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Τα νέα τηλέφωνα του ΤΕΕ/ΤΚΜ έχουν κοινό πρόθεμα 2310-883 και 
ακολουθούν τα επόμενα τρία ψηφία κάθε τμήματος.

EDITORIAL

Υπάρχει μια πόλη στον κόσμο, όπου τέσσερις στους δέκα κατοίκους πη-
γαίνουν στη δουλειά με το ποδήλατο, χρησιμοποιώντας ποδηλατοδρόμους 
μήκους …300 χλμ (κάτι παραπάνω από τη διαδρομή Θεσσαλονίκη-Λαμία 
δηλαδή). 
Όπου ο ήλιος δεν είναι πολύ γενναιόδωρος (αφού την τιμά κατά μέσο όρο 
μία –ναι, μία- ώρα το Δεκέμβριο), αλλά ο αέρας εμφανίζεται πιο …συ-
νεργάσιμος, με αποτέλεσμα το 20% του ηλεκτρισμού να προέρχεται από 
αιολική ενέργεια. 
Σ’ αυτή την ίδια πόλη, λειτουργεί ένα εμπορικό λιμάνι (άλλωστε αυτό ση-
μαίνει και το όνομά της στη γλώσσα των κατοίκων της), στα νερά του οποί-
ου μπορείς κάλλιστα να κολυμπήσεις… Μόνο το 3% των αποβλήτων της 
καταλήγει σε χωματερές.
Η πόλη -που μεταξύ άλλων είναι και πατρίδα του πρώτου κινούμενου σπι-
τιού, το οποίο κινείται με αιολική και ηλιακή ενέργεια- είναι η Κοπεγχάγη. 
Οι άρχοντές της -που ήδη έχουν μειώσει κατά 25% τις εκπομπές CO2 από 
το 1990 μέχρι σήμερα- δε σταματούν εδώ. 
Έχουν βάλει στόχο: μέχρι το 2015, λένε, όλες οι τροφές στην πόλη θα πρέ-
πει να είναι οργανικές και ο μέσος πολίτης δε θα χρειάζεται πάνω από 15 
λεπτά περπάτημα για να φτάσει σε κάποιο πάρκο ή ελεύθερο χώρο…
Ε ναι, λοιπόν, η Κοπεγχάγη δικαιούται να φιλοξενήσει την πιο σημαντική 
διάσκεψη για το μέλλον του πλανήτη, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 7-
18 Δεκεμβρίου. Τη διάσκεψη του ΟΗΕ για τις κλιματικές αλλαγές. 
Σίγουρα, δεν είναι η τέλεια πόλη –για παράδειγμα το πρόβλημα των ναρ-
κωτικών μαίνεται, ενώ παραμένει ένα από τα ακριβότερα αστικά κέντρα 
παγκοσμίως. Αλλά το βέβαιο είναι ότι ήδη έχει κάνει πολλά και διοικείται 
από ανθρώπους με έξυπνες ιδέες. 
Στη διάσκεψη της Κοπεγχάγης, μαθαίνουμε από την ιστοσελίδα της 
Greenpeace, θα διατίθεται μόνο νερό της βρύσης (όχι εμφιαλωμένο) και 
το 65% του φαγητού θα είναι είτε βιολογικό είτε προερχόμενο από καλλι-
έργειες με σωστές πρακτικές για την ευημερία των καλλιεργητών («fair 
trade»).

Η Κοπεγχάγη, λοιπόν, απέχει πολύ από την Ελλάδα –και δε μιλάμε για 
χιλιόμετρα. Αυτό που μπορούμε να ευχηθούμε εμείς είναι η Σύνοδος να 
μην καταλήξει ένα ακόμη Κιότο (ήδη άρχισαν τα σενάρια ότι οι διεθνείς 
συμφωνίες για την εμπορία δικαιωμάτων άνθρακα στη δανέζικη πρωτεύ-
ουσα θα προκαλέσουν όργιο οργανωμένων εγκλημάτων σε αυτό το πεδίο, 
από όσους επιθυμούν να ρυπαίνουν ανενόχλητοι…).
Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα, εξέφρασε την ελπίδα πως «η 
σύνοδος του ΟΗΕ για τις κλιματικές αλλαγές στην Κοπεγχάγη θα καταλή-
ξει σε μια σημαντική συμφωνία» και πρόσθεσε πως «αν όλες οι χώρες 
θεωρήσουν ότι η σύνοδος είναι μια μοναδική ευκαιρία, θα μπορέσουμε να 
καταλήξουμε σε μια σημαντική συμφωνία». Συμπλήρωσε, ωστόσο, ότι δε 
θα λυθούν όλα τα προβλήματα.
Οι ΗΠΑ εκπέμπουν ετησίως περί τα 5,41 δισεκατομμύρια τόνους CO2 -
σχεδόν το ένα τέταρτο των συνολικών εκπομπών παγκοσμίως. Η προσή-
λωσή τους, λοιπόν, σε «πράσινους» στόχους, έχει αυξημένη βαρύτητα 
–αλλά δεν την είδαμε  στην περίπτωση του Πρωτοκόλλου του Κιότο. Για 
να μην πούμε για την επίσης …βαρέως ρυπαίνουσα Κίνα, που στις αρχές 
Νοεμβρίου ο πρωθυπουργός της, Ουέν Τζιαμπάο, έσπευσε να διαμηνύσει 
ότι το Πεκίνο λέει “όχι” σε διεύρυνση του “Κιότο” στην Κοπεγχάγη.
Το ΤΕΕ/ΤΚΜ έχει επανειλημμένα καταθέσει προτάσεις για το περιβάλλον 
και την πράσινη οικονομία. Έχει πολλές φορές επισημάνει ότι οι Έλληνες 
μηχανικοί μπορούν να στραφούν με επιτυχία σε ειδικότητες και θέσεις 
εργασίας που εξυπηρετούν την πράσινη ανάπτυξη. Έχει προτείνει στην 
πολιτεία τη μετατόπιση του «κέντρου βάρους» προς νέα προϊόντα υψηλής 
προστιθέμενης αξίας και χαμηλού ενεργειακού και γενικότερα περιβαλ-
λοντικού αποτυπώματος και τη στήριξη των δραστηριοτήτων που θα τα 
παράξουν.
Το θέμα δεν είναι μόνο ηθικό, δεοντολογικό ή περιβαλλοντικό. Είναι θέμα 
αναπτυξιακό, βαθύτατα πολιτικό και επιβίωσης για τον κλάδο. Εν αναμονή 
καλύτερων ημερών, προτείνουμε, τεκμηριώνουμε και ελπίζουμε. Ίσως με 
τις σωστές επιλογές από όλες τις πλευρές, η Κοπεγχάγη να έρθει κάποτε 
πιο κοντά.

Η Κοπεγχάγη απέχει πολύ από την Ελλάδα…

πηγή φωτό: panoramio.com
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 
ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ 
ΣΤΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ
Aπόφαση αντιπροσωπείας ΤΕΕ/ΤΚΜ

Οικονομικά, κοινωνικά και διαρθρωτικά μέτρα για την αναστροφή των επι-
πτώσεων της οικονομικής κρίσης και για την προστασία του κλάδου των 
μηχανικών και των κατασκευών, προτείνει η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ/ΤΚΜ. 
Το σχετικό κείμενο εγκρίθηκε ομόφωνα από το σώμα, στο πλαίσιο συνεδρί-
ασής του, στις 4 Νοεμβρίου.
Τα προτεινόμενα οικονομικά μέτρα εμπεριέχουν λύσεις για την ορθολογική 
και στοχευμένη κατανομή χρηματοδοτήσεων και για επιδοτήσεις αναπτυξι-
ακών προγραμμάτων. 
Μεταξύ άλλων, προτείνονται η ενίσχυση και αναδιάρθρωση του ΠΔΕ, η 
αξιοποίηση της απόφασης της ΕΕ για έναρξη έργων ενταγμένων στο ΕΣΠΑ 
2007-2013, με μεταφορά στο μέλλον της καταβολής της εθνικής συμμετο-
χής και η διασφάλιση της διάθεσης κονδυλίων για την ενίσχυση της πραγ-
ματικής αγοράς και όχι των αποθεματικών των τραπεζών.
Τα κοινωνικά μέτρα αφορούν σε διαρθρωτικές αλλαγές ή νέες νομοθετικές 
ρυθμίσεις, που θα έχουν θετικό αντίκτυπο όχι μόνο στον κλάδο των μηχα-
νικών, αλλά και στην κοινωνία γενικότερα. Στο πλαίσιο αυτό, το ΤΕΕ/ΤΚΜ 
εισηγείται –μεταξύ άλλων- τη δυνατότητα συνυπολογισμού του πιστωτικού 
ΦΠΑ μεταξύ των έργων της ίδιας επιχείρησης, την επιδότηση των επιτοκί-
ων δανεισμού για πρώτη κατοικία, την αναπροσαρμογή των αντικειμενικών 
αξιών των ακινήτων, τη θεσμοθέτηση μηχανισμών για την άμεση εξόφληση 
των οφειλών του δημοσίου και την ένταξη άνεργων μηχανικών στα προ-
γράμματα του ΟΑΕΔ.
Τα διαρθρωτικά μέτρα, τέλος, περιλαμβάνουν προτάσεις σχετικές με το 
χώρο των δημόσιων έργων και υπηρεσιών και την αναβάθμιση του τεχνικού 
δυναμικού της Ελλάδας (π.χ., θεσμοθέτηση ΜΗ.Κ.Ι.Ε βάσει των βελτιωτι-
κών προτάσεων, που κατέθεσε το ΤΕΕ/ΤΚΜ, αναμόρφωση της νομοθεσίας 
περί ΣΔΙΤ και εφαρμογή της πιστοποίησης των τεχνικών επαγγελμάτων). 
Αναλυτικότερα, το πλήρες κείμενο, που ενέκρινε η «Α» είναι το εξής: 
«Η κρίση στο χώρο των Μηχανικών δεν είναι σημερινό φαινόμενο. Μετά 
την κορύφωση της ανάπτυξης του κλάδου με τα Ολυμπιακά Έργα και την 
απορρόφηση των πόρων από τα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης, ακολούθησε 
η ύφεση, που επιδεινώθηκε με την εμφάνιση των επιπτώσεων της παγκό-
σμιας οικονομικής κρίσης.
Το Τ.Ε.Ε., έστω και καθυστερημένα, οφείλει να αναλύσει τα αίτια του προ-
βλήματος, να αποτυπώσει τις άμεσες και τις δευτερογενείς επιπτώσεις του, 
να προτείνει ρεαλιστικές και εφαρμόσιμες λύσεις αντιμετώπισης.  Οφείλει 
να ασκήσει πιέσεις προς την κεντρική Διοίκηση για την υλοποίηση θεσμι-
κών αλλαγών και ολοκληρωμένων πολιτικών διαμόρφωσης νέου τοπίου, 
στο πλαίσιο ενός νέου αναπτυξιακού μοντέλου, που θα βελτιώσει το περι-
βάλλον δραστηριοποίησης των Μηχανικών, όλων των ειδικοτήτων και όλων 
των τομέων παραγωγής τεχνικού έργου.

n  1. Καταγραφή των αιτιών του προβλήματος
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η παγκόσμια οικονομική κρίση έχει οξύνει τα 
προβλήματα της υποαπασχόλησης και της ανεργίας των Μηχανικών. Ωστό-
σο, στη χώρα μας, η κρίση στο επάγγελμα εμφανίστηκε τουλάχιστον εδώ και 
τέσσερα χρόνια, προερχόμενη από τις εγγενείς αδυναμίες της ελληνικής 
Οικονομίας, αλλά και από τις οικονομικές πολιτικές ή τις αναπτυξιακές επι-
λογές, που ακολουθήθηκαν από τις εκάστοτε Κυβερνήσεις. Είναι σαφές, επί-
σης, ότι η κρίση αυτή έχει αγγίξει όλες τις ειδικότητες των Μηχανικών (πιθανόν 
με διαφορετική έκταση και ένταση κατά ειδικότητα) και όλους τους τομείς απα-
σχόλησης αυτών (μελετητές, κατασκευαστές, έμποροι, επιχειρηματίες, μισθω-
τοί κ.λ.π.), χωρίς διάκριση στον τόπο δραστηριοποίησης αυτών (μεγάλα αστικά 
κέντρα-περιφέρεια).
Στον τομέα των δημοσίων έργων, ως αίτια των προβλημάτων καταγράφο-
νται η σταδιακή μείωση του Π.Δ.Ε., η επιλογή του μηχανισμού των Σ.Δ.Ι.Τ. 
(που ουσιαστικά έχουν μείνει στα χαρτιά, παγώνοντας ωστόσο την προώθη-
ση των έργων που αποφασίστηκε να ενταχθούν σ’ αυτόν), η καθυστέρηση 
της διάθεσης και απορρόφησης των κονδυλίων του Ε.Σ.Π.Α., εξαιτίας της 
ανεπαρκούς προετοιμασίας της κεντρικής Διοίκησης και της Αυτοδιοίκη-
σης, η μείωση των χρηματοδοτήσεων προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση και οι 
δυσχέρειες στην εφαρμογή του νέου θεσμικού πλαισίου ανάθεσης μελετών 
και παροχής υπηρεσιών.
Στον ιδιωτικό τομέα, οι αιτίες προσδιορίζονται στη συνεχή αποβιομηχάνιση 
της χώρας, στα προβλήματα δυσλειτουργίας του Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε. στον αιφνιδι-
αστικό και άδικο τρόπο εφαρμογής του Φ.Π.Α. στην οικοδομή, που δημιούρ-
γησε στρεβλή εικόνα στην αγορά, στον μη ορθολογικό τρόπο αύξησης των 
αντικειμενικών αξιών των κτιρίων, αλλά και στην αδυναμία της κεντρικής 
Διοίκησης να ελέγξει το κόστος της γης, με συνέπεια το αυξημένο κόστος 
του τελικού προϊόντος.

Όλα τα παραπάνω διαμορφώνουν μία κατάσταση με επιπτώσεις σε όλο το 
φάσμα της παραγωγής των δημόσιων και ιδιωτικών έργων, δηλαδή στις 
μελέτες και στις κατασκευές, αλλά και στην παραγωγή πρώτων υλών, που 
προορίζονται για τον κατασκευαστικό τομέα, καθώς και στο δευτερογενή 
τομέα, δηλαδή στη βιομηχανία και βιοτεχνία των δομικών υλικών.
 
n  2. Προτάσεις
Οι προτάσεις του Τ.Ε.Ε. για την αναστροφή της κατάστασης και την προστα-
σία του κλάδου οφείλουν να είναι ρεαλιστικές και εφαρμόσιμες, να προ-
σεγγίζουν και να αντιμετωπίζουν τα προβλήματα του συνόλου των Μηχα-
νικών, με έμφαση στις περισσότερο πληττόμενες ομάδες (νέοι Μηχανικοί, 
ειδικότητες χωρίς θεσμοθετημένα επαγγελματικά δικαιώματα κ.λ.π.), και 
να αναδεικνύουν τον κοινωνικό τους χαρακτήρα, ώστε να γίνουν αποδεκτές 
εύκολα και ομαλά, χωρίς πολιτικές και κοινωνικές αντιδράσεις, δεδομένου 
ότι η παραγωγή τεχνικού έργου, δημόσιου ή ιδιωτικού, απευθύνεται στο σύ-
νολο της κοινωνίας.
Τα μέτρα, που προτείνονται παρακάτω, διακρίνονται σε οικονομικά, κοινωνι-
κά και διαρθρωτικά. Για κάθε κατηγορία παρουσιάζονται, αρχικά, μέτρα που 
μπορούν να εφαρμοστούν άμεσα και, στη συνέχεια, μέτρα μεσο-μακροπρό-
θεσμης εφαρμογής.

2.1 Οικονομικά μέτρα
Τα οικονομικά μέτρα αφορούν στην ορθολογική και στοχευμένη κατανομή 
των χρηματοδοτήσεων, καθώς και σε επιδοτήσεις αναπτυξιακών προγραμ-
μάτων, που σχετίζονται με τη βιώσιμη διαχείριση του περιβάλλοντος και 
την απασχόληση.
α. Άμεση εφαρμογή
• Ενίσχυση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και αναδιάρθρωση 
αυτού, με στόχο την αύξηση των χρηματοδοτήσεων σε αναπτυξιακά περι-
φερειακά έργα και έργα κοινωνικής υποδομής (εκσυγχρονισμός, επέκταση, 
κατασκευή δικτύων υποδομών, προώθηση υποδομών υγείας, πρόνοιας και 
εκπαίδευσης, καθώς και έργων αστικών αναπλάσεων και βελτίωσης της 
καθημερινότητας του πολίτη).
• Αξιοποίηση της Απόφασης της Ε.Ε. για έναρξη έργων ενταγμένων στο 
Ε.Σ.Π.Α., με μεταφορά στο μέλλον της καταβολής της εθνικής συμμετοχής, 
ώστε να εξοικονομηθούν πόροι για την ενίσχυση εθνικών χρηματοδοτικών 
Προγραμμάτων στην περιφέρεια.
• Διασφάλιση της διάθεσης των κονδυλίων για την πραγματική ενίσχυση 
της ρευστότητας της αγοράς και όχι για την ενίσχυση των αποθεματικών 
των Τραπεζών.
• Τροποποίηση των προϋποθέσεων υπαγωγής των τεχνικών επιχειρήσεων 
στο χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε., με αλλαγή των προϋπο-
θέσεων ένταξης (έμφαση στα ποιοτικά στοιχεία της επιχείρησης).
β. Μεσο-μακροπρόθεσμα μέτρα
• Προώθηση και στήριξη προγραμμάτων για εφαρμογή νέων, φιλικών προς 
το περιβάλλον, υλικών και μεθόδων κατασκευής ή χρησιμοποίησης ήπιων 
μορφών ενέργειας σε νέα κτίρια (βιοκλιματικά κτίρια, εγκατάσταση φωτο-
βολταϊκών κ.λ.π.) και οικονομική ενίσχυση ή φορολογική απαλλαγή των 
ιδιοκτητών για την αναβάθμιση των υφιστάμενων.
• Ενίσχυση και στήριξη της απασχόλησης, με επιδότηση θέσεων εργασίας 
σε γραφεία μελετών, κατασκευαστικές εταιρείες και Ο.Τ.Α.

2.2 Κοινωνικά μέτρα
Τα μέτρα κοινωνικού χαρακτήρια αφορούν σε διορθωτικές ή νέες νομοθε-
τικές ρυθμίσεις, που θα έχουν θετικό αντίκτυπο, όχι μόνο στον κλάδο των 
Μηχανικών, αλλά και στην κοινωνία γενικότερα.
α. Άμεσα μέτρα
• Εναρμόνιση του καθεστώτος εφαρμογής του Φ.Π.Α. στην οικοδομή, όπως 
και στις υπόλοιπες επιχειρήσεις. Δυνατότητα συνυπολογισμού του πιστωτι-
κού Φ.Π.Α. μεταξύ των έργων της ίδιας επιχείρησης.
• Επιδότηση των επιτοκίων δανεισμού για αγορά πρώτης κατοικίας, με 
έλεγχο των Τραπεζών, ώστε η επιδότηση να αποβαίνει προς όφελος των 
δανειοληπτών.
• Αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων, καθώς και του 
τρόπου προσδιορισμού τους, με την προϋπόθεση δραστικής μείωσης των 
διαφόρων συντελεστών επιβάρυνσης (π.χ. φόρου μεταβίβασης).
• Θεσμοθέτηση μηχανισμών για την άμεση εξόφληση των οφειλών του 
δημοσίου, των Ο.Τ.Α. και των Οργανισμών του ευρύτερου δημόσιου τομέα 
προς τους μελετητές και κατασκευαστές.
• Ένταξη στα Προγράμματα ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ. των άνεργων Μηχανικών.

Το ΤΕΕ/ΤΚΜ θεωρεί 
ότι η παρούσα πολιτική 

συγκυρία είναι ιδιαίτερα 
ευνοϊκή για την προώθη-

ση των προτάσεών του, 
καθώς αυτές εμπίπτουν 
πλήρως στις στοχεύσεις 

για υιοθέτηση ενός 
διαφορετικού μοντέλου 

ανάπτυξης
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Η 14η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 
ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ 
ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΚΜ 
 

Ομόφωνα ψηφίστηκε από το σώμα της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ/ΤΚΜ, στη 
συνεδρίαση της 4ης Νοεμβρίου, το τελικό κείμενο για τις επιπτώσεις της 
οικονομικής κρίσης στο επάγγελμα του μηχανικού. Παράλληλα, το σώμα 
άναψε ομόφωνα το «πράσινο φως» για την τροποποίηση του οικονομικού 
προϋπολογισμού του 2009. 
Στη διάρκεια της συνεδρίασης, ο πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ, Τάσος Κονακλί-
δης, ενημέρωσε την «Α» για τις δραστηριότητες της διοικούσα επιτροπής. 
Η 14η Τακτική Συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ/ΤΚΜ πραγματοποι-
ήθηκε τη Τετάρτη 4.11.2009 στα γραφεία του Τμήματος, με τα εξής θέματα 
ημερήσιας διάταξης: 1. Ανακοινώσεις του Προεδρείου της Αντιπροσωπείας, 
2. Ενημέρωση της Αντιπροσωπείας για τις δραστηριότητες της Δ.Ε: Συζήτηση, 
3. Έλεγχος – Ερωτήσεις – Επερωτήσεις προς τη Δ.Ε., 4. Τροποποίηση προϋ-
πολογισμού οικονομικού έτους 2009, 5. Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρί-
σης στο επάγγελμα του μηχανικού.
Αναλυτικότερα, ανά θέμα ημερησίας διάταξης διημείφθησαν τα εξής:
Θέμα 1ο: Ανακοινώσεις του Προεδρείου της Αντιπροσωπείας
Ο πρόεδρος της «Α» συν. Κυριάκος Μουρατίδης ενημερώνει το σώμα για 
την αντικατάσταση του μέλους της  Άγγελου Πουσκούρη Αγρ.Τ.-Μ. από το 
συν. Βασίλη Ακριτίδη Α.Μ. και ενημερώνει  ότι οι επόμενες τακτικές συνε-
δριάσεις της «Α» θα γίνουν στις 11.01.2010 και 15.03.2010.
Θέμα 2ο& 3ο: Ενημέρωση της Αντιπροσωπείας για τις δραστηριότητες της 
Δ.Ε. & έλεγχος- ερωτήσεις – επερωτήσεις προς τη Δ.Ε.
Ο Πρόεδρος της Δ.Ε. συν. Κονακλίδης ενημέρωσε το σώμα μεταξύ άλλων 
και για τα εξής θέματα:
3 Σεμινάρια μικρής διάρκειας
3 Ενημέρωση από παρουσίαση της πρότασης του ΤΕΕ/ΤΚΜ για ΣΔΙΤ στην 
Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ.
3 Ενημέρωση από διημερίδα που διοργανώθηκε από το ΤΕΕ  για το Ν. 
3316
3 Ενημέρωση για επιστολή Υπουργού Περιβάλλοντος για προαγγγελία ανα-
στολής εφαρμογής διατάξεων περί τακτοποίησης ημιυπαίθριων
3 Ενημέρωση για επιστολή Υπουργού Οικονομίας με την οποία ζητά τη γνω-
στοποίηση θέσεων ΤΕΕ σε διάφορα ζητήματα
Θέμα 4ο: Τροποποίηση οικονομικού 
Εγκρίνεται ομόφωνα η τροποποίηση του οικονομικού προϋπολογισμού του 
2009
Θέμα 5ο: Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στο επάγγελμα του μηχα-
νικού
Κατατέθηκε, όπως είχε αποφασισθεί στην τελευταία «Α», το τελικό κείμενο, 
με θέμα: οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στο επάγγελμα του μηχανι-
κού, το οποίο παρουσιάστηκε, μετά από πρόσκληση του προέδρου της «Α» 
από τη συν. Μίχου Σουλτάνα και ψηφίστηκε ομόφωνα από το σώμα (βλ.ξε-
χωριστό ρεπορτάζ).
Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες από το Ν. Θεσσαλονίκης οι: Αικατερινά-
ρης Νικόλαος, Ακριτίδης Βασίλης, Γάγαλης Γιώργος, Δαρδαμάνης Γιάννης, 
Ευσταθίου Ευστάθιος,  Ζαχαριάδης Φίλιππος, Ζώκας Νικόλαος, Κολοβός 
Σπυρίδων, Κονακλίδης Αναστάσιος, Κωνσταντινίδης Βασίλειος, Κωτούλας 
Λεωνίδας, Λυσαρίδης Κωνσταντίνος, Μάνου Θεοδώρα, Μήτκας Περικλής, 
Μήτρου Δημήτριος, Μίχου Σουλτάνα, Μουρατίδης Κυριάκος, Μπίλλιας Πα-
ρίσης, Νικολαϊδης Αλέξανδρος, Παυλούδη Μερσίνα, Πέρκα Θεοπίστη, Περ-
τζινίδου Μαρία, Πεχλιβάνου Αικατερίνη, Πίλτσης Ιωάννης, Πρέντζας Σωτή-
ριος, Σοϊλεμετζίδου Κυριακή, Φάμελλος Σωκράτης,  Φουντουλίδου Ελένη 
και Χριστοφορίδης Αναστάσιος, από το Ν. Ημαθίας οι: Μιχαλιάς Γεώργιος 
& Ουρσουζίδης Γιώργος, από το Ν. Πέλλας Τομόσογλου Κυριάκος από το Ν. 
Πιερίας ο Σινωπίδης Εμμανουήλ, από το Ν. Σερρών οι: Λογοθετίδης Σταύ-
ρος & Φωταρούδης Αλέξανδρος, από το Ν. Χαλκιδικής οι: Αμανατίδης Άν-
θιμος & Κυρίτσης Βασίλειος. 
Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν, από το Ν. Θεσσαλονίκης οι: Βλαχοκώ-
στας Χρίστος, Γεωργόπουλος Νικόλαος, Γούτα Πασχαλίνα, Κουρίδης Χαρί-
των, Κρητικός Πέτρος, Παντελιάδης Παύλος, Πάππα Όλγα, Σιδηροπούλου 
Ευμορφίλη, Χρηστίδου Ερμιόνη, από το Ν. Ημαθίας  ο Παγώνης Ιωάννης, 
Ν. Κιλκίς οι: Αθανασιάδης Θεόδωρος, Αμοιρίδης Ηλίας & Κεμεντσετσίδης 
Παναγιώτης, από το Ν. Πέλλας ο Φωτιάδης Γιώργος, από το Ν. Πιερίας η 
Ζαμάντζα Παναγιώτα & ο Οικονόμου Γεώργιος, από το Ν. Σερρών ο Σταυρό-
πουλος Χριστόδουλος, από το Ν. Χαλκιδικής ο Παυλής Ιωάννης
Δικαιολογημένοι απόντες είναι οι: Λαδόπουλος Σάββας, Λεκίδης Βασίλειος, 
Ράλλη Πηνελόπη, Ρεντζεπέρης Ιωάννης, Ανδρεάδου Παρθένα. n

• ‘Ελεγχος της αγοράς εργασίας ώστε να καταργηθούν οι συμβάσεις έργου 
που υποκρύπτουν εξαρτημένη εργασία. 
• Εφαρμογή των υποχρεώσεων που προβλέπει η νομοθεσία για την απα-
σχόληση μηχανικών στις μονάδες του δευτερογενούς τομέα παραγωγής. 
β. Μεσο-μακροπρόθεσμα μέτρα
• Στήριξη της ποιοτικής αναβάθμισης και οργάνωσης μελετητικών και κα-
τασκευαστικών σχημάτων, μέσω της αντίστοιχης νομοθεσίας οργάνωσης 
αυτών, αλλά και μέσω επιδοτήσεων της επαγγελματικής στέγης, του εξο-
πλισμού, του λογισμικού κ.λ.π.
• Θεσμοθέτηση της περιοδικής συντήρησης όλων των κτιρίων (ιδιωτικών 
και δημοσίων), της αντισεισμικής, ενεργειακής και αισθητικής αναβάθμι-
σης των κατασκευών και οικονομική ενίσχυση της αναστήλωσης των δια-
τηρητέων.
• Ταχύτερη προώθηση του Κτηματολογίου, της εκπόνησης και θεσμοθέτη-
σης των Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων και των Πολεοδομικών Μελετών 
Εφαρμογής.

2.3 Διαρθρωτικά μέτρα
Τα διαρθρωτικά μέτρα αφορούν κυρίως το χώρο των δημοσίων έργων, των 
δημοσίων Υπηρεσιών, αλλά και της οργάνωσης και αναβάθμισης του τεχνι-
κού δυναμικού της χώρας.
α. Άμεσα μέτρα
• Θεσμοθέτηση του ΜΗ.Κ.Ι.Ε., σύμφωνα με τις βελτιωτικές προτάσεις, που 
εισηγήθηκε το Τ.Ε.Ε./Τ.Κ.Μ.
• Αναμόρφωση της νομοθεσίας των Σ.Δ.Ι.Τ. και περιορισμός της εφαρμογής 
του μηχανισμού, σύμφωνα με τις σχετικές προτάσεις του Τ.Ε.Ε./Τ.Κ.Μ
• Επιτάχυνση των διαδικασιών ένταξης έργων και δράσεων στο Ε.Σ.Π.Α. και 
απορρόφησης των κονδυλίων.
• Θεσμοθέτηση της υποχρεωτικής παρουσίας Μηχανικού για τον έλεγχο 
κάθε σύμβασης μεταβίβασης τεχνικού έργου, με προσπάθεια να μην υπάρ-
ξει πρόσθετη επιβάρυνση των συμβαλλομένων. Η υποχρεωτική παρουσία 
του Μηχανικού να συνδυαστεί με την εντοπιότητα.
• Αύξηση της περιόδου ισχύος των μειωμένων εισφορών στο Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. 
για νέους Μηχανικούς, από πέντε σε επτά έτη.
β. Μεσο-μακροπρόθεσμα μέτρα
• Προώθηση της αλλαγής της διαδικασίας έκδοσης της άδειας άσκησης 
επαγγέλματος των Μηχανικών και λοιπών Τεχνικών και θεσμοθέτηση της 
πρότασης του Τ.Ε.Ε. για την Πιστοποίηση των τεχνικών επαγγελμάτων.
• Απλούστευση των διαδικασιών (μόνο μέσω Α.Σ.Ε.Π.) για τη μόνιμη στε-
λέχωση των Τεχνικών Υπηρεσιών των Ο.Τ.Α., των μεγάλων Οργανισμών του 
ευρύτερου Δημόσιου Τομέα και της Μέσης Εκπαίδευσης, με όλες τις ειδι-
κότητες των Μηχανικών.
• Αναμόρφωση των διαδιακασιών αδειοδότησης και ελέγχου ποιότητας των 
κατασκευών, σύμφωνα με τις προτάσεις του ΤΕΕ/ΤΚΜ.
• Αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου για την προώθηση έργων βελτίω-
σης της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, με στόχο την ενίσχυση του 
τομέα των κατασκευών και της βιομηχανίας δομικών υλικών, αλλά και τη 
βελτίωση του περιβάλλοντος. Ενεργοποίηση των θετικών διατάξεων του Ν. 
3661/2008, για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων και την έκδοση πιστο-
ποιητικού.
• Διασφάλιση της διαφάνειας στις διαδικασίες ανάθεσης μελετών και έρ-
γων, μέσω συγκεκριμένων τροποποιήσεων της σχετικής νομοθεσίας, σύμ-
φωνα με τις προτάσεις του Τ.Ε.Ε./Τ.Κ.Μ. και των συλλογικών φορέων των 
Μηχανικών.
• Διάθεση μέρους της αμοιβής του Μηχανικού, που παρίσταται κατά την 
υπογραφή συμβάσεων μεταβίβασης τεχνικών έργων (βλ. προαναφερθείσα 
πρόταση) σε Ταμείο Αρωγής και Αλληλεγγύης Μηχανικών.
Η παρούσα πολιτική συγκυρία θεωρείται ιδιαίτερα ευνοϊκή για την προώ-
θηση των παραπάνω προτάσεων, καθώς αυτές εμπίπτουν πλήρως στις στο-
χεύσεις του κοινωνικού σώματος, δηλαδή στην υιοθέτηση ενός διαφορετι-
κού μοντέλου ανάπτυξης, μέσω της αξιοποίησης και αύξησης του Π.Δ.Ε., 
που θα στοχεύει στη βιώσιμη διαχείριση του περιβάλλοντος, στη δημιουρ-
γία θέσεων εργασίας, στη διασφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων, σε 
ρυθμιστικές παρεμβάσεις της πολιτείας στις αγορές και στη λειτουργία του 
Κράτους με βάση τις αρχές της αξιοκρατίας και της διαφάνειας.
Το Τ.Ε.Ε. οφείλει να αξιοποιήσει την παρούσα συγκυρία, πιέζοντας την Κυ-
βέρνηση για τη λήψη αποφάσεων στις κατευθύνσεις της παρούσας πρότα-
σης. n
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΕΕ/ΤΚΜ
ΜΕ ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΔΕΚΤΗ 
ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ κ. ΚΑΤΣΕΛΗ
 

Άμεσα ανταποκρίθηκε το Τμήμα Κεντρικής Μακε-
δονίας στο αίτημα του ΤΕΕ, να καταθέσει τις από-
ψεις του για τη βελτίωση των οικονομικών συνθη-
κών, ώστε να συνταχθεί συνολική πρόταση προς 
την υπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας. Η κ. Κατσέλη, ζήτησε από το ΤΕΕ τη 
συμμετοχή του στη διαβούλευση, στο πλαίσιο της 
προετοιμασίας σειράς νομοθετημάτων με στόχο 
την αναθέρμανση της οικονομικής δραστηριότη-
τας και την άρση των ασφυκτικών προβλημάτων 
που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις. 
Οι προτάσεις που περιλαμβάνονται στην απόφαση 
της Αντιπροσωπείας αποτέλεσαν τη μία θεματι-
κή ενότητα του κειμένου του Τμήματος, τη σχε-
τική με την υποστήριξη του κλάδου των μηχανι-
κών αλλά και όλης της  σημαντικής οικονομικής 
δραστηριότητας που συναρτάται με το επάγγελμα 
του μηχανικού.  
Στην  άλλη ενότητα καταγράφηκαν τα γενικότερα 
προβλήματα της Περιφέρειας, που δε δημιουρ-
γήθηκαν μεν λόγω της παγκόσμιας κρίσης, αλλά 
επιδεινώθηκαν δραματικά εξ αιτίας της, όπως: 
-Η σταδιακή αφαίμαξη της Κεντρικής Μακεδονί-
ας από το οικονομικό, επιστημονικό και πολιτιστι-
κό της  δυναμικό, το οποίο οδηγείται στο κέντρο 
λόγω της εκεί συσσώρευσης δραστηριοτήτων και 
αντιστοίχως της ανυπαρξίας  ουσιωδών κινήτρων 
για τη συγκράτησή του.
-Η κάμψη της μελετητικής και κατασκευαστικής 
δραστηριότητας,- η οποία δεν είναι σημερινό φαι-
νόμενο αλλά με την παγκόσμια οικονομική κρίση 
τείνει σε πλήρη αναστολή - και οι άμεσες συνέ-
πειές της στη μεταποίηση και στην απασχόληση.
-Η έντονη  αποβιομηχάνιση που πλήττει την περι-
φέρεια, λόγω του κλεισίματος μεγάλων μονάδων 
και της μετεγκατάστασης των επιχειρήσεων εντά-
σεως εργασίας. 
-Η άσκηση της επιχειρηματικότητας με όρους πε-
ρασμένων δεκαετιών: αποφυγή επενδύσεων για 
εκσυγχρονισμό και καινοτομία, γραφειοκρατική 
εφαρμογή των όρων  αειφορίας και ποιότητας και  
στρεβλή χρήση των οικονομικών κινήτρων. 
-Τέλος, το γεγονός ότι  το «άνοιγμα» των  Βαλκα-
νίων αντιμετωπίστηκε από την Πολιτεία καχύπο-
πτα και από το τοπικό  επιχειρηματικό δυναμικό 
ως πεδίο κερδοσκοπίας, οπότε οι μεγάλες δυνα-
τότητες οικονομικής ανάπτυξης και συνεργασίας 
έμειναν ως επί το πλείστον ανεκμετάλλευτες.
Στη συνέχεια,  το ΤΕΕ/ΤΚΜ επανέλαβε τις προτά-
σεις του για την αντιμετώπιση της κρίσης, που κα-
τέθεσε στα υπομνήματα του 2008 και 2009, προς 
τον τότε πρωθυπουργό, κ Κώστα Καραμανλή, με 
αφορμή τα εγκαίνια της ΔΕΘ και οι οποίες συνο-
πτικά αναφέρονταν:
- Στην ανάγκη επίσπευσης του ΕΣΠΑ, απλοποί-
ησης και αποκέντρωσης των δομών ώστε να 
φτάσουν επί τέλους τα κονδύλια στην Κεντρική 
Μακεδονία, μία περιφέρεια με αποδεδειγμένη 
διαχειριστική ικανότητα.
- Στην αύξηση των δημοσίων επενδύσεων, εφό-
σον απαιτούνται οικονομικοί πόροι πολλαπλά-
σιοι του ΕΣΠΑ, σε μία περιφέρεια εκτός στόχου 
σύγκλισης 1 και με τόσες χρονίζουσες και νέες 
ανάγκες όπως ή Κεντρική Μακεδονία. Στο σημείο 
αυτό έγινε και αναφορά στην πλήρη και τεκμηρι-
ωμένη πρόταση για την ορθολογική αξιοποίηση 
των ΣΔΙΤ και άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων 
Θεσσαλονίκη.

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΟΤΑ 
ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & 
ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Hμερίδα, 27 Νοεμβρίου

Ημερίδα με θέμα «Ο ρόλος των ΟΤΑ στο αστικό 
περιβάλλον και την εξοικονόμηση ενέργειας σε 
συνθήκες κλιματικής αλλαγής», διοργανώνει 
στις 27 Νοεμβρίου, στη Θεσσαλονίκη, το ΤΕΕ, 
σε συνεργασία με την ΕΕΤΑΑ και τη Helexpo. Η 
εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της 
έκθεσης τοπικής αυτοδιοίκησης «POLIS 2009», 
κατόπιν εισήγησης της Μόνιμης Επιτροπής Τοπι-
κής Αυτοδιοίκησης και Περιφερειακής.
Αντικείμενο της ημερίδας, που θα ξεκινήσει στις 
9 το πρωί, στο συνεδριακό κέντρο «Ν.Γερμανός», 
είναι η εξοικονόμηση ενέργειας -θέμα για το 
οποίο το ΤΕΕ έχει επεξεργαστεί ολοκληρωμένες 
θέσεις- σε συνδυασμό με το ζήτημα του αστικού 
περιβάλλοντος και κυρίως του αστικού πρασίνου, 
η αύξηση του οποίου συμβάλλει στη βελτίωση του 
μικροκλίματος. 
Η οριζόντια θεώρηση των υπ’ όψη θεμάτων κρίνε-
ται απαραίτητη για την υιοθέτηση νέων πρακτικών 
από την Τοπική Αυτοδιοίκηση και η συμβολή των 
μηχανικών στην πορεία αυτή θα είναι και ανα-
γκαία και πολύτιμη. 
Στόχοι της Ημερίδας είναι:
-Η εμπέδωση νέας αντίληψης για τη χρήση και 
κατανάλωση της ενέργειας σε συνθήκες κλιματι-
κής αλλαγής,
-Η παρουσίαση των επιστημονικών επεξεργασιών 
του ΤΕΕ σε θέματα που ενδιαφέρουν την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση και τους συναδέλφους μηχανικούς 
του δημόσιου ή ιδιωτικού Τομέα. 
Η περαιτέρω προώθηση της συνεργασίας μεταξύ 
ΤΕΕ και Τοπικής Αυτοδιοίκησης - στο πλαίσιο του 
μνημονίου συνεργασίας με την ΚΕΔΚΕ - σε θέ-
ματα που ενδιαφέρουν τους ΟΤΑ, εν όψει μάλιστα 
των προσεχών δημοτικών εκλογών.  
-Η ανταλλαγή απόψεων και επεξεργασία θέσεων 
με οριζόντια θεώρηση, μετά από συνεργασία μη-
χανικών που εργάζονται σε διάφορα επιστημονι-
κά αντικείμενα.   
Η ημερίδα απευθύνεται σε στελέχη και εκπρο-
σώπους πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων ΟΤΑ 
ή και στελεχών περιφερειών, σε φορείς της τοπι-
κής αυτοδιοίκησης, όπως η ΚΕΔΚΕ, οι κατά τό-
πους ΤΕΔΚ και η ΕΝΑΕ και στον ιδιωτικό τομέα 
(μελετητές, κατασκευαστές, προμηθευτές).
Η θεματολογία της εκδήλωσης αναπτύσσεται σε 
δύο ενότητες. Η  πρώτη επικεντρώνεται σε θέ-
ματα εξοικονόμησης ενέργειας σε Οργανισμούς 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης (θέματα πολιτικής, θε-
σμικού πλαισίου και ρόλου των ΟΤΑ- Δυνατότη-
τες εξοικονόμησης ενέργειας σε δημόσια κτίρια, 
υποδομές και υπαίθριο δημόσιο χώρο).
Η δεύτερη ενότητα αναφέρεται σε θέματα σχεδι-
ασμού αστικού περιβάλλοντος και πρασίνου, που 
σχετίζονται με το ζήτημα του κλίματος και της 
ενεργειακής κατανάλωσης (Το αστικό πράσινο σε 
συνθήκες κλιματικής αλλαγής, ο ρόλος των ΟΤΑ 
και της Κοινωνίας των Πολιτών -  Μοντέλο Αστι-
κής Ανάπτυξης και Αστική Κινητικότητα ως παρά-
γων Εξοικονόμησης Ενέργειας).
Η είσοδος θα είναι ελεύθερη. Οργάνωση: Τμήμα 
Επιστημονικού και Αναπτυξιακού Έργου ΤΕΕ. 
Επικοινωνία: grpoleodom@central.tee.gr, τηλέ-
φωνο: 210-3291522      n

ΝΕΟ ΩΡΑΡΙΟ 
ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 
ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 
ΚΙΛΚΙΣ-ΕΔΕΣΣΑΣ

Αλλαγές στο ωράριο λειτουργίας των γραφείων 
κτηματογράφησης δήμων Κιλκίς και Έδεσσας 
ανακοίνωσε το Περιφερειακό Κέντρο Θεσσαλονί-
κης της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ. 
Με επιστολή της προς τη διοικούσα επιτροπή του 
ΤΕΕ/ΤΚΜ, η διευθύντρια του Κέντρου, Ευαγγελία 
Μπαλλά, ενημερώνει ότι το νέο ωράριο διαμορ-
φώνεται ως εξής:
-Το Γραφείο Κτηματογράφησης Κιλκίς θα λει-
τουργεί κάθε Τρίτη και Τετάρτη, από τις 9.30 το 
πρωί ως τις 3.30 μετά το μεσημέρι
-Το Γραφείο Κτηματογράφησης Έδεσσας κάθε 
Τετάρτη, επίσης από τις 9.30 το πρωί ως τις 3.30 
μετά το μεσημέρι. n

- Στην προώθηση των διαδικασιών ανάδειξης 
της Θεσσαλονίκης  σε  Μητροπολιτικό Κέντρο, 
η αναβάθμισή της  δηλαδή σε Διαμετακομιστικό  
Κέντρο,  Κέντρο Επιχειρήσεων Παροχής Προ-
ηγμένων Υπηρεσιών,  Έρευνας και Τεχνολογίας,  
Εμπορίου και Μεταποίησης, γενικότερα  σε Πόλο 
έλξης επιχειρηματικής δραστηριότητας και ιδιαί-
τερα καινοτόμου. 
- Στην τόνωση της Ανταγωνιστικότητας, της Επι-
χειρηματικότητας και της Καινοτομίας, με μία 
σειρά μέτρων για όλο το σύστημα παραγωγής και 
προώθησης.
Το κείμενο συμπλήρωνε η αναλυτική πρόταση του 
Τμήματος, να αρχίσει  από την Κεντρική Μακε-
δονία, ο σχεδιασμός και η εφαρμογή καινοτόμων 
δράσεων, που μπορούν να αποτελέσουν πιλοτικό 
σχέδιο για όλη τη χώρα. n

ΑΛΛΑΓΗ ΜΕΛΟΥΣ 
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ
 

Το Προεδρείο της Αντιπροσωπείας του Τμήμα-
τος Κεντρικής Μακεδονίας του ΤΕΕ, που αποτε-
λείται από τους Κυριάκο Μουρατίδη -Πρόεδρο, 
Άνθιμο Αμανατίδη - Αντιπρόεδρο και Γεώργιο 
Μιχαλιά – Γενικό Γραμματέα, έχοντας υπόψη την 
από 22.10.09 παραίτηση του Άγγελου Πουσκού-
ρη Αγρ-Τ.Μ., μέλους  της Αντιπροσωπείας,  που 
εκλέχτηκε με την παράταξη “Π.Α.Σ.Κ. –Δ.Μ.”, 
ανακηρύσσει τον εκλεγμένο πρώτο αναπληρω-
ματικό Βασίλειο Ακριτίδη Α.Μ. του ίδιου συνδυ-
ασμού ως τακτικό μέλος της Αντιπροσωπείας του 
ΤΕΕ/ΤΚΜ, στη θέση παραιτηθέντα.  n
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ΠYPHNIKH ENEPΓEIA. 
ΛYΣH Ή AΠEIΛH;
Ημερίδα, 9 Δεκεμβρίου

Ημερίδα με θέμα «Πυρηνική Ενέργεια. Λύση για 
την κλιματική αλλαγή ή απειλή στο περιβάλλον;» 
διοργανώνει στις 9 Δεκεμβρίου, στη Θεσσαλονί-
κη, το ΤΕΕ/ΤΚΜ. Οι εργασίες της εκδήλωσης θα 
φιλοξενηθούν στην Αίθουσα «Αριστοτέλης Ι» του 
ξενοδοχείου «Μακεδονία Παλάς» και θα διαρκέ-
σουν από τις 9 το πρωί έως τις 7 το βράδυ.
Στόχος της ημερίδας είναι να κατατεθούν απόψεις 
και να αναπτυχθεί ευρύς διάλογος για την πυρηνι-
κή ενέργεια, σχετικά αφενός με την ασφάλεια και 
τα περιβαλλοντικά ζητήματα και αφετέρου με  τον 
εθνικό ενεργειακό σχεδιασμό και την οικονομική 
συνιστώσα του ζητήματος.
Στην εκδήλωση θα συμμετέχουν επιστήμονες διε-
θνούς κύρους και εκπρόσωποι αρμόδιων φορέων, 
επιστημονικών ιδρυμάτων και Μη Κυβερνητικών 
Οργανώσεων από την Ελλάδα και την Ευρώπη.
Παράλληλα, θα παρουσιαστεί και το πόρισμα 
Ομάδας Εργασίας που συγκρότησε το ΤΕΕ/ΤΚΜ, 
με αντικείμενο τις «Εφαρμογές της πυρηνικής τε-

χνολογίας στη βιομηχανία παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας», το πλήρες πόνημα της οποίας βρί-
σκεται στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teetkm/
DRASTHRIOTHTES/OMADESERGASIAS/oe_
nuclear_tech.pdf
Η είσοδος στην ημερίδα είναι ελεύθερη. Πα-
ρακαλούνται, όμως, οι ενδιαφερόμενοι να εκ-
δηλώσουν την πρόθεση τους συμπληρώνοντας 
την αίτηση συμμετοχής, η οποία βρίσκεται στην 
παρακάτω διεύθυνση: http://portal.tee.gr/
portal/page/portal/teetkm/DRASTHRIOTHTES/
EKDHLVSEIS/PROSEXEIS_EKDHLWSEIS/
PYRHNIKH_ENERGEIA/TAB6244701/pyrinikh_
aithsh_symmetoxhs.pdf
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να απευθύνονται στο ΤΕΕ/ΤΚΜ–Τμήμα 
Επιστημονικών και Αναπτυξιακών Θεμάτων (Τσι-
πούρας Αντώνιος e-mail: tonytsip@central.tee.gr, 
T. 2310 883122 F. 2310 883110). n

ΑIΩPOYMENA ΣΩMATIΔIA ΣTHN 
ATMOΣΦAIPA THΣ ΘEΣΣΣAΛONIKHΣ.
YΠAPXEI ΠPOBΛHMA; 
Ημερίδα, 26 Νοεμβρίου

Το πρόβλημα με τα αιωρούμενα σωματίδια στη 
Θεσσαλονίκη θα αποτελέσει το αντικείμενο ημε-
ρίδας, που συνδιοργανώνουν το ΤΕΕ/ΤΚΜ και το 
Τμήμα Χημικών Μηχανικών του ΑΠΘ, την Πέμπτη 
26 Νοεμβρίου. Κατά τη διάρκεια της ημερίδας 
θα παρουσιαστούν συγκεκριμένα στοιχεία από 
μετρήσεις που έγιναν σε 20 σημεία του πολεοδο-
μικού συγκροτήματος.
Σήμερα είναι γνωστό ότι, στην ατμόσφαιρα αι-
ωρούνται σωματίδια πολύ μικρού μεγέθους, τα 
οποία δεν είναι ορατά από το ανθρώπινο μάτι. 
Δυστυχώς όμως τα σωματίδια αυτά βλάπτουν ση-
μαντικά το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. 
Ειδικότερα ευθύνονται για ένα πλήθος αναπνευ-
στικών και καρδιακών ασθενειών όπως το άσθμα, 
η βρογχίτιδα, το εμφύσημα κ.α. Επιπλέον, τα αιω-
ρούμενα σωματίδια βλάπτουν λόγω της ίδιας της 
σύστασής τους, γιατί μπορούν να περιέχουν βαριά 
μέταλλα και άλλες τοξικές οργανικές ενώσεις.
Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και οι Δή-
μοι Θεσσαλονίκης και Εχεδώρου, καταγράφουν 
τα αιωρούμενα σωματίδια PM10 (σωματίδια με 
διάμετρο μικρότερη των 10 μικρομέτρων) στην 
ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης. Δυστυχώς, 
παρουσιάζουν πολλά προβλήματα στη λειτουργία, 
στο συντονισμό τους αλλά και στη συνεχή παρα-
κολούθηση των συγκεντρώσεων. 
Το ΤΕΕ/ΤΚΜ, μετά από πρόταση της Μόνιμης 
Επιτροπής Περιβάλλοντος, αποφάσισε για πρώτη 
φορά, την καταγραφή των συγκεντρώσεων των 
αιωρουμένων σωματιδίων σε 20 προεπιλεγμένα 
σημεία, στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονί-
κης, με σκοπό τη συνολική αποτύπωση του προ-
βλήματος. Σύμφωνα με τη μελέτη αυτή, οι με-
τρούμενες συγκεντρώσεις είναι πολύ υψηλότερες 
από το επιτρεπόμενο όριο, με ιδιαίτερη επιβάρυν-
ση στο ιστορικό κέντρο της πόλης, υψηλές τιμές 
στους δυτικούς δήμους αλλά και σχετικά οριακά 
επίπεδα στον ανατολικό τομέα
Τα αναλυτικά αποτελέσματα της μελέτης, η πι-
θανή προέλευση των σωματιδίων, οι επιπτώσεις 
τους στην υγεία και τα προτεινόμενα μέτρα θα συ-
ζητηθούν κατά τη διάρκεια της ημερίδας, η οποία 
θα πραγματοποιηθεί στο αμφιθέατρο «Ν. Τσιού-
μης» στην Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ.
Το πλήρες κείμενο της μελέτης βρίσκεται στην 
παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teetkm/
DRASTHRIOTHTES/OMADESERGASIAS/
aiwroumena_swmatidia.pdf
Πληροφορίες: Πετρίδου Καίτη, τηλ. 2310883121, 
e-mail: petridou@central.tee.gr
To Πρόγραμμα της ημερίδας έχει ως εξής:
9.00-9.30 Προσέλευση-εγγραφές
9.30-10.00 Χαιρετισμοί
A’ ΜΕΡΟΣ Προεδρείο: Σ. Φάμελος, Μ. Ασσαέλ, Δ. Μελάς
10.00-10.20 Μετρήσεις αιωρουμένων σωματιδί-
ων σε είκοσι επιλεγμένα σημεία στην ευρύτερη 
περιοχή της Θεσσαλονίκης, Μ. Ασσαέλ, Κ. Κα-
κοσίμος, Ομάδα Εργασίας, ΤΕΕ/ΤΚΜ και Τμήμα 
Χημικών Μηχανικών ΑΠΘ.
10.20-10.40 Συμβολή στα επίπεδα σωματιδιακής 
ρύπανσης της Θεσσαλονίκης από απομακρυσμέ-
νες πηγές, Δ. Μελάς, Ομάδα Εργασίας ΤΕΕ/ΤΚΜ 
και Τμήμα Φυσικής ΑΠΘ.
10.40-11.00 Επίδραση αιωρούμενων σωματιδί-
ων στην ανθρώπινη υγεία, Λ. Σιχλετίδης, Ιατρική 
Σχολή ΑΠΘ.

11.00-11.20 Χημική σύσταση αιωρούμενων σω-
ματιδίων της Θεσσαλονίκης, Κ. Σαμαρά, Τμήμα 
Χημείας ΑΠΘ.
11.20-11.40 Διάλειμμα
Β’ ΜΕΡΟΣ Προεδρείο: Π. Σαμαράς, Κ. Κακοσί-
μος, Αχίλλας Χ.
11.40-12.00 Αέρια ρύπανση και ανάλυση επιπτώ-
σεων στη δημόσια υγεία για την Ευρύτερη Περι-
οχή Θεσσαλονίκης με έμφαση στα αιωρούμενα 
σωματίδια, Χ. Βλαχοκώστας, Τμήμα Μηχανολό-
γων Μηχανικών ΑΠΘ.
12.00-12.20 Μετρήσεις αιωρούμενων σωματιδί-
ων από το Δήμο Θεσσαλονίκης, Μ. Πετρακάκης, 
Δήμος Θεσσαλονίκης.

12.20-12.40 Μετρήσεις αιωρουμένων σωμα-
τιδίων από την Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας και 
λήψη έκτακτων μέτρων σε περίπτωση επεισοδίων 
ατμοσφαιρικής ρύπανσης, Α. Βαβατσανίδης, ΔΙ-
ΠΕΧΩ Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας.
12.40-13.00 Αποτελέσματα προγραμμάτων του ΟΡΘ 
για την ατμοσφαιρική ρύπανση και τα αιωρούμενα 
σωματίδια στη Θεσσαλονίκη, εκπρόσωπος του Ορ-
γανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης.
13.00-13.30 Στρογγυλό τραπέζι: Προτεινόμενα 
μέτρα. 
Συμμετέχοντες: ΤΕΕ/ΤΚΜ, Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας, Δήμος Θεσσαλονίκης, Κοσμητεία 
Πολυτεχνικής ΑΠΘ, Οργανισμός Θεσσαλονίκης. n

ΚΛΕΜΜΕΝΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΑΖΗΤΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ

Κλεμμένο τοπογραφικό εξοπλισμό εντόπισαν σε 
αποθήκη στην περιοχή της Πυλαίας αστυνομικοί 
της Διεύθυνσης Ασφαλείας Θεσσαλονίκης, που 
αναζητούν τον ιδιοκτήτη. 
Με επιστολή του προς το ΤΕΕ/ΤΚΜ, το 2ο Τμή-
μα Εγκλημάτων Ιδιοκτησίας της Υποδιεύθυνσης 
Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας, 
ενημερώνει ότι ο εξοπλισμός που εντοπίστηκε 
είναι: ένας τρίποδας χωροβάτη, ένας χωροβάτης 
και μία σταδία τοπογράφου.

Ο εξοπλισμός, ο οποίος πιθανώς να εκλάπη μαζί 
με αγροτικό ΙΧ, βρέθηκε από έρευνα που έγινε 
στην αποθήκη στις 13/10. Στην αποθήκη εντοπί-
στηκαν ακόμη αγροτικά ΙΧ, που είχαν αφαιρεθεί 
από τους ιδιοκτήτες τους, προκειμένου οι δρά-
στες να τα διαλύσουν και να τα πουλήσουν ως 
ανταλλακτικά. n
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ΟI EKΠPOΣΩΠOI TOY  ΤΕΕ/ΤΚΜ

Η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ/ΤΚΜ, παίρνοντας 
υπόψη και το ενδιαφέρον των συναδέλφων, όρισε 
τους εκπροσώπους του Τμήματος στα παρακάτω 
Συμβούλια και Επιτροπές:
Α. Επιτροπές μικρής διάρκειας
Σε Επιτροπές Διαγωνισμού της «Εγνατία Οδός 
Α.Ε.» για ανάθεση μελετών, όπως ακολουθεί:
• «Εκπόνηση των οριστικών μελετών τριών τεχνι-
κών στις χ.θ. 0+167, 1+805 και 3+236 του τμήμα-
τος 78.2», τους Γουναροπούλου Μαρίνα ΠΜ ως 
τακτικό μέλος και Πόγγα Αθανάσιο ΑΤΜ ως ανα-
πληρωματικό.
• «Εκτέλεση γεωερευνητικών εργασιών για την 
εγκατάσταση οργάνων για μετρήσεις εδαφικών 
μετακινήσεων σε έργα κατά μήκος της Ε.Ο.», τους 
Πόγγα Αθανάσιο ΑΤΜ ως τακτικό μέλος και Γου-
ναροπούλου Μαρίνα ΠΜ ως αναπληρωματικό.
• «Εκτέλεση γεωερευνητικών εργασιών για την 
οριστική μελέτη τεχνικών-γεφυρών από Α/Κ ΑΚ4 
και Α/Κ Α5 (Γηροκομείου) έως Α/Κ Α6 (Ευκαρπί-
ας) (59.3.1) της Εξωτερικής Περιφερειακής Οδού 
Θεσσαλονίκης και της σύνδεσής της με την Εγνα-
τία Οδό και τον Αερολιμένα “Μακεδονία”», τους 
Δημούδη Ειρήνη ΠΜ ως τακτικό μέλος και Γιαννί-
κη Σάββα ΠΜ ως αναπληρωματικό.

ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
ΣΤΑ ΝΕΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΚΜ 
ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

Μεγάλη ανταπόκριση εξακολουθούν να δείχνουν 
οι μηχανικοί της Κ. Μακεδονίας, ιδίως οι νέοι, 
στα σεμινάρια που διοργανώνει το ΤΕΕ/ΤΚΜ, στην 
προσπάθειά του για παροχή συνεχούς επαγγελ-
ματικής κατάρτισης, σε εξειδικευμένα θέματα. 
Στο πλαίσιο αυτό και κατόπιν πρότασης του Τμή-
ματος Επαγγελματικών Θεμάτων (ΤΕΘ), διοργα-

νώθηκε και πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επι-
τυχία η δεύτερη φάση του Θ’ κύκλου σεμιναρίων 
μικρής διάρκειας στη Θεσσαλονίκη, τον Σεπτέμ-
βριο-Οκτώβριο του 2009.
Περίπου 278 μηχανικοί παρακολούθησαν ανελ-
λιπώς τα έξι σεμινάρια. Το ενδιαφέρον των συνα-
δέλφων, και αυτή τη φορά, αποδείχθηκε μεγάλο 
και προκειμένου να συμπεριληφθούν στο πρό-
γραμμα επιμόρφωσης του ΤΕΕ/ΤΚΜ οι ενδιαφε-
ρόμενοι, θα πραγματοποιηθεί και επανάληψη των 
δύο εκ των σεμιναρίων τον Νοέμβριο του 2009. 
Στους συμμετέχοντες δόθηκε όλο το υλικό σε ψη-
φιακή μορφή.
Έχουν δε εκδοθεί τα σχετικά πιστοποιητικά των συ-
ναδέλφων που παρακολούθησαν ανελλιπώς τα σε-
μινάρια, τα οποία μπορούν να παραλαμβάνουν από 
το ΤΕΘ (1ος όροφος των γραφείων του ΤΕΕ/ΤΚΜ),
Πρόθεση του ΤΕΕ/ΤΚΜ είναι να αναβαθμισθεί η 
ποιότητα των σεμιναρίων και να εμπλουτισθεί το 
θεματολόγιο. Για το σκοπό αυτό οι συμμετέχοντες 
καλούνται την τελευταία ημέρα του κάθε σεμινα-
ρίου να υποβάλλουν γραπτώς τις προτάσεις τους 
σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής των σεμιναρί-
ων και τις κατευθύνσεις που τυχόν χρήζουν πε-
ραιτέρω ανάπτυξη.  Η επεξεργασία των σχετικών 
ερωτηματολογίων θα δώσει πιστεύουμε και νέες 
ιδέες για τη βελτίωση και αναβάθμιση της παρε-
χόμενης επαγγελματικής κατάρτισης.
Αναλυτικά, τα σεμινάρια της β φάσης του Θ’ κύ-
κλου, είναι τα εξής:
-Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (7-11 
Σεπτεμβρίου)
Επιστημονικός υπεύθυνος η Ε. Καλούση (ΠΜ) και 
εισηγητές οι Σ. Μυλωνάς (ΠΜ), Π. Μπαλτζοπούλου 
(ΧΜ), Ε. Νικολαϊδου (ΧΜ) και Α. Χασιώτη (ΧΜ). 

-Τεχνικές βελτίωσης ενεργειακής συμπεριφο-
ράς υφισταμένων κτιρίων (14-18 Σεπτεμβρίου)
Επιστημονικός υπεύθυνος ο Σ. Οξυζίδης (ΜΜ) 
και εισηγητές οι Σ. Οξυζίδης (ΜΜ), Θ. Θεοδοσίου 
(ΠΜ), Α. Μιχόπουλοςς (ΜΜ) και Α. Αυγελή (ΜΜ). 
-Οργάνωση εργοταξίου- Επίβλεψη- Κατασκευή 
κτιριακών έργων (21-25 Σεπτεμβρίου)
Επιστημονικός υπεύθυνος ο Π. Αλεξιάδης (ΠΜ) 
και εισηγητές οι Π Αλεξιάδης (ΠΜ), Γ. Κεντρωτής 
(ΑΜ), Α. Χρήστου (ΠΜ), Γ. Χατζηκαμάρης (ΜΜ), 
Μ. Δόση (ΠΜ), Γ. Παλαιοβρυσιώτης (Λογιστής), Ε. 
Χριστάκης (Δικηγόρος), Α. Ραπτίδης (Σύμβουλος) 
και Η. Χριστάκης (ΠΜ). 
-Δίκτυα ύδρευσης-αποχέτευσης μικρών οικι-
σμών (28 Σεπτεμβρίου - 2 Οκτωβρίου)
Επιστημονικός υπεύθυνος ο Α. Σπυρίδης (ΑΤΜ) 
και ο Β. Βραγγάλας (ΠΜ-ΑΤΜ) και εισηγητές οι 
Α. Σπυρίδης (ΑΤΜ), Γ. Σαμαράς (ΠΜ) και Α. Δελ-
ληγιάννης (ΧΜ). 
-Προστασία της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς (5-
9 Οκτωβρίου)
Επιστημονικός υπεύθυνος ο Κ. Παρθενόπουλος 
(ΑΜ) και εισηγητές οι Π. Κανονίδης (ΑΜ), Κ. Χατζη-
νώτας (ΑΜ), Μ. Δούση (ΑΜ) και Ε. Καμπούρη (ΑΜ). 
-Σύνταξη πρωτοκόλλων τιμών μονάδος νέων 
εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.)- Πρωτοκόλλων πα-
ραλαβής αφανών εργασιών (Π.Π.Α.Ε.) (12- 16 
Οκτωβρίου)
Επιστημονικός υπεύθυνος ο Π. Χατζηπαρασκευ-
άς (ΠΜ) και εισηγητές οι Γ. Βακαλόπουλος (ΠΜ), 
Μ. Παπαστεργίου (ΠΜ), Γ. Μηδιάτης (ΠΜ), Α. Γα-
κίδης (Δικηγόρος), Μ. Τσιρώνη (ΠΜ), Ν. Γκέκας 
(ΠΜ) και Γ. Παπαργυρίου (ΠΜ). 
Οι σημειώσεις των σεμιναρίων έχουν αναρτηθεί 
στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ/ΤΚΜ www.tkm.tee.gr n

• «Εκτέλεση γεωερευνητικών εργασιών για την 
οριστική μελέτη τεχνικών-γεφυρών από Α/Κ Α6 
(Ευκαρπίας) έως Α/Κ Α8 (Ασβεστοχωρίου) (59.3.1) 
της Εξωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονί-
κης και της σύνδεσής της με την Εγνατία Οδό και 
με τον αερολιμένα “Μακεδονία”», τους Γιαννίκη 
Σάββα ΠΜ ως τακτικό μέλος και Δημούδη Ειρήνη 
ως αναπληρωματικό.
• «Εκτέλεση γεωερευνητικών εργασιών για την ορι-
στική μελέτη τεχνικών-γεφυρών αρτηρίας από Α/Κ 
Α9 (Κωνσταντινοπολίτικων) έως τη σήραγγα Πανο-
ράματος (59.3.1) της Εξωτερικής Περιφερειακής 
Οδού Θεσσαλονίκης και της σύνδεσής της με την 
Εγνατία Οδό και με τον Αερολιμένα “Μακεδονία”», 
τους Ισμυρλή Ελεονώρα ΑΤΜ ως τακτικό μέλος και 
Εμμανουηλίδη Γιάννη ΠΜ ως αναπληρωματικό.
• «Εκτέλεση γεωερευνητικών εργασιών για την 
οριστική μελέτη τεχνικών-γεφυρών, σηράγγων και 
σηράγγων με εκσκαφή και επανεπίχωση (C&C) από 
Α/Κ Α9 (Κωνσταντινοπολίτικων) έως τη σήραγγα Πα-
νοράματος (59.3.1) της Εξωτερικής Περιφερειακής 
Οδού Θεσσαλονίκης και της σύνδεσής της με την 
Εγνατία Οδό και με τον Αερολμένα “Μακεδονία”», 
τους Εμμανουηλίδη Γιάννη ΠΜ ως τακτικό μέλος και 
Ισμυρλή Ελεονώρα ως αναπληρωματικό. 

• «Εκπόνηση των οριστικών μελετών πέντε τε-
χνικών-γεφύρων του Ανισόπεδου κόμβου Φιλύ-
ρου του 1ου τμήματος, από χ.θ. 0+000 έως χ.θ. 
14+000 (59.3.1) της Εξωτερικής Περιφερειακής 
Οδού Θεσσαλονίκης», τους Μανδρινού Καλλιόπη 
ΠΜ ως τακτικό μέλος και Περτζινίδη Ηλία ΠΜ ως 
αναπληρωματικό.
• «Εκπόνηση των οριστικών μελετών τριών τεχνι-
κών-γεφυρών του Ανισόπεδου Κόμβου Ασβεστο-
χωρίου του 1ου τμήματος, από χ.θ. 0+000 έως χ.θ. 
14+000 (59.3.1) της Εξωτερικής Περιφερειακής 
Οδού Θεσσαλονίκης», τους Περτζινίδη Ηλία ΠΜ 
ως τακτικό μέλος και Μανδρινού Καλλιόπη ΠΜ 
ως αναπληρωματικό.
• «Εκπόνηση της οριστικής μελέτης Γέφυρας 
δύο κλάδων Γ1.1 (περί της χ.θ. 7+588 αριστερού 
κλάδου και χ.θ. 7+515 δεξιού κλάδου) του 1ου 
τμήματος, από χ.θ. 0+000 έως χ.θ.14+000 (59.3.1) 
της Εξωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσα-
λονίκης», τους Τριανταφυλλίδη Μιχάλη ΑΤΜ ως 
τακτικό μέλος και Απέσου Μαρία ΠΜ ως αναπλη-
ρωματικό. n
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ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΝΟΡΒΗΓΙΚΗ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 2000-2005
Έκθεση 18/11-6/12

Τα 50 σημαντικότερα κτήρια, που κατασκευάστη-
καν στη Νορβηγία μεταξύ 2000 και 2005, θα πα-
ρουσιαστούν -για πρώτη φορά στην Ελλάδα- στο 
Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, από τις 19 
Νοεμβρίου μέχρι τις 6 Δεκεμβρίου, στο πλαίσιο 
της έκθεσης «Σύγχρονη Νορβηγική Αρχιτεκτονι-
κή 2000-2005».
Η έκθεση, που θα εγκαινιαστεί την Τετάρτη 18 
Νοεμβρίου 2009 και υλοποιήθηκε από το Νορβη-
γικό Μουσείο Αρχιτεκτονικής (ΝΑΜ), διοργανώ-
νεται με την υποστήριξη του Τομέα Ιστορίας της 
Αρχιτεκτονικής, Ιστορίας της Τέχνης, Αρχιτεκτονι-
κής Μορφολογίας και Αναστήλωσης του Τμήμα-
τος Αρχιτεκτόνων Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ.
Η διοργάνωση έχει μια σημαντική περιοδικότητα 
και αποτελεί πλέον θεσμό: το Νορβηγικό Μου-
σείο Αρχιτεκτονικής οργάνωσε για πρώτη φορά 
το 1978 την έκθεση «10 χρόνια Αρχιτεκτονικής 
στη Νορβηγία» και από τότε έχει πραγματο-
ποιήσει έξι συνολικά εκθέσεις με τις οποίες η 
νορβηγική αρχιτεκτονική παρουσιάζεται κατά 
πενταετίες.
Με την οργάνωση σε πέντε κατηγορίες (Μετα-
τροπές και επεκτάσεις, Μορφή και λειτουργία, 
Συμβολισμός και ταυτότητα, Υλικά και κατασκευή, 
Αντίθεση και συνάφεια), οι επιμελητές επιδιώ-
κουν να συνοψίσουν τη νορβηγική συμβολή στη 
σύγχρονη αρχιτεκτονική μέσα από τα αιώνια θέ-
ματα της φύσης, του τόπου, της ταυτότητας, της 
«πολιτισμικής βιωσιμότητας».
Επίσης, μέσα από το ρόλο της οικονομίας, των 
κοινωνικών συνθηκών και του υψηλού επαγγελ-
ματισμού των μελετητών που έχουν συμβάλλει 
στην ανάπτυξη αυτού του πολύτιμου προϊόντος: 
της διάχυτης ποιότητας στην αρχιτεκτονική της 
Νορβηγίας.
Στην έκθεση παρουσιάζεται μια μεγάλη ποικιλία 
έργων, μερικά από τα οποία αποτελούν διάση-
μες και εξαιρετικές κατακτήσεις της σύγχρονης 
αρχιτεκτονικής: από τη Νέα Βιβλιοθήκη της Αλε-
ξάνδρειας των Snøhetta και το Πανεπιστημιακό 
Κέντρο στο Σβάλμπαρντ, ως το κτίριο του Κοι-
νοβουλίου στο Sami και την καινούργια γέφυρα 
στο Svinesund, που συνδέει τη Νορβηγία με την 
Ευρώπη. 
Αυτά τα παραδείγματα σύγχρονης νορβηγικής αρ-
χιτεκτονικής αποδεικνύουν γι’ άλλη μια φορά πώς 
η αναζήτηση της τοπικότητας, της ταυτότητας και 
του ιδιαίτερου χαρακτήρα, ιδιότητες που η σκαν-
διναβική γενικότερα αρχιτεκτονική δεν αποποι-
ήθηκε ποτέ, μπορούν να συνυπάρχουν με τις πιο 
προωθημένες αντιλήψεις της νεωτερικότητας και 
με μια επικοινωνιακή αρχιτεκτονική γλώσσα. 
Και όλα αυτά σε ένα πλαίσιο ρεαλισμού και παι-
γνιώδους ευελιξίας, καθώς και μιας πρωτότυπης 
και ευρηματικής χρήσης των παραδοσιακών υλι-
κών και των κατασκευαστικών μεθόδων. Η νορ-
βηγική αρχιτεκτονική, ταυτόχρονα, δεν ακολουθεί 
ότι θεωρείται κάθε φορά η διεθνής μόδα αλλά, σε 
ένα πλαίσιο ανανεωτικού τυπολογικού και μορφο-
πλαστικού λεξιλογίου, διεκδικεί τη μοναδικότητα 
και τη δική της πολιτισμική αυτονομία. 
Αυτά συμβαίνουν παράλληλα σε μια χώρα που, 

όπως και στις άλλες σκανδιναβικές χώρες, η 
αρχιτεκτονική αποτελεί όχημα χειραφέτησης και 
ευημερίας, και μια συνεχώς διευρυνόμενη κοινω-
νική κατάκτηση.
Είναι μια έκθεση για τη συνάντηση Βορρά και 
Νότου και για την προσέγγιση θεμάτων όπως η 
απώθηση του φορμαλισμού, η καλλιέργεια της 
μικρής κλίμακας, το ζήτημα του τοπικισμού και η 
σχέση με το περιβάλλον, θέματα χαρακτηριστικά 
της σύγχρονης νορβηγικής αρχιτεκτονικής, που 
ταυτόχρονα απασχολούν έντονα και τους έλληνες 
αρχιτέκτονες.
Η επιτροπή επιλογής των έργων αποτελείτο από 
τους Sixten Rahlff και Ellen Hellsten (αρχιτέκτο-
νες), Ingebjørg Hage (καθηγητής στο Πανεπιστή-
μιο Tromsø), Dietmar Eberle (καθηγητής στο 
Πολυτεχνείο της Ζυρίχης), Ulf Grønvold (έφορος 
του Εθνικού Μουσείου Τέχνης), Ingerid Helsing 
Almaas (συντάκτρια περιοδικού Byggekunst) και 
τη γραμματέα της επιτροπής Anne Marit Lunde 
(επιμελήτρια του Εθνικού Μουσείου Τέχνης).
Η έκθεση, που εντάσσεται στον ευρύτερο κύκλο 
της περιόδου 2009-2010 «Υπερβόρειες διαθλά-
σεις της ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής», μετά τη 
Θεσσαλονίκη θα παρουσιαστεί το Δεκέμβριο 2009 
στο Μουσείο Μπενάκη οδού Πειραιώς. Ώρες λει-
τουργίας: Δευτέρα 13:30 - 20:00, Τρίτη - Κυριακή 
8:00 - 20:00
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμε-
νοι μπορούν να απευθύνονται:
-Αντρέας Γιακουμακάτος, ΑΠΘ, 6936/829868
Μαριάννα Μηλιώνη, Ε.Ι.Α., 210-7216670
-Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης (Μανόλη 
Ανδρόνικου 6), Τ: 2310 830539 n

ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ 
ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
 

Νέο κύκλο σπουδών, με έναρξη το Φεβρουάριο, 
προκηρύσσει το Διατμηματικό Πρόγραμμα μετα-
πτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) στα Πληροφορι-
ακά Συστήματα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.  
Πρόκειται για τον 14ο κύκλο σπουδών του συ-
γκεκριμένου ΔΠΜΣ, των τμημάτων Οικονομικών 
Επιστημών, Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρή-
σεων, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής.
Το πρόγραμμα, στο οποίο θα εισαχθούν περίπου 
30 μεταπτυχιακοί φοιτητές, οδηγεί αφενός μεν, 
στην απονομή μεταπτυχιακού διπλώματος ειδί-
κευσης στα Πληροφοριακά Συστήματα, αφετέρου 
δε, στην απονομή διδακτορικού διπλώματος. Ως 
προθεσμία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητι-
κών ορίστηκε η 11η Ιανουαρίου, ενώ οι γραπτές 
εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στις 20 του ιδίου 
μηνός (Βασικές Αρχές Υπολογιστών, Προγραμμα-
τισμού, και  Πληροφοριακών Συστημάτων).

Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημά-
των Οικονομικών, Κοινωνικών, Διοικητικών, Πο-
λυτεχνικών και Θετικών  Επιστημών ΑΕΙ, καθώς 
και Ανωτάτων Στρατιωτικών Σχολών της ημεδα-
πής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της 
αλλοδαπής. Οι κάτοχοι τίτλου ΑΕΙ της αλλοδαπής 
οφείλουν να προσκομίσουν την αναγνώριση του 
τίτλου τους από το ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ. Όλοι οι 
υποψήφιοι θα πρέπει να γνωρίζουν καλά την αγ-
γλική γλώσσα.
Για περισσότερες πληροφορίες, παραλαβή των 
εντύπων σε ηλεκτρονική μορφή και για την ύλη 
της  παραπάνω εξέτασης οι ενδιαφερόμενοι μπο-
ρούν να επισκεφτούν την σελίδα του μεταπτυχια-
κού προγράμματος στην διεύθυνση http://www.
uom.gr ή να απευθυνθούν στην Γραμματεία των 
Δ.Π.Μ.Σ. (κτίριο Η΄, Ισόγειο) του Πανεπιστημί-
ου Μακεδονίας, Εγνατία 156, Θεσσαλονίκη, τηλ. 
2310 891-514, e-mail: misgrad@uom.gr., Url: 
www.uom.gr.  n
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ΤΕΥΧΟΣ

ΜΟΝΙΜΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΛΥ-
ΜΕΣΩΝ στο Λευκό Πύργο:
Ισόγειο: «Ο χώρος και ο 
χρόνος»
1ος όροφος: «Θεσσαλονί-
κη- Μεταμορφώσεις»
2ος όροφος: «Μνημεία 
και ιστορία»
3ος όροφος: «Πατρίδα 
των ανθρώπων»
4ος όροφος: «Στους δρό-
μους του εμπορίου»
5ος όροφος: «Το τερπνόν 
μετά του ωφελίμου»
6ος όροφος: «Γεύσεις»

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, Μακεδο-
νίας μητρόπολις
- Ο Χρυσός των Μακε-
δόνων
- «Αγρός, οικία, κήπος, 
τόπος», έκθεση αρχαιοτή-
των ρωμαϊκών χρόνων
    Αρχαιολογικό Μουσείο, 
Θεσσαλονίκη.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ

ΜΟΝΙΜΗ ΕΚΘΕΣΗ, με 
θέμα «Ανάδειξη της 
αθλητικής ιστορίας και 
του ολυμπιακού πνεύμα-
τος. Ολυμπιακοί Αγώνες»,  
Ολυμπιακό Μουσείο (3ης 
Σεπτεμβρίου & Αγ. Δημη-
τρίου), Θεσσαλονίκη.

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ με 
τίτλο «Γυάλινος κόσμος», 
μια έκθεση για το γυαλί 
στην Αρχαία Μακεδο-
νία και τη Θράκη,  20 
Σεπτεμβρίου 2009 – 31 
Δεκεμβρίου 2010,    Αρ-
χαιολογικό Μουσείο, Θεσ-
σαλονίκη.

ΕΚΘΕΣΗ, με θέμα «Άν-
θρωποι και Αντικείμενα: 
Σχέσεις Ζωής», νέα απο-
κτήματα από δωρεές στο 
Μουσείο, 29  Σεπτεμβρίου 
2009 – 29 Ιουνίου 2010, 
Λαογραφικό και Εθνολογι-
κό Μουσείο Μακεδονίας-
Θράκης (Βασ. Όλγας 68), 
Θεσσαλονίκη.

ΕΚΘΕΣΗ με τίτλο «H Μα-
γεία του Κεχριμπαριού: 
φυλαχτά και κοσμήματα 

από τη Μεγάλη Ελλάδα 
και τη Μακεδονία», 21 
Ιουλίου 2009 – 15 Φε-
βρουαρίου 2010, Αρχαιο-
λογικά Μουσεία Θεσσα-
λονίκης και Potenza, με 
τη σύμπραξη του Ιταλικού 
Μορφωτικού Ινστιτούτου 
Θεσσαλονίκης, υπό την αι-
γίδα του ελληνικού Υπουρ-
γείου Πολιτισμού, με την 
υποστήριξη του ιταλικού 
Υπουργείου Εξωτερικών, 
αίθουσα «Ι. Βοκοτοπού-
λου» του Α.Μ.Θ., Θεσσα-
λονίκη.

ΕΚΘΕΣΗ «Ο Μιρό της 
Μαγιόρκα», με πάνω από 
400 έργα, 6 Σεπτεμβρίου 
2009 – 5 Φεβρουαρίου 
2010, Τελλόγλειο Ίδρυ-
μα, σε συνεργασία με το 
Ίδρυμα Pilar i Joan Mirό 
της Μαγιόρκα, Τελλόγλειο 
Ίδρυμα (Αγ. Δημητρίου 
159Α), Θεσσαλονίκη.

ΕΚΘΕΣΗ με τίτλο «ΑΝΙ-
ΣΧΥΡΑ ΜΝΗΜΕΙΑ / το-
πογραφία του δημόσιου 
φόνου στη Θεσσαλονίκη», 
της ομάδας «Κτιστό Συμ-

ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙ-
ΚΗΣ του Άγγελου Πα-
ναγιωτίδη, 24 Οκτω-
βρίου – 21 Νοεμβρίου 
2009, αίθουσα τέχνης 
ΧΡΥΣΑ (Ανδρούτσου 
2), Κατερίνη.

44α ΔΗΜΗΤΡΙΑ 2009, Δήμος Θεσσαλονίκης:
• 20/10-22/11/2009: έκθεση ζωγραφικής του Χρίστου 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 Δε-
μερτζή «Χαρτογραφώντας τα βήματα του Αποστόλου Παύλου», Λουτρά Παράδεισος 
• 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
• 26/10-15/11/2009: έκθεση ζωγραφικής του Γιάννη Λασηθιωτάκη, με τίτλο «Μέρες επίγειες», ΔΕΘ
• 8/10-20/11/2009: Έκθεση ζωγραφικής, σχεδίων χαρακτικής, του Μάρκου Καμπάνη, με τίτλο «Άγιον 
Όρος» σε συνεργασία με την Αγιορείτικη Εστία, κεντρική δημοτική βιβλιοθήκη
• 23/10-23/11/2009: Έκθεση χαρακτικών σε βιβλία και εφημερίδες της Ευρώπης, με τίτλο «Τα χαρα-
κτικά της Θεσσαλονίκης από τον 15ο έως και τον 19ο αιώνα», φουαγιέ ΕΜΣ
• 11/11/2009-09/12/2009: Αναδρομική έκθεση ζωγραφικής – κατασκευών «Zαχαρίας Κουμπλής, 
1989 - 2009», Δημοτική Πινακοθήκη (Βασ. Όλγας 162 & 25ης Μαρτίου)
• Από 6/11/2009: Έκθεση γλυπτικής «Καλλιτέχνες 10ου & 20ου αιώνα», Μέγαρο Μουσικής
• 9/10-6/12/2009: Έκθεση φωτογραφίας του Philip Tsiaras, με τίτλο «The Supereal – Ε ξωπραγματι-
κό», Μουσείο Φωτογραφίας (αποθήκη 1, λιμάνι)

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 λα-
ϊκής παράδοσης, 17 Οκτωβρίου 2009 – 10 Ιανουαρίου 
2010, Μονή Λαζαριστών, Θεσσαλονίκη.

βάν», 17 Οκτωβρίου - 18 
Νοεμβρίου  2009, Κρατικό 
Μουσείο Σύγχρονης Τέ-
χνης, στο πλαίσιο της 2ης 
Μπιενάλε Σύγχρονης Τέ-
χνης, Κτίριο Δικηγορικού  
Συλλόγου (Τσιμισκή 103), 
Θεσσαλονίκη. 

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ 
ΥΛΙΚΟΥ με γενικό τίτλο 
«Μάγια, ξόρκια, φυλαχτά 
- Η μαγεία στον αρχαίο 
και χριστιανικό κόσμο» 
για ενήλικες και παιδιά 
καθώς και εκπαιδευτι-
κό πρόγραμμα με τίτλο 
«Άμπρα – Κατάμπρα. Πέ-
τρα, Χώμα και Νερό γίνε 
σπίτι μαγικό» για παιδιά Ε’ 
και Στ’ τάξης Δημοτικού, 
μέχρι τέλος Νοεμβρίου 
2009, Εφορεία Νεωτέρων 
Μνημείων (Μουσών 47, 
Άνω Πόλη), Θεσσαλονίκη.

ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ 
με τίτλο «Paint-id, Σύγ-
χρονη Ζωγραφική στην 
Ελλάδα», 18 Σεπτεμβρί-
ου – 29 Νοεμβρίου 2009, 
Μακεδονικό Μουσείο 
Σύγχρονης Τέχνης, Θεσ-
σαλονίκη.
  

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ 
«Ο Σιμιγδαλένιος» του 
Αλέξανδρου Αδαμόπου-
λου, από την Παιδική Σκη-
νή του ΚΘΒΕ, από 3η Νο-
εμβρίου 2009, Βασιλικό 
Θέατρο, Θεσσαλονίκη.

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ 
«Βασικά με λεν’ Θανάση», 
του Γιώργου Αρμένη, από 
τη Λαϊκή  Σκηνή του ΚΘΒΕ, 
από 14η Νοεμβρίου 2009, 
Μονή Λαζαριστών (σκηνή 
Σωκράτης Καραντινός), 
Θεσσαλονίκη.

 

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ «Αντιγόνη» του Σοφοκλή 
από τη Νεανική Σκηνή του ΚΘΒΕ, από 1η Νοεμβρίου 
2009, Μονή Λαζαριστών (Σκηνή «Σωκράτης Καραντι-
νός»), Θεσσαλονίκη.

ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ με τίτλο «Η πρώτη εικόνα», 14 
Νοεμβρίου 2009 – 31 Ιανουαρίου 2010, Μακεδονικό 
Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης και Φεστιβάλ Κινηματο-
γράφου Θεσσαλονίκης, ΜΜΣΤ (ΔΕΘ), Θεσσαλονίκη.



ΗΜΕΡΙΔΑ, με θέμα «Με-
τρήσεις αιωρούμενων σω-
ματιδίων στη Θεσσαλονί-
κη», 26 Νοεμβρίου 2009, 
ΤΕΕ/ΤΚΜ, και Τμήμα 
Χημικών Μηχανικών ΑΠΘ, 
Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ, 
Θεσσαλονίκη.

ΗΜΕΡΙΔΑ, με θέμα «Πυ-
ρηνική Ενέργεια. Λύση 
για την κλιματική αλλαγή 
ή απειλή στο περιβάλ-
λον;», 9 Δεκεμβρίου 2009, 
ΤΕΕ/ΤΚΜ, ξενοδοχείο 
Makedonia Palace, Θεσ-
σαλονίκη.

ΗΜΕΡΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙ-
ΟΥ, εκθέσεις, διαλέξεις, 
ημερίδες, επισκέψεις, 
φθινόπωρο 2009, Πολυ-
τεχνική Σχολή ΑΠΘ, Θεσ-
σαλονίκη.

ΗΜΕΡΙΔΑ με θέμα: «Ορυ-
κτός Πλούτος και Τοπικές 
Κοινωνίες», 25 Νοεμβρί-
ου 2009, ΤΕΕ, ξενοδοχείο 
ACROPOL (Πειραιώς 1, 
Ομόνοια), Αθήνα.

ΣΥΜΠΟΣΙΟ με τίτ-
λο «New Frontiers in 
Chemical & Biochemical 
Engineering», 26 – 27 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ
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Νοεμβρίου 2009, τιμής 
ένεκεν στους καθηγητές 
Αναστάσιο Καράμπελα και 
Σταύρο Νυχά για τη συνει-
σφορά τους στην επιστήμη 
και στην εκπαίδευση των 
χημικών μηχανικών στην 
Ελλάδα, με την υποστήρι-
ξη του Εθνικού Κέντρου 
Έρευνας και Τεχνολογικής 
Ανάπτυξης, Θεσσαλονίκη.

ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ με 
τίτλο «Υπερβόρειες δια-
θλάσεις της ευρωπαϊκής 
αρχιτεκτονικής», για την 
αρχιτεκτονική της Σκαν-
διναβίας (Δανία-Νορβη-
γία-Σουηδία-Φινλανδία), 
14/10/2009 – 16/09/2010, 
Ελληνικό Ινστιτούτο Αρχι-
τεκτονικής,  Αθήνα.

ΕΚΘΕΣΗ με τίτλο «Οι 
πλατείες της Ευρώπης- 
Πλατείες για την Ευρώπη», 
μέρος του ερευνητικού 
προγράμματος «Η πλατεία, 
Ευρωπαϊκή πολιτισμική 
κληρονομιά» στο πλαίσιο 
του “Cultura 2000”, υπό 
το συντονισμό του ΑΠΘ,  5 
Νοεμβρίου – 6 Δεκεμβρί-
ου 2009, Μουσείο Μπε-
νάκη (Κτήριο  της οδού 
Πειραιώς), Αθήνα.

ΕΚΘΕΣΗ «Ο Μιρό από τον Υπερρεαλισμό στο εργα-
στήρι της Μαγιόρκα», με έργα των Victor Brauner, 
Marcel Duchamp, Max Ernst, Paul Klee, Andre 
Masson, Roberto Matta, Francis Picabia, Man Ray, 
16 Οκτωβρίου 2009 – 31 Ιανουαρίου 2010, Τελλό-
γλειο Ίδρυμα (Αγ. Δημητρίου 159Α), Θεσσαλονίκη.

ΕΚΘΕΣΗ με τίτλο «Η 
αρχιτεκτονική ως ει-
κόνα», 6 Νοεμβρίου 
2009 – 31 Ιανουαρίου 
2010, σε συνεργασία με 
το Ευρωπαϊκό Κέντρο 
Βυζαντινών και Μετα-
βυζαντινών Μνημείων, 
Μουσείο Βυζαντινού 
Πολιτισμού, Θεσσα-
λονίκη.

ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ των Κωστή Βελώνη, 
Γιώργου Μάκκα και Μαριλένας Σταφυλίδου, με φω-
τογραφίες ασθενών που πάσχουν από ρευματοειδή 
αρθρίτιδα, 16 Νοεμβρίου – 13 Δεκεμβρίου 2009, 
ΕΒΕ (Τσιμισκή 29), Θεσσαλονίκη.

ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΟΡΟΥΜ με τίτλο “1ο Ελληνοκινεζι-
κό Φόρουμ για το περιβάλλον”,  3-4 Δεκεμβρίου 
2009, στο πλαίσιο της συνεργασίας του ΤΕΕ με 
την BAST (Beijing Association for Science and 
Technology), ξενοδοχείο Electra Palace (Ναυάρ-
χου Νικοδήμου 18-20), Αθήνα.

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ «1900», του Αλεσσάντρο 
Μπαρίκο, από το «Πανδαιμόνιο 7», 18 Νοεμβρί-
ου 2009, Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης 
(ΔΕΘ), Θεσσαλονίκη.

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ «Άγημα τιμών», του Νίκου 
Βασιλειάδη, από το «Πανδαιμόνιο 7», 27 Νοεμβρίου 
2009, Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (ΔΕΘ), 
Θεσσαλονίκη.

Γιάννης Ρίτσος
Να με θυμάσαι – είπε 
Χιλιάδες χιλιόμετρα περπάτησα
Χωρίς ψωμί, χωρίς νερό
Πάνω σε πέτρες και αγκάθια
Για να σας φέρω ψωμί και νερό και Τριαντάφυλλα
Την ομορφιά ποτέ μου δεν την πρόδωσα
Όλα το βίος μου μοίρασα δικαία
Μετρικό εγώ δεν μέτρησα Πάμπτωχος
Μ’ ένα κρινάκι του αγρού

Τις πιο άγριες νύχτες μας φώτισα Να με θυμάστε…”

“Να με… θυμάστε” μας ζήτησε ο μεγάλος ποιητής μας λίγο πριν φύγει για το 
τελευταίο ταξίδι
1909 – 2009: 100 χρόνια από την γέννηση του Γιάννη Ρίτσου, σας προσκαλού-
με στην εκδήλωση που διοργανώνει  ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑ-
ΠΛΗΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ, για να τιμήσουμε την 
στερνή επιθυμία του ποιητή. Στο θέατρο Βότση  
στις 29/11/2009 και ώρα 18:00. 
Ελάτε να θυμηθούμε και να γνωρίσουμε λίγο καλύτερα τον Γιάννη Ρίτσο.

yearswithmusic.blogspot.com

ΕΚΘΕΣΗ με τίτλο «Σύγ-
χρονη Νορβηγική Αρχιτε-
κτονική 2000-2005», 19 
Νοεμβρίου - 6 Δεκεμβρί-
ου 2009 (εγκαίνια, Τετάρτη 
18 Νοεμβρίου 2009, ώρα 
19:30), Ελληνικό Ινστιτού-
το Αρχιτεκτονικής, Αρχαι-
ολογικό Μουσείο Θεσ-
σαλονίκης, Πρεσβεία της 
Νορβηγίας και Νορβηγικό 
Ινστιτούτο στην Αθήνα, 
The National Museum 
of Art, Architecture and 
Design, Oslo, με την 
υποστήριξη του Τομέα 
Ιστορίας της Αρχιτεκτονι-
κής, Ιστορίας της Τέχνης, 
Αρχιτεκτονικής Μορφο-
λογίας και Αναστήλωσης 
του Τμήματος Αρχιτεκτό-
νων Πολυτεχνικής Σχολής 
ΑΠΘ Φουαγιέ Αρχαιολο-
γικού Μουσείου (Μανόλη 
Ανδρόνικου 6), Θεσσα-
λονίκη.

50ό ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ, με τίτλο 
«Why cinema now?», 13 – 22 Νοεμβρίου 2009, 
Θεσσαλονίκη.

POLIS 2009 7η Διεθνής 
Έκθεση Φορέων  
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 
Δημοσίου - Κοινωνικού 
Τομέα και Ιδιωτικών 
Επιχειρήσεων, 26-29 
Νοεμβρίου 2009, ΔΕΘ, 
Θεσσαλονίκη. 

ΔΙΑΛΕΞΗ με τίτλο «Το ανάκτορο 
του Φιλίππου στις Αιγές»,  με ειση-
γήτρια την Αγγελική Κοτταρίδη, Dr 
Αρχαιολόγο, Τετάρτη 25/11/2009 
(ώρα 20.00), Νομαρχιακή Επιτροπή 
Ημαθίας του ΤΕΕ/ΤΚΜ, Σύλλογος  
Αρχιτεκτόνων Ν. Ημαθίας, Σύλλο-
γος Επιστημόνων Μηχανικών Ν. 
Ημαθίας και  Πολιτιστικός Σύλλο-
γος «Μ. Αλέξανδρος» Μετοχίου, 
Αντωνιάδειος Στέγη Γραμμάτων και 
Τεχνών, Βέροια ΕΛΛΗΝΟΪΑΠΩΝΙΚΗ 

ΗΜΕΡΙΔΑ με τίτλο 
«Νέες εξελίξεις στην 
Τεχνολογία και στο Κα-
νονιστικό Πλαίσιο για το 
Οπλισμένο Σκυρόδεμα 
στην Ευρώπη και στην 
Ιαπωνία», 20 Νοεμβρίου 
2009, ΤΕΕ σε συνεργασία 
με την Ιαπωνική Ένωση 
Πολιτικών Μηχανικών, 
ξενοδοχείο Electra 
Palace (Ναυάρχου Νικο-
δήμου 18-20), Αθήνα.



Όταν το Σεπτέμβριο του 1960 στον κινηματογρά-
φο «Ολύμπιον» ξεκινούσε η (τότε ονομαζόμενη) 
«Εβδομάδα Ελληνικού Κινηματογράφου», κανείς 
δεν μπορούσε να προβλέψει την πορεία της. Μια 
πορεία, που κυριολεκτικά πέρασε από 40 κύματα… 
Στιγμές άλλοτε απογειωτικές, άλλοτε αδιάφορες 
και μερικές φορές απογοητευτικές για το θεσμό. 
Όπως και να έχει, το Φεστιβάλ Κινηματογράφου 
ήταν, είναι και θα είναι στενότατα συνδεδεμένο με 
την πόλη της Θεσσαλονίκης, αλλά και με ολόκληρη 
την Ελλάδα. 
Η λάμψη των σταρ, η (ενίοτε δικαιολογημένη) 
«οργή» του εξώστη, η κριτική επιτροπή, οι σκηνοθέ-
τες, τα βραβεία, τα επεισόδια, τα πάρτι και φυσικά οι 
αμέτρητες ταινίες, συνθέτουν το σκηνικό αυτό, που 
σήμερα ονομάζουμε «Φεστιβάλ Κινηματογράφου 
Θεσσαλονίκης». Άλλωστε, μαζί με τα αντίστοιχα των 
Κανών και της Βενετίας είναι από τα λίγα Φεστιβάλ 
που έχουν τόσο μεγάλη διάρκεια ζωής.  

n Από τον Κατράκη στο Μάλκοβιτς κι από την Πα-
ξινού στον Κόπολα 
Σχεδόν όλοι οι σταρ του εγχώριου σινεμά, όπως η 
Αλίκη Βουγιουκλάκη, ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ, η 
Κατίνα Παξινού, η Αντιγόνη Βαλάκου, η Άννα Συνο-
δινού η Γκέλυ Μαυροπούλου, ο Μάνος Κατράκης, η 
Μάρω Κοντού, η Ρίκα Διαλυνά, ο Θανάσης Βέγγος 
κ.α. τίμησαν με τη παρουσία τους όλα αυτά τα χρό-
νια το θεσμό. Όμως, ιδιαίτερα αισθητή ήταν και η 
παρουσία διεθνών καταξιωμένων ηθοποιών και αν-
θρώπων του κινηματογράφου όπως η Κατρίν Ντε-
νέβ, η Φαίη Ντάναγουέι, ο Τζον Μάλκοβιτς, ο Άντονι 
Κουίν, ο Φράνσις Φορντ Κόπολα, ο Μπερτολούτσι, 
ο Όλιβερ Στόουν και ο Ουίλιαμ Νταφόε, οι οποίοι 
έδωσαν ένα διεθνή κοσμοπολίτικο «αέρα» στο Φε-
στιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.  
  
n Η αρχή… 
Η «Εβδομάδα Ελληνικού Κινηματογράφου», που 
διεξήχθη για πρώτη φορά το Σεπτέμβριο του 1960 
–στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης- 
στον κινηματογράφο «Ολύμπιον», ανήκε οργανωτικά 
για δύο συνεχόμενες χρονιές στη ΔΕΘ με πρόεδρο 
τον Γ. Γεωργιάδη. Η ιδέα για την «Εβδομάδα Ελληνι-
κού Κινηματογράφου» αποτελούσε μέρος πρότασης 
της Μακεδονικής Καλλιτεχνικής εταιρίας “Τέχνη”, 
του προέδρου της καθηγητή Λίνου Πολίτη και του 

μέλους του Δ.Σ. Παύλου Ζάννα, ιδρυτή επίσης της 
Κινηματογραφικής Λέσχης “Τέχνη”. Η πολιτική 
απόφαση με την οποία τελικά διαμορφώθηκε και 
υλοποιήθηκε η πρόταση, ανήκε στον τότε υπουργό 
Βιομηχανίας Νικ. Μάρτη, ο οποίος το 1958 είχε 
υπαγάγει τον κινηματογράφο στο υπουργείο του. 
Το 1962 η «Εβδομάδα Ελληνικού Κινηματογράφου» 
περνά στη δικαιοδοσία του υπουργείου Βιομηχανί-
ας με κανονισμό που προβλέπει προκριματική επι-
τροπή –αφήνοντας περιθώριο για το κόψιμο ταινιών 
και για λόγους λογοκρισίας- ενώ από την επόμενη 
χρονιά αρχίζουν να προβάλλονται και ξένες ταινίες 
εκτός συναγωνισμού και παίρνεται η απόφαση η 
«Εβδομάδα» να διεξάγεται αμέσως μετά τη ΔΕΘ, 
για να λυθούν τα ζητήματα φιλοξενίας στα ξενοδο-
χεία της πόλης. Από το 1964 (και μέχρι το 1996) οι 
προβολές γίνονται στην αίθουσα της Εταιρείας Μα-
κεδονικών Σπουδών με την παρουσία «αστέρων». 

n Η μετονομασία 
Το 1966 –χρονιά κατά την οποία εμφανίστηκαν και 
οι περισσότερες «φεστιβαλικές» ταινίες από την 
ίδρυση του θεσμού και μέχρι το 1973- η «Εβδομά-
δα» μετονομάζεται σε «Φεστιβάλ Ελληνικού Κινη-
ματογράφου» και προβλέπεται αυτόνομη εβδομάδα 
για φεστιβάλ ξένου κινηματογράφου, κάτι που στην 
πράξη δεν υλοποιείται παρά μόνον το 1972. 
Το 1973, στο 14ο Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου, 
δύο αλλαγές σημειώνονται: οι εμπορικές ταινίες απουσι-
άζουν παντελώς και αυξάνεται το ποσό των βραβείων. 
  
n Το 15ο, «μεταδικτατορικό» φεστιβάλ και ο 
«θερμός» β’ εξώστης 
Το επόμενο, 15ο Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογρά-
φου (1974), πραγματοποιήθηκε λίγους μήνες μετά 
την αποκατάσταση της δημοκρατίας στην Ελλάδα 
και έγινε μέσα σε εξαιρετικά θερμό κλίμα: ο β’ 
εξώστης –η ομάδα των πιο θερμών σινεφίλ που έχει 
αρχίσει αρκετά χρόνια πριν να καταλαμβάνει τον β’ 
εξώστη και από εκεί να εκδηλώνει τις επιδοκιμα-
σίες και αποδοκιμασίες του- ανακοινώνει βραβεία 
κοινού, απαιτώντας παράλληλα ένα «λαϊκό φεστι-
βάλ» του κοινού και των δημιουργών, καθιερώνο-
νται οι επαναληπτικές προβολές, ενώ κομμένες 
από την επιτροπή ταινίες δημιουργούν το δικό τους 
Αντι-φεστιβάλ σε άλλη αίθουσα – κάτι που αποτελεί 
πρακτική των επόμενων ετών. 

Από την επόμενη χρονιά (1975), οι διοργανωτές έρχο-
νται σε στενή επικοινωνία με τα σωματεία του ελληνι-
κού κινηματογραφικού χώρου για θεσμικές αλλαγές. 
Έτσι, με καταργημένη τη λογοκρισία, οι επιτροπές του 
Φεστιβάλ αποφασίζεται να συγκροτούνται πλέον από 
άτομα που προτείνουν τα σωματεία. 

n Το αντι-φεστιβάλ 
Ωστόσο, την επόμενη χρονιά (1976) αυτό δεν ίσχυσε 
εξ αιτίας μίας τροποποίησης του κανονισμού από το 
Υπουργείο Βιομηχανίας, προκαλώντας τη διάσπαση 
του Φεστιβάλ το 1977 σε Φεστιβάλ και Αντι-Φε-
στιβάλ. Το δεύτερο λειτούργησε παράλληλα με το 
επίσημο, με βάση τον κανονισμό του 1975, συγκε-
ντρώνοντας το ενδιαφέρον του κοινού. Προκειμένου 
να αποφευχθεί η επανάληψη αυτού του φαινομένου 
και την επόμενη χρονιά, το υπουργείο Βιομηχανίας 
αποδέχθηκε τη συμμετοχή στις επιτροπές του 19ου 
Φεστιβάλ (1978) και μελών από τα σωματεία. 
Από το 1981, από την 22η διοργάνωσή του δηλαδή, 
το Φεστιβάλ υπάγεται πλέον όχι στο υπουργείο Βι-
ομηχανίας, αλλά στο υπουργείο Πολιτισμού – όπως 
και το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, το οποίο 
ιδρύθηκε το 1977. Την επόμενη χρονιά (1982), ψη-
φίζεται νέος κανονισμός για το Φεστιβάλ από την 
υπουργό Πολιτισμού Μ. Μερκούρη και τον υφυπουρ-
γό Οικονομικών Δ. Τσοβόλα ύστερα από εισήγηση 
του τμήματος κινηματογραφίας του ΥΠΠΟ υπό τον Μ. 
Ζαχαρία. Έτσι, θεσπίζεται πληροφοριακό τμήμα για 
όσες ταινίες δεν προκρίνονται, ενώ στις επιτροπές 
υπάρχει εκπροσώπηση των σωματείων. Τα βραβεία 
είναι πλέον «ηθικά» και τα χρήματά τους μοιράζονται 
ισόποσα σε όλους τους συμμετέχοντες. 

n Οι καινοτομίες 
Την επόμενη χρονιά (1983) συνεχίζονται οι βελ-
τιωτικές καινοτομίες: θεσμοθετείται η «Ανοιχτή 
οθόνη» για τις κομμένες ταινίες, παράλληλα με το 
πληροφοριακό τμήμα, καταργούνται τα χρηματικά 
βραβεία και καθιερώνεται νέος θεσμός, τα Κρατι-
κά Βραβεία Ποιότητας, τα οποία απονέμονται πλέ-
ον απευθείας από το ΥΠΠΟ στο τέλος της χρονιάς 
και στα οποία μετέχουν και ταινίες που δεν έχουν 
προβληθεί στο Φεστιβάλ, και, τέλος, δημιουργείται 
χωριστή κατηγορία βραβεύσεων για το ντοκιμαντέρ, 
διαχωρίζοντας πλήρως το είδος από τη μυθοπλασία 
– ενώ τα προηγούμενα χρόνια ταινίες τεκμηρίωσης 

                    

ΦKΘ: Η αρχή, η πορεία, το σήμερα, το αύριο…
Επιμέλεια: Άγγελος Αγγελίδης
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1η διοργάνωση: “Οι δημιουργοί της ταινίας Μανταλένα: Παντε-
λής Ζερβός, Αλίκη Βουγιουκλάκη, Μάνος Χατζιδάκις, Δημήτρης 
Παπαμιχαήλ, ο σκηνοθέτης Ντίνος Δημόπουλος και η Καίτη 
Λαμπροπούλου.”

2η διοργάνωση “Μέλη της Κριτικής Επιτροπής με γνωστούς 
καλλιτέχνες. Διακρίνονται οι: Αλέκος Αλεξανδράκης, Νίκος Κούν-
δουρος, Μιχάλης Κακογιάννης, Ηλίας Βενέζης, Μάριος Πλωρίτης, 
Μάνος Κατράκης, Γρηγόρης Μπιθικώτσης, Ειρήνη Παπά και Μίκης 
Θεοδωράκης”

5η διοργάνωση: Ο Πέτρος Φυσσούν καταχειροκρο-
τούμενος



και μυθοπλασίας διεκδικούσαν τα ίδια βραβεία. 
Παράλληλα, σε αυτή τη διοργάνωση αρχίζουν τα 
αφιερώματα σε πρόσωπα του Φεστιβάλ και οι ανα-
δρομές στο παρελθόν του ελληνικού κινηματογρά-
φου, ενώ η σύντομη επίσκεψη του Μπερτολούτσι 
στο Φεστιβάλ προσθέτει αίγλη στο θεσμό. 
Στο 26ο Φεστιβάλ (1985) μετά από απόφαση της 
επιτροπής συμμετέχουν όλες οι ταινίες στο δια-
γωνιστικό και για πρώτη φορά λειτουργεί χώρος 
συναντήσεων με βίντεο στο περίπτερο 8 της ΔΕΘ, 
προάγγελος κινηματογραφικής αγοράς. Την επόμε-
νη χρονιά, το 1986, στην 27η διοργάνωση του Φεστι-
βάλ, ο νέος νόμος για τον κινηματογράφο δημιουρ-
γεί θέση μόνιμου διευθυντή με διετή θητεία και με 
την πλαισίωση μόνιμης γραμματείας. Το 28ο Φεστι-
βάλ δεν περιλαμβάνει πλέον ταινίες μικρού μήκους, 
οι οποίες με απόφαση του ΥΠΠΟ μεταφέρονται σε 
δικό τους φεστιβάλ στη Δράμα. 

n Πλέον… Διεθνές 
Ήδη από τα μέσα της δεκαετίας του ’80, ωστόσο, η 
ύφεση στην ελληνική κινηματογραφική παραγωγή, 
η μειωμένη ανταπόκριση του κοινού στις προβολές 
του Φεστιβάλ και η εν γένει κατάσταση του ελληνι-
κού κινηματογράφου οδηγεί σε ριζική αναθεώρηση 
του Φεστιβάλ, το οποίο από την 33η διοργάνωσή του 
το 1992 με την ονομασία Φεστιβάλ Κινηματογράφου 
Θεσσαλονίκης γίνεται πλέον διεθνές, ενώ παράλληλα 
εξακολουθεί να προβάλλει την ετήσια ελληνική παρα-
γωγή. Ταυτόχρονα, η Διεθνής Ομοσπονδία Παραγωγών 
(FIAPF) έδωσε το χαρακτηρισμό του Επίσημου Φεστι-
βάλ Κινηματογράφου σε αυτό της Θεσσαλονίκης. 
Από την αρχή της διεθνούς φάσης του Φεστιβάλ 
(1992), είχε οριστεί ότι πρόκειται για ένα Φεστιβάλ 
του οποίου το επίσημο διαγωνιστικό πρόγραμμα πε-
ριλαμβάνει πρώτες ή δεύτερες ταινίες πρωτοεμφανι-
ζόμενων σκηνοθετών από όλον τον κόσμο – ανάμεσά 
τους και πρώτες ή δεύτερες ταινίες ελλήνων σκηνο-
θετών. Σε καμία περίπτωση δεν επρόκειτο για τυχαία 
επιλογή ή για αποτέλεσμα συγκυρίας, αλλά για επι-
λογή μέσα σε μία συγκεκριμένη φιλοσοφία που δί-
νει έμφαση στις νέες δυνάμεις του κινηματογράφου 
σε διεθνές επίπεδο. Επίσης, αποτέλεσε στρατηγική 
επιλογή μέσα στο πλαίσιο του διεθνούς χάρτη των κι-
νηματογραφικών φεστιβάλ, ώστε να μπορέσει το Φε-
στιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης να αποκτήσει 
από την αρχή μία διακριτή ταυτότητα. 

n Νέο νομικό πλαίσιο 
Έξι χρόνια μετά τη διεθνοποίηση του Φεστιβάλ, το 
1998, επετεύχθησαν δύο μακροχρόνιοι στόχοι: Άρ-
χισε να λειτουργεί κάτω από νέο νομικό πλαίσιο και 
απέκτησε το δικό του μόνιμο τόπο διεξαγωγής των 
εκδηλώσεών του στο κέντρο της πόλης της Θεσσα-
λονίκης, το ιστορικό συγκρότημα του «Ολύμπιον», 
ενώ την επόμενη χρονιά ο Οργανισμός Λιμένος Θεσ-
σαλονίκης δεσμεύθηκε να παραχωρεί κάθε χρόνο 
στο Φεστιβάλ για το δεκαήμερο του Νοεμβρίου τρεις 
αποθήκες στο Λιμάνι – δύο εκ των οποίων διαθέτουν 
συνολικά τέσσερεις κινηματογραφικές αίθουσες. 
Με χρονική αφετηρία την ίδια χρονιά, το Φεστιβάλ, 
από τη διοργάνωση μιας και μόνης -μολονότι ση-
μαντικής- εκδήλωσης, ανέλαβε να προγραμματίζει 
και εκδηλώσεις κατά τη διάρκεια ολόκληρου του 
έτους στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα και σε άλλες 
ελληνικές πόλεις. Έκτοτε, το «Ολύμπιον» λειτουργεί 
συνεχώς, παρουσιάζοντας νέες βραβευμένες ταινί-
ες, όπως επίσης αφιερώματα και ρετροσπεκτίβες. 
Φιλοξενεί εκπαιδευτικά προγράμματα που βοηθούν 
στην ανάπτυξη μιας νέας γενιάς θεατών και εξοικει-
ώνει το νεαρό κοινό με την τέχνη και τις τεχνικές της 
παραγωγής μιας ταινίας. 
Σημαντικές εκδηλώσεις προστέθηκαν στο ημερο-
λόγιο του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης 
μετά το 1998: 
• ένα πετυχημένο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ, 
το οποίο το Μάρτιο ετοιμάζεται για την επόμενη δι-
οργάνωσή του, 
• η ενότητα «Νέοι Ορίζοντες», η οποία λειτουργούσε 
σα μαγνήτης για τους κινηματογραφόφιλους και πλέ-
ον έχει μετονομαστεί σε «ημέρες ανεξαρτησίας»
• ένα φεστιβάλ αφιερωμένο στο χορό και την χορο-
γραφία (Videodance) για επτά διοργανώσεις μέχρι 
και το 2004 ,
• ένα φεστιβάλ μαθητικών ταινιών, το «Πάμε σινεμά;» 
για τέσσερεις διοργανώσεις μέχρι και το 2004 και 
• μία αναπτυξιακή δράση από το 2003 μέχρι και σή-
μερα, το Balkan Fund, με στόχο την ενίσχυση των 
κινηματογραφιστών από το χώρο των Βαλκανίων και 
την Ελλάδα στον τομέα της ανάπτυξης σεναρίου.

n Χέρι– χέρι ΦΚΘ και ΤΕΕ/ΤΚΜ
Η συνεργασία μεταξύ του Φεστιβάλ και του Τμήμα-
τος Κεντρικής Μακεδονίας του ΤΕΕ ήταν και παρα-
μένει στενή. Το ΤΕΕ είχε επανειλημμένες συνεργα-

σίες με το Φεστιβάλ και συνδιοργάνωσαν πλήθος  
εξαιρετικών και επιτυχημένων εκδηλώσεων όπως 
«αφιέρωμα στον περιβαλλοντικό κινηματογράφο», 
«η πόλη, η νύχτα», «Megacities», «τα φώτα των λι-
μανιών», «Θεσσαλονίκη, κάθε μέρα».

n  Δράσεις…
Το 2005, στην 46η διοργάνωσή του Φεστιβάλ Κινη-
ματογράφου Θεσσαλονίκης, δόθηκε μεγάλη έμφα-
ση στη δημιουργία αναπτυξιακών δραστηριοτήτων 
με καινοτόμο χαρακτήρα. 
Ταυτόχρονα, το σύνολο αυτών των δραστηριοτήτων, 
που είναι βασισμένες σε διαβουλεύσεις με τη διε-
θνή βιομηχανία του κινηματογράφου, επιτρέπει στο 
Φεστιβάλ να διεκδικεί συνεχώς καλύτερη θέση στο 
κύκλωμα των διεθνών κινηματογραφικών φεστιβάλ, 
ενώ παράλληλα αποτελεί, έτσι όπως έχει πλέον δια-
μορφωθεί η κατάσταση στον τομέα αυτό παγκοσμί-
ως, απαραίτητο όρο για τη διασφάλιση ταινιών για τα 
επί μέρους τμήματα του προγράμματος. Εξαιρετικά 
σημαντική είναι και η εκδοτική δράση του Φεστι-
βάλ, το οποίο τυπώνει και εκδίδει κάθε του αφιέ-
ρωμα και μεγάλη εκδήλωση. 

n Οι… γραφικότητες του Φεστιβάλ 
Την 4η Εβδομάδα ανάμεσα στα νέα πρόσωπα που 
κάνουν αισθητή την παρουσία τους, είναι ο ελληνο-
αμερικανός παραγωγός Τζαίημς Πάρις, που συμ-
μετέχει για πρώτη φορά με την ταινία “Ο αδελφός 
Αννα”. Το μεσημέρι της 18ης Σεπτεμβρίου κάνει 
δεξίωση στο “Μεντιτερανέ” κι εντυπωσιάζει με την 
πληθωρικότητά του και τα “κόλπα” του. Οπως γρά-
φει η “Απογευματινή”: “Ο Πάρις θέλησε να κάμει 
εντύπωση και το κατάφερε. Από την Αμερική έφερε 
με ειδική παραγγελία ουίσκι, κόκα-κόλα και μπύ-
ρες. Μοίρασε ύστερα σους καλεσμένους εκλεκτά 
πούρα Αβάνας, αμερικάνικα τσιγάρα και σπίρτα”. 
Την επόμενη μέρα ο Πάρις θα κάνει κάτι ακόμα 
πιο εντυπωσιακό… Λίγο πριν την προβολή της ται-
νίας “Της κακομοίρας”, ένα τζιπ έφθασε έξω από 
τον κινηματογράφο “Ολύμπιον” και ξεφόρτωσε ένα 
τεράστιον κιβώτιο με την επιγραφήν «Ο αδελφός 
Άννα» στον Κώστα Χατζηχρήστο για να γίνει της κα-
κομοίρας και την ένδειξη «Προσοχή ευθραυστον». 
Το τεράστιο δέμα μεταφέρθηκε στο μπαρ του κινη-
ματογράφου, όπου εκλήθη ο δημοφιλής κωμικός. 
Πράγματι ο Κώστας Χατζηχρήστος πλησίασε, άνοιξε 

                    

ΦKΘ: Η αρχή, η πορεία, το σήμερα, το αύριο…
Επιμέλεια: Άγγελος Αγγελίδης
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16η διοργάνωση: Διαμαρτυρία εν μέσω προβολής

9η διοργάνωση: Στην πίστα η 
Έλενα Ναθαναήλ

12η διοργάνωση: Ο Anthony Quinn 15η διοργάνωση: Η επιτροπή του β΄ εξώστη 
αναγγέλει τα δικά της βραβεία

23η διοργάνωση: Η Υπουργός Πολιτι-
σμού Μελίνα Μερκούρη κηρύσσει την 
έναρξη της 23ης διοργάνωσης. Δίπλα 
της ο Αντώνης Κούρτης, Πρόεδρος 
της ΔΕΘ
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το κιβώτιο και μια κοπέλα με μαγιώ εμφανίσθηκε 
μπροστά στα έκπληκτα βλέμματα των παρισταμέ-
νων και του Χατζηχρήστου, στον οποίον η ωραία 
κοπέλα πρόσφερε ανθοδέσμη. 
Στην επόμενη διοργάνωση γραφική νότα ήταν ο 
αείμνηστος Αχιλλέας Μαδράς, ο οποίος εθεάθη 
στα θεωρεία συνοδευόμενος από την Ελενα Να-
θαναήλ. Πέτρα σκανδάλου ωστόσο αποτελεί μια 
νέα ηθοποιός, η Ελένη Ανουσάκη που κυκλοφο-
ρεί με ημιτόπλες, διαψεύδει ότι έχει ειδύλλιο με 
τον Αντονυ Κουήν και δηλώνει ότι θα γυρίσει ται-
νία με τον Φρανκ Σινάτρα! 
Η πρώτη μέρα της έβδομης διοργάνωσης είχε 
τη σφραγίδα του παραγωγού Τζαίημς Πάρις, που 
συνέπεσε η ταινία του “Ξεχασμένοι ήρωες” ν’ 
ανοίγει επίσημα την εκδήλωση. Από πολύ νωρίς 
είχε συγκεντρωθεί πλήθος κόσμου έξω από το 
Κρατικό Θέατρο, όπου η μπάντα του Δήμου παιά-
νιζε συνεχώς. Στην είσοδο του Κρατικού είχε πα-
ραταχτεί μια διμοιρία στρατιωτών, που ζήτησε ο 
Πάρις από τις αρμόδιες στρατιωτικές υπηρεσίες, 
με το αιτιολογικό ότι η ταινία του έχει πατριωτικό 
χαρακτήρα! Κι επειδή οι στρατιώτες της διμοιρίας 
επρόκειτο να απολυθούν σύντομα, ο Πάρις τους 
χάρισε ένα δέμα ρούχων. Λίγο πριν την έναρξη ένα 
τανκ εισέβαλε στην πλατεία του Λευκού Πύργου, 
με μια πινακίδα που έγραφε “Ξεχασμένοι ήρω-
ες” κι ακολουθούμενο από μια πολυτελή ανοικτή 
κούρσα, όπου επέβαιναν ο Τζαίημς Πάρις και οι 
πρωταγωνιστές της ταινίας. Τελευταία έκπληξη 
του δαιμόνιου παραγωγού, ήταν ότι όλοι οι θεατές 
βρήκαν στα καθίσματά τους ένα πακέτο τσιγάρα! 
Το πιο σημαντικό κοσμικό γεγονός του Φεστιβάλ 
ήταν η ανάδειξη της μις Φεστιβάλ Θεσσαλονίκη, 
που έγινε στο Μεντιτερρανέ”. Φαβορί ήταν η Εύα 
Μαράντη, αλλά το βραβείο δόθηκε  στη νεοφερ-
μένη Βέρα Κρούσκα, που ο Τύπος παρουσίασε ως 

προστατευόμενη του Τζαίημς Πάρις. 
Στο 9ο Φεστιβάλ στις γραφικότητες του ήταν ο κα-
βγάς του Τζαίημς Πάρις με την Ελλη Λοϊζου, πρω-
ταγωνίστρια του “Ανευ όρων”, που με την τολμηρή 
μίνι φούστα της, περιφερόταν σαν γνήσια στάρλετ 
στους παρασκηνιακούς χώρους του Φεστιβάλ. Σε 
μια στιγμή έντονων αντεγκλήσεων η Λοϊζου δηλώ-
νει ότι θα κάνει δημόσιο στρηπ-τηζ για διαμαρτυ-
ρία και ο Τζαίημς Πάρις αδράχνει την ευκαιρία να 
θεσμοθετήσει έπαθλο 20.000 δρχ. σε όποια στάρ-
λετ ξεντυθεί την ώρα της απονομής των βραβείων! 
Στο 14ο Φεστιβάλ ο Τζαίημς Πάρις, αν και δε συμ-
μετέχει στο πρόγραμμα είναι και πάλι παρών. Δι-
οργανώνει έντονη συζήτηση με πρωτοστατούντες 
τους Μάνο Χατζιδάκι, Γιώργο Τζαβέλλα και Γιάννη 
Μαρή. Προς το τέλος της συζήτησης δημοσιογρά-
φος κατηγορεί τον Πάρις ότι τα “παίρνει από τη 
Χούντα” προκαλώντας την ταραχή του οικοδεσπό-
τη, που λιποθυμά! 

n Ένταξη νέων προγραμμάτων 
Οι εξελίξεις στο διεθνές κινηματογραφικό τοπίο, 
ειδικότερα σε ό,τι αφορά στα κινηματογραφικά 
φεστιβάλ, οδήγησαν το Φεστιβάλ Κινηματογρά-
φου Θεσσαλονίκης στη δημιουργία νέων προ-
γραμμάτων και τμημάτων που αναδεικνύουν νέες 
τάσεις και αποτελούν αφενός προτάσεις έκφρα-
σης και προβολής για τους κινηματογραφιστές 
από την Ελλάδα και το εξωτερικό, όσο και ευκαι-
ρίες γνωριμίες με νέες πτυχές της κινηματογρα-
φικής δημιουργίας για το κοινό. 

n Digital Wave 
Στο 47ο Φεστιβάλ διοργανώθηκε για πρώτη φορά 
το Digital Wave, ένα νέο, διαγωνιστικό τμήμα του 
Ελληνικού Προγράμματος, αφιερωμένο αποκλει-
στικά στη σύγχρονη ελληνική ψηφιακή δημιουρ-
γία. Η δημιουργία αυτού του τμήματος αποτελεί 
αναγνώριση των σύγχρονων συνθηκών παραγω-
γής κινηματογραφικών έργων και επιτρέπει σε 
έναν κινηματογράφο κατ’ ουσία ανεξάρτητο και 
χαμηλότερου προϋπολογισμού να βρει το δρόμο 
του προς το κοινό. 

n Focus 
Το πρόγραμμα Focus πρωτοσυστήθηκε στο κοι-
νό το 2006 στο 47ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου 
Θεσσαλονίκης με τον κύκλο ταινιών «Εφηβικός 
Πόθος / Εφηβικός Πόνος». Στόχος του προγράμ-
ματος είναι μια άλλη προσέγγιση στην πρόσφατη 
κινηματογραφική παραγωγή με γνώμονα τις θεμα-
τικές, δηλαδή τα ίδια τα θέματα των ιστοριών που 
αφηγούνται οι ταινίες, και που συγκεντρώνουν το 

3η διοργάνωση: Δεξιώση στο πλαίσιο της διοργάνωσης 40η διοργάνωση: Η Cathrine Deneuve 42η διοργάνωση: Faye Dunaway - Ανδρέας 
Βουτσινάς

46η διοργάνωση: Francis Ford Coppola 
(Απονομή Χρυσού Αλεξάνδρου)

48η διοργάνωση: Στιγμιότυπο από το 
masterclass του John Malkovich

49η διοργάνωση: Ο Oliver Stone μαζί με την Διευ-
θύντρια του Φεστιβάλ, Δέσποινα Μουζάκη και τον 
Πρόεδρο του Φεστιβάλ Γιώργο Χωραφά

49η διοργάνωση: Ο Willem Dafoe

ενδιαφέρον διαφορετικών νέων δημιουργών από 
όλο τον κόσμο. 

n Experimental Forum 
Το νέο αυτό τμήμα, που ξεκίνησε στην 49η δι-
οργάνωση το 2008, εστιάζει αποκλειστικά στην 
«πειραματική» δημιουργία που έχει ως αντικεί-
μενό της το ίδιο το φιλμ και τις δυνατότητές του. 
Το πρόγραμμα αυτό ασχολείται με ένα είδος δη-
μιουργίας πιο προσωπικής, τόσο κατασκευαστικά 
όσο και αφηγηματικά από αυτό που ονομάζουμε 
Σινεμά, δημιουργίας όμως αμιγώς κινηματογρα-
φικής. Στόχος του προγράμματος αυτού είναι να 
ενδυναμώσει τη διεθνή φήμη του Φεστιβάλ Κι-
νηματογράφου Θεσσαλονίκης ως θεσμού που 
αναλαμβάνει πρωτοβουλίες στην ανάδειξη των 
αμιγώς κινηματογραφικών πρωτοποριών. 

n Generation Next 
Ένα νέο πρόγραμμα που έκανε την εμφάνιση του 
στο Ελληνικό Τμήμα του 49ου Φεστιβάλ Κινημα-
τογράφου Θεσσαλονίκης και μέσα από το οποίο 
το Φεστιβάλ στρέφει για πρώτη φορά τους προ-
βολείς του στην επόμενη γενιά του ελληνικού σι-
νεμά. Στόχος του Generation Next δεν είναι μια 
απλή παρουσίαση νέων ταλέντων, αλλά η επί της 
ουσίας ένταξή τους στο σκελετό του Φεστιβάλ. Με 
τη λογική αυτή, το καινούριο πρόγραμμα του Ελ-
ληνικού Τμήματος δεν περιορίζεται στην προβολή 
του κινηματογραφικού έργου των σκηνοθετών που 
συμμετέχουν σ’ αυτό. Πέρα από τις μικρού μήκους 
ταινίες ή ντοκιμαντέρ της ομάδας του Generation 
Next, που προβάλλονται σε ενιαία προβολή για 
κοινό και επαγγελματίες, το Φεστιβάλ Κινηματο-
γράφου Θεσσαλονίκης εντάσσει τους νέους δημι-
ουργούς που παρουσιάζει σε αυτό το πρόγραμμα, 
σε όλες τις αναπτυξιακές του δράσεις. 

n Το παρόν και το μέλλον…
Δυστυχώς, το 50ο ΦΚΘ πραγματοποιείται μέσα 
σε ένα «ομιχλώδες» τοπίο με την αποχή των πε-
ρισσοτέρων Ελλήνων σκηνοθετών και παραγω-
γών και με την συμμετοχή μόλις οκτώ. Διαμαρ-
τύρονται με αυτόν τον τρόπο για την μη ψήφιση 
νομοσχεδίου από το Υπουργείο Πολιτισμού για 
την ελληνική κινηματογραφία. Για το μέλλον, τα 
σχέδια των υπευθύνων είναι πολλά. Ο θεσμός 
πλέον έχει συνδεθεί άρρηκτα με την πόλη της 
Θεσσαλονίκης και μετά από τα όποια σκαμπανε-
βάσματα του παρελθόντος, κοιτά με αισιοδοξία 
το μέλλον. Στόχος του ωραίες κινηματογραφικές 
ταινίες και περαιτέρω εδραίωση στο διεθνές φε-
στιβαλικό περιβάλλον.  n
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ΠΕΡΙ ΚΑΜΠΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 
ΜΕ ΠΟΛΥΜΕΡΗ SRP ΚΑΙ CFRP
Έκθεση 19/11-6/12

Προσφάτως ολοκληρώθηκε πειραματικό ερευνη-
τικό πρόγραμμα που εκπονήθηκε στο Εργαστή-
ριο Κατασκευών Οπλισμένου Σκυροδέματος και 
Φέρουσας Τοιχοποιίας του Τμήματος Πολιτικών 
Μηχανικών του ΑΠΘ, σε συνεργασία με το ΙΤΣΑΚ, 
με τίτλο «Καμπτική Ενίσχυση Ανοιγμάτων και 
Στηρίξεων Δοκών Ο/Σ με Πολυμερή Οπλισμένα 
με Χάλυβα (SRP) και Άνθρακα (CFRP)». Ο κύ-
ριος επιβλέπων της διατριβής του υποψήφιου 
διδάκτορα Γιώργου Μιτολίδη (που εκπονήθηκε 
στο πλαίσιο του προγράμματος) και Επιστημονικά 
Υπεύθυνος εκ μέρους του ΑΠΘ είναι ο Καθηγητής 
Ανδρέας Κάππος, ενώ  Επιστημονικός Υπεύθυνος 
του προγράμματος από την πλευρά του ΙΤΣΑΚ εί-
ναι ο Κύριος Ερευνητής Θωμάς Σαλονικός.
Στο ερευνητικό πρόγραμμα έγινε συγκριτική δι-
ερεύνηση των πολυμερών που οπλίζονται με 
δέσμες συρμάτων χάλυβα (SRP) και των ινοπλι-
σμένων πολυμερών με ίνες άνθρακα (CFRP). Έγι-
ναν καταρχήν δοκιμές προσδιορισμού των νόμων 
τάσης - παραμόρφωσης και 16 δοκιμές ελέγχου 
της συνάφειας των SRP και CFRP. Οι κυριότερες 
παράμετροι που μεταβάλλονται σε αυτές τις δοκι-
μές είναι το πλάτος και το μήκος αγκύρωσης του 
πολυμερούς, ο τύπος του SRP και η ποιότητα του 
σκυροδέματος του υποστρώματος. Για τις δοκιμές 
σε δοκούς φυσικής κλίμακας (κλίμακα κατα-
σκευής, 1:1), τα δοκίμια αντιπροσώπευαν ανοίγ-
ματα και στηρίξεις δοκών. Ο τρόπος αστοχίας δύο 
αρχικών δοκιμίων και των ενισχυμένων δοκιμίων 
ήταν καμπτικός, ενώ κατασκευάστηκε και ένα δο-
κίμιο ανοίγματος και ένα δοκίμιο στήριξης χωρίς 
ενίσχυση τα οποία είχαν διατμητική αστοχία. Επί-
σης κατασκευάστηκαν άλλα τρία δοκίμια όμοια 
με αυτό που παρουσίασε διατμητική αστοχία αλλά 
ήταν ενισχυμένα έναντι διάτμησης με CFRP και 
SRP. Στα δοκίμια αυτά μετά την ενίσχυση ο τρόπος 
αστοχίας άλλαξε από διατμητικό σε καμπτικό. Συνο-
λικά δοκιμάσθηκαν 13 δοκίμια δοκών από τα οποία 
πέντε αντιπροσώπευαν το άνοιγμα δοκού και οκτώ 
αντιπροσώπευαν στήριξη δοκού. Η ποιότητα σκυρο-
δέματος που χρησιμοποιήθηκε παρασκευάσθηκε 
βάσει της λογικής ότι για τα πολυώροφα κτίρια που 
κατασκευάζονταν πριν 30-40 έτη χρησιμοποιείτο 
κατά κανόνα ποιότητα σκυροδέματος Β225.
n Πειραματικό πρόγραμμα
Νόμος Τάσης – Παραμόρφωσης Υλικού (SRP): Οι 
δοκιμές προσδιορισμού του νόμου τάσης – παρα-
μόρφωσης των υλικών έγιναν βάσει των συστάσε-
ων ASTM D 3039M οι οποίες αναφέρονται σε ινώδη 
υλικά με ρητίνη. Έγιναν δοκιμές σε ελάσματα SRP. 
Επίσης δοκιμάσθηκαν και ελάσματα ΙνΟπλισμένων 
Πολυμερών (ΙΟΠ) από άνθρακα. Βρέθηκε ικανο-
ποιητική σύμπτωση των μηχανικών ιδιοτήτων των 
υλικών, που προσδιορίσθηκαν πειραματικά, με τις 
αντίστοιχες τιμές της κατασκευάστριας εταιρείας.
Έλεγχοι Συνάφειας ΙΟΠ με το Σκυρόδεμα: Για 
τους ελέγχους συνάφειας έγιναν 16 δοκιμές. Από 
τις δοκιμές αυτές σχεδιάσθηκαν τα διαγράμμα-
τα δύναμης συνάφειας – ολίσθησης σύνθετου 
υλικού.  Επίσης από τις δοκιμές αυτές βαθμο-
νομήθηκαν τα αναλυτικά προσομοιώματα για τον 
υπολογισμό της δύναμης συνάφειας. Η καλύτερη 
σύμπτωση προέκυψε για το μοντέλο των Chen και 
Teng το οποίο προτάθηκε το 2001. 
Δοκιμές Δοκών: Για τον έλεγχο των ανοιγμάτων 
δοκών από Οπλισμένο Σκυρόδεμα χωρίς ενίσχυ-
ση και με ενίσχυση κατασκευάσθηκαν 5 δοκίμια 
ορθογωνικής διατομής 20x40cm και συνολι-

κού μήκους 4.2m. Το άνοιγμα του αμφιέρειστου 
δοκιμίου ήταν 3.00m, ενώ  το υπόλοιπο 2x0.6m 
εξείχε από τις στηρίξεις. Αυτό έγινε προκειμένου 
να αγκυρωθεί το σύνθετο ύφασμα σε θέση της 
δοκού όπου δε θα αναπτύσσεται εφελκυσμός. Τα 
δοκίμια επέδειξαν καμπτική αστοχία τα τέσσερα 
και διατμητική αστοχία το ένα. Τα δοκίμια με την 
καμπτική αστοχία παρουσίασαν σαφή αύξηση της 
καμπτικής αντοχής λόγω των υλικών ενίσχυσης. Η 
αύξηση αντοχής σε όλες τις περιπτώσεις ήταν πα-
ρόμοια, καθώς καθοριστική για την ενίσχυση ήταν 
η αντοχή της ρητίνης που χρησιμοποιήθηκε.
Επίσης κατασκευάστηκαν οκτώ δοκίμια, διατο-
μής 20x40cm, που αντιπροσώπευαν στηρίξεις 
δοκών. Το άνοιγμα του αμφιέρειστου δοκιμίου 
ήταν 2.00m, ενώ  το υπόλοιπο 2x0.6m εξείχε από 
τις στηρίξεις. Τα δοκίμια αυτά χωρίζονται σε δύο 
ομάδες. Τα τέσσερα δοκίμια της μιας ομάδας 
έχουν καμπτικό τρόπο αστοχίας. Στα τέσσερα 
δοκίμια της δεύτερης ομάδας το δοκίμιο χωρίς 
ενίσχυση αστοχεί σε διαγώνιο εφελκυσμό. Στα 
υπόλοιπα τρία δοκίμια γίνεται ενίσχυση του μη-
χανισμού διαγώνιου εφελκυσμού είτε με (SRP) 
είτε με ελάσματα CFRP, τα οποία εφαρμόζονται 
σε όλο το μήκος των δοκιμίων. Στα τρία ενισχυμέ-
να δοκίμια, λόγω της ενίσχυσης έναντι διαγώνιου 
εφελκυσμού, ο τρόπος αστοχίας αλλάζει από δια-
τμητικό σε καμπτικό. 
Στα δοκίμια ανοιγμάτων μέσω της σημαντικής 
αύξησης του μήκους αγκύρωσης δεν επήλθε δια-
φοροποίηση της αντοχής ενώ παρατηρήθηκε ελα-
φρά αύξηση της ικανότητας παραμόρφωσης των 
δοκιμίων που ενισχύθηκαν με χαλυβδοϋφάσματα 
έναντι του δοκιμίου που ενισχύθηκε με ελάσματα 
άνθρακα. Από τις δοκιμές προέκυψε ότι με τις ενι-
σχύσεις επήλθε αύξηση της ικανότητας των δοκών, 
να φέρουν φορτία, ως και 100% (Σχ. 2α).
Σχήμα 2. (α) Διαγράμματα δύναμης – βύθισης 
δοκιμίων ανοιγμάτων, SVM δοκίμιο ανοίγματος 
χωρίς ενίσχυση και καμπτική αστοχία, SS3X2M, 
SS12XM δοκίμια ανοιγμάτων καμπτικά ενισχυ-
μένα με SRP και καμπτική αστοχία, SCM δοκίμιο 
ανοίγματος καμπτικά ενισχυμένο με CFRP και 
καμπτική αστοχία, SVS δοκίμιο ανοίγματος χωρίς 
ενίσχυση και διατμητική αστοχία (β) Διαγράμμα-
τα δύναμης – βύθισης δοκιμίων στηρίξεων για τα 
αντίστοιχα δοκίμια στηρίξεων.
Τα δοκίμια στηρίξεων επέδειξαν καμπτική αστοχία 
τα επτά και διατμητική αστοχία το ένα χωρίς ενίσχυ-
ση. Από τα επτά αυτά δοκίμια τα τέσσερα πρώτα, με 
καμπτική ενίσχυση και χωρίς ενίσχυση, αστόχησαν 
καμπτικά και τα τρία που ενισχύθηκαν έναντι διά-
τμησης αστόχησαν ομοίως καμπτικά. Τα δοκίμια με 
την καμπτική αστοχία επέδειξαν σαφή αύξηση της 
καμπτικής αντοχής με τη χρήση των υλικών ενίσχυ-
σης που εφαρμόσθηκαν. Η αύξηση αντοχής σε όλες 
τις περιπτώσεις ήταν παρόμοια καθώς καθοριστική 
για την ενίσχυση ήταν η αντοχή της ρητίνης που χρη-
σιμοποιήθηκε (Σχ. 2β). Τα δοκίμια που ενισχύθηκαν 
έναντι διάτμησης επέδειξαν καμπτική αστοχία και 
σαφώς μεγαλύτερη αντοχή από το δοκίμιο χωρίς 
ενίσχυση που αστόχησε διατμητικά. 
Με την χρήση των SRP ενισχύεται η φέρουσα 
ικανότητα των δοκών στις στηρίξεις κατά 80%, 
εξίσου καλά όπως με τη χρήση των ελασμάτων 
CFRP. Σε όλα τα καμπτικά ενισχυμένα δοκίμια η 
αστοχία προήλθε από αποκόλληση των συνθετών 
υλικών. Στο δοκίμιο της στήριξης δοκού χωρίς 
ενίσχυση με διατμητική αστοχία επιτεύχθηκε η 

αλλαγή του τρόπου αστοχίας από την ανεπιθύμη-
τη διατμητική αστοχία στην επιθυμητή καμπτική 
αστοχία. Αυτό έγινε μέσω της ενίσχυσης των δο-
κιμίων, που αντιπροσωπεύουν τμήμα δοκού κοντά 
στις στηρίξεις, έναντι διάτμησης με ΙΟΠ σε όλο το 
μήκος και με λωρίδες ΙΟΠ. Για το λόγο αυτόν πα-
ρατηρήθηκε σημαντική αύξηση της αντοχής και 
της ικανότητας παραμόρφωσης των ενισχυμένων 
δοκιμίων έναντι τέμνουσας. Η αγκύρωση του ΙΟΠ 
σε περιοχές όπου το οπλισμένο σκυρόδεμα δεν 
εφελκύεται (πέρα από τις στηρίξεις) δεν επηρε-
άζει την ικανότητα αντοχής και παραμόρφωσης 
των δοκιμίων σε σχέση με την περίπτωση αγκύ-
ρωσης των ΙΟΠ στην εφελκυόμενη ίνα της δοκού 
πριν τις στηρίξεις.
Για τα ενισχυμένα δοκίμια προέκυψε ότι με τα 
χαλυβδοϋφάσματα επιτυγχάνεται μεγαλύτερη 
ικανότητα παραμόρφωσης από 13% έως 30% σε 
σχέση με τα δοκίμια που ενισχύθηκαν με ελάσμα-
τα άνθρακα SCM. 
Από την πειραματική αυτή εργασία προέκυψε ότι 
τα Πολυμερή Οπλισμένα με Χάλυβα (SRP) απο-
τελούν έναν οικονομικό τρόπο για την ενίσχυση 
δοκών από Οπλισμένο Σκυρόδεμα σε κάμψη και 
διάτμηση. Η αποτελεσματικότητά τους είναι εξί-
σου καλή με αυτή των πολυμερών που οπλίζονται 
με ίνες άνθρακα (CFRP). Το κόστος αγοράς των 
SRP είναι σημαντικά μικρότερο από αυτό των 
CFRP. Στο πεδίο εφαρμογής (για τα SRP) χρειά-
ζεται προσαρμογή των ρητινών και των μεθόδων 
εφαρμογής τους στην πράξη, από τις εταιρείες 
διάθεσης, για ενίσχυση στοιχείων από Οπλισμένο 
Σκυρόδεμα, καθώς αποτελούν ένα υλικό το οποίο 
έχει δοκιμασθεί σε ερευνητικό κυρίως επίπεδο.
n Ευχαριστίες
Το παρόν ερευνητικό πρόγραμμα συγχρηματοδο-
τήθηκε κατά 67.5% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο, κατά 22.5% από την Γ.Γ.Ε.Τ. στο πλαίσιο 
του Μέτρου 8.3 του Ε.Π.ΑΝ.- Γ΄ Κ.Π.Σ. και κατά 
10% από την εταιρεία Sika – Hellas. Τους οπλι-
σμούς που χρησιμοποιήθηκαν στα δοκίμια των 
δοκών χορήγησε η εταιρεία ΣΙΔΕΝΟΡ ΑΒΕΕ. Η 
ερευνητική ομάδα εκφράζει τις ευχαριστίες της 
στους προαναφερθέντες φορείς και εταιρείες. n
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στήριξη περίπου 11 δισ. ευρώ, όπως ανακοίνωσε 
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Παρουσιάζοντας το πρώ-
το βήμα στην κατεύθυνση της υλοποίησης του 
Ευρωπαϊκού Στρατηγικού Σχεδίου Ενεργειακών 
Τεχνολογιών (Σχέδιο SET), ο Ευρωπαίος επίτρο-
πος για θέματα έρευνας κ. Γιάνεζ Ποτότσνικ υπο-
γράμμισε ότι «δεν έχουμε και πολλές επιλογές 
αν θέλουμε να είμαστε σοβαροί όσον αφορά την 
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής». Μεγάλο 
μέρος των κεφαλαίων για το Σχέδιο SET θα προ-
έλθει από τα υπάρχοντα στοιχεία του πολύπλοκου 
δικτύου ταμείων της Ένωσης, αλλά τουλάχιστον 
50 δισ. ευρώ μέσα στα επόμενα δέκα χρόνια θα 
είναι επιπρόσθετη χρηματοδότηση. Το ποσό αυτό 
ισοδυναμεί με τριπλασιασμό σχεδόν των ετήσιων 
επενδύσεων στην Ένωση, δηλαδή σε αύξηση σε 8 
δισ. ευρώ, από 3 δισ. ευρώ σήμερα. 
(Ημερησία 4/11/2009)

ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΟΧΟ Η ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΤΡΟ-
ΧΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Μακριά από τον στόχο για μείωση των τροχαίων 
ατυχημάτων κατά 50% έως το 2010 (σε σχέση 
με το 2001) βρίσκονται τόσο η Ελλάδα όσο και το 
σύνολο της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Τα θύματα από 
οδικά τροχαία δυστυχήματα άγγιξαν τα 39.000 
στην Ε. Ε. το 2008, ενώ οι τραυματίες ξεπέρασαν 
το ίδιο διάστημα τα 3,5 εκατομμύρια, σύμφωνα 
με τα στοιχεία που παρουσιάζονται σήμερα στο 
4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οδικής Ασφάλειας που 
διοργανώνει ο Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολό-
γων (ΣΕΣ).
Μόλις ένα χρόνο πριν από το 2010, ο ευρωπαϊκός 
μέσος όρος που αφορά στη μείωση του αριθμού 
των θυμάτων από τροχαία ατυχήματα δεν ξεπερ-
νάει το 28%, ενώ η αντίστοιχη μείωση σε εθνικό 
επίπεδο υπολογίζεται μόλις σε 15%, σύμφωνα 
με τον πρόεδρο του ΣΕΣ Γιάννη Χανδάνο. Το οι-
κονομικό κόστος των τροχαίων ατυχημάτων υπο-
λογίζεται σε 200 δισ. ευρώ τον χρόνο στην Ε. Ε., 
κόστος στο οποίο φυσικά δε συνυπολογίζεται ο 
ανθρώπινος πόνος. Τα αποθαρρυντικά αυτά στοι-
χεία αναδεικνύουν την ανάγκη εντατικοποίησης 
των προσπαθειών ενίσχυσης της οδικής ασφά-
λειας για να επιτευχθεί ο στόχος της μείωσης των 
θυμάτων το 2020 κατά 40% σε σχέση με το 2010.
(Η Καθημερινή 5/11/2009)

3.000 ΛΟΥΚΕΤΑ ΣΕ ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ…
Τέλος εποχής για περίπου 3.000 βιομηχανικές 
και βιοτεχνικές μονάδες της Θεσσαλονίκης σή-
μανε τα τελευταία δύο χρόνια η οικονομική κρίση 
και ο αθέμιτος ανταγωνισμός λόγω των ανεξέλε-
γκτων εισαγωγών. Επιχειρήσεις οι οποίες κυρι-
αρχούσαν στον κλάδο τους και έδιναν δουλειά σε 
χιλιάδες εργαζομένους, οδηγήθηκαν στο λουκέτο 
εν μία νυκτί και πλέον η Θεσσαλονίκη κινδυνεύει 
να «βουλιάξει» στη δίνη της αποβιομηχάνισης.  
Απελπιστική είναι η κατάσταση στον κλάδο της 
βιοτεχνίας, όπου οι υγιείς οικονομικά επιχειρή-
σεις της Θεσσαλονίκης είναι μετρημένες στα δά-
χτυλα. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Βιοτεχνικού 
Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, μέσα στο 2008 συ-
νολικά 1.187 βιοτεχνίες διαγράφηκαν από τα μη-
τρώα, ενώ από τις αρχές του έτους μέχρι και τον 
Ιούνιο άλλες 547 επιχειρήσεις κατέβασαν ρολά. 
«Οι κλάδοι ένδυσης, υπόδησης και επίπλου είναι 
αυτοί που υποφέρουν περισσότερο, κυρίως λόγω 
των ανεξέλεγκτων εισαγωγών από τρίτες χώρες», 
δήλωσε χαρακτηριστικά στον «Α» ο πρόεδρος 
του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, 
Σωτήρης Μαγόπουλος, απευθύνοντας έκκληση 
προς την κυβέρνηση για ενίσχυση του βιοτεχνικού 
κλάδου πριν να είναι πολύ αργά. […]Στον αέρα» 
βρίσκεται, όμως, και το μέλλον των βιομηχανιών 
της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με τα στοιχεία του 
Εμποροβιομηχανικού Επιμελητηρίου, το 2008 
συνολικά 765 βιομηχανίες οδηγήθηκαν σε λου-
κέτο και από τις αρχές του έτους, μέχρι σήμερα, 

ήδη άλλες 499 επιχειρήσεις υπέβαλαν αίτηση δι-
αγραφής από τα μητρώα του Επιμελητηρίου. Ση-
μειώνεται, βέβαια, ότι ο πραγματικός αριθμός των 
λουκέτων είναι πολύ μεγαλύτερος, καθώς ορισμέ-
νες επιχειρήσεις καθυστερούν να ολοκληρώσουν 
τις διαδικασίες διαγραφής, με αποτέλεσμα να μην 
εμφανίζονται στα συγκεντρωτικά στοιχεία.
(Αγγελιοφόρος 2/11/2009)

ΚΑΤΑ 6.400 ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ «ΑΝΟΙΓΟΥΝ» ΤΑ ΒΑ-
ΣΙΛΙΚΑ
Προνομιακή για επενδύσεις σε ακίνητα, οικόπε-
δα και διαμερίσματα αναμένεται να καταστεί τα 
επόμενα δύο χρόνια η περιοχή επέκτασης 6.400 
στρεμμάτων του δήμου Βασιλικών. Η ένταξή της 
στο σχέδιο πόλης εισέρχεται στην τελική ευθεία, 
καθώς ολοκληρώνεται σύντομα το Γενικό Πολε-
οδομικό Σχέδιο. Μοναδικό “αγκάθι” αποτελεί η 
χωροθέτηση του ΧΥΤΥ στον Άγιο Αντώνιο, έργο 
στο οποίο αντιδρούν σθεναρά κάτοικοι και φο-
ρείς. Μάλιστα, ο δήμος δηλώνει ότι θα ζητήσει 
αναθεώρηση του περιφερειακού σχεδιασμού για 
τα περιβαλλοντικά έργα στο νομό Θεσσαλονίκης 
προκειμένου να αλλάξει η τοποθεσία για το ΧΥΤΥ. 
“Είναι το μόνο θέμα στο οποίο διαφοροποιούμα-
στε ριζικά, στο πλαίσιο του Γενικού Πολεοδομικού 
Σχεδιασμού. Κατά τα άλλα, είμαστε σε απόλυτη 
συμφωνία με τον Οργανισμό Ρυθμιστικού, και το 
θέμα θα περάσει προς έγκριση και από το δημο-
τικό συμβούλιο”, ανέφερε ο δήμαρχος Χρήστος 
Βαγγέλης. Το αγοραστικό ενδιαφέρον, παρά την 
οικονομική κρίση, είναι μεγάλο, με τη δημοτική 
αρχή να καταβάλλει προσπάθεια να τρέξει τη με-
λέτη για το Γ.Π.Σ., ώστε σύντομα να περάσει από 
το δημοτικό συμβούλιο, να σταλεί στον ΟΡΘ και 
στη συνέχεια να γίνει ΦΕΚ (νόμος του κράτους). 
Η διοίκηση του δήμου εκτιμά ότι στις αρχές του 
2010 το ΓΠΣ θα έχει ολοκληρωθεί, οπότε και θα 
γίνει ανάρτηση της πολεοδομικής μελέτης, ενώ 
στα τέλη του 2011 εκτιμάται ότι θα έχει προχωρή-
σει η ένταξη 6.400 στρεμμάτων στο σχέδιο πόλης, 
με καθορισμένες χρήσεις γης. Επίσης θα εντα-
χθούν και ρυμοτομήσεις παλιών οικισμών, όπως 
το Λιβάδι, η Περιστερά και τα Βασιλικά, καθώς 
και περιοχές για τις οποίες υπήρχε απόφαση νο-
μάρχη, όπως το Μονοπήγαδο, ο Άγιος Αντώνιος, η 
Αγία Παρασκευή και η Λακιά.   
(Μακεδονία 5/11/2009)

ΣΤΑ ΧΑΡΤΙΑ ΟΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ
Σχέδια επί χάρτου παραμένουν εδώ και πολλά 
χρόνια οι μελέτες και οι προτάσεις για την ανά-
πτυξη επιπλέον συγκοινωνιακών μέσων στη 
Θεσσαλονίκη, που θα έδιναν λύσεις στα κυκλο-
φοριακά προβλήματα που αντιμετωπίζει το πο-
λεοδομικό συγκρότημα και ώθηση σε εμπορικές 
και κοινωνικές δραστηριότητες […] Η έλλειψη 
κονδυλίων, τα αρνητικά δεδομένα από τις μελέ-
τες βιωσιμότητας, η εμπλοκή πολλών αρμόδιων 
υπηρεσιών αλλά κυρίως η απουσία πολιτικής 
βούλησης και αποφασιστικότητας, άφησαν τη 
Θεσσαλονίκη με μοναδικό μέσο αστικής μετακί-
νησης τα λεωφορεία του ΟΑΣΘ, σ’ ένα δίκτυο που 
δεν είναι πλήρως ανεπτυγμένο σε όλες τις περιο-
χές των δήμων και του νομού […] Οι προσπάθειες 
που έγιναν εδώ και 25 χρόνια για την ανάπτυξη 
θαλάσσιας συγκοινωνίας ναυάγησαν στις μελέτες 
των αρμόδιων υπηρεσιών, ο προαστιακός σιδηρό-
δρομος αν και σχεδιάστηκε για πολλές κατευθύν-
σεις δρομολογήθηκε μόνο προς τη Λάρισα και την 
Έδεσσα, οι δημοτικές συγκοινωνίες -όπου υπάρ-
χουν- περιστρέφονται στα στενά όρια διαδρομών 
των δήμων και δεν παρέχουν μεγάλη εξυπηρέ-
τηση στους δημότες, οι προτάσεις για τραμ θεω-
ρούνται γραφικές. Η μόνη θετική εξέλιξη στους 
σχεδιασμούς των αστικών συγκοινωνιών είναι το 
γεγονός ότι το μετρό Θεσσαλονίκης βρίσκεται στη 
φάση κατασκευής του, αλλά κι αυτό σκιάζεται από 
τις σημαντικές καθυστερήσεις που σημειώνονται 
στο έργο, οι οποίες μεταθέτουν την ολοκλήρωσή 
του στο 2015! Εκείνη τη χρονιά, σύμφωνα με τις 
εκτιμήσεις των συγκοινωνιολόγων, η κεντρική 

ΩΣ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΑ 
ΕΡΓΑ
Ως το καλοκαίρι θα έχει ετοιμαστεί η ρύθμιση 
για την Ανεξάρτητη Αρχή ανάθεσης, παρακολού-
θησης και παραλαβής των δημοσίων έργων, η 
οποία θα δημιουργηθεί στα πρότυπα του ΑΣΕΠ, 
γνωστοποίησαν χθες, σύμφωνα με πληροφορίες, 
ο υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων 
κ. Δ. Ρέππας και ο υφυπουργός κ. Ι. Μαγκριώτης 
σε εκπροσώπους των εργοληπτικών οργανώσε-
ων κατά την πρώτη συνάντησή τους. Ο κ. Ρέππας 
τόνισε, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ότι η 
δημιουργία της Ανεξάρτητης Αρχής θα συζητηθεί 
με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και ζήτησε 
τις προτάσεις των εκπροσώπων του κατασκευα-
στικού κόσμου. Προτάσεις θα ζητήσει από τους 
εκπροσώπους της Αυτοδιοίκησης, ενώ θα ολο-
κληρωθεί η διαδικασία με συζήτηση μέσω του 
Διαδικτύου, όπου όσοι ενδιαφέρονται θα μπορούν 
να καταθέσουν τις προτάσεις τους. Στόχος είναι να 
εξασφαλιστεί η πλήρης διαφάνεια στα έργα του 
δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Σε 
ότι αφορά τις οφειλές του Δημοσίου προς τις κα-
τασκευαστικές επιχειρήσεις για έργα που έχουν 
ολοκληρώσει, ο κ. Ρέππας είπε ότι γίνεται ισο-
σκελισμός των ανοιγμάτων, σε μια προσπάθεια 
να ξεκινήσει η συνεργασία από καθαρή βάση. 
Επίσης ανέφερε ότι πρόθεσή του είναι, εκτός από 
τα έργα του ΕΣΠΑ, να προχωρήσει και στην κατα-
σκευή μικρότερων στην περιφέρεια.
(Το Βήμα 4/11/2009)

ΟΚΕ: 5 ΧΡΟΝΙΑ ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗΣ ΠΔΕ ΚΑΙ ΟΙΚΟ-
ΔΟΜΗΣ
Η υποβάθμιση του Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων (ΠΔΕ) τα πέντε τελευταία χρόνια, η 
πολυπλοκότητα των διαδικασιών ανάθεσης και 
εκτέλεσης είναι οι βασικές πηγές της κακοδαιμο-
νίας των δημοσίων έργων, σύμφωνα με το πόρι-
σμα της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής 
(ΟΚΕ) για τον κατασκευαστικό τομέα, όπου οι 
άμεσα απασχολούμενοι ξεπερνούν τις 250.000. 
Πτωτική είναι η πορεία και της οικοδομής, που 
αποδίδεται κυρίως στη φορολογική πολιτική επί 
των ακινήτων. 
Βασική διαπίστωση της ομάδας ειδικών της ΟΚΕ 
είναι ότι μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες καταγρά-
φηκε μείωση των διαθέσιμων πόρων και συνεχής 
συρρύκνωση του ΠΔΕ, που προέκυψε ως αποτέ-
λεσμα της πολιτικής μείωσης του δημοσίου ελ-
λείμματος. Διατυπώνονται επίσης προτάσεις για 
την αντιμετώπιση των προβλημάτων, πέρα από την 
αύξηση των διαθέσιμων πόρων του ΠΔΕ, αφορούν 
κυρίως στην ενίσχυση της διαφάνειας στα δημό-
σια έργα. Προς αυτή την κατεύθυνση προτείνεται 
η λειτουργία Παρατηρητηρίου Έργων, μέσα από 
το οποίο θα δημοσιοποιούνται όλα τα οικονομικά 
μεγέθη του κάθε έργου και η τήρηση των χρονο-
διαγραμμάτων κατασκευής
(Ελευθεροτυπία 4/11/2009)

16 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΥΦΥΕΙΣ 
ΠΟΛΕΙΣ
Κεφάλαια 16 δισ. ευρώ θα κατευθυνθούν προς 
την έρευνα σε τεχνολογίες ηλιακής ενέργειας 
μέσα στα επόμενα δέκα χρόνια, ενώ θα δημιουρ-
γηθούν τριάντα ενεργειακά «Ευφυείς Πόλεις», με 
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γραμμή του μετρό δε θα επαρκεί για να καλύπτει 
τις ανάγκες των μετακινήσεων.
(Μακεδονία 5/11/2009)

ΜΟΝΟ 12%-15% ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ 
ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚ-
ΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Μόνο το 12% με 15% των Ελλήνων μαθητών 
συμμετέχει ενεργά σε προγράμματα περιβαλλο-
ντικής εκπαίδευσης, τα οποία σε μεγάλο βαθμό 
έχουν εθελοντικό χαρακτήρα. Επιτακτική ανάγκη 
για πολλούς επιστήμονες είναι η περιβαλλοντική 
εκπαίδευση να βρει πλέον το δικό της χρόνο στο 
ωρολόγιο πρόγραμμα των σχολείων. 
(Θεσσαλονίκη 2/11/2009)

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΟΥΣ ΠΟΤΑΜΟΥΣ ΤΗΣ 
Β. ΕΛΛΑΔΟΣ
Σε επικίνδυνη κατάσταση, όσον αφορά στη ρύ-
πανση των υδάτων τους, βρίσκονται οι ποταμοί 
Νέστος, Αλιάκμονας και Αξιός, όπως προκύπτει 
από τα αποτελέσματα μελέτης με θέμα «Οικολο-
γική ποιότητα και διαχείριση σε επίπεδο λεκάνης 
απορροής», που πραγματοποίησαν φοιτητές του 
ΑΠΘ στο πλαίσιο του Διατμηματικού Μεταπτυχια-
κού Τμήματος των τμημάτων Βιολογίας, Γεωλογί-
ας και Πολιτικών Μηχανικών. Όπως αναφέρει στο 
ΑΠΕ-ΜΠΕ η καθηγήτρια στον Τομέα Ζωολογίας 
του Τμήματος Βιολογίας του ΑΠΘ, Μαρία Λαζα-
ρίδου, η κατάσταση των ποταμών κρίθηκε μέτρια 
ως ελλιπής. «Καλή βρέθηκε μόνον στους παρα-
ποτάμους του Νέστου, στο Γοργόπη του Αξιού και 
σε δυο μόνον σταθμούς, Πλατανιά και Κοκκινιά, 
του Αλιάκμονα», σημειώνει. Ως αιτίες της ρύπαν-
σης αναφέρει τη μη επεξεργασία βιομηχανικών 
και αστικών λυμάτων, καθώς και τα φράγματα, 
ενώ ξεκαθαρίζει ότι τα διασυνοριακά ποτάμια 
εισέρχονται μεν με φορτία ρύπων στη χώρα μας, 
αλλά η κατάστασή τους, τις περισσότερες φορές, 
χειροτερεύει. «Είναι επιτακτική πλέον η ανάγκη 
διακρατικών συμφωνιών και η υλοποίηση συγκε-
κριμένων έργων για την αντιμετώπιση της ρύπαν-
σης των ποταμών που χρόνο με το χρόνο υποβαθ-
μίζονται”, τονίζει η κ. Λαζαρίδου.
(Αγγελιοφόρος 5/11/2009)

ΟΙ ΠΛΟΥΣΙΟΙ ΕΞΕΛΙΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ …ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΕΙΔΟΣ!
Η ελίτ του πλούτου μπορεί να εξελιχτεί σταδιακά 
σε ένα… τελείως ξεχωριστό ανθρώπινο είδος, 
χάρη στην αξιοποίηση των εξελίξεων που ση-
μειώνονται σήμερα με ραγδαία ταχύτητα στη βι-
οτεχνολογία και τη ρομποτική. Αυτό τουλάχιστον 
υποστηρίζει ο Αμερικανός μελλοντολόγος Πολ 
Σάφο, «αγαπημένο παιδί» της Σίλικον Βάλεϊ στην 
Καλιφόρνια, της περιοχής-ατμομηχανής του πα-
γκόσμιου τεχνολογικού πολιτισμού. Οι πολύ πλού-
σιοι, εκμεταλλευόμενοι τις πιο προχωρημένες τε-
χνολογικές εξελίξεις, μπορεί να μετατραπούν σε 
κυβερνο-ανθρώπους (cyborgs). Στο μέλλον, οι άν-
θρωποι –και ακόμη περισσότερο οι πλούσιοι– θα 
μπορούν να αναπτύσσουν τα δικά τους σωματικά 
όργανα για αντικατάσταση των προβληματικών, να 
παίρνουν φάρμακα «κομμένα και ραμμένα» στα 
μέτρα τους και στις ανάγκες του κάθε ενός και, 
χάρη στη γενετική, να αποφεύγουν τις κληρονο-
μικές ασθένειες ή και να βελτιώνουν τα γονίδιά 
τους. Αυτά πιστεύει, σύμφωνα με τους «Τάιμς 
του Λονδίνου», ο Σάφο, ο κατ’ εξοχήν άνθρωπος 
στον οποίο προσφεύγουν οι πάντες για να πάρουν 
μια εκτίμηση αναφορικά με το πώς θα επηρεάσει 
η τεχνολογία την κοινωνία στο μέλλον. Ο μελλο-
ντολόγος –πρώην διευθυντής του Ινστιτούτου του 
Μέλλοντος και νυν καθηγητής στο πανεπιστήμιο 
του Στάνφορντ, καθώς επίσης σύμβουλος του 
Φόρουμ του Νταβός και πολλών μεγάλων εταιρι-
ών– προβλέπει έναν κόσμο που θα αποτελεί ένα 
αμάλγαμα τεχνολογίας και βιολογίας. Αν και αυτή 
η αλλαγή θα πάρει δεκαετίες για να υλοποιηθεί 
και να πάρει σάρκα και οστά, πολύ πιο σύντομα θα 
έχει φτάσει η ώρα των ρομπότ, τα οποία θα γίνουν 
πανταχού παρόντα, κάνοντας τις αγγαρείες και τις 

βαριές δουλειές, ενώ τα αυτοκίνητα-ρομπότ θα 
κυκλοφορούν… μόνα τους, απαλλάσσοντας τους 
ανθρώπους από το βάσανο της οδήγησης.
(Αγγελιοφόρος 5/11/2009)

ΜΕΤΑΣΕΙΣΜΟΙ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟΥΣ ΠΟΥ ΣΥΝΕΒΗ-
ΣΑΝ ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΙΝ!
Πολλοί από τους σεισμούς που γίνονται στις μέρες 
μας, ίσως είναι μετασεισμοί από μεγάλους σει-
σμούς που συνέβησαν πριν από εκατοντάδες χρό-
νια, σύμφωνα με νέα αμερικανική επιστημονική 
έρευνα. Η μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο περιο-
δικό Nature, έγινε από τον καθηγητή γεω-επιστη-
μών του πανεπιστημίου Northwestern Σεθ Στάιν 
και τον κινεζικής καταγωγής γεωφυσικό Μίαν 
Λιου του πανεπιστημίου του Μισούρι. Οι ερευνη-
τές ανακάλυψαν ένα νέο πρότυπο στη συχνότητα 
των μετασεισμών, το οποίο μπορεί πιθανότατα 
να ερμηνεύσει μερικούς μεγάλους πρόσφατους 
σεισμούς, οι οποίοι ίσως αποτελούν τον “από-
ηχο” σεισμών που έχουν γίνει πριν από αιώνες. 
Μια τέτοια περίπτωση μπορεί να είναι, κατά τους 
επιστήμονες, ο καταστροφικός σεισμός μεγέθους 
7,9 ρίχτερ του 2008 στην επαρχία Σιτσουάν της 
Κίνας, ο οποίος είχε ξαφνιάσει τους επιστήμονες, 
επειδή ποτέ εδώ και αιώνες δεν είχε υπάρξει σει-
σμός σε αυτή την περιοχή. Επίσης οι ερευνητές 
εκτιμούν ότι οι σημερινοί σεισμοί στην κοιλάδα 
Σεν Λόρενς του Καναδά αποτελούν μετασεισμούς 
ενός μεγάλου σεισμού στην περιοχή το 1663.
(Αγγελιοφόρος 5/11/2009)

ΠΕΡΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑ-
ΔΑΣΩΣΕΩΝ
Επιπλέον διευκρινίσεις ζητεί το Τεχνικό Επιμελη-
τήριο Ελλάδος σχετικά με το ειδικό σώμα που θα 
αναλάβει την κατεδάφιση των αυθαιρέτων. Χθες 
το ΤΕΕ έστειλε στο υπουργείο Περιβάλλοντος τις 
παρατηρήσεις του στο νομοσχέδιο για τις καμένες 
εκτάσεις και υπογραμμίζει ότι η διάταξη για την 
κατεδάφιση των κτιρίων καταρχήν θα μπορού-
σε να θεωρηθεί θετική, χρήζει όμως περαιτέρω 
επεξεργασίας, ώστε να μην υπάρχει σύγκρουση ή 
επικάλυψη αρμοδιοτήτων, φαινόμενο που οδηγεί 
σε διάχυση και αποποίηση των ευθυνών μέχρι 
σήμερα. Παράλληλα, αναφέρει ότι οι αναδασώ-
σεις το 2004 αφορούσαν μόνο 370 στρέμματα, 
όταν στην Πεντέλη το 1995 και το 1998 κάηκαν 
κάθε χρονιά περισσότερα από 50.000 στρέμμα-
τα δασών, το 2007 κάηκαν μόνο στην Πάρνηθα 
40.000 στρέμματα, από τα οποία τα 18.000 στον 
πυρήνα του Εθνικού Δρυμού. Η κατάσταση δεν 
άλλαξε ούτε μετά το 2007, αφού αυτή τη χρονιά οι 
αναδασώσεις αφορούσαν μόνο 2.177 στρέμματα, 
με καταστραφέντα στην Αττική περισσότερα από 
50.000 στρέμματα (Πάρνηθα, Πεντέλη, Υμηττός).
(Απογευματινή 5/11/2009)

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ …ΤΡΟΠΙΚΑ ΒΡΑΔΙΑ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑ-
ΛΟΝΙΚΗ ΑΠΟ ΤΟ 2020
Πόλεις που «βράζουν» μέσα στο τσιμέντο τα κα-
λοκαίρια, «πνίγονται» από τις βροχές το χειμώνα, 
αλλά και περισσότερα «τροπικά» βράδια βλέπει 
νέα επιστημονική μελέτη. Οι προβλέψεις για την 
Ελλάδα μετά το 2020 είναι δυσοίωνες και τίποτα 
δε θα θυμίζει το σημερινό κλίμα. Οι ζεστές μέ-
ρες θ’ αυξηθούν, μεγαλώνοντας την τουριστική 
περίοδο και τα οικονομικά οφέλη, όμως οι πυρ-
καγιές και τα ακραία φαινόμενα θα κάνουν όλο 
και συχνότερα την εμφάνισή τους. Σύμφωνα με 
έρευνα του WWF Ελλάς «Το αύριο της Ελλάδας: 
Επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην Ελλάδα 
κατά το άμεσο μέλλον», που παρουσιάστηκε από 
το Εθνικό Αστεροσκοπείο, πρόκειται να ενταθεί 
η υπάρχουσα δυσφορία των κατοίκων στις ελ-
ληνικές πόλεις. Σε Αθήνα, Λαμία, Λάρισα, Βόλο, 
Θεσσαλονίκη οι κάτοικοι θα πρέπει να προετοι-
μαστούν για 20 περισσότερες μέρες καύσωνα 

κατ’ έτος. Ειδικά για την Αθήνα, αναμένονται 10 
με 15 περισσότερες μέρες καύσωνα, 30 περισσό-
τερες νύχτες με θερμοκρασία άνω των 20 βαθμών 
Κελσίου, 10 περισσότερες μέρες με αυξημένη 
βροχόπτωση σε διάστημα τριών ημερών και κατά 
συνέπεια αυξημένο κίνδυνο πλημμυρών, 10 πε-
ρισσότερες μέρες με μεγάλες απαιτήσεις ψύξης 
(αυξημένη χρήση κλιματιστικών) και 15 περισ-
σότερες ημέρες το χρόνο με μεγάλες απαιτήσεις 
θέρμανσης.  Σημαντικές θα είναι οι αλλαγές στο 
κλίμα των τουριστικών περιοχών της χώρας. Στους 
δέκα σημαντικότερους ως προς την τουριστική κί-
νηση νομούς, αναμένονται 5 με 15 περισσότερες 
ημέρες με καύσωνα και αύξηση των νυχτών όπου 
η θερμοκρασία δεν θα πέφτει κάτω από τους 20 
βαθμούς, κυρίως στις νησιωτικές περιοχές όπως 
η Ρόδος και τα Χανιά.
(Απογευματινή 17/9/2009)

ΤΡΙΛΙΖΑ, «ΓΟΥΒΙΤΣΕΣ» ΚΑΙ ΣΚΑΚΙ …ΧΑΡΑΖΑΝ 
ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΣΤΑ ΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ
Οι αρχαίοι Αθηναίοι φαίνεται πως περνούσαν 
ώρες καθισμένοι στα σκαλιά του Παρθενώνα παί-
ζοντας διάφορα παιχνίδια: τρίλιζα, γουβίτσες και 
σκάκι.
Και καθώς θεωρούσαν οικεία τα ιερά τους, χάρα-
ζαν στο δάπεδο και στα σκαλιά παιχνίδια στρατη-
γικής και δεξιοτεχνίας, αυτά που σήμερα ονομά-
ζουμε επιτραπέζια. Οι παράλληλες μελέτες που 
γίνονται από τους αρχαιολόγους κατά τη διάρκεια 
αναστήλωσης του Παρθενώνα είχαν αποτέλεσμα 
τον εντοπισμό τουλάχιστον 50 λαξευμένων παιχνι-
διών πάνω στο αρχαίο μάρμαρο. Δεν αποκλείεται 
βέβαια να είναι περισσότερα και να αποκρύπτο-
νται κάτω από τις εγκαταστάσεις για τις εργασίες 
αποκατάστασης του μνημείου. Μέχρι στιγμής η 
αρχαιολόγος Έλενα Καρακίτσου έχει διαπιστώ-
σει ότι τα περισσότερα παιχνίδια είναι λαξευμένα 
στη δυτική και τη νότια πλευρές του ναού, εκεί 
που οι κλιματολογικές συνθήκες επέτρεπαν την 
ανάπαυση και χαλάρωση με ένα παιχνίδι. Έχει 
καταγράψει 20 παιχνίδια στο δυτικό πτερό (ανά-
μεσα στην κιονοστοιχία και τον τοίχο του κυρίως 
ναού, του σηκού), 25 στο νότιο, 4 στο ανατολικό 
και 1 στο βόρειο. «Τα χαραγμένα και λαξευμένα 
παιχνίδια στις βαθμίδες και στο δάπεδο του Παρ-
θενώνα είναι απόηχοι ενός παρελθόντος, τότε 
που οι άνθρωποι κυκλοφορούσαν ελεύθερα μέσα 
στο πτερό του ναού», επισημαίνει η αρχαιολόγος. 
Έχει επίσης αναγνωρίσει τα είδη των παιχνιδιών 
αντλώντας τις ονομασίες τους από το «Ονομαστι-
κόν» του Έλληνα ρήτορα και λεξικογράφου Πο-
λυδεύκη. Συγκεκριμένα, είδε πως τα 47 παιχνίδια 
είναι δεξιοτεχνίας (τρόπας) και τα 3 πεσσείας (εν-
νεάδας και διαγραμμισμού), δηλαδή στρατηγικής, 
που παίζονταν με πεσσούς (πιόνια).

Φωτογραφία από την ιστοσελίδα της εφημερίδας 
«Ελευθεροτυπία» (http://www.enet.gr)

(Ελευθεροτυπία 4/11/2009)



  

ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ
ΠΑΡΑΤΑΞΙΑΚΑ

n ΣΠΜΕ: ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΜΕ 
ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ
Με αφορμή τα όσα φημολογούνται για την άρση 
του μέτρου της τακτοποίησης των ημιυπαίθριων 
χώρων και των χώρων που έχουν υποστεί αλλα-
γή χρήσης, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι αυτά 
αποτελούν απλά και μόνο ένα κομμάτι του μείζο-
νος θέματος της αυθαίρετης δόμησης. 
Η αυθαίρετη δόμηση είναι ένα πρόβλημα με βαθι-
ές ρίζες στην ελληνική κοινωνία, το οποίο απαιτεί 
ιδιαίτερα σοβαρή και σφαιρική αντιμετώπιση.
Ο Σ.Π.Μ.Ε. έχει κατά καιρούς εκφράσει θέσεις 
και απόψεις για την αντιμετώπιση των αυθαιρέ-
των. Τις απόψεις αυτές είμαστε διατεθειμένοι να 
συζητήσουμε, προκειμένου να δοθεί μια οριστική 
λύση στο φλέγον αυτό ζήτημα που ταλανίζει την 
Ελληνική κοινωνία εδώ και χρόνια.
Θεωρούμε ότι, με αφορμή τις πρωτοβουλίες που 
αναλαμβάνονται από τη νέα κυβέρνηση, είναι 
ευκαιρία να τεθεί το θέμα από μηδενική βάση. 
Πιστεύουμε ότι είναι απαραίτητη η θέσπιση ενός 
ολοκληρωμένου θεσμικού πλαισίου, το οποίο θα 
δώσει μία οριστική λύση στο πρόβλημα, φρο-
ντίζοντας φυσικά να μη θιγούν όσοι επέλεξαν να 
υπαχθούν σε ρυθμίσεις του παρελθόντος και λαμ-
βάνοντας υπ’ όψη τις επιπτώσεις που θα έχει στην 
αγορά και την οικονομία εν γένει.

n ΣΜΕΔΕΚΕΜ: ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Προς την 1η Νομαρχιακή Επιτροπή Νομαρχιακού 
Διαμερίσματος Καβάλας:
«Με αφορμή τη Διακήρυξη ανοικτού Διαγωνισμού 
της Υπηρεσίας σας με τίτλο:
«Μελέτη αξιοποίησης διατηρητέας καπναποθή-
κης οδού Φιλίππου», που δημοσιεύτηκε στο Ενη-
μερωτικό Δελτίο του Τ.Ε.Ε. με αριθμό 2557/2009, 
ΕΝΙΣΤΑΜΕΘΑ κατ’ αυτής για τους παρακάτω βά-
σιμους λόγους:
1. Στο έννομο συμφέρον του Συλλόγου μας περι-
λαμβάνεται, σύμφωνα με το Καταστατικό του, και 
η προάσπιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων 
των μελετητών και γραφείων μελετών, όταν αυτά 
προσβάλλονται (μεταξύ άλλων) από μη σύννομες 
πράξεις της Διοίκησης. Μέλη μας είναι και οι κά-
τοχοι μελετητικών πτυχίων στις Κατηγορίες και 
τάξεις Μελετών, που ζητούνται για την ανάθεση 
της παραπάνω Μελέτης.
2. Σύμφωνα με το άρθρο ΙΙΙ.Β.3 της Περιληπτικής 
Διακήρυξης, η απόδειξη της Ειδικής Τεχνικής και 
Επαγγελματικής Ικανότητας των διαγωνιζομένων 
αποδεικνύεται από την εκπόνηση παρόμοιων με 
την υπό ανάθεση μελετών, που εκτελέστηκαν 
κατά την τελευταία τριετία.
 Το παραπάνω χρονικό διάστημα εκτέλεσης των 
παρόμοιων μελετών, αντίκειται στις διατάξεις 
του Ν. 3316/2005 και συγκεκριμένα στο άρθρο 
17 παρ. 1 αυτού, που ορίζει ότι η Ειδική Τεχνι-
κή και Επαγγελματική Ικανότητα αποδεκνύεται 
από μελέτες που εκπονήθηκαν ή υπηρεσίες που 
προσφέρθηκαν από τους διαγωνιζόμενους «για 
χρονικό διάστημα τουλάχιστον πενταετίας και το 
πολύ δεκαπενταετίας πριν την ημέρα της υποβο-
λής των προσφορών».
3. Η πρόβλεψη του άρθρου 48 παρ. 2 α (ii) της 
Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, περί τριετίας, δεν υπερι-
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σχύει της Ελληνικής Νομοθεσίας, δηλαδή του Ν. 
3316/2005, με τον οποίο ενσωματώθηκαν οι δια-
τάξεις της Οδηγίας αυτής στο εθνικό δίκαιο.
Για τους παραπάνω λόγους και για όσους, ενδε-
χομένως, προσθέσουμε νόμιμα και εμπρόθεσμα, 
επιφυλασσόμενοι όλων των δικαιωμάτων μας, 
ΖΗΤΟΥΜΕ
Να γίνει δεκτή η παρούσα ένσταση.
Να προβείτε στις απαιτούμενες, σύμφωνα με το Νόμο, 
ενέργειες για την ακύρωση της Προκήρυξης του ως 
άνω Διαγωνισμού και την ορθή επαναπροκήρυξη αυ-
τού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3316/2005 και 
σύμφωνα με το προεκτεθέν σκεπτικό.
Να διαταχθούν τα νόμιμα».

n ΣΜΕΔΕΚΕΜ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΕΝΣΤΑΣΗΣ
Προς τη 1η Νομαρχιακή Επιτροπή Νομαρχιακού 
Διαμερίσματος Καβάλας:
«Σε συνέχεια της παραπάνω σχετικής ένστασής 
μας, την οποία υποβάλαμε κατά της Διακήρυξης 
ανοικτού διαγωνισμού με αντικείμενο «Μελέτη 
αξιοποίησης διατηρητέας καπναποθήκης οδού 
Φιλίππου» της Υπηρεσίας σας, και με στόχο την 
ενημέρωσή σας και την ενίσχυση των επιχειρη-
μάτων της ένστασής μας, σας αποστέλλουμε συ-
νημμένα την υπ’ αριθ. πρωτ. 2236/Γ.Ε./25.5.2006 
διευκρινιστική γνωμοδότηση του Παρέδρου του 
Ν.Σ.Κ. κ. Χρήστου Μητκίδη (Νομικός Σύμβουλος 
Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ), που είναι σχετική με τους λό-
γους της ένστασής μας.
Σύμφωνα με την άποψη του κ. Μητκίδη:
α. «2. Ο καθορισμός συγκεκριμένου χρονικού δι-
αστήματος στην οδηγία, κατά τη γνώμη μου επι-
διώκει την καθιέρωση ενός ενιαίου κανόνα, προ-
κειμένου να αποφεύγεται η κατά το δοκούν χρήση 
των σχετικών προθεσμιών και λειτουργεί κατ’ ου-
σίαν σαν κατώτερο δυνατό χρονικό διάστημα…».
β. «3. Η ερμηνεία αυτή, ενώ φαινομενικά έρχεται 
σε αντίθεση με το γράμμα της Οδηγίας, αντιθέ-
τως, λειτουργεί σύμφωνα με το πνεύμα της που 
είναι η ενθάρρυνση του μεγαλύτερου δυνατού συ-
ναγωνισμού.».
γ. «Συμπερασματικά, κατά τη γνώμη μου, δεν υφί-
σταται παραβίαση της κοινοτικής νομοθεσίας με 
τη διάταξη του άρθρου 17 παρ. 1 του ν. 3316/2005, 
παρά τη φαινομενική αναντιστοιχία αυτής με την 
αντίστοιχη διάταξη της Οδηγίας 2004/18».
Μετά τα παραπάνω, και λαμβάνοντας υπόψη τη 
διευκρινιστική γνωμοδότηση του κ. Μητκίδη, πα-
ρακαλούμε όπως προβείτε σε επαναπροκήρυξη 
του υπόψη Διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της ελληνικής νομοθεσίας (άρθρο 17 παρ. 
1 του ν. 3316/2005), δηλαδή ζητώντας για την 
απόδειξη της τεχνικής ικανότητας των διαγωνιζο-
μένων Πίνακα παρόμοιων μελετών της τελευταίας 
πενταετίας (μέχρι δεκαπενταετίας) και όχι της τε-
λευταίας τριετίας».

n ΣΜΕΔΕΚΕΜ: ΘΕΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩ-
ΠΑΪΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
Προς τον Πάρεδρο Ν.Σ.Κ. Χρήστο Μητκίδη:
«Σας διαβιβάζουμε την υπ’ αριθ. πρωτ. 720/ 
16.10.2009 ένταση, που υποβάλαμε κατά της Δι-
ακήρυξης διαγωνισμού ανάθεσης Μελέτης του 
Νομαρχιακού Διαμερίσματος Καβάλας.
Όπως θα διαπιστώσετε από το περιεχόμενο της 
έντασης, ο λόγος άσκησης αυτής είναι η παρα-
βίαση του χρονικού διαστήματος, που ορίζεται 
από το άρθρο 17 παρ. 1 του Ν. 3316/2005, περί 
της απόδειξης της Τεχνικής και Επαγγελματικής 
Ικανότητας των Διαγωνιζομένων. Συγκεκριμένα, η 
αναθέτουσα αρχή (Νομαρχιακό Διαμέρισμα Κα-
βάλας), παραβαίνοντας τις διατάξεις του άρθρου 
αυτού, καθώς και την αναφορά της εγκεκριμένης 
σχετικής Διακήρυξης του ΥΠΕΧΩΔΕ, ζητά Κατά-
λογο παρόμοιων μελετών της τελευταίας τριετίας 
και όχι μεταξύ του χρονικού διαστήματος, που 
προβλέπει ο νόμος («τουλάχιστον πενταετία και 
το πολύ δεκαπενταετία»).
Σας ενημερώνουμε ότι υποβάλαμε προφορικό 
ερώτημα στους αρμόδιους υπαλλήλους της Ανα-
θέτουσας Αρχής επί του θέματος και μας απάντη-

σαν ότι η επιλογή της τριετίας έγινε μετά από υπό-
δειξη της ΜΟ.ΠΑ.ΔΙ.Σ., στην οποία εστάλη σχέδιο 
της Προκήρυξης προς έλεγχο.
Από στοιχεία που διαθέτουμε, σας ενημερώνου-
με ότι η ΜΟ.ΠΑ.ΔΙ.Σ., κατά τον προληπτικό έλεγχο 
των Προκηρύξεων Διαγωνισμών, αποστέλλει στις 
αναθέτουσες αρχές «επισημάνσεις», ορισμένες 
από τις οποίες (πλην της προαναφερθείσας), 
είναι διαφορετικές από το περιεχόμενο και τις 
απαιτήσεις των εγκεκριμένων Διακηρύξεων ή και 
αντίθετες με αυτά.
Επειδή τα παραπάνω δημιουργούν σύγχυση στις 
αναθέτουσες αρχές, παρακαλούμε για την άποψή 
σας σχετικά με την υποχρέωση συμμόρφωσης 
των αναθετουσών αρχών με τις «επισημάνσεις» 
της ΜΟ.ΠΑ.ΔΙ.Σ., στις περιπτώσεις που αυτές 
έρχονται σε αντίθεση με διατάξεις της εθνικής 
νομοθεσίας».

n ΣΜΕΔΕΚΕΜ: ΜΗΤΡΩΑ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΚΑΙ 
ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
Προς τον Υφυπουργό Υποδομών κ. Γιάννη Μαγκρι-
ώτη:
«Όπως γνωρίζετε, την τελευταία εβδομάδα πριν 
από τις πρόσφατες Εθνικές εκλογές δημοσι-
εύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το 
Προεδρικό Διάταγμα με αριθμό 138/2009 (185 
Α/24.9.2009) «Μητρώα Μελετητών και Εταιρειών 
Μελετών», κατ’ εφαρμογή του άρθρου 39 παρ. 7 
του Ν. 3316/2005. Σύμφωνα με το άρθρο 17 του 
Π.Δ., η εφαρμογή του αρχίζει ένα μήνα μετά τη 
δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσε-
ως, δηλαδή στις 24.10.2009.
Το νέο Προεδρικό Διάταγμα περιλαμβάνει τους 
όρους και τις προϋποθέσεις απόκτησης της 
ιδιότητας του Μελετητή, προσδιορίζει τα απαι-
τούμενα δικαιολογητικά εγγραφής στα Μητρώα 
Μελετητών και Εταιρειών Μελετών, καθώς και 
τις προϋποθέσεις ανανέωσης, αναθεώρησης και 
ανακαθορισμού των Μελετητικών Πτυχίων. Επί-
σης, στο Π.Δ. περιγράφονται οι αρμοδιότητες και 
οι κανόνες λειτουργίας της Γνωμοδοτικής Επιτρο-
πής Μητρώου.
Σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις, το νέο σύ-
στημα αξιολόγησης των Μελετητικών Πτυχίων, 
είναι τελείως διαφορετικό από το μέχρι τώρα 
ισχύον και εκτιμούμε ότι θα απαιτηθεί χρόνος για 
την προσαρμογή των Υπηρεσιών (Αναθετουσών 
Αρχών), αλλά και της Γνωμοδοτικής Επιτροπής 
Μητρώου σ’ αυτό.
Επιπλέον, θεωρούμε ότι είναι απαραίτητο να γί-
νουν ορισμένες διευκρινίσεις σχετικά με τις με-
ταβατικές διατάξεις, που περιλαμβάνονται στο 
Π.Δ., αλλά και να προστεθούν ορισμένες μεταβα-
τικές διατάξεις, που κατά την άποψή μας, έπρεπε 
να περιλαμβάνονται στο Π.Δ. (π.χ. τι γίνεται με τα 
πιστοποιητικά εμπειρίας των Μελετών, που έχουν 
ανατεθεί και ολοκληρωθεί πριν από την εφαρμο-
γή του Ν. 3316/2005).
Για τους παραπάνω λόγους, θεωρούμε τελείως 
αναγκαία την αναστολή της έναρξης ισχύος του 
Π.Δ., για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών 
(3) μηνών, ώστε αφενός να δοθεί ο απαραίτητος 
χρόνος στις Υπηρεσίες να ενημερωθούν και να 
προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα και αφετέρου 
να δοθεί η δυνατότητα διαβούλευσης επί των δια-
τάξεων, που απαιτούν προσαρμογές, με τη συμμε-
τοχή του Τ.Ε.Ε. και των Συλλόγων Μελετητών, ιδι-
αίτερα σε ό,τι αφορά την αντικειμενική χρήση των 
κριτηρίων αξιολόγησης του άρθρου 2 του Π.Δ.
K. Υπουργέ, γνωρίζοντας το ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
σας για τον χώρο των Μηχανικών και συγκεκρι-
μένα για τον κλάδο των Μελετητών Δημοσίων 
Έργων, παρακαλούμε να ενεργήσετε τα δέοντα 
για την προσωρινή αναστολή της έναρξης ισχύ-
ος του Π.Δ. 138/2009 και σας υπενθυμίζουμε το 
αίτημά μας να ορίσετε συνάντηση με το Δ.Σ. του 
Συλλόγου μας, ώστε να σας υποβάλουμε τις επε-
ξεργασμένες προτάσεις μας και να συζητήσουμε 
με τα στελέχη του Υπουργείου σας την προώθηση 
και ορθή εφαρμογή του νέου Π.Δ., αλλά και του 
θεσμικού πλαισίου της ανάθεσης και εκπόνησης 
Μελετών Δημοσίων Έργων γενικότερα». n
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ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ ΤΟ ΠΑΛΑΙΟ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΥΚΕΩΝ
 Επιμέλεια: Αλέξανδρος Αντωνίου, Α, M.Sc στην Ιστορία της Αρχιτεκτονικής

Έντονος είναι, πλέον, ο κίνδυνος κατεδάφισης του παλαιού διδακτηρίου 
του 1ου Δημοτικού Σχολείου Συκεών Θεσσαλονίκης. Το σχολικό κτίριο, 
που βρίσκεται σε κεντρική περιοχή του ομώνυμου δήμου και απέναντι από 
το δημαρχιακό μέγαρo, είναι έργο του σημαντικότατου αρχιτέκτονα Νίκου 
Μητσάκη (1899-1941), ο οποίος εκπόνησε τα σχέδια της αρχιτεκτονικής 
μελέτης το 1939. 
Στο Μητσάκη, που εργάστηκε στην Τεχνική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδεί-
ας μεταξύ 1926 και 1940, ανήκουν δεκάδες σχολικά κτίρια του Μεσοπολέ-
μου, τα περισσότερα από τα οποία σχεδιάστηκαν και κτίστηκαν στο πλαίσιο 
του προγράμματος ανέγερσης σχολικών κτιρίων της κυβέρνησης Βενιζέλου 
με υπουργό Παιδείας τον Γ. Παπανδρέου. 
Στο πλούσιο έργο του αρχιτέκτονα, που διετέλεσε επιμελητής Κτηριολογί-
ας στην έδρα του E. Hébrard στο Εθν. Μετσόβιο Πολυτεχνείο την περίοδο 
1931-1933, παρουσιάζεται ανάγλυφα η πορεία της ελληνικής αρχιτεκτονι-
κής του Μεσοπολέμου από τις διελληνικές αναζητήσεις της δεκαετίας του 
1920 μέχρι την εδραίωση του μοντέρνου τη δεκαετία του ‘30. 
Η υπεράσπιση του κτιρίου στις Συκιές δεν οφείλεται μόνο στον αναγνωρισμέ-
νο δημιουργό του, αλλά στην αρχιτεκτονική και στην ιστορική αξία του έργου, 
λαμβάνοντας υπ’ όψη ότι πρόκειται για χαρακτηριστικά μοντέρνο σχολικό κτί-
ριο του τέλους της δεκαετίας του ’30, μοναδικό στην περιοχή των Συκεών και 
ένα από τα λιγοστά στο πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης.
Το παλαιό διδακτήριο του 1ου Δημοτικού Σχολείου Συκεών τοποθετείται σε 
ευρύχωρο γήπεδο, που περικλείεται από τις οδούς Αλ. Παπαναστασίου, Ν. Πα-
ρασκευά, Ι. Μιχαήλ, Στρ. Σαράφη και Στ. Βελδεμίρη. 
Καταλαμβάνει ολόκληρη τη βόρεια πλευρά και ένα μέρος της δυτικής πλευ-
ράς του γηπέδου. Ο περιβάλλων χώρος του κτιρίου διαμορφώνει μια νησίδα 
μη δομημένου χώρου που περιβάλλεται από τα μέτωπα των πολυκατοικιών, 
τα οποία αναπτύσσονται κατά μήκος των παραπάνω οδών. Η περιοχή χαρα-
κτηρίζεται από πυκνοκατοίκηση, παλαιότητα του κτιριακού αποθέματος, έλ-
λειψη χώρων πρασίνου και έντονη κυκλοφορία οχημάτων.
Το διώροφο κτίριο, σχήματος «Γ» σε κάτοψη, σχεδιάστηκε για να φιλοξε-
νήσει έξι αίθουσες διδασκαλίας του Δημοτικού Σχολείου της τότε Κοινό-
τητας Συκεών, βοηθητικές αίθουσες, γραφεία διδασκόντων και διευθυντή, 
γυμναστήριο, λουτρά και κατοικία επιστάτη. 
Στο ισόγειο επρόκειτο να στεγαστούν οι χώροι γραφείων, γυμναστικής και 
υγιεινής, ενώ στον όροφο οι έξι αίθουσες 
Σύμφωνα με προφορικές μαρτυρίες, η θεμελίωση του κτιρίου έγινε πριν 
το ξέσπασμα του Πολέμου και η αποπεράτωσή του ολοκληρώθηκε σε δύο 
φάσεις μετά τη λήξη του. Συγκεκριμένα, οι εργασίες διακόπηκαν με την 
έναρξη της κατοχικής περιόδου και το υπό ανέγερση διδακτήριο χρησιμο-
ποιήθηκε από δυνάμεις κατοχής. Μετά την απελευθέρωση, το Μάρτιο του 
1945, παραδόθηκε το επίπεδο του ισογείου. 
Η έκτακτη περίσταση του πολέμου φαίνεται ότι δεν επέτρεψε την οργάνωση 
του επιπέδου του ισογείου, βάσει των αρχιτεκτονικών σχεδίων της μελέτης 
Μητσάκη. Την περίοδο Απριλίου 1950–Οκτωβρίου 1952 κατασκευάστηκε ο 
όροφος του διδακτηρίου με πλήρη εφαρμογή της μελέτης του αρχιτέκτονα 
για το επίπεδο αυτό. Τα εγκαίνια του αποπερατωμένου διδακτηρίου πραγ-
ματοποιήθηκαν στις 10/10/1952.
Χαρακτηριστική είναι η τυπολογία του σχολικού κτιρίου, που βασίζεται στη 
δημιουργία δύο σχετικά μικρών πτερύγων, που στο ανώτερό τους επίπεδο 
στεγάζουν αποκλειστικά αίθουσες διδασκαλίας. Οι δύο πτέρυγες, διαφο-
ρετικών διαστάσεων, τοποθετούνται παράλληλα, σε απόσταση 14 περίπου 
μέτρων μεταξύ τους. 
Αξιοσημείωτο είναι το ότι η προσπέλαση στις περισσότερες αίθουσες γί-
νεται εξωτερικώς, από ανοικτούς εξώστες, προσανατολισμένους στη με-
σημβρία, που χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα ως διάδρομοι επικοινωνίας. 
Οι μεσημβρινοί εξώστες-διάδρομοι συναντώνται συνήθως σε περιοχές με 
ήπιους χειμώνες (νότια Ελλάδα). 
Πρωτότυπη και ενδιαφέρουσα είναι η σύνδεση των δύο πτερύγων, που επι-
τυγχάνεται μέσω ημιυπαίθριου χώρου, ο οποίος αποτελείται αφενός από 
έναν σκεπασμένο διάδρομο που ενώνει τις πτέρυγες και αφετέρου από ένα 
κλιμακοστάσιο ανόδου, που εξασφαλίζει την κατακόρυφη επικοινωνία ανά-
μεσα στα δύο επίπεδα. 
Οι αίθουσες διαθέτουν μεγάλα ανοίγματα στη μεσημβρία για φωτισμό και 
αερισμό, ενώ μικρότερα ανοίγματα προς το βορρά συμπληρώνουν το φω-
τισμό στο οπίσθιο μέρος τους και εξασφαλίζουν διαμπερή αερισμό. Η με-
τάβαση σε αυτές πραγματοποιείται από προθαλάμους, καθένας από τους 
οποίους οδηγεί σε δύο αίθουσες που σχεδιάζονται εκατέρωθεν αυτών. Η 
οροφή του κτιρίου καλύπτεται από βατό δώμα. 

Για την κατασκευή του κτιρίου χρησιμοποιήθηκε οπλισμένο σκυρόδεμα για 
τις πλάκες και τις δοκούς, καθώς και οπτόπλινθοι για τις τοιχοποιίες. Οι επι-
φάνειες στη συνέχεια επιχρίσθηκαν. Τα δάπεδα επιστρώθηκαν με μωσαϊκά 
και τα κουφώματα, που ακολουθούν τις προδιαγραφές της Τεχνικής Υπηρε-
σίας του Υπουργείου, είναι ξύλινα. 
Οι αίθουσες εν σειρά με τους προθαλάμους που παρεμβάλλονται ανάμεσά 
τους και οι ανοικτοί εξώστες-διάδρομοι φέρνουν στη μνήμη μας το Δημο-
τικό Σχολείο της οδού Κωλέττη στα Εξάρχεια (1932) και μια ενδιαφέρουσα 
παραλλαγή του στο Γυμνάσιο Άργους (1936-39), δωρεά του Αργείου ευεργέτη 
Σπυρίδωνος Μπουσουλόπουλου (1862-1927). 
Η σημερινή εικόνα του κτιρίου αποκαλύπτει ότι κατά τη διάρκεια λειτουρ-
γίας του σχολείου γινόταν στοιχειώδης συντήρηση των χώρων, καθώς και 
ορισμένες μεταβολές για την προσαρμογή των εσωτερικών χώρων σε με-
ταβαλλόμενες ανάγκες. Το 1992 πραγματοποιήθηκε διαδικασία ενίσχυσης 
των υποστηλωμάτων στη βάση τους, λόγω διάβρωσης του οπλισμού. 
Από τη διακοπή λειτουργίας του διδακτηρίου, το 2003, και τη μετεγκατά-
σταση του σχολείου σε άλλο διδακτήριο, το κτίριο εγκαταλείφθηκε με απο-
τέλεσμα οι φθορές να εντείνονται (αποκόλληση στρώσεων χρωματισμών 
και επιχρισμάτων, εμφάνιση οπτοπλινθοδομών, εμφάνιση και διάβρωση 
οπλισμού φέροντος σκελετού) και ο χώρος να λεηλατείται. Η σχολική αυλή 
χρησιμοποιείται ως χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων την ώρα που ομάδες 
παιδιών επιχειρούν να αθληθούν στο παλιό γήπεδο καλαθοσφαίρισης. 
Στα σχέδια του Δήμου είναι η κατεδάφιση του σχολικού κτιρίου για τη δημι-
ουργία υπόγειου χώρου στάθμευσης, ενώ η επί του εδάφους χρήση του χώ-
ρου δεν έχει γίνει γνωστή. Η Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων Κ.Μακεδονίας, 
από την άλλη πλευρά, δεν είναι ενήμερη για το θέμα.
Στη Θεσσαλονίκη τα διατηρητέα σχολικά κτίρια του Μεσοπολέμου δεν ξε-
περνούν σε αριθμό τα δάκτυλα του ενός χεριού. Ως αποτέλεσμα, όσα αξιό-
λογα σχολικά κτίρια δεν έχουν τύχει της προβλεπόμενης από τη νομοθεσία 
διαδικασίας προστασίας, αντιμετωπίζουν σημαντικές φθορές και αλλοιώ-
σεις, παράταιρες προσθήκες ή ακόμη και τον ίδιο τον αφανισμό. Βασιζόμε-
νοι στις παραπάνω διαπιστώσεις και σκέψεις, υποστηρίζουμε ένθερμα τη 
διάσωση και την αποκατάσταση του παλαιού διδακτηρίου του 1ου Δημοτι-
κού Σχολείου Συκεών σύμφωνα με τη μελέτη Μητσάκη. 
Αφενός, διότι το κτίριο διαθέτει χαρακτηριστικά τυπολογικά, μορφολογικά και 
κατασκευαστικά γνωρίσματα των μοντέρνων σχολικών κτιρίων του Μεσοπολέ-
μου. Αφετέρου διότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την ιστορία της κοινότητας 
των Συκεών. Η διαφαινόμενη καταστροφή του σχολικού κτιρίου ενδέχεται να 
οδηγήσει στην ύψωση ενός, πιθανότατα, πολυώροφου οικοδομήματος. 
Η περιπέτεια του μεσοπολεμικού διδακτηρίου των Συκεών –άγνωστου 
έργου του πρόωρα χαμένου Νίκου Μητσάκη με ενδιαφέρουσα μορφή και 
τυπολογία– και η αβέβαιη συνέχιση της πορείας του στο χρόνο επαναφέρει 
στο προσκήνιο το ζήτημα της αποκατάστασης της μοντέρνας αρχιτεκτονικής 
κληρονομιάς και, εν προκειμένω, της συντήρησης, αποκατάστασης ή και 
επανάχρησης των σχολικών κτιρίων της δεκαετίας του ’30. 
Παλαιά σχολικά κτίρια σε ιστορικά κέντρα πόλεων και σε χωριά της περι-
φέρειας κλείνουν ή δυσλειτουργούν, ερχόμενα αντιμέτωπα με τις συνέπειες 
της υποβάθμισης του άστεως  και την αστυφιλία, αντίστοιχα. Επιτακτική, 
λοιπόν, προβάλλει η ανάγκη τα ιστορικά τούτα κτίρια, μικρά κοσμήματα της 
εμπνευσμένης από την κεντροευρωπαϊκή πρωτοπορία εγχώριας σχολικής 
αρχιτεκτονικής, να αποκαθίστανται και να χρησιμοποιούνται και πάλι. Σε 
περίπτωση που η λειτουργία τους, ως σχολικών μονάδων, δεν είναι εφικτή 
ή αναγκαία, είναι βέβαιο ότι μπορούν να φιλοξενήσουν επαρκώς ήπιες χρή-
σεις σχετιζόμενες με την παιδεία και τον πολιτισμό.
Ευχαριστώ θερμά τον κ. Κωνσταντίνο Νίγδελη, υπεύθυνο του Κέντρου Ιστο-
ρίας Δήμου Συκεών, για την ευγενική παραχώρηση στοιχείων με θέμα την 
ιστορία του Δημοτικού Σχολείου και της πόλης των Συκεών. n
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Η εκτός σχεδίου δόμηση πρέπει να καταργηθεί
n Αλεξάνδρα Γούτα   

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

«Το δικαίωμα υπογρα-
φής τοπογραφικών 

διαγραμμάτων καταστρα-
τηγείται από αναρμόδιες 

ειδικότητες, με την ανοχή 
των κρατικών υπηρε-

σιών»

«Είναι επικίνδυνο να 
απονέμουν τίτλο μηχανι-
κού ιδιωτικές επιχειρή-

σεις»

«Δεν υπάρχουν κολλέγια 
τα οποία στοιχειωδώς να 
μπορούν να προσφέρουν 
σπουδές επιπέδου πολυ-

τεχνικών σχολών. Αυτό 
το έλλειμμα δεν μπορεί 

να υποκατασταθεί με 
νομικές φόρμουλες»

«Δεν αρκεί η διάθεση 
των επιστημόνων για την 

ορθολογική ανάπτυξη 
των πόλεων. Πρέπει 

να αναμορφωθούν το 
θεσμικό πλαίσιο και οι 

διαθέσεις της πολιτείας»

«Είμαι κάθετα κατά της 
εκτός σχεδίου δόμησης, 

η οποία πιστεύω ότι 
πρέπει να καταργηθεί, 
αλλά δεν έχει υπάρξει 

ακόμη η πολιτική ηγεσία 
που θα επωμιστεί το 

πολιτικό κόστος αυτής 
της απόφασης»

Αποφασισμένος να «παλέψει» ώστε τα τοπογρα-
φικά διαγράμματα να  υπογράφονται στα επόμενα 
χρόνια μόνο από τους αρμόδιους –βάσει νόμου- 
πτυχιούχους μηχανικούς, είναι ο πρόεδρος του 
ΣΔΑΤΜΒΕ, Γεώργιος Τσακούμης. Παράλληλα, 
μέχρι τη λήξη της θητείας του, που ξεκίνησε πριν 
από λίγους μήνες, θέλει να έχει πετύχει και την 
εφαρμογή της ελάχιστης αμοιβής για τη σύνταξη 
τοπογραφικών διαγραμμάτων.
Όταν μιλάει για την τεχνική εκπαίδευση και την 
πολεοδομική οργάνωση, ο νέος πρόεδρος του 
Συλλόγου Διπλωματούχων Αγρονόμων Τοπογρά-
φων Μηχανικών Β. Ελλάδος δε «μασάει τα λό-
για του»: αναφερόμενος στα ιδιωτικά κολλέγια, 
επισημαίνει ότι είναι «άκρως επικίνδυνο να απο-
νέμουν τον τίτλο του μηχανικού ιδιωτικές επιχει-
ρήσεις». Σε σχέση με το χωροταξικό σχεδιασμό, 
δηλώνει «κάθετα κατά» της εκτός σχεδίου δό-
μησης, για την οποία επισημαίνει ότι πρέπει να 
καταργηθεί.
Ο κ. Τσακούμης, συνιδρυτής της «ΑΚΚΤ -Σύμ-
βουλοι Μηχανικοί ΕΕ» και κατά καιρούς μέλος 
ομάδων εργασίας του ΤΕΕ/ΤΚΜ, μιλάει επίσης 
στο «Τ» για τη μετεγκατάσταση της ΔΕΘ, την 
ανεργία στον κλάδο των αγρονόμων-τοπογρά-
φων, το real estate, τον ρόλο των ΟΤΑ στον καθο-
ρισμό της πολιτικής γης, την οικονομική κρίση, 
το Εθνικό Κτηματολόγιο και την ανάγκη αναδιορ-
γάνωσης του ΤΕΕ.

n Αναλάβατε πρόεδρος του ΣΔΑΤΜΒΕ πριν από 
λίγους μήνες. Ποιοι είναι κυρίαρχοι στόχοι και 
προτεραιότητές σας και τι θέλετε να έχετε πετύ-
χει όταν ολοκληρωθεί η θητεία σας; 
Ο κλάδος των Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανι-
κών διανύει μία από τις κρισιμότερες περιόδους 
της ιστορίας του (Κτηματολόγιο,  ΕΣΠΑ 2007-2013, 
νέο θεσμικό πλαίσιο μελετών, οικονομική κρίση, 
σύστημα αμοιβών ΤΕΕ, επαγγελματικά δικαιώμα-
τα αποφοίτων ΤΕΙ κτλ). Άρα, ο ρόλος του Συλλόγου 
στην παρούσα συγκυρία είναι πολύ σημαντικός 
και συνάμα πολυδιάστατος και απαιτεί τη μέγιστη 
συμμετοχή των μελών μας. 
Επομένως, ο πρώτος και σημαντικότερος στόχος 
είναι η αφύπνιση και ενεργοποίηση των μελών και 
η συνέχιση της ουσιαστικής  αναδιοργάνωσης της 
εσωτερικής λειτουργίας του Συλλόγου, ώστε να 
υλοποιήσει με επιτυχία τους νέους προγραμματι-
κούς του στόχους, που είναι:
• Η εξωστρέφεια και η βελτίωση της εικόνας του 
προς τα μέλη του και γενικότερα στον επιστημονι-
κό και τεχνικό κόσμο
• Η στήριξη και αλληλεγγύη των συνάδελφων 
προκειμένου να δημιουργηθούν οι κατάλληλες 
συνθήκες για την απρόσκοπτη «λειτουργία»  του 
επαγγέλματος χωρίς διακρίσεις και αποκλει-
σμούς
• Η επιμόρφωση και κατάρτιση των συναδέλφων 
ιδιαίτερα των νέων, προκειμένου να οπλισθούν με 
τις απαραίτητες γνώσεις που θα τους επιτρέψουν 
να σταθούν με αξιώσεις στις νέες επιστημονικές 
και τεχνολογικές εξελίξεις του κλάδου.
Αυτό που θα ήθελα κατ’ ελάχιστο να πετύχω ως 

τη λήξη της θητείας μου είναι η εφαρμογή της 
ελάχιστης αμοιβής για τη σύνταξη τοπογραφικού 
διαγράμματος και η διασφάλιση του δικαιώματος 
υπογραφής τοπογραφικών διαγραμμάτων από τις 
αρμόδιες ειδικότητες σύμφωνα με τη νομοθεσία.

n Στην απαιτητική περίοδο που περιγράψατε, 
ποια θεωρείτε ότι είναι σήμερα τα κυριότερα 
προβλήματα των ΑΤΜ;
Τα κυριότερα προβλήματα του κλάδου σήμερα 
είναι έξι:
• Η καταστρατήγηση του δικαιώματος υπογραφής 
τοπογραφικών διαγραμμάτων, που γίνεται συχνά 
από αναρμόδιες ειδικότητες με την ανοχή των 
κρατικών υπηρεσιών και κατά παράβαση της κεί-
μενης νομοθεσίας
• Η απενεργοποίηση από το ΤΕΕ (χωρίς προφανή 
αιτία) της ελάχιστης αμοιβής για τη σύνταξη το-
πογραφικού διαγράμματος σε αντίθεση με το Π.Δ. 
696/1974
• Η έλλειψη σύγχρονων προδιαγραφών για τα 
τοπογραφικά διαγράμματα που να λαμβάνουν 
υπόψη τους τα νέα δεδομένα και την εξέλιξη της 
τεχνολογίας
• Η ανυπαρξία προδιαγραφών και αμοιβών για τις 
μελέτες Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών 
οι οποίες προκηρύσσονται ως προμήθειες από τις 
κρατικές υπηρεσίες και τους ΟΤΑ
• Ο αποκλεισμός των ΑΤΜ  ως μελετητών για τη 
δημιουργία των υποβάθρων στις μελέτες ΓΠΣ και 
ΣΧΟΟΑΠ
• Η καθυστέρηση του προγράμματος του Εθνικού 
Κτηματολογίου, το οποίο αναμένεται να δώσει 
λύση στο πρόβλημα της ανεργίας των νέων ΑΤΜ 
και νέα δυναμική στις εταιρείες του χώρου

n Ζούμε στην εποχή της επαγγελματικής κινη-
τικότητας. Κατά την άποψή σας, ποια απήχηση 
έχει το ελληνικό πτυχίο ΑΤΜ στη διεθνή αγορά; 
Τι σηματοδοτεί για τους Έλληνες μηχανικούς η 
ενιαία αγορά εργασίας της ΕΕ; Μπορεί να δώσει 
διέξοδο;
Ο Έλληνας ΑΤΜ λαμβάνει από το Ελληνικό Πα-
νεπιστήμιο εκπαίδευση υψηλού επιπέδου τέτοια 
ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί με άνεση στις 
απαιτήσεις της διεθνούς αγοράς. Έχουμε πάρα 
πολλά παραδείγματα συναδέλφων που δραστηρι-
οποιούνται επαγγελματικά σε διάφορα μέρη του 
κόσμου με μεγάλη επιτυχία καθώς επίσης και 
συναδέλφους που διαπρέπουν ως ακαδημαϊκοί 
σε ξένα Πανεπιστήμια κυρίως της Ευρώπης και 
της Β. Αμερικής.
Η ενιαία αγορά εργασίας της Ε.Ε., ιδιαίτερα μετά 
την διεύρυνσή της με την εισδοχή πολλών χωρών 
του πρώην Συμφώνου της Βαρσοβίας, παρέχει 
πολλές ευκαιρίες για δραστηριοποίηση στους 
Έλληνες μηχανικούς, εκτός των συνόρων της Ελ-
λάδας. Κάτι ιδιαίτερα χρήσιμο στην εποχή κρίσης 
που διανύουμε. Επίσης αποτελεί ένα καλό κίνη-
τρο, ώστε ο Έλληνας Μηχανικός να βρίσκεται σε 
εγρήγορση και να παρακολουθεί την εξέλιξη της 
επιστήμης και της τεχνολογίας για να παραμένει 
ανταγωνιστικός, με αποτέλεσμα την βελτίωση της 
ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχει εντός και 
εκτός συνόρων.

20/ 385
ΤΕΥΧΟΣ

15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2009

Γεώργιος Τσακούμης 
Πρόεδρος ΣΔΑΤΜΒΕ 

n Υπάρχουν στοιχεία της πανεπιστημιακής 
εκπαίδευσης ΑΤΜ στην Ελλάδα, που θα επιθυ-
μούσατε να αλλάξουν; 
Όπως προανέφερα στο Ελληνικό Πανεπιστή-
μιο παρέχεται στον ΑΤΜ εκπαίδευση υψηλού 
επιπέδου και δε νομίζω ότι θα έπρεπε να αλ-
λάξει κάτι ως προς τα γνωστικά αντικείμενα 
και τη θεωρητική κατάρτιση. Πιστεύω όμως ότι 
το Ελληνικό Πανεπιστήμιο υστερεί κάπως στο 
σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό και στα μέσα 
από τα αντίστοιχα Ευρωπαϊκά και επίσης στη 
σύνδεση με την παραγωγή.

n Ποια είναι η άποψή σας για την «ανωτατο-
ποίηση» των ΤΕΙ και για τα ιδιωτικά κολλέγια;
Εννοείται ότι η εκπαίδευση στις ελληνικές Πο-
λυτεχνικές Σχολές βρίσκεται σε πολύ υψηλότε-
ρο επίπεδο από εκείνη που παρέχεται στα ΤΕΙ, 
όπως επίσης και το επίπεδο των φοιτητών και 
των διδασκόντων. Δυστυχώς για την κοινωνία 
μας όμως, ζούμε στην εποχή της προσπάθει-
ας ισοπέδωσης κάθε έννοιας αξιολόγησης και 
αξιοκρατίας με το πρόσχημα των επιταγών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Στην παραγωγή τεχνικών έργων έχουν διακριτό 
ρόλο όλες οι βαθμίδες της Τεχνικής Εκπαίδευ-
σης και πρέπει με λογική και σύνεση να τεκμη-
ριωθούν τα δικαιώματά τους, σε σχέση πάντα με 
την αξιολόγηση για την εισαγωγή στις διάφορες 
σχολές και με την εκπαίδευση που τους παρα-
σχέθηκε.
Τώρα, όσον αφορά τα ιδιωτικά κολλέγια, η άπο-
ψή μου είναι ότι είναι άκρως επικίνδυνο ιδιω-
τικές επιχειρήσεις να απονέμουν τον τίτλο του 
Μηχανικού και στην ουσία τα αντίστοιχα επαγ-
γελματικά δικαιώματα. 
Η άσκηση του επαγγέλματος του μηχανικού 
προϋποθέτει ένα ελάχιστο επίπεδο γνώσεων, 
ώστε να μην απειλείται το δημόσιο συμφέρον, 
η ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών και η 
ασφάλεια των κατασκευών. 
Δεν υπάρχουν – και ως επένδυση  δεν προσφέρε-
ται να υπάρξουν – κολέγια τα οποία στοιχειωδώς 
να μπορούν να προσφέρουν σπουδές επιπέδου 
πολυτεχνικών σχολών: σε επίπεδο καθηγητών, 
χρηματοδότησης, εργαστηρίων, υποδομών, δια-
δικασιών. Αυτό το έλλειμμα δεν μπορεί να υπο-
κατασταθεί με καμιά νομική φόρμουλα.

n Η οικονομική κρίση ασφαλώς έχει επηρεά-
σει σημαντικά τον κλάδο γενικά των κατασκευ-
ών και κατ΄ επέκταση και των μηχανικών, αλλά 
από το 2010 οι αναλυτές αναμένουν ανάκαμψη.  
Πώς έχει επηρεαστεί ο κλάδος σας μέχρι στιγμής; 
Είναι γεγονός ότι ο κλάδος των ιδιωτικών έργων 
και κυρίως η κατασκευή κατοικίας έχει υποστεί 
καθίζηση τα τελευταία χρόνια. Αυτό κατά τη 
γνώμη μου κυρίως συνέβη λόγω της υπερβο-
λικής οικοδομικής δραστηριότητας που προη-
γήθηκε της εφαρμογής του ΦΠΑ. Στα δημόσια 
έργα η κάμψη είναι μικρότερη κι αυτή τους τε-
λευταίους μήνες λόγω της καθυστέρησης έναρ-
ξης του ΕΣΠΑ. 
Σίγουρα αυτές οι εξελίξεις έχουν επηρεάσει 
αρνητικά και τον κλάδο τον ΑΤΜ, αφού έχουν 
μειωθεί οι τοπογραφικές μελέτες για οικοδομι-
κές άδειες στο ελάχιστο κι επίσης έχουν χαθεί 
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πολλές θέσεις εργασίας στον τομέα των δημοσίων 
έργων. Ο κλάδος των ΑΤΜ ο οποίος παραδοσιακά 
έχει χαμηλά ποσοστά ανεργίας έχει δεχτεί ένα 
πλήγμα και πολλοί κυρίως νέοι ΑΤΜ βρίσκονται 
σε αναζήτηση εργασίας. Σύμφωνα με τα στατι-
στικά στοιχεία του ΤΕΕ η ανεργία του κλάδου των 
ΑΤΜ πλησιάζει το 5%. Πάντως πιστεύω ότι στην 
επίλυση του προβλήματος θα παίξει μεγάλο ρόλο 
η έναρξη των κτηματογραφήσεων για το Εθνικό 
Κτηματολόγιο, η οποία αναμένεται σύντομα.

n Παγκοσμίως, οι τοπογράφοι μηχανικοί έχουν 
βαρύνουσα θέση στον κλάδο του real estate. 
Ποια είναι η κατάσταση στην Ελλάδα; Απορρο-
φούν ΑΤΜ οι εταιρίες real estate;
Κατ’ αρχάς σήμερα λόγω της γνωστής κρίσης στο 
χώρο των κατασκευών δεν υπάρχει μεγάλη κινη-
τικότητα στην αγορά του real estate στην Ελλάδα. 
Παρ’ όλα αυτά θα συμφωνήσω μαζί σας ότι ο ΑΤΜ 
έχει βαρύνουσα θέση στο χώρο κι αυτό λόγω των 
πεδίων που δραστηριοποιείται όπως το Κτηματο-
λόγιο, ο Χωροταξικός και Πολεοδομικός Σχεδι-
ασμός, τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών 
και φυσικά οι Εκτιμήσεις Αξιών Ακινήτων. Πολλοί 
συνάδελφοι εργάζονται σε εταιρείες real estate 
και βρίσκονται σε επιτελικές θέσεις κι επίσης 
μεγάλος αριθμός συναδέλφων συνεργάζεται με 
τράπεζες και εταιρείες Ανάπτυξης Ακινήτων στον 
τομέα της Εκτίμησης Αξιών. 
Είναι ένας σχετικά νέος χώρος στον οποίο ο κλά-
δος των ΑΤΜ έχει εισέλθει δυναμικά. Ο ΣΔΑΤΜ-
ΒΕ παροτρύνει την εμπλοκή των μελών του με 
real estate, έχοντας ιδρύσει μόνιμη επιτροπή 
εργασίας και οργανώνοντας εκδηλώσεις κάτι που 
ως τώρα έχει στεφθεί με απόλυτη επιτυχία.

n Υπάρχει κάποια τεχνολογία, που πιστεύετε ότι 
μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα στο επάγγελμα 
του ΑΤΜ στα επόμενα χρόνια;
Το επάγγελμα του ΑΤΜ βιώνει μια καθημερινή 
δυναμική εξέλιξη, διότι συνδέεται απαρέγκλιτα 
με την εξέλιξη της τεχνολογίας. Πληροφορική και 
τηλεματική προχωρούν με ραγδαίους ρυθμούς 
αλλάζοντας καθημερινά τα δεδομένα στην άσκηση 
του επαγγέλματος όπου ο αυτοματισμός έχει αγγί-
ξει οριακά επίπεδα. Δεν πιστεύω ότι μπορούμε να 
ξεχωρίσουμε κάποια συγκεκριμένη τεχνολογία η 
οποία θα επιφέρει ριζική αλλαγή στο επάγγελμα 
του ΑΤΜ αλλά όλες μαζί σε συνδυασμό έχουν ήδη 
επιφέρει δραματικές αλλαγές ώστε η άσκηση του 
επαγγέλματος του ΑΤΜ σήμερα να έχει πολύ μι-
κρή σχέση με προηγούμενες εποχές. 

n Η Θεσσαλονίκη έχει μπροστά της ένα μεγάλο 
στοίχημα: τη μετεγκατάσταση της ΔΕΘ και τη δη-
μιουργία μητροπολιτικού πάρκου στη θέση όπου 
βρίσκεται σήμερα το εκθεσιακό κέντρο. Ως ΑΤΜ, 
αλλά και ως πολίτης, τι πιστεύετε ότι πρέπει να 
γίνει σε αυτό το πεδίο;
Η Θεσσαλονίκη έχει μπροστά της ένα ακόμη με-
γαλύτερο στοίχημα από την μετεγκατάσταση της 
ΔΕΘ κι αυτό είναι ο Στρατηγικός Χωροταξικός και 
Πολεοδομικός Σχεδιασμός της πόλης σε Μητρο-
πολιτικό επίπεδο ώστε ν’ ανταπεξέλθει στο ρόλο 
της ως μία από τις σημαντικότερες πόλεις των 
Βαλκανίων.  Φυσικά και η μετεγκατάσταση της 
ΔΕΘ, με την ταυτόχρονη δημιουργία μητροπολι-

τικού πάρκου στη θέση της, είναι ένα βήμα προς 
τη σωστή κατεύθυνση και για την αποσυμφόρηση 
της πόλης αλλά και για την αναβάθμιση της ΔΕΘ, 
η οποία με τις σημερινές εγκαταστάσεις της που 
έχουν εντελώς απαξιωθεί δεν έχει προοπτικές, όχι 
μόνο ανάπτυξης, αλλά ούτε διατήρησης της θέσης 
που έχει διεθνώς σαν εκθεσιακός οργανισμός. 
Επίσης συμφωνώ με τις θέσεις της Ο.Ε. του ΤΕΕ/
ΤΚΜ της οποίας υπήρξα και μέλος για την μετα-
κίνηση της ΔΕΘ στη δυτική πλευρά της πόλης στα 
πλαίσια της ισόρροπης ανάπτυξης.
Πάντως άποψή μου είναι ότι πρέπει να δούμε το 
ζήτημα του χωροταξικού και πολεοδομικού σχε-
διασμού και γενικά σαν χώρα αλλά και ειδικά ως 
Θεσσαλονίκη σοβαρότερα αν θέλουμε να πιστεύ-
ουμε ότι βαδίζουμε στη νέα χιλιετία ως ένα μο-
ντέρνο Ευρωπαϊκό κράτος.

n Στο παρελθόν είδαμε την πόλη να «ανοίγει» 
χωρίς να υπάρχουν στοιχειώδεις συνοδευτικές 
υποδομές. Τι πρέπει να προσέξουμε στις επόμε-
νες επεκτάσεις; 
Ο προγραμματισμός της Οικιστικής Ανάπτυξης 
γίνεται -σε διάφορες κλίμακες- από την πολε-
οδομία και τη χωροταξία και περιλαμβάνει ένα 
πλέγμα δημόσια ελεγχόμενων σχεδιασμών και 
δράσεων που αφορούν:
• Σωστό υπολογισμό των οικιστικών αναγκών σε 
εθνικό και τοπικό επίπεδο
• Πολιτικές ελέγχου της γης
• Πολιτικές έλεγχου της ροής των πολεοδομήσε-
ων και της ποσότητας της προς πολεοδόμηση γης 
που εισέρχεται στο σύστημα της αγοράς.
Ο υπολογισμός των οικιστικών αναγκών σε εθνικό 
και τοπικό επίπεδο είναι εξαιρετικά στοιχειώδης 
και ατελής, δεν υποστηρίζεται στατιστικά και 
ερευνητικά και οι πολιτικές δημιουργίας αστικών 
υποδομών δε βρίσκονται σε συνάφεια ούτε χρο-
νική ούτε ποσοτική με τις πολεοδομήσεις και τις 
ανάγκες των αστικών πληθυσμών.
Οι ΑΤΜ θα έλεγα ότι έχουν αρκετά σημαντικό 
ρόλο στον τομέα αυτό. Όμως δεν αρκεί η διάθεση 
των επιστημόνων για την ορθολογική ανάπτυξη 
των πόλεων, αλλά κυρίως είναι το θεσμικό πλαί-
σιο που πρέπει να αναδιαμορφωθεί καθώς και οι 
διαθέσεις της πολιτείας. Είναι πολύ σημαντικό να 
υπάρξει ολοκληρωμένος χωροταξικός σχεδια-
σμός σε εθνικό επίπεδο και ξεκάθαροι στόχοι για 
μια ορθολογική διαχείριση του περιβάλλοντος. 
Πρέπει να πω ότι είμαι φανατικός υποστηρικτής 
της πολεοδομικής οργάνωσης και κάθετα κατά της 
εκτός σχεδίου δόμησης η οποία κατά την άποψη 
μου πρέπει να καταργηθεί αλλά δυστυχώς δεν έχει 
υπάρξει ακόμη η πολιτική ηγεσία που θα επωμι-
σθεί το πολιτικό κόστος μιας τέτοιας απόφασης.

n Συμφωνείτε ότι πρέπει να επιβάλλονται αυ-
στηρά πρόστιμα σε όσους παραβιάζουν όρους 
αδειών παραχώρησης κοινόχρηστων χώρων; 
Ζούμε στη χώρα της αυθαιρεσίας, την οποία 
έχουμε αναγάγει σε επιστήμη. Εννοείται πως 
συμφωνώ με την επιβολή αυστηρών προστίμων 
κι όχι μόνο, γιατί το ζητούμενο δεν είναι κάποιος 
να συνεχίζει να παρανομεί, επειδή απλά πληρώ-
νει ένα πρόστιμο, αλλά να επαναφέρεται και στην 

«Ο έλεγχος της ροής 
των πολεοδομήσεων [...] 
επαφίεται στις εκάστοτε 
μικροπολιτικές ζυμώσεις 
και τις απίστευτα χαμηλέ 
ς οικονομικές δυνατότη-
τες των ΟΤΑ»

«Οι τοπικοί φορείς είναι 
σημαντικό να έχουν 
λόγο στην ανάπτυξη της 
περιοχής τους, αλλά στο 
πλαίσιο ενός κεντρικού 
σχεδιασμού με συγκε-
κριμένους στόχους»

«Στην αντιμετώπιση της 
ανεργίας των ΑΤΜ, που 
σήμερα ανέρχεται στο 
5%, θα παίξει μεγάλο 
ρόλο η έναρξη των κτη-
ματογραφήσεων»

«Το ΤΕΕ σε κεντρικό επί-
πεδο πρέπει να αλλάξει 
το θεσμικό του πλαίσιο 
και να ξεφύγει από τη 
νοοτροπία δημόσιας υπη-
ρεσίας, που σιγά-σιγά 
κυριαρχεί»

τάξη με κάποιο τρόπο.

n Ποιος πρέπει να είναι, κατά την άποψή σας, 
ο ρόλος των ΟΤΑ στον καθορισμό της πολιτικής 
γης στην Ελλάδα; 
Ο ρόλος των ΟΤΑ είναι ήδη σημαντικός στον κα-
θορισμό πολιτικής γης στην Ελλάδα διότι με την 
ευθύνη τους συντάσσονται οι μελέτες ΓΠΣ και 
ΣΧΟΟΑΠ που καθορίζουν της χρήσεις γης καθώς 
και οι πολεοδομικές μελέτες. Ο έλεγχος της ροής 
των πολεοδομήσεων και της ποσότητας της προς 
πολεοδόμηση γης, που εισέρχεται στο σύστημα 
της αγοράς, επαφίεται στις εκάστοτε μικροπολι-
τικές ζυμώσεις, στην αμφίβολη θέληση και στις 
απίστευτα χαμηλές οικονομικές δυνατότητες των 
ΟΤΑ. Θεωρώ ότι είναι σημαντικό οι τοπικοί φορείς 
να έχουν λόγο στην ανάπτυξη της περιοχής τους 
απλά πιστεύω ότι αυτό πρέπει να γίνεται στο πλαίσιο 
ενός ευρύτερου κεντρικού σχεδιασμού με συγκε-
κριμένους στόχους για την ανάπτυξη της χώρας.

n Σε ποιο στάδιο βρίσκεται ο διαγωνισμός για τη 
β΄ φάση του έργου του Εθνικού Κτηματολογίου 
και πότε προβλέπεται να ολοκληρωθεί;
Το Εθνικό Κτηματολόγιο μετά το πέρας του προ-
γράμματος των ενεργών τίτλων οδεύει σταθερά 
για την εκπόνηση των κτηματογραφήσεων του 
συνόλου των αστικών κέντρων της χώρας. Ο δι-
αγωνισμός βρίσκεται σε τελικό στάδιο με τους 
πρώτους αναδόχους να βρίσκονται σε διαδικασία 
υπογραφής συμβάσεων.
Το νέο πρόγραμμα κτηματογραφήσεων είναι πραγ-
ματικά φιλόδοξο και πρωτόγνωρο. Εντάσσονται 
στο Εθνικό Κτηματολόγιο 107 νέες περιοχές των 
νομών Αττικής, Θεσσαλονίκης και στις έδρες των 
νομών όλης της χώρας καταγράφοντας 6,7 εκατ. 
δικαιώματα ιδιοκτησίας και 3,1 εκατ. στρέμματα. 
Έτσι με την ολοκλήρωση αυτού του προγράμμα-
τος το Εθνικό Κτηματολόγιο θα καλύπτει τα 2/3 
του πληθυσμού της χώρας. Το όλο εγχείρημα εί-
ναι εξαιρετικά δύσκολο και τεράστιο σε μέγεθος 
και προβλέπεται να ολοκληρωθεί σε τρία χρόνια 
σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα.

n Πώς κρίνετε τη λειτουργία του ΤΕΕ; Πιστεύετε ότι 
χρειάζεται αναμόρφωσή του; Υπάρχουν πεδία στα οποία 
η συνεργασία ΣΑΤΜΒΕ-ΤΕΕ μπορεί να βελτιωθεί;
Το ΤΕΕ σε κεντρικό επίπεδο χρειάζεται εκσυγ-
χρονισμό. Σίγουρα πρέπει να αλλάξει το θεσμι-
κό του πλαίσιο και να ξεφύγει από τη νοοτροπία 
δημόσιας υπηρεσίας που σιγά σιγά κυριαρχεί στη 
λειτουργία του. Ευτυχώς υπάρχουν οι φωτεινές 
εξαιρέσεις κάποιων περιφερειακών τμημάτων 
και ένα από αυτά θα πω ότι είναι και το ΤΕΕ/ΤΚΜ, 
τα οποία λειτουργούν με δυναμισμό, ευελιξία και 
με γνώμονα την εξυπηρέτηση των συμφερόντων 
των μηχανικών.
Η συνεργασία του ΣΔΑΤΜΒΕ με το ΤΕΕ/ΤΚΜ εί-
ναι εδώ και πολλά χρόνια άψογη και κινείται σε 
πολλά επίπεδα (επιτροπές, σεμινάρια, συνέδρια 
κλπ). Βέβαια πάντα υπάρχουν περιθώρια βελτί-
ωσης αλλά νομίζω ότι είμαστε στο σωστό δρόμο 
γι’ αυτό. n 

Πηγή φωτό: site του 
Εθνικού Κτηματολογίου
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Δημόσιο Τομέα με έμφαση στους Ο.Τ.Α. Ηλι-
κία έως 40 ετών, Η/Υ(MS Office), AutoCAD, 
2 έτη προϋπηρεσία, σε διαχείριση πελατών 
του Δημόσιου Τομέα, εκπληρωμένες στρα-
τιωτικές υποχρεώσεις. Βιογραφικό email:
progressecological@otenet.gr. Υπόψη κ. 
Παπαϊωαννου Γεωργίου.
Ηλεκτρολόγος ή Μηχανολόγος ενεργειακής 
κατεύθυνσης από ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ-
ΚΗ Α.Ε. με έδρα τη Θεσσαλονίκη, για την 
ανάπτυξη κατασκευή και λειτουργία έργων 
Ανανεώσιμων Πηγών Ενεργείας (κυρίως 
μικρών υδροηλεκτρικών σταθμών). Γνώση 

άπταιστων Αγγλικών, Η/Υ. 2 - 4έτη εμπειρία 
μεταφορικό μέσο. Μεταπτυχιακές σπουδές 
ή εμπειρία στο χώρο των Α.Π.Ε. επιθυμητή. 
Βιογραφικό Fax 2310 426878, email: eco-
varg@otenet.gr. 
Μηχανικός από γραφείο Τηλ 697 7825257, 
email: info@atzovaras.gr. 
Μηχανικός για ελεύθερη συνεργασία εκπό-
νηση κατασκευαστικών σχεδίων για μεταλ-
λικά σπίτια. Βιογραφικό Τηλ 694 6316270, 
email: skondrasp@yahoo.gr.
Μηχανικός από εταιρεία μεταλλικών κατα-
σκευών στην περιοχή Προέκταση Ευόσμου 
Θεσσαλονίκης. Γνώση strucad και k instant. 
email: info@kyriazakos.com.gr.
Μηχανικός από σχολή πληροφορικής. Γνώ-
ση και εμπειρία στη διδασκαλία των προ-
γραμμάτων: Corel, Photoshop, web design, 
java, AutoCAD 2D - 3D,ArchiCAD, 3d studio 
max, Autostrad, Stradstell, Ανανεώσιμες 
πηγές  Φωτοβολταϊκά . Βιογραφικό email: 
seminaria97@gmail.com. 
Μηχανικός Προγραμματιστής ειδίκευση 
Web designer, για την κατασκευή ιστοσε-
λίδων. Γνώση άπταιστων Αγγλικών, τεχνο-
λογιών internet βάσεων δεδομένων Php.
Net Html και γραφιστικών προγραμμάτων. 
Εμπειρία στην ανάληψη μεγάλων έργων 
σύνταξης προδιαγραφών και άμεση ολοκλή-
ρωση αυτών. Τηλ 2310 559500, Βιογραφικό 
email: cv@datavision.gr. Υπόψη κος Νικο-
λαϊδης.
Μηχανολόγος Γνώση νομοθεσίας για Α.ΜΕ.
Α, για ανελκυστήρες και για αναβατόρια . Τηλ 
697 6800825.
Μηχανολόγος για στελέχωση τεχνικού 
τμήματος. Γνώση  Αγγλικών ή Ιταλικών, με-
ταφορικό μέσο. Τηλ 697 4995499.Μηχανο-
λόγος για θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας 
εργοταξίου. Επιθυμητή η πάροδος δύο ετών 
από λήψη πτυχίου. Τηλ 697 7825257, email: 
info@atzovaras.gr.
Μηχανολόγος από όμιλο εταιρειών με γνώ-
σεις ENTERSOFT. 2 έτη εμπειρία σε αντί-
στοιχη θέση. Γνώση logistics και εταιρικών 
διαστάσεων επιθυμητή. Βιογραφικό Fax 
2310 574919, Τηλ 2310 574802, email: info@
melgroup.gr.
Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος από εμπο-
ρική εταιρεία εξαερισμού. Γνώση Αγγλικών, 
Η/Υ(Ms Office). email: info@e-kaffes.gr.
Μηχανολόγος και Ηλεκτρολόγος από εται-
ρεία με αντικείμενο εργασιών ηλεκτρολογι-
κές εγκαταστάσεις. Fax 2310 5570064, Τηλ 
2310 5570040, email: lordanislazaridis@
otenet.gr.
Πολιτικός Μηχανικός για πλήρη απασχό-
ληση. Γνώση AutoCAD. Βιογραφικό email: 
bioeng09@yahoo.gr.
Πολιτικός Μηχανικός 10 έτη εμπειρία. Γνώ-
ση Αραβικών και Αγγλικών. Βιογραφικό Fax 
2310 889020, Τηλ 2310 889010.
Πολιτικός Μηχανικός από τεχνική εργο-
ληπτική εταιρεία.. Με εμπειρία σε δημόσια 
έργα. Βιογραφικό email: atarav@tee.gr.
Πολιτικός Μηχανικός από τεχνική κατα-
σκευαστική εταιρεία Δ.ΚΑΠΡΙΝΙΩΤΗΣ ΚΑΙ 
ΣΙΑ. Fax 2310 557499, Τηλ 2310 557498. 
Πολιτικός Μηχανικός από ανώνυμη τεχνι-
κή εταιρεία, εμπειρία σε έργα αποχέτευσης 
(ΜΕΚ Γ’) στην Κύπρο. Βιογραφικό Fax 2310 
829990. 
Πολιτικός Μηχανικός από τεχνική εταιρεία  
με έδρα τη Θεσσαλονίκη, για έκδοση οικο-
δομικών αδειών και επίβλεψη μεταλλικών 
κτιρίων. Τηλ 690 9214049.

Πολιτικός Μηχανικός για θέματα Υγιεινής 
και Ασφάλειας εργοταξίου. Επιθυμητή η πά-
ροδος δύο ετών από λήψη πτυχίου. Τηλ 697 
7825257, email: info@atzovara.gr.
Πολιτικός Μηχανικός επιμετρητής, για συ-
νεργασία με τεχνική εταιρεία ελαιοχρωματι-
σμών, για εντός και για εκτός Θεσσαλονίκης. 
Τηλ 2310 438832, 693 6734077. Υπόψη κ. 
Βαγγέλης.
Πολιτικός Μηχανικός από τεχνική εταιρεία. 
5 έτη εμπειρία σε έργα οδοποιίας και υδραυ-
λικών, επιμετρήσεις, λογαριασμούς, νέες τι-
μές κλπ. Βιογραφικό Fax 23740 65380, Τηλ. 
23740 65440, email: gmaktris@elkat.gr.
Πολιτικός Μηχανικός από τεχνική εται-
ρεία με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Εργοταξιακή 
εμπειρία, μεταφορικό μέσο για εργασία 
εντός και εκτός Ν. Θεσσαλονίκης. Fax 
2310 428680, Τηλ 2310 402033, email: 
diosifidou@diastasicon.gr.
Πολιτικός Μηχανικός ή Αρχιτέκτων για 
συνεργασία, για δημόσια έργα. Τηλ. 2310 
210141.
Πολιτικός Μηχανικός ή Αρχιτέκτων, νέα, 
από τεχνική κατασκευαστική εταιρεία Δ. ΚΑ-
ΠΡΙΝΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.. Fax 2310 557499, 
Τηλ 2310 557498, ε-μ, email: kapri@otenet.
gr.
Πολιτικός Μηχανικός ή Τοπογράφος Μη-
χανικός από τεχνική εταιρεία. Fax 2310 
587763, Τηλ. 2310 587760. 
Πολιτικός Μηχανικός ή Τοπογράφος Μη-
χανικός από μελετητική εταιρεία με αντι-
κείμενο μελέτες οδοποιίας και υδραυλικών 
έργων. Τηλ 697 7409521, 693 2253581.
Τοπογράφος Μηχανικός από μελετητική 
εταιρεία με αντικείμενο μελέτες κτηματολο-
γίου. Τηλ 698 8627901.
Τοπογράφος Μηχανικός από ανώνυμη τε-
χνική εταιρεία, 3 έτη εμπειρία σε έργα απο-
χέτευσης στην Κύπρο. Βιογραφικό Fax 2310 
829990. 
Τοπογράφος Μηχανικός από τεχνική κα-
τασκευαστική εταιρεία Δ. ΚΑΠΡΙΝΙΩΤΗΣ 
ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.. Fax 2310 557499, Τηλ 2310 
557498, email: kapri@otenet.gr.
Τοπογράφος Μηχανικός από τεχνική 
εταιρεία με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Εργο-
ταξιακή εμπειρία, μεταφορικό μέσο για 
εργασία εντός και εκτός Ν. Θεσσαλονίκης. 
Fax 2310 428680, Τηλ 2310 402033, email: 
diosifidou@diastasicon.gr.
Τοπογράφος Μηχανικός ή Πολιτικός 
Μηχανικός από εταιρεία μελετών ΕΚΚΕ-
ΝΤΡΟΝ Ε.Ε., για εργασία γραφείου. 3 – 5 έτη 
εμπειρία στην εκπόνηση μελετών συγκοινω-
νιακών έργων. Γνώση προγραμμάτων Η/Υ,  
οδοποιίας ΟΔΟΣ - ΑΝΑΔΕΛΤΑ, σχεδιαστι-
κών προγραμμάτων. Βιογραφικό Fax 2310 
488578, email: ekkentron@tee.gr.
Χημικός Μηχανικός από εταιρεία ανακύ-
κλωσης στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. 
Βιογραφικό Fax 2310 681461, email: sec@
dionsa.com. Υπόψη κ. Διονυσοπούλου.
Χημικός Μηχανικός από εταιρεία με έδρα 
Θεσσαλονίκη. Γνώση άπταιστα Αγγλικά, Η/Υ, 
εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις. 
Επιθυμητή δεύτερη γλώσσα. Προϋπηρεσία 
όχι απαραίτητη. Απαιτείται η δυνατότητα τα-
ξιδιών στο εξωτερικό πάνω από το 50% του 
εργάσιμου χρόνου. Βιογραφικό email: ep@
ari.gr.

 

Α. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Αποστολή αγγελιών 
τηλ: 2310 883148, 
fax: 2310 883151, 
e-mail: 
kukudea@central.tee.gr.
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Αρχιτέκτων με πτυχίο ΜΕΚ Γ’ οικοδομικά, 
ΜΕΚ Β’ πρασίνου, για στελέχωση εταιρείας. 
Τηλ 697 6126326. 
Αρχιτέκτων με πτυχίο ΜΕΚ B’ οικοδομικά 
και Α’ πρασίνου, για συνεργασία ή στελέ-
χωση εταιρείας. Τηλ 2310 402960, 697 
7587578. 
Αρχιτέκτων με μακροχρόνια εμπειρία σε 
μελέτες κτιριακών έργων  (σχεδιασμό με-
λέτες εφαρμογής κατασκευών, σύνταξη 
τεχνικών και οικονομικών τευχών). Γνώση 
Η/Υ, για εργασία. Τηλ 2310 916779, 690 
7417306. 
Αρχιτέκτων με εμπειρία στην έκδοση οι-
κοδομικών αδειών, ευχέρεια στη σύνθεση. 
Γνώση Γ.Ο.Κ., προγραμμάτων σχεδιασμού 
2d -3d φωτορεαλιστικής απεικόνισης, για 
εξωτερική συνεργασία με εργολάβους τε-
χνικές εταιρείες και μελετητικά γραφεία. 
Τηλ 2310 325445, 697 3837826, email: 
matrymo8@otenet.gr.
Ηλεκτρολόγος 10 έτη προϋπηρεσία σε ιδιω-
τικά και δημοσία έργα (μελέτη επίβλεψη κα-
τασκευή). Γνώση Αγγλικών, Η/Υ(Ms Office), 
AutoCAD, 4Μ, ΜΕΚ Α’ τάξης, αξιολογήσεις 
προγραμμάτων κατάρτισης και πλήθος σε-
μιναρίων, για εργασία σε εταιρεία, βιομη-
χανία στην περιοχή Θεσσαλονίκης. Τηλ 694 
5951245, email: nanth@tee.gr. 
Μηχανολόγος με πτυχίο ΜΕΚ Β’ ηλεκτρο-
μηχανολογικά, υδραυλικά υπό πίεση, βιο-
μηχανικά - ενεργειακά, για στελέχωση εται-
ρείας. Τηλ 697 4730791, email: andrevel@
otenet.gr.
Μηχανικός Περιβάλλοντος, κάτοχος Msc 
με τίτλο “Υδραυλική Μηχανική”. Γνώση 
άπταιστων Αγγλικών, Γερμανικών, Ισπανι-
κών, Η/Υ(Ms Office, Internet), AutoCAD, 
EPA-NR, για εργασία ή για συνεργασία. Τηλ 
697 3208819.
Πολιτικός Μηχανικός μέλος ΤΕΕ 2006, με 
εμπειρία εργοτάξιο και γραφείου, για εργα-
σία. Τηλ 697 4090345.
Πολιτικός Μηχανικός, με εμπειρία σε ιδι-
ωτικά έργα. Έκδοση οικοδομικών αδειών. 
Γνώση Αγγλικών, Ισπανικών, ΤΕΚΤΩΝ, 
FESPA, φωτορεαλισμό, για συνεργασία. Τηλ 
694 8826703.
Πολιτικός Μηχανικός, με πτυχίο ΜΕΚ Γ’ 
οικοδομικά, ΜΕΚ Α’ οδοποιία, υδραυλικά, 
λιμενικά, βιομηχανικά – ενεργειακά, για 
στελέχωση εταιρείας. Τηλ 694 2015177.
Πολιτικός Μηχανικός μέλος ΤΕΕ 1996, 
με πτυχίο ΜΕΚ Α’ οικοδομικά, οδοποιία, 
υδραυλικά, λιμενικά, βιομηχανικά – ενερ-
γειακά, για στελέχωση εταιρεία. Τηλ 693 
7077771, 693 7039992. 
Πολιτικός Μηχανικός, κυρία, Γνώση Αγ-
γλικών, Η/Υ, AutoCAD 2002, επιμετρήσεις 
ιδιωτικών και δημοσίων έργων, σύνταξη 
λογαριασμών και Π.Π.Α.Ε., για εργασία στην 
περιοχή Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Τηλ 694 
8949533.
Πολιτικός Μηχανικός με εμπειρία στην 
έκδοση οικοδομικών αδειών, την εκπόνηση 
στατικών και υδραυλικών μελετών και τη 
σύνταξη τευχών δημοπράτησης και προμε-
τρήσεων – επιμετρήσεων, για συνεργασία. 
Τηλ. 2310 920453, 694 6783844.
Πολιτικός Μηχανικός με 10 έτη εμπειρία 
στη σύνταξη στατικών μελετών με Η/Υ και 
έκδοση οικοδομικών αδειών, για συνερ-
γασία με τεχνικά γραφεία  και κατασκευ-
αστές. Τηλ 2310 707111, 694 5617187, 
email: gtheodosiou@msn.com, και email: 
ozafeiraki@hellashi.gr. 
Πολιτικός Μηχανικός με εμπειρία στην 
έκδοση οικοδομικών αδειών, ευχέρεια 
στη σύνθεση. Γνώση Γ.Ο.Κ., προγραμμάτων 
σχεδιασμού 2d -3d φωτορεαλιστικής απει-
κόνισης, για εξωτερική συνεργασία με ερ-
γολάβους τεχνικές εταιρείες και μελετητικά 
γραφεία. Τηλ 2310 325445, 697 3837826, 
email: matrymo8@otenet.gr.

Β. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
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 03
n   H Kοπεγχάγη απέχει πολύ 

από την Eλλάδα

 04
n  Προτάσεις για την 

αντιμετώπιση των 
επιπτώσεων της 
οικονομικής κρίσης στους 
μηχανικούς

  05
n  Η 14η  συνεδρίαση της 

αντιπροσωπείας του ΤΕΕ/
ΤΚΜ

 06
n  Ο ρόλος των ΟΤΑ στο 

αστικό περιβάλλον & την 
εξοικονόμηση ενέργειας

n  Προτάσεις ΤΕΕ/ΤΚΜ 
με τελικό αποδέκτη την 
υπουργό κ. Κατσέλη

n  Αλλαγή μέλους στην 
Αντιπροσωπεία

 12-13
n  50 χρόνια Φεστιβάλ 

Κινηματογράφου 
Θεσσαλονίκης

  Η αρχή, η πορεία, το σήμερα, το 
αύριο

  15
n  Περί καμπτικής ενίσχυσης 

με πολυμερή SRP και CERP

  16
n  Με μια ματιά

 18
n  Συλλογικά - Παραταξιακά

 19
n  Κινδυνεύει το παλαιό 

δημοτικό σχολείο Συκεών

 20
n  Γεώργιος Τσακούμης 

Η εκτός σχεδίου δόμηση πρέπει να 
καταργηθεί

 23
n  Ζητείται

n  Νέο ωράριο στα γραφεία 
κτηματογράφησης Κιλκίς 
- Έδεσσας

 07
n  Αιωρούμενα σωματίδια 

στην ατμόσφαιρα της 
Θεσσαλονίκης. Υπάρχει 
πρόβλημα;

n  Πυρηνική ενέργεια. Λύση ή 
απειλή; 

n  Κλεμμένος τοπογραφικός 
εξοπλισμός αναζητά 
ιδιοκτήτη

 08
n  Μεγάλη συμμετοχή στα νέα 

σεμινάρια του ΤΕΕ/ΤΚΜ 
στη Θεσσαλονίκη

n  Οι εκπρόσωποι του ΤΕΕ/
ΤΚΜ

 09
n  Σύγχρονη νορβηγική 

αρχιτεκτονική 2000-2005
n  Νέος κύκλος 

μεταπτυχιακών στα 
πληροφοριακά συστήματα

 10
n  Ενδιαφέρουν

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

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


