, καλύπτοντας έτσι και τις δικές του ανάγκες για
στελέχωση των διαφόρων υπηρεσιών του.
n Σε ποια φάση βρίσκεται το θέμα της ανάπλασης του λόφου Αγίου Γεωργίου;
Ο Λόφος του Αγ. Γεωργίου είναι ο πνεύμονας και το σήμα κατατεθέν του
Κιλκίς. Πέρα απ’ τον ναό των αρχών του 19ου αιώνα, εδώ υπάρχει ένα εξαιρετικό αναψυκτήριο, το περίφημο ανοιχτό θέατρο με 3000 θέσεις, και πρόσφατα ξεκίνησε τη λειτουργία του ο πρώτος δημοτικός θερινός κινηματογράφος του νομού. Παράλληλα, έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια σημαντικές
παρεμβάσεις ανάπλασης, που έχουν καταστήσει το Λόφο σημείο έλξης για
όλους τους Κιλκισιώτες.
Η ανάπλαση αυτή θα συνεχιστεί με νέες παρεμβάσεις, που θ’ αναδείξουν
ακόμα περισσότερο το Λόφο, με σεβασμό πάντα στο φυσικό του περιβάλ-
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ΟΙ ΔΙΚΕΣ ΣΑΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΣΤΗ PHOTOBIENNALE
(πηγή φωτό: Δήμος Κιλκίς)

λον. Ήδη οι δύο απ’ τις τρεις σχετικές μελέτες είναι έτοιμες και αφορούν
δρόμους-μονοπάτια και αναδασώσεις. Η πρώτη ανάπλαση του Λόφου
έγινε απ’ τους πρόσφυγες γονείς και παππούδες μας, κι εμείς οι επίγονοι
τους έχουμε χρέος να συνεχίσουμε αυτό που μας παρέδωσαν.

Την ευκαιρία να δείξουν τη δουλειά τους σε ειδικούς της φωτογραφίας από
όλον τον κόσμο, αλλά και να συνομιλήσουν μαζί τους, θα έχουν όσοι φωτογράφοι –ερασιτέχνες ή μη- στείλουν τις «εικόνες» τους στο Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης μέχρι τις 30 Δεκεμβρίου.
Τη δυνατότητα αυτή θα την έχουν στο πλαίσιο της Photobiennale 2010 /21η
n Υπάρχουν εξελίξεις σχετικά με τον αθλητικό πυρήνα της πόλης;
Φωτογραφική Συνάντηση, που διοργανώνεται από το Μουσείο Φωτογραφίας
Μετά την οριστική παράδοση του νέου Κλειστού Γυμναστηρίου, ολοκλη- Θεσσαλονίκης τον Απρίλιο-Μάιο.
ρώνεται το προπονητήριο στο Δημοτικό Στάδιο, καθώς κι η ανακατα- Η εν λόγω έκθεση έχει ως κεντρικό θέμα της τον «Τόπο» και αποτελεί το
σκευή των κερκίδων του. Όμως το κορυφαίο έργο αθλητικής υποδομής, δεύτερο μέρος της τριλογίας που ξεκίνησε πέρυσι: το 2008 το κεντρικό θέμα
που είχε ενταχθεί στο πρόγραμμα «ΕΛΛΑΔΑ 2004», παραμένει εν τη της PhotoBiennale ήταν ο «Χρόνος», ενώ το 2012 θα είναι ο «Λόγος».
γεννέσει. Ο λόγος, για το Κολυμβητήριο του Κιλκίς, για το οποίο έγιναν Η διοργάνωση του 2010 θα περιλαμβάνει εκθέσεις σε όλη την πόλη και
οι εκσκαφές και μείναμε σ’ αυτές! Έτσι το Κιλκίς παραμένει μια απ’ τις ενδιαφέρουσες δράσεις: portfolio reviews, βραβεία, διαλέξεις, ημερίδες,
ελάχιστες πρωτεύουσες νομών, χωρίς κολυμβητήριο.
εργαστήρια, masterclasses. Επίσης, πολλές παράλληλες εκδηλώσεις.
Για ‘μας πρόκειται για έργο υψίστης σημασίας, που έχει να προσφέρει τα Όσοι ενδιαφέρονται να δείξουν τη δουλειά τους μπορούν να στείλουν το υλικό
μέγιστα στη νεολαία μας. Θεωρούμε εμπαιγμό τη στάση της Πολιτείας (portfolio, φωτογραφικές εκτυπώσεις, CD στην ταχυδρομική διεύθυνση:
να μην υλοποιηθεί το έργο με πρόταση τα δήθεν υψηλά λειτουργικά του Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης (για τη Photobiennale 2010)
έξοδα! Κι αναρωτιόμαστε με ποια μέτρα και ποια σταθμά κρίνει ότι σε Αποθήκη Α’, Λιμάνι Θεσσαλονίκης
πολύ μικρότερους δήμους απ’ αυτόν του Κιλκίς μπορούν να καλύπτονται c/o Ταχυδρομείο Θεσ/νίκης 23 // 54015 Θεσ/νίκη
τα έξοδα λειτουργίας ενός κολυμβητηρίου, ενώ σε ‘μας όχι. Απαιτούμε, ή στο e-mail: info@photobiennale.gr / www.photobiennale.gr n
λοιπόν, την άμεση υλοποίηση του εδώ και πολλά χρόνια εξαγγελθέντος
έργου.
n Η ανέγερση δικαστικού μεγάρου εκκρεμεί για χρόνια. Βλέπετε διέξοδο;
Τον τρόπο διεξόδου τον έχουμε προτείνει εδώ και πολύ καιρό. Και η πρόταση μας αυτή έχει γίνει πλέον αποδεκτή απ’ το σύνολο της τοπικής κοινωνίας και των εμπλεκόμενων φορέων. Συγκεκριμένα, έχουμε προτείνει
πρώτοι εμείς την αξιοποίηση έκτασης του πρώην στρατοπέδου «Καραγιαννοπούλου», και προς την κατεύθυνση αυτή έχουμε προχωρήσει όλες
τις απαραίτητες διαδικασίες.
Σήμερα, πλέον, η ανέγερση του Δικαστικού Μεγάρου επαφίεται στην πολιτική βούληση της κυβέρνησης. Κι ενώ μέχρι τον πρόσφατο ανασχηματισμό της υπήρχε η δέσμευση του Υπουργείου Δικαιοσύνης ότι το Μέγαρο
θα γίνει στην προταθείσα περιοχή, στη συνέχεια το θέμα «βάλτωσε» εκ
νέου. Εμείς απαιτούμε απ’ τη νέα ηγεσία του Υπουργείου να προχωρήσει
άμεσα στην υλοποίηση των υπεσχημένων απ’ την προκάτοχο της, έτσι
ώστε το θέμα που ταλανίζει την τοπική μας κοινωνία εδώ και είκοσι χρόνια, επιτέλους να λυθεί.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
Mέχρι 30 Οκτωβρίου 2009

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών αποφάσισε την προκήρυξη για εισαγωγή στο
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών που οδηγεί στη λήψη διδακτορικού διπλώματος (Π.M.Σ.-Δ.Δ.), τριάντα (30) Μεταπτυχιακών Φοιτητών, στους τέσσερις Τομείς του Τμήματος:
1. Τομέας Επιστήμης και Τεχνολογίας των Κατασκευών
2. Τομέας Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος
3. Τομέας Γεωτεχνικής Μηχανικής
4. Τομέας Μεταφορών, Συγκοινωνιακής Υποδομής, Διαχείρισης Έργων και
Ανάπτυξης.
Στο Π.M.Σ.-Δ.Δ. μπορούν να εισαχθούν κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος
ειδίκευσης. Μετά από αιτιολογημένη απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. μπορεί να γίνουν
n Ποιο το μέλλον και η χρήση των «δίδυμων» καπναποθηκών;
Η χρήση των «δίδυμων» καπναποθηκών είναι απόλυτα καθορισμένη από δεκτοί και υποψήφιοι οι οποίοι δεν είναι κάτοχοι Μ.Δ.Ε., εφόσον είναι απότο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Κιλκίς. Συγκεκριμένα στο Γ.Π.Σ. ορί- φοιτοι τμημάτων ή σχολών πενταετούς διάρκειας σπουδών, οι οποίοι έχουν
διακριθεί στις σπουδές τους στο αντικείμενο της προκηρυχθείσας θέσης.
ζεται ότι τα δύο αυτά κτήρια προορίζονται για Πολιτιστική χρήση.
Ο Δήμος μας πριν από περίπου επτά χρόνια μερίμνησε να εξασφαλίσει τα Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Ποχρήματα του έργου της μετατροπής τους σε πολυχώρο πολιτισμού εντάσ- λιτικών Μηχανικών την υποψηφιότητά τους μέχρι και τις 30 Οκτωβρίου 2009.
σοντας το στον προϋπολογισμό του υπουργείου Πολιτισμού με κονδύλι Όλοι οι υποψήφιοι θα κληθούν σε προφορική συνέντευξη ενώπιον της αρμόενός δισεκατομμυρίου δραχμών. Δυστυχώς το 2004 το έργο απεντάχθη διας Επιτροπής.
και μέχρι σήμερα εκκρεμεί λόγω έλλειψης χρηματοδότησης. Καταβάλ- Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται
λουμε προσπάθεια να εξασφαλισθεί νέα χρηματοδότηση για να απο- στη Γραμματεία του Τμήματος (Τηλέφωνο 2310-995698). n
κτήσει το Κιλκίς ένα στολίδι του Πολιτισμού που θα συνδέει το χθες με
το σήμερα και ταυτόχρονα θα εξυπηρετεί τις πολιτιστικές ανάγκες των
συνδημοτών μας.

ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΣΤΟ ΕΝSΑ PARIS

n Σε ποια φάση βρίσκεται η ολοκλήρωση της περιμετρικής οδού Κιλκίς;
Ο Δήμος Κιλκίς ολοκλήρωσε την μελέτη του έργου, η χρησιμότητα του
οποίου είναι πολύ μεγάλη.
Βρισκόμαστε στη διαδικασία να ορίσουμε δικαστικά την τιμή μονάδος
των ακινήτων, αφού πρώτα ενημερώσαμε τους ενδιαφερόμενους. Διεκ- Μόνιμη καθηγήτρια στην έδρα Ιστορίας Αρχιτεκτονικής και Πόλης του 19ουδικούμε την ένταξη του στο ΕΣΠΑ για την κατασκευή της περιμετρικής 20ού αιώνα στην Ανώτατη Εθνική Σχολή Αρχιτεκτονικής των Παρισίων (ΕΝSΑ
Paris- Val de Seine) εξελέγη –κατόπιν εθνικού διαγωνισμού- η Ελληνίδα μηοδού.
χανικός Μαριλένα Κουρνιάτη.
Η κα Κουρνιάτη είναι διπλωματούχος αρχιτέκτων του ΑΠΘ (1990) με διδακτορικές
n Υπάρχουν σκέψεις για έναρξη διαλόγου για νέο ΧΥΤΑ;
Σύμφωνα με τον Περιφερειακό Σχεδιασμό προβλέπεται ενιαία αντιμετώ- σπουδές στην Σχολή Ανωτάτων Σπουδών των Κοινωνικών Επιστημών ΕΗΕSS. Τη
πιση του νομού μας με ένα ΧΥΤΑ. Θα πρέπει να ξεκινήσει η διαδικασία συγχαίρουμε για την επιτυχία της και της ευχόμαστε κι άλλες επιτυχίες.n
Ν. Σωτηρίου, συνταξιούχος Η/Μ Μηχανικός
της μελέτης για την υλοποίηση του Περιφερειακού Σχεδιασμού. n
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Α. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

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

Αρχιτέκτων από μελετητική εταιρεία
Mavvidis and Partners. Γνώση Γ.Ο.Κ., ευχέρεια στη σύνθεση, AutoCAD, προγραμμάτων φωτορεαλισμού. Βιογραφικό Τηλ 2310
531100, email: mail@mavvidis.com.
Αρχιτέκτων από μελετητικό γραφείο. Γνώση
και εμπειρία σε χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό και αρχιτεκτονικές μελέτες . Γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων
AutoCAD, GIS, ArchiCAD. Βιογραφικό Fax
2310 426607, email: smamo@otenet.gr.
Ηλεκτρολόγος από εταιρεία πραγματογνωνόμων της Θεσσαλονίκης. Βιογραφικό
email: symbouloi_thess@yahoo.com.
Ηλεκτρολόγος για θέματα Υγιεινής και
Ασφάλειας εργοταξίου. Επιθυμητή η διετή
λήψης πτυχίου. Τηλ 697 7825257, email:
info@atzovara.gr.
Ηλεκτρολόγος από βιομηχανία κατασκευής
ηλεκτρικών πινάκων ΣΙΑΦΑΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ως κοστολόγος. Εμπειρία
και προϋπηρεσία, στον ηλεκτρολογικό τομέα
επιθυμητή. Βιογραφικό Fax 2310 752821,
email: sales@siafaras.gr. Υπόψη κας Γαλάνη.
Ηλεκτρολόγος από βιομηχανία κατασκευής
ηλεκτρικών πινάκων ΣΙΑΦΑΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ως Μηχανικός πωλήσεων.
Εμπειρία και προϋπηρεσία, στον ηλεκτρολογικό τομέα επιθυμητή. Βιογραφικό Fax 2310
752821, email: sales@siafaras.gr. Υπόψη
κας Γαλάνη.
Μεταλλειολόγος Μηχανικός ή Μηχανικός
Ορυκτών Πόρων από την Παυλίδης Α.Ε.
Μάρμαρα Γρανίτες, για τη διεύθυνση των
λατομείων στη Βόρειο Ελλάδα και στις Βαλκανικές Χώρες. 5 έτη προϋπηρεσία, σε λατομεία μαρμάρου. Άπταιστα Αγγλικά. Γνώση
βαλκανικής γλώσσας επιθυμητή. Βιογραφικό διεύθυνση Παυλίδης Α.Ε. Μάρμαρα Γρανίτες, Τ.Θ. 99, Τ.Κ. 66100, Δράμα.
Μηχανικός από γραφείο Τηλ 697 7825257,
email: info@atzovaras.gr.
Μηχανικός για ελεύθερη συνεργασία για
εκπόνηση κατασκευαστικών σχεδίων στην
μεταλλικά σπίτια. Βιογραφικό Τηλ 694
6316270, email: skondrasp@yahoo.gr.
Μηχανικός από εταιρεία μεταλλικών κατασκευών στην περιοχή Προέκταση Ευόσμου
Θεσσαλονίκης. Γνώση strucad και k instant.
email: info@kyriazakos.com.gr.
Μηχανικός από κατασκευαστική εταιρεία
αθλητικών οργάνων και παιδικής χαράς,
για το τμήμα πωλήσεων. Γνώση άπταιστων
Αγγλικών, Η/Υ(Ms Office) άδεια οδηγήσεως. Βιογραφικό Fax 23410 64300, email:
parcotek@otenet.gr.
Μηχανικός από τεχνική κατασκευαστική
εταιρεία μεταλλικών κατασκευών. Προμετρήσεις, προκοστολογήσεις, επιμετρήσεις.
Γνώση Αγγλικών, Η/Υ(Ms Office), AutoCAD
3D. Βιογραφικό email: mk.meleton@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 από βιομηχανία ενδυμάτων, ως
Διευθυντής εργοστασίου για το εργοστάσιο
της εταιρείας στην Αλβανία, το οποίο βρίσκεται στην πόλη Bilisht 12 χλμ από το συνοριακό σταθμό της Κρυσταλλοπηγής του Ν.
Φλωρίνης. Διαμονή στην Καστοριά. Γνώση
Αγγλικών, Η/Υ. Fax 210 5727744, Τηλ 210
5705900.
Μηχανολόγος κοπέλα για logistics. Τηλ 697
7229208.
Μηχανολόγος από τεχνική εταιρεία. Γνώση
φωτοβολταϊκών συστημάτων, AutoCAD. Τηλ
2310 543266.
Μηχανολόγος Γνώση νομοθεσίας για Α.ΜΕ.

Α, για ανελκυστήρες και για αναβατόρια . Τηλ
697 6800825.
Μηχανολόγος από εταιρεία πραγματογνωμόνων της Θεσσαλονίκης. Βιογραφικό
email: symbouloi_thess@yahoo.com.
Μηχανολόγος για στελέχωση τεχνικού τμήματος. Γνώση Ιταλικών ή ξένων γλωσσών,
Η/Υ, μεταφορικό μέσο. Τηλ 697 4995499.
Μηχανολόγος από ανώνυμη τεχνική εταιρεία. Εμπειρία σε διυλιστήρια και βιομηχανικά έργα. Γνώση Αγγλικών, Η/Υ. Fax 2310
569822, email: info-tc@semac.gr.
Μηχανολόγος για θέματα Υγιεινής και
Ασφάλειας εργοταξίου. Επιθυμητή η λήψη
πτυχίου. Τηλ 697 7825257, email: info@
atzovara.gr.
Μηχανολόγος για επάνδρωση τμήματος τεχνικής υποστήριξης θέρμανσης. Βιογραφικό Fax 2310 Βιογραφικό Fax 2310 783924,
email: info@mevaconh.gr.
Μηχανολόγος από εταιρεία στη ΒΙ.ΠΕ Σίνδου με εμπειρία σε διαχείριση έργων κινητής τηλεφωνίας Fax 2310 330553, Τηλ 2311
990528, 695 8000034, email: t.martou@
edil.gr.
Μηχανολόγος από ανώνυμη εταιρεία
υδραυλικών ειδών και ειδών θέρμανσης
στην περιοχή Νεοχωρούδας Θεσσαλονίκης.
Fax 2310 781562, Τηλ 2310 785410, email:
thermi56@gmail.com.
Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος άνδρας,
από τεχνική εταιρεία στα Διαβατά. Τηλ 2310
535848.
Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος από εταιρεία
κατασκευής μηχανημάτων για τη θέση του
υπεύθυνου σέρβις. Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση. Βιογραφικό Fax 2310 685971,
email: contact@kavafakis.gr.
Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος. Ηλικία
έως 35 ετών, με προϋπηρεσία σε δημοσία
έργα. Εμπειρία στη σύνταξη προμετρήσεων
επιμετρήσεων λογαριασμών και σχεδιαστικού προγράμματος (AutoCAD). Η κατοχή
εργοληπτικού πτυχίου οποιαδήποτε τάξης
επιθυμητή. Βιογραφικό Fax 2310 681461,
Τηλ 2310 683555, 697 9449992, email:
s.papaioanou@diosa.com.
Πολιτικός Μηχανικός 10 έτη εμπειρία. Γνώση Αραβικών ή Αγγλικών. Τηλ 2310 889010.
Πολιτικός Μηχανικός νέος για εσωτερικός
για συνεργάτης. Τηλ 2310 279100 – 112.
Πολιτικός Μηχανικός νέα δομοστατικός ή
συγκοινωνιακής κατεύθυνσης από γραφείο
μελετών Βιογραφικό Fax 2310 488048.
Πολιτικός Μηχανικός από ανώνυμη τεχνική εταιρεία, εμπειρία σε έργα αποχέτευσης
(ΜΕΚ Γ’) στην Κύπρο. Βιογραφικό Fax 2310
829990.
Πολιτικός Μηχανικός από τεχνική εταιρεία
με έδρα τη Θεσσαλονίκη, για έκδοση οικοδομικών αδειών και επίβλεψη μεταλλικών
κτιρίων. Τηλ 690 9214049.
Πολιτικός Μηχανικός για θέματα Υγιεινής
και Ασφάλειας εργοταξίου. Επιθυμητή λήψη
πτυχίου. Τηλ 697 7825257, email: info@
atzovara.gr.
Πολιτικός Μηχανικός, για εργασία εργοταξίου σε οικοδομές και δημοσία έργα Βιογραφικό Fax 2310 888011, email: ikoukoumas@
yahoo.gr.
Πολιτικός Μηχανικός από τεχνική εταιρεία με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Εργοταξιακή
εμπειρία για εργασία εντός και εκτός Ν.
Θεσσαλονίκης. Fax 2310 428680, Τηλ 2310
402033, email: hvlahou@diastasicon.gr.
Πολιτικός Μηχανικός για κατασκευή και
επίβλεψη ιδιαίτερα απαιτητικού έργου στην
περιοχή της Γεωργιούπολης των Χανίων. Βιογραφικό Τηλ 28210 90080, email: dimou@
morifigroup.com. Υπόψη κα Δήμου.
Πολιτικός Μηχανικός ή Αρχιτέκτων για συνεργασία, δημόσια έργα. Τηλ. 2310 210141,
698 0485515.

Πολιτικός Μηχανικός ή Αρχιτέκτων νέος,
από τεχνική εταιρεία, για την κατασκευή
αναστηλωτικών έργων στο Άγιο Όρος. Βιογραφικό email: gkas76@yahoo.gr.
Πολιτικός Μηχανικός ή Τοπογράφος Μηχανικός από μελετητική εταιρεία με αντικείμενο μελέτες οδοποιίας και υδραυλικών
έργων. Τηλ 697 7409521, 693 2253581.
Τοπογράφος Μηχανικός από μελετητική
εταιρεία με αντικείμενο μελέτες κτηματολογίου. Τηλ 697 7409521, 693 2253581.
Τοπογράφος Μηχανικός από ανώνυμη τεχνική εταιρεία, 3 έτη εμπειρία σε έργα αποχέτευσης στην Κύπρο. Βιογραφικό Fax 2310
829990.
Τοπογράφος Μηχανικός από τεχνική εταιρεία για εργασία πεδίου (εργοτάξια σε όλη
την Ελλάδα). 2έτη εμπειρία. Γνώση Geo Calc,
άδεια οδηγήσεως. Βιογραφικό Fax 2310
334499, email: sidirodromika@tee.gr.
Τοπογράφος Μηχανικός από γραφείο μελετών ΕΚΚΕΝΤΡΟΝ Ε.Ε., για εργασία υπαίθρου / γραφείου. 0 - 5έτη εμπειρία στην εκπόνηση τοπογραφικών μελετών – μετρήσεων
υπαίθρου, χειρισμού γεωδαιτικών σταθμών,
χωροβατών και GPS. Γνώση σχεδιαστικών
τοπογραφικών προγραμμάτων. Βιογραφικό
Fax 2310 488578, email: ekkentron@tee.gr.
Χημικός Μηχανικός για στελέχωση εταιρείας, με πτυχίο ΜΕΚ Γ’ ή Β’, από τεχνική εταιρεία. Fax 23730 65380, Τηλ. 23730 65440,
email: gmaktris@elkat.gr.
Χημικός Μηχανικός από εταιρεία υψηλής
τεχνολογίας Cperi Solution. Γνώση άπταιστων Αγγλικών, εκπληρωμένες στρατιωτικές
υποχρεώσεις. Βιογραφικό Fax 2310 383019,
email: ikarra@certh.gr.
Χημικός Μηχανικός από εξειδικευμένη
εταιρεία παραγωγής και εμπορίας χημικών
προϊόντων με έδρα ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου, με εργαστηριακή εμπειρία. Βιογραφικό Fax 2310
797488, Τηλ 2310 799333, email: info@ feritri.gr. Υπόψη κας Ασλανίδου.

Β. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Αρχιτέκτων με πτυχίο ΜΕΚ Γ’ οικοδομικά
και Β’ πρασίνου, ΓΙΑ στελέχωση εταιρείας,.
Τηλ 697 6126326.
Αρχιτέκτων Γνώση ArchiCAD, Artiantis και
Photoshop, για συνεργασία σε αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς. Τηλ 2310 414650, 693
7166499.
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 4494436.
Αρχιτέκτων με εμπειρία στη έκδοση οικοδομικών αδειών, ευχέρεια στην σύνθεση.
Γνώση Γ.Ο.Κ., προγραμμάτων σχεδιασμού 2d
-3d φωτορεαλιστικής απεικόνισης, για εξωτερική συνεργασία με εργολάβους τεχνικές
εταιρείες και μελετητικά γραφεία. Τηλ 2310
325445, 697 3837826, email: matrymo8@
otenet.gr.
Αρχιτέκτων μέλος ΤΕΕ 2007, με ευχέρεια
στις τρισδιάστατες φωτορεαλιστικές απεικονίσεις, παραγωγή πινακίδων εργοταξίου,
video-animation, σχέδια αρχιτεκτονικών
μελετών και αρχιτεκτονικής τοπίου. Γνώση Αγγλικών, Γερμανικών, Η/Υ(Ms Office),
AutoCAD 2010, 3ds Max Design 2010,
Adobe Photoshop CS4, για εξωτερική
συνεργασία με αρχιτεκτονικά, μελετητικά
γραφεία, μηχανικούς, εργολάβους, τεχνι-

κές - κατασκευαστικές εταιρίες. Τηλ 694
8748424, email: marianna.antoniadou@
gmail.com.
Ηλεκτρολόγος και Μηχανικός Η/Υ μέλος
ΤΕΕ 2005, 2,5 έτη 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.
Μηχανικός με ΜΕΚ Δ’ οικοδομικά, οδοποιία, υδραυλικά, ΜΕΚ Β’ λιμενικά, για στελέχωση εταιρείας. Τηλ 697 2425019.
Μηχανικός Περιβάλλοντος με μελετητικό
πτυχίο Α’ τάξης κατηγορία 27 (περιβαλλοντικές μελέτες), για στελέχωση εταιρείας. Τηλ
697 3036907, email: fotis.anastasiadis@
gmail.com.
Μηχανικός Περιβάλλοντος, Msc με τίτλο
¨Υδραυλική Μηχανική¨ ΔΠΘ και “Προστασία
Περιβάλλοντος& Βιώσιμη Ανάπτυξη” ΑΠΘ.
Γνώση άπταιστων Αγγλικών, καλών Ισπανικών, Η/Υ(Ms Office), AutoCAD, AutoMap,
για εργασία σε μελετητικές - κατασκευαστικές εταιρείες. Τηλ. 697 3226508.
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 με εμπειρία στη έκδοση οικοδομικών αδειών, ευχέρεια στην
σύνθεση. Γνώση Γ.Ο.Κ., προγραμμάτων
σχεδιασμού 2d -3d φωτορεαλιστικών απεικονίσεων, για εξωτερική συνεργασία με εργολάβους τεχνικές εταιρείες και μελετητικά
γραφεία. Τηλ 2310 325445, 697 3837826,
email: matrymo8@otenet.gr.
Πολιτικός Μηχανικός με εμπειρία σε δημόσια και ιδιωτικά έργα, στην έκδοση οικοδομικών αδειών. Γνώση Γ.Ο.Κ., προμετρήσεων, προκοστολογήσεων, επιμετρήσεων,
Αγγλικών, Ιταλικών, Η/Υ(MS Office ECDL),
AutoCAD 2004, Architect, Cadware, ΤΕΚΤΟΝ, FESPA, STATICS, για συνεργασία με
μελετητικά, τεχνικά γραφεία ή κατασκευαστικές εταιρείες. Τηλ. 693 9357055.
Πολιτικός Μηχανικός μέλος ΤΕΕ 2006,
Δομοστατικός, με Μεταπτυχιακό στην Οργάνωση και Διοίκηση Τεχνικών Έργων. Γνώση
Αγγλικών, μέτριων Γερμανικών, Η/Υ(Ms
Office), AutoCAD, Primavera, εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις, για εργασία
ή για συνεργασία με τεχνική εταιρεία ,κατασκευαστική ή μελετητική ιδιωτικών και
δημοσίων έργων. Τηλ 697 3524359, email:
etezias@teemail.gr.
Τοπογράφος Μηχανικός με πολυετή εμπειρία, πλήρη εξοπλισμού πεδίου. Γνώση αποτυπώσεων στα πλαίσια μελετών έργων υποδομής. Τηλ 694 3535848.
Τοπογράφος Μηχανικός, 5έτη εμπειρία σε
γραφείο μελετών, εργοτάξιου, αποτυπώσεις, για συνεργασία ή στελέχωση με τεχνικές εταιρείες ή γραφεία. Τηλ. 694 6764040,
e-mail: deus_mithras@yahoo.com.
Τοπογράφος Μηχανικός με πολυετή εμπειρία και τοπογραφικό εξοπλισμό, για συνεργασία με μελετητές και κατασκευαστές
ιδιωτικών και δημοσίων έργων στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης. Τηλ 2311
249930, 694 6377638, email: kalopetr@
hotmail.com.

23/383
ΤΕΥΧΟΣ

15 OKTΩBPIOY 2009

MO§π™ ∫À∫§√º√ƒ∏™∂

Û‡Á¯ÚÔÓÂ˜
ÂÏÏËÓÈÎ¤˜
Î·ÙÔÈÎ›Â˜
∂ÈÌ¤ÏÂÈ· ¡π∫√™ ∫∞§√°∏ƒ√À
¡¤· ¤Î‰ÔÛË 2010

MÈ· ‰È·‰ÚÔÌ‹ ÛÙË Û‡Á¯ÚÔÓË ÂÏÏËÓÈÎ‹ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎ‹
Ì¤Û· ·ﬁ Ù· ¤ÚÁ· ÂÈÊ·ÓÒÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ·Ú¯ÈÙÂÎÙﬁÓˆÓ.
ñ ªÂ ÂÈÛ·ÁˆÁÈÎﬁ ÛËÌÂ›ˆÌ·
ñ ªÂ Û¯¤‰È· (Î·Ùﬁ„ÂÈ˜-ﬁ„ÂÈ˜)
ñ ªÂ Ïo‡ÛÈÔ ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈÎﬁ ˘ÏÈÎﬁ ÌﬁÓÔ
¢È·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ ‚È‚Ï›Ô˘: 21x29 cm, ™ÂÏ.: 512
50 €

+¢øƒ√

‚È‚Ï›Ô ·Í›·˜ 25 €!

ÂÈÏ¤ÍÙÂ ÙÔ ‰ÒÚÔ ·Ó¿ÌÂÛ· ·ﬁ ÙÔ˘˜ Ù›ÙÏÔ˘˜:
·) ™‡ÁxÚÔÓÔÈ ∞ÌÂÚÈÎ·ÓÔ› ∞Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓÂ˜
‚) ™‡ÁxÚÔÓÔÈ ∞ÛÈ¿ÙÂ˜ ∞Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓÂ˜

¶ÂÚÈËÁËıÂ›ÙÂ ÛÙËÓ ÏËıÒÚ· Ù›ÙÏˆÓ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎ‹˜
ÙˆÓ ÂÎ‰ﬁÛÂÒÓ Ì·˜ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰·:

www.malliaris.gr

°È· ·Ú·ÁÁÂÏ›Â˜: 2310 277113, 2310640755-6 ‹ info@malliaris.gr www.malliaris.gr
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΤΕΥΧΟΣ

03

n Ο Ι. Καποδίστριας το μητροπολιτικό πάρκο και η Ζώνη
Καινοτομίας

04

n Προτάσεις ΤΕΕ/ΤΚΜ για την
εξωτερική περιφερειακή

05

n Διευκρινίσεις ΥΠΑΝ για
ενεργειακούς επιθεωρητές

06

n Επαγγελματικά
n Πραγματογνώμονες ΤΕΕ/ΤΚΜ

07

n«
 Έξυπνη ενέργεια» μέσα
από τα πολυτεχνεία της
Ευρώπης
nΑ
 λέκος Τσόκος
nΔ
 ιόρθωση σε βιογραφικό
υποψήφιας βουλευτή

09

nΑ
 ιωρούμενα σωματίδια
στην ευρύτερη περιοχή της
Θεσσαλονίκης

10

nE
 νδιαφέρουν

12-13

nΠ
 όλη για αυτοκίνητα ή
πόλη για ανθρώπους

14

nΚ
 αταγραφή μοναστηριών
και μονυδρίων από το ΤΕΕ
Μαγνησίας

15

n Ωράριο γραφείων
κτηματογράφησης

16

n Με μια ματιά

18

n Συλλογικά - Παραταξιακά

19

n Λούντβιχ Βίτγκενστάιν:

φιλόσοφος, μηχανικός, πολεμιστής
και... κηπουρός

20

n Δημήτρης Τερζίδης

Υποβαθμίζει την περιοχή η
κατάργηση στρατοπέδων

21

n Οι δικές σας φωτογραφίες
στη Photobiennale
n Προκήρυξη για τριάντα
μεταπτυχιακούς φοιτητές
n Ελληνίδα μηχανικός στο
Ensa Paris

nΕ
 ρευνητικές θέσεις στο
n 285 μηχανικοί στα νέα
εργαστήριο τεχνητής
σεμινάρια στους έξι
n Ζητείται
νοημοσύνης ΑΠΘ
νομούς
n«
 Αστικές Μονοκατοικίες 2»
n Γνωμοδοτήσεις για έξι ΓΠΣ n «
 Εφαρμοσμένη
και ΣΧΟΟΑΠ
τοπογραφία»
n Παρουσίαση βιβλίου

22

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

