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EDITORIAL

Καλλιτεχνική επιμέλεια

Στη σωστή κατεύθυνση τα οκτώ «σκαλοπάτια»

Βίκυ Παπαγεωργίου, αρχιτέκτων

Το ποσοστό των μηχανικών επί του συνολικού πληθυσμού στην Ελλάδα είναι, σύμφωνα με τις στατιστικές, διπλάσιο ή και τριπλάσιο σε σχέση με το
αντίστοιχο στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες (περίπου 0,89%, έναντι π.χ.,
0,33% στην Ιταλία, 0,15% στην Ισπανία και 0,30% στη Γερμανία).
Με μία …μπακαλίστικη (ομολογουμένως) αναγωγή, που όμως διατηρεί τη
σημασία της, η Ελλάδα έχει διπλάσια ή και τριπλάσια ανάγκη για ένα ξεκαθάρισμα, σε σχέση με τις δεξιότητες και τα προσόντα των μηχανικών και
γενικά όσων εμπλέκονται στην παραγωγή τεχνικού έργου.
Άλλο στοιχείο: οι προσφερόμενες θέσεις σπουδών μηχανικών στην Ελλάδα είναι περίπου 4.300 ετησίως και καλύπτονται όλες. Με απλά λόγια,
το επάγγελμα έχει ζήτηση και οι μηχανικοί στην αγορά πληθαίνουν κάθε
χρόνο.
Πηγαίνοντας από τις στατιστικές στην πράξη, η καθημερινότητα αποδεικνύει ότι σε μια χώρα όπου οι κατασκευές αποτέλεσαν για χρόνια την κινητήρια δύναμη της ανάπτυξης, οι επαγγελματίες που δημιουργούν και
υπογράφουν, συχνά δεν είναι οι κατάλληλοι και αρμόδιοι. Αυτό το ξέρουμε
όλοι.
Αλλά δεν το αποδεχόμαστε όλοι, καθώς -συχνότατα και ως δια μαγείας- οι
τίτλοι σπουδών πενταετούς διάρκειας επιχειρείται να εξισωθούν με διπλώματα πολύ πιο σύντομων σπουδών ή και με «χαρτιά» ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων, που έχουν αγοραστεί με δίδακτρα τριών ή τεσσάρων μηδενικών
πίσω από το αρχικό ψηφίο.
Στο σκηνικό αυτό, στη σωστή κατεύθυνση κινείται η πρόταση για την καθιέρωση οκτώ βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων στον κλάδο, που
επεξεργάστηκε στις 5-6/11/2009 η 11η συνάντηση εργασίας πρυτάνεων
και κοσμητόρων πολυτεχνικών σχολών, με τη συμμετοχή του ΤΕΕ, στην
Ξάνθη.
Οι συμμετέχοντες στη συνάντηση εργασίας εισηγήθηκαν επίσης τη θέσπιση ενιαίου φορέα πιστοποίησης, με τη συμβολή του ΤΕΕ, για όλο το φάσμα των τεχνικών επαγγελμάτων και δραστηριοτήτων, ο οποίος θα έχει το
δικαίωμα να διατηρεί το μητρώο για όλες τις κατηγορίες και να πιστοποιεί
την τεχνική επαγγελματική επάρκεια.
Είναι προφανές ότι η καθιέρωση βαθμίδων και η ορθολογική οργάνωση
του τεχνικού κόσμου θα έχουν άμεσα αποτελέσματα στην ποιότητα των έργων, ιδιωτικών και δημόσιων, στην οικονομία, στην ανάπτυξη, στην καθημερινότητα του πολίτη που τα χρησιμοποιεί.
Σε αυτό το πλαίσιο, το ΤΕΕ μπορεί και οφείλει αφενός να αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο στην πιστοποίηση των προσόντων των βαθμίδων, αφετέρου, να αναδειχθεί σε φορέα όλου του τεχνικού κόσμου.
Η λογική της πρότασης των πρυτάνεων και κοσμητόρων είναι απλή (*): οι
απόφοιτοι των διάφορων εκπαιδευτικών βαθμίδων θα κατατάσσονται σε
οκτώ επίπεδα επαγγελματικών προσόντων.
Στην κορυφή της κλίμακας, στο όγδοο επίπεδο, η σκέψη είναι να ενταχθούν
οι διδάκτορες, ακολουθούμενοι από τους αποφοίτους πολυτεχνικών σχολών, στο έβδομο επίπεδο. Οι απόφοιτοι των ΤΕΙ θα μπορούσαν ενδεχομένως να ενταχθούν στο πέμπτο επίπεδο, ενώ θα παρέχεται στους ενδιαφερόμενους η δυνατότητα να ανέβουν «σκαλοπάτια», με βάση την εμπειρία
και τη διά βίου μάθηση. Στις χαμηλότερες βαθμίδες θα ενταχθούν μηχανουργοί, εργοδηγοί, εμπειροτεχνίτες και γενικά όσοι ασκούν τεχνικά επαγγέλματα.
Από το κείμενο της απόφασης της συνάντησης στην Ξάνθη, κρατούμε
επίσης, εν είδει επιλόγου, την εξής ενδιαφέρουσα παράγραφο: «η εκτός
στρατηγικού σχεδιασμού, σε επίπεδο χώρας, ατεκμηρίωτη ίδρυση νέων
τμημάτων και η λειτουργία τμημάτων μηχανικών εκτός συγκροτημένων πολυτεχνείων ή πολυτεχνικών σχολών, αποτελεί διακινδύνευση για την ποιότητα της ανώτατης εκπαίδευσης και το δημόσιο συμφέρον»…
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ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
ΣΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ
Ομάδα Εργασίας ΤΕΕ/ΤΚΜ
Την κωδικοποίηση της νομοθεσίας για θέματα
ασφάλειας και υγείας στα εργοτάξια, αλλά και
την επανεξέταση της μεταβίβασης ευθύνης από
τον εργοδότη στον τεχνικό ασφαλείας, προτείνει
–μεταξύ άλλων- η αρμόδια ομάδα εργασίας του
ΤΕΕ/ΤΚΜ, με στόχο την πρόληψη δυσάρεστων
συμβάντων.
Η Ομάδα επισημαίνει ακόμη ότι οι αμοιβές των
επιβλεπόντων μηχανικών και των τεχνικών
ασφαλείας πρέπει να είναι ανάλογες του κινδύνου που αναλαμβάνουν, ενώ σημειώνει ότι απαιτούνται συχνότερες επισκέψεις των τριμελών
επιτροπών (ΤΕΕ, Επιθεώρηση Εργασίας, οικοδόμοι) στα εργοτάξια.
Παράλληλα, εισηγείται την επανεξέταση της διαδικασίας του αυτοφώρου μετά από ατύχημα,
ώστε ο βασικός μάρτυρας να μην είναι αναγκασμένος να κρύβεται, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι
θα απαλλαχθεί από τη διαδικασία απόδοσης των
ευθυνών ή την τιμωρία –αν είναι όντως υπεύθυνος.
Το ΤΕΕ/ΤΚΜ θα προχωρήσει στην έκδοση δύο
φυλλαδίων για την ασφάλεια στα εργοτάξια, ενός
για τους μηχανικούς και ενός για τους εργαζόμενους στα εργοτάξια. Μάλιστα, το δεύτερο θα εκδοθεί στα ελληνικά, τα αλβανικά και τα ρωσικά,
ώστε το περιεχόμενό του να είναι κατανοητό και
από τους αλλοδαπούς και παλιννοστούντες εργάτες. Θα μοιραστεί δε, στα εργοτάξια από αντιπροσωπεία του Τ.Ε.Ε., μετά από σχετική εκδήλωση
για το θέμα.
Την ομάδα εργασίας αποτελούν οι Παντελής
Αλεξιάδης, Καλλιόπη Μανδρινού και Γιώργος
Χατζηνάσιος. Στόχος της συγκρότησής της είναι
η επεξεργασία προτάσεων και η σύνταξη συμβουλευτικού οδηγού, ώστε να συμβάλει στην
ασφαλέστερη εκτέλεση των έργων.
Για τη σύνταξη της πρότασής της, η ομάδα
πραγματοποίησε συναντήσεις με την Επιθεώρηση εργασίας, το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής
και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.), το
ΣΠΕΔΕΘ και το συνδικάτο οικοδόμων, ενώ προσκάλεσε τις νομαρχιακές επιτροπές του Τ.Ε.Ε./
Τ.Κ.Μ. να καταθέσουν τις απόψεις και τις προτάσεις τους για το θέμα.

ανά έτος, αλλά τα περισσότερα είναι σοβαρά ή
και θανατηφόρα. Οι εργαζόμενοι στους χώρους
αυτούς δε διαθέτουν κατά μεγάλη πλειοψηφία
εκπαίδευση και ειδίκευση. Η εργασία είναι για
πολλούς περιστασιακή και εκτελείται κάτω από
απρόβλεπτες μεταβολές των καιρικών συνθηκών.
Απαιτεί σωματική δύναμη και ακρίβεια, ιδιαίτερα όταν εκτελείται σε μεγάλα ύψη ή υπόγειους
χώρους, (αυξημένοι κίνδυνοι) και πολλές φορές
αλλάζει την τελευταία στιγμή. Συχνά εκτελείται
παράλληλη εργασία πολλών συνεργείων με έλλειψη συνεργασίας και συντονισμού σε ότι αφορά τη
λήψη και τήρηση των μέτρων ασφαλείας. Πολλές
φορές επιζητείται και η επιβεβαίωση των οικοδόμων μέσα από την εκδήλωση ενδιαφέροντος για
επικίνδυνη εργασία.
Σήμερα παρουσιάζεται έντονα το φαινόμενο της
σύνθεσης των συνεργείων κατά μεγάλο ποσοστό
από αλλοδαπούς και παλιννοστούντες, οι οποίοι
δε γνωρίζουν καλά τη γλώσσα και την τεχνική των
οικοδομικών εργασιών και έτσι δημιουργούνται
προβλήματα επικοινωνίας που αυξάνουν την επικινδυνότητα και την πιθανότητα ατυχήματος
Τις παραπάνω δυσκολίες αντιμετωπίζουν όλοι οι
παράγοντες του έργου, μεταξύ αυτών και ο μηχανικός εφόσον εμπλέκεται στην κατασκευή σαν
Επιβλέπων, Μελετητής, Συντονιστής Μελέτης,
Συντονιστής Εκτέλεσης, Τεχνικός Ασφάλειας ή
σαν κατασκευαστής.

n Σoβαρά ή θανατηφόρα τα περισσότερα ατυχήματα
Τα εργοτάξια είναι χώροι όπου οι συνθήκες μεταβάλλονται συνεχώς. Σε σχέση με χώρους εργασίας όπως είναι οι βιομηχανίες και οι βιοτεχνίες
όπου οι συνθήκες παραμένουν σταθερές, διακρίνονται από ιδιαιτερότητες, οι οποίες αυξάνουν
τόσο την πιθανότητα όσο και τη σοβαρότητα των
ατυχημάτων.
Σε σύγκριση με άλλους χώρους εργασίας, τα εργατικά ατυχήματα στα εργοτάξια είναι λιγότερα

n Η πρόταση του ΤΕΕ/ΤΚΜ
1.Να κωδικοποιηθεί η νομοθεσία
Το πλήθος των νόμων, προεδρικών διαταγμάτων, και λοιπών νομοθετημάτων που αφορούν
τα θέματα ασφάλειας και υγείας στα εργοτάξια,
καθιστούν αδύνατη από μέρους του μηχανικού
τηνγνώση τους και πολύ περισσότερο την ορθή
και πλήρη εφαρμογή τους, παρά τις φιλότιμες
προσπάθειες πολλών μηχανικών.
Είναι επιβεβλημένη η κωδικοποίηση της νομοθεσίας προκειμένου και οι μηχανικοί να εκτελούν
καλύτερα τη δουλειά τους, αλλά και οι ελεγκτικοί
μηχανισμοί να διευκολυνθούν στο έργο τους.

n Τα συνηθέστερα ατυχήματα
Τα πιο συνηθισμένα ατυχήματα στα εργοτάξια
σχετίζονται με πτώσεις από ύψη ή τραυματισμούς
από:
-Πτώσεις αντικειμένων ή και υλικών κατασκευής
-Εργαλεία που αποβαίνουν επικίνδυνα κατά τη
χρήση τους,
-Ηλεκτρισμό,
-Κατολισθήσεις, μηχανήματα (κακή λειτουργία,
κακός χειρισμός)
Σπάνια το ατύχημα οφείλεται σε μία μόνο αιτία.
Συνήθως ένα «δέντρο» αιτίων οδηγεί σε αυτό. Το
δε οικονομικό και κοινωνικό κόστος των ατυχημάτων είναι κατά πολύ μεγαλύτερο του κόστους
της πρόληψης.

θέματα ασφάλειας και υγείας, πρέπει να είναι
στις πρώτες προτεραιότητες του Τ.Ε.Ε.. Το κόστος
για τη σωστή τοποθέτηση και τήρηση των μέτρων
ασφάλειας και υγείας είναι ελάχιστο ποσοστό στο
σύνολο του έργου και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η
ανθρώπινη ζωή δεν κοστολογείται.
Κάθε νέος μηχανικός μετά τη διαδικασία των
εξετάσεων για την απόκτηση άδειας ασκήσεως
επαγγέλματος να παραλαμβάνει τον οδηγό που θα
εκδοθεί από το ΤΕΕ και το CD που περιλαμβάνει
τη νομοθεσία για θέματα ασφάλειας και υγείας. Ο
οδηγός και το CD να αναρτηθούν στην ιστοσελίδα
του ΤΕΕ/ΤΚΜ
3. «Ναι» στον επανακαθορισμό ρόλων και στην
πιστοποίηση των υπεργολάβων
Στη λογική του ΜΗ.Κ.Ι.Ε. (Μητρώου Κατασκευαστών Ιδιωτικών Έργων) με στόχο την παραγωγή
ποιοτικότερων κατασκευών μέσα από ασφαλείς
διαδικασίες λειτουργίας των εργοταξίων, θα πρέπει να υπερθεματίσουμε σε δύο τομείς,
-ο διαχωρισμός και επανακαθορισμός των ρόλων
του επιβλέποντα μηχανικού και του μηχανικού
υπεύθυνου ασφάλειας του εργοταξίου.
-η πιστοποίηση των υπεργολάβων, και η ανάληψη
της ευθύνης για την τήρηση από μέρους των μέτρων ασφάλειας και υγείας στα εργοτάξια.
4.Να επανεξεταστεί η μεταβίβαση ευθύνης από
τον εργοδότη στον τεχνικό ασφαλείας
Επανεξέταση της μεταβίβασης ευθύνης από τον
εργοδότη στον τεχνικό ασφαλείας. Είναι πολύ σημαντικό να δημιουργηθεί δεδικασμένο μετά από
ενέργειες της νομικής υπηρεσίας του ΤΕΕ.
Ο τεχνικός ασφαλείας (Τ.Α.) οφείλει να ελέγχει
την τήρηση των μέτρων ασφάλειας, να προτείνει
τρόπους για την εξάλειψη των κινδύνων στο εργοτάξιο, να τηρεί το βιβλίο ασφάλειας και υγείας,
στο οποίο καταγράφονται όλες οι παρατηρήσεις
του τις οποίες λαμβάνει γνώση ενυπογράφως ο
εργοδότης του.
Η ευθύνη για την υλοποίηση των παραπάνω ανήκει στον εργοδότη, ο οποίος θα πρέπει για το λόγο
αυτό να συνυπογράφει το βιβλίο γραπτών υποδείξεων του Τεχνικού Ασφάλειας.

5. Να αλλάξει η διαδικασία για το αυτόφωρο
μετά από ατύχημα
Επανεξέταση της διαδικασίας του αυτόφωρου
μετά από ατύχημα. Ο βασικός μάρτυρας, κατά την
έρευνα από την Επιθεώρηση Εργασίας αλλά και
από την αστυνομία είναι αναγκασμένος να κρύβεται, ενώ θα έπρεπε να βρίσκεται επί τόπου προκειμένου να δώσει εξηγήσεις, διευκρινήσεις και
ότι άλλο χρειαστεί για την αντικειμενικότερη σύνταξη των εκθέσεων περιγραφής του ατυχήματος
και τον αντικειμενικότερο καταμερισμό των τυχόν
ευθυνών και πολύ περισσότερο να επιμεληθεί για
τις αιτίες του ατυχήματος προκειμένου να μην
επαναληφθεί.
2. Να υπάρχει διαρκής ενημέρωση όλων των μη- Η μη εφαρμογή της διαδικασίας του αυτόφωρου
χανικών με οδηγό και CD
σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ως
Η διαρκής ενημέρωση όλων των μηχανικών, για προσπάθεια απόκρυψης του συμβάντος ή «τεχνικής ελάφρυνσης» των τυχόν ευθυνών των μηχανικών. Η διαδικασία απόδοσης των ευθυνών και
η τιμωρία των υπευθύνων δεν είναι θέμα προς
διαπραγμάτευση.
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ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:
ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ
ΑΛΛΑΓΗ Η ΑΠΕΙΛΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ;
Ημερίδα, 9 Δεκεμβρίου
6. Το ΤΕΕ και το ΤΣΜΕΔΕ κοντά στους Μηχανικούς
«. . .να συμπεριληφθεί στον Κλάδο Προνοιακών
Παροχών και η κάλυψη των συναδέλφων Μηχανικών που καταδικάζονται ως επιβλέποντες στην
οικοδομή ή στη βιομηχανία, με δυσβάσταχτες
ποινές από τα Αστικά Δικαστήρια για εργατικά
ατυχήματα».
Όπως αναφερόταν στο ψήφισμα (παράγραφος
Β.5) της Κεντρικής Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε. για
το νομοσχέδιο του ΤΣΜΕΔΕ στη συνεδρίαση της
8ης Οκτωβρίου 2005.

Ημερίδα με θέμα «Πυρηνική Ενέργεια. Λύση για
την κλιματική αλλαγή ή απειλή στο περιβάλλον;»
διοργανώνει στις 9 Δεκεμβρίου, στη Θεσσαλονίκη, το ΤΕΕ/ΤΚΜ. Οι εργασίες της εκδήλωσης θα
φιλοξενηθούν στην Αίθουσα «Αριστοτέλης Ι» του
ξενοδοχείου «Μακεδονία Παλάς» και θα διαρκέσουν από τις 9 το πρωί έως τις 7 το βράδυ.
Στόχος της ημερίδας είναι να κατατεθούν απόψεις
και να αναπτυχθεί ευρύς διάλογος για την πυρηνική ενέργεια, σχετικά αφενός με την ασφάλεια και
τα περιβαλλοντικά ζητήματα και αφετέρου με τον
εθνικό ενεργειακό σχεδιασμό και την οικονομική
συνιστώσα του ζητήματος.
7. Τα μέτρα ασφαλείας-υγείας να μη συμπερι- Στην εκδήλωση θα συμμετέχουν επιστήμονες διελαμβάνονται στην έκπτωση για τα δημόσια έργα θνούς κύρους και εκπρόσωποι αρμόδιων φορέων,
Στις μελέτες των δημοσίων έργων να υπάρχουν επιστημονικών ιδρυμάτων και Μη Κυβερνητικών
αναλυτικότατα τα μέτρα ασφάλειας και υγείας, να Οργανώσεων από την Ελλάδα και την Ευρώπη.
κοστολογούνται και να εξαιρούνται από την έκ- Παράλληλα, θα παρουσιαστεί και το πόρισμα
πτωση που δίνεται για την κατασκευή του έργου.
Ομάδας Εργασίας που συγκρότησε το ΤΕΕ/ΤΚΜ,
Στην έκδοση οικοδομικών αδειών το Σ.Α.Υ. (Σχέ- με αντικείμενο τις «Εφαρμογές της πυρηνικής τεδιο Ασφάλειας Υγείας) και Φ.Α.Υ. (Φάκελος Ασφά- χνολογίας στη βιομηχανία παραγωγής ηλεκτρικής
λειας και Υγείας) να ελέγχονται να σφραγίζονται ενέργειας», το πλήρες πόνημα της οποίας βρίκαι αντίγραφά τους να βρίσκονται στο εργοτάξιο σκεται στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση:
μαζί με το ημερολόγιο μέτρων ασφαλείας του ερ- www.tkm.tee.gr ➞ Δραστηριότητες ➞ Ομάδες
γοταξίου.
Εργασίας
Η είσοδος στην ημερίδα είναι ελεύθερη. Παρακα8. Οι αμοιβές των μηχανικών/τεχνικών ασφαλεί- λούνται, όμως, οι ενδιαφερόμενοι να εκδηλώσουν
ας να είναι ανάλογες του κινδύνου
την πρόθεση τους συμπληρώνοντας την αίτηση
Οι αμοιβές των επιβλεπόντων μηχανικών και των συμμετοχής, η οποία βρίσκεται στην παρακάτω
τεχνικών ασφαλείας να είναι ανάλογες του κινδύ- διεύθυνση:
νου που αναλαμβάνουν.
www.tkm.tee.gr ➞ Εκδηλώσεις
Σήμερα η αμοιβή της επίβλεψης προκύπτει με Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμεβάση τον εμβαδομετρικό υπολογισμό του υπό νοι μπορούν να απευθύνονται στο ΤΕΕ/ΤΚΜ–Τμήανέγερση κτίσματος, χωρίς να λαμβάνει υπ’ όψη μα Επιστημονικών και Αναπτυξιακών Θεμάτων
του τις ιδιαίτερες συνθήκες του έργου. Για παρά- (Τσιπούρας Αντώνιος e-mail: tonytsip@central.
δειγμα, είναι άλλο το μέγεθος του κινδύνου για tee.gr, T. 2310 883122 F. 2310 883110)._
ένα πανταχόθεν ελεύθερο κτίσμα και άλλο για Το πρόγραμμα της ημερίδας έχει ως εξής:
ένα κτίσμα σε συνεχές σύστημα και μάλιστα με τα
εκατέρωθεν παλιά και χωρίς υπόγεια κτίρια.
09:00-09:50 Προσέλευση – εγγραφές – Καφές
09:50-10:50 Χαιρετισμοί
9. Συχνότερες επισκέψεις τριμελών επιτροπών
στα εργοτάξια
Μέρος Α’ Προεδρείο: Βλαχοκώστας Χ., Μπίλλιας
Συχνότερες επισκέψεις στα εργοτάξια των τριμε- Π., Παναπακίδης Ι.
λών επιτροπών (ΤΕΕ, Επιθ. Εργασίας, οικοδόμοι) 10:50-11:20 «Εφαρμογές της πυρηνικής τεμε σκοπό την πρόληψη και την ενημέρωση των χνολογίας στη βιομηχανία παραγωγής ηλεκτριμηχανικών και των εργαζομένων και όχι την επι- κής ενέργειας» Παρουσίαση της Ομάδα Εργασίβολή προστίμων.
ας του ΤΕΕ/ΤΚΜ
Σπύρος Κιαρτζής, Δρ. ΗΜ, Πρόεδρος ΜΕ Βιομη10. Τυποποίηση στην καταγραφή
χανίας ΤΕΕ/ΤΚΜ
Η τυποποίηση στον τρόπο καταγραφής των ατυ- 11:20-11:40 «Ατμοσφαιρική Ρύπανση και Κλιχημάτων από την Επιθεώρηση Εργασίας και την ματική Αλλαγή»
αποστολή δύο ειδικών στα σοβαρά ατυχήματα, Νικόλαος Μουσιόπουλος, Καθηγητής και Κοαπό τους οποίους ο ένας να είναι οπωσδήπο- σμήτορας Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ
τε μηχανικός θα βοηθήσει ιδιαίτερα στην αντι- 11:40-12:00 «Πυρηνική Ασφάλεια: Γενικές
κειμενικότερη, ψυχραιμότερη και γρηγορότερη Αρχές και ένα παράδειγμα εφαρμογής»
εκτίμηση του συμβάντος. Η ύπαρξη δύο ατόμων, Λεωνίδας Καμαρινόπουλος, Καθηγητής Πανεπιειδικά στα σοβαρά ατυχήματα, θα μπορέσει να στημίου Πειραιώς, Πρόεδρος Ελληνικής Επιτροαποτρέψει και τη συναισθηματική φόρτιση των πής Ατοµικής Ενέργειας
επιθεωρητών, που εύλογα υπάρχει στο χώρο του 12:00-12:20 «Πυρηνική Ενέργεια: μία αδιέξοδη
ατυχήματος, θα ελαττώσει την υποκειμενικότητα και επικίνδυνη επιλογή»
του ενός και φορτισμένου, και θα οδηγήσει σε κα- Θανάσης Αναπολιτάνος, Πολιτικός Μηχανικός,
λύτερα αποτελέσματα. n
Πρόεδρος Αντιπυρηνικού Παρατηρητηρίου Μεσογείου

12:20-12:40 Πυρηνική Ασφάλεια: Νέες Γενιές
Αντιδραστήρων
Γεώργιος Γιαδικιάρογλου, Καθηγητής Πυρηνικής
Τεχνολογίας, Πολυτεχνείο Ζυρίχης
12:40-13:40 Διάλειμμα – Ελαφρύς μπουφές
Μέρος Β: Προεδρείο: Κιαρτζής Σ., Κατσαρός Γ.,
Παπαϊωάννου Ι.
13:40-13:40 «Κατάλοιπα Πυρηνικών Αντιδραστήρων»
Μιχαήλ Αντωνόπουλος-Ντόμης, Καθηγητής Πυρηνικής Τεχνολογίας, Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ
13:40-14:00 Επιπτώσεις από την εγκατάσταση
και λειτουργία των πυρηνικών αντιδραστήρων,
Αθανάσιος Γεράνιος, Αναπληρωτής Καθηγητής
Πανεπιστημίου Αθηνών
14:00-14:20 «Πυρηνική ενέργεια στον 21ο αιώνα: Η μεγάλη πλάνη»
Δημήτρης Ιμπραήμ, Climate & Energy
Campaingner Greenpeace Ελλάδος
14:20-14:40 «Οικονομικά αντιδραστήρων: Μύθοι, αξιολογήσεις και προοπτικές στο νέο τοπίο
της ενέργειας και του περιβάλλοντος.»
Ελευθέριος Τσουκαλάς, Καθηγητής Purdue
University, ΗΠΑ
14:40-15:00 Διάλειμμα –Καφές
Μέρος Γ: Θέσεις Κομμάτων – Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης
Προεδρείο: Αντωνόπουλος-Ντόμης Μ., Σαμαράς
Π., Κουρίδης Χ.
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ΟΙ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
του Κοσμά Στυλιανίδη, καθηγητή Α.Π.Θ.
μούν, υπό την προϋπόθεση ότι ικανοποιούν τις
Ουσιώδεις (ελάχιστες) Απαιτήσεις.
- Αναγνωρίζεται ότι ο ευρωπαϊκός χώρος, πολύ δε
περισσότερο ο παγκόσμιος χώρος προς τον οποίο
ήδη υπάρχει διείσδυση των Ευρωκωδίκων, έχει
ιδιαιτερότητες που δεν πρέπει να αγνοούνται, π.χ.
κλιματικές, σεισμικές, οικονομικές κ.λ.π.
- Επί πλέον, η εισαγωγή της έννοιας του Εθνικού
Προσαρτήματος διευκόλυνε την επίτευξη συναίνεσης μεταξύ των κρατών – μελών, όπου ανέκυψαν διαφωνίες σε τεχνικά ζητήματα.
Το Εθνικό Προσάρτημα περιέχει αποκλειστικά και
μόνον πληροφορίες για τις παραμέτρους εκείνες,
οι οποίες παραμένουν ανοιχτές στον Ευρωκώδικα
και προορίζονται για εθνική επιλογή. Οι παράμετροι αυτές ονομάζονται Εθνικά Προσδιοριζόμενες
Παράμετροι, χρησιμοποιούνται για το σχεδιασμό
Κτιρίου ή Τεχνικών Έργων, τα οποία πρόκειται να
κατασκευαστούν στη συγκεκριμένη χώρα, και είναι της παρακάτω μορφής:
- Σύμβολα (π.χ. τιμές συντελεστή ασφαλείας, πιθανότητα υπέρβασης της σεισμικής δράσης σχεδιασμού)
- Κατηγορίες (π.χ. εναλλακτικές κατηγορίες πλαστιμότητας, επιτελεστικότητας)
- Μέθοδοι (π.χ. εναλλακτικές μέθοδοι υπολογισμού)
Στον Ευρωκώδικα δίδεται πάντα μια συνιστώμενη
τιμή για τα σύμβολα (συχνά μέσα σε ένα επιτρεπόμενο εύρος τιμών), και συνιστώμενες κατηγορίες ή μέθοδοι κατά περίπτωση. Σημειώνεται
στο σημείο αυτό ότι στην προηγούμενη μορφή
των Ευρωκωδίκων (ENV) υπήρχε σχετικά μεγάλη
ελευθερία των κρατών – μελών να παρεμβαίνουν
ουσιωδώς στο κείμενο του Ευρωκώδικα και να
τροποποιούν ακόμη και κανόνες μέσω των (τότε
ισχυόντων) Εθνικών Κειμένων Εφαρμογής. Στα
n Εθνικά Πρότυπα
Για την υλοποίηση των Ευρωκωδίκων στην Ελ- σημερινά Εθνικά Προσαρτήματα η δυνατότητα
λάδα, αντίστοιχα και σε κάθε κράτος - μέλος, αυτή είναι περιορισμένη καθώς οι διαφοροποιεισάγεται η έννοια του Εθνικού Προτύπου. Κάθε ήσεις αυτές επιτρέπεται να γίνουν μόνον σε πεΕθνικό Πρότυπο εφαρμογής ενός Ευρωκώδικα ριορισμένα, αυστηρά και ρητά προκαθορισμένα
συντίθεται από το πλήρες κείμενο του Ευρωκώ- σημεία των Ευρωκωδίκων.
ΕΝ 1990 Ευρωκώδικας 0: Βάσεις Σχεδιασμού
ΕΝ 1991 Ευρωκώδικας 1: Δράσεις στις κατα- δικα (συμπεριλαμβανομένων και των παραρτημάτων του), όπως αυτό δημοσιεύτηκε από την n Μετάβαση στους Ευρωκώδικες
σκευές
ΕΝ 1992 Ευρωκώδικας 2: Σχεδιασμός Κατα- CEN και μεταφράσθηκε με μέριμνα της Εθνικής Όλες οι Ευρωπαϊκές Χώρες υποχρεούνται να
Επιτροπής Ευρωκωδίκων, του οποίου θα μπορεί αποσύρουν τους εθνικούς κανονισμούς που πασκευών από Σκυρόδεμα
ΕΝ 1993 Ευρωκώδικας 3: Σχεδιασμός Κατα- να προηγείται μια Εθνική σελίδα τίτλου και ένας ρεκκλίνουν από τη λογική των Ευρωκωδίκων και
Εθνικός Πρόλογος. Το Εθνικό Πρότυπο περιλαμ- του Εθνικού Προτύπου μέχρι το Μάρτιο του 2010.
σκευών από Χάλυβα
Οι περισσότερες χώρες ήδη έχουν εναρμονισθεί
ΕΝ 1994 Ευρωκώδικας 4: Σχεδιασμός Συμμεί- βάνει και ένα Εθνικό Προσάρτημα.
Η υιοθέτηση της ιδέας εισαγωγής του Εθνικού και χρησιμοποιούν τα Εθνικά τους Πρότυπα ως
κτων Κατασκευών από Χάλυβα και Σκυρόδεμα
ΕΝ 1995 Ευρωκώδικας 5: Σχεδιασμός Ξύλινων Προσαρτήματος αποτελεί μια κεφαλαιώδους ση- αποκλειστικούς κανονισμούς. Κατά συνέπεια οι
μασίας απόφαση της CEN για το μέλλον και την λίγες πλέον χώρες που διαθέτουν εθνικούς κανοΚατασκευών
ΕΝ 1996 Ευρωκώδικας 6: Σχεδιασμός Κατα- ευστάθεια του συστήματος των Ευρωκωδίκων. νισμούς (μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα) αναΒασική αρχή των Ευρωκωδίκων αποτελεί η υι- μένεται να προσαρμοσθούν σε εύλογο χρόνο προς
σκευών από Τοιχοποιία
ΕΝ 1997 Ευρωκώδικας 7: Γεωτεχνικός Σχεδια- οθέτηση ενός υψηλού επιπέδου ενιαίου συστή- την απαίτηση αυτή και να εναρμονισθούν με τις
ματος αρχών που διέπουν το σχεδιασμό και την υπόλοιπες χώρες. Τα Εθνικά μας Πρότυπα είναι
σμός
ΕΝ 1998 Ευρωκώδικας 8: Σχεδιασμός Κατα- υλοποίηση των κατασκευών. Μια σειρά όμως από έτοιμα (μεταφρασμένα κείμενα και Εθνικά Προλόγους επιβάλλουν και κάποιες διαφοροποιήσεις σαρτήματα, τα οποία βρίσκονται σε εθνικό διάλοσκευών σε σεισμογενείς περιοχές
ΕΝ 1999 Ευρωκώδικας 9: Σχεδιασμός Κατα- σε κάθε κράτος, οι οποίες εισάγονται στο Εθνι- γο ώστε να οριστικοποιηθούν), αρχίζουν δε σχετικό τους Προσάρτημα. Οι διαφοροποιήσεις αυτές κά ενημερωτικά σεμινάρια σε όλη την Ελλάδα με
σκευών από Αλουμίνιο
επιτρέπεται να γίνουν μόνον σε λίγα, αυστηρά και μέριμνα και ευθύνη του Τεχνικού Επιμελητηρίου.
ρητά προκαθορισμένα σημεία των Ευρωκωδίκων.
n Πηγές
Οι λόγοι αυτοί είναι οι εξής:
- Θεωρείται ότι τα κράτη – μέλη έχουν την αρ- Μεγάλο τμήμα του άρθρου προέρχεται από τον
μοδιότητα να επιλέξουν τη στάθμη ασφαλείας, κοινό πρόλογο όλων των Ευρωκωδίκων. Ορισμένα
λειτουργικότητας και ανθεκτικότητας που επιθυ- σημεία προέρχονται από τη Γενική Εισήγηση του
Καθ. Μ. Φαρδή «Οι Κανονισμοί στα Χρόνια της
Παγκοσμιοποίησης», 16ο Συνέδριο Σκυροδέματος, Πάφος Κύπρου, Οκτώβριος 2009. n
n Ιστορικό του προγράμματος των Ευρωκωδίκων
Η Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης (τότε Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας) αποφάσισε το
1975 να υλοποιήσει ένα πρόγραμμα δράσης στον
τομέα των κατασκευών με στόχο την άρση των τεχνικών εμποδίων στο εμπόριο και την εναρμόνιση των τεχνικών προδιαγραφών. Αντικείμενο του
προγράμματος ήταν η θέσπιση εναρμονισμένων
τεχνικών κειμένων για το σχεδιασμό των κατασκευών, οι οποίοι σε πρώτο στάδιο θα μπορούσαν
να έχουν παράλληλη ισχύ με τους Εθνικούς Κανονισμούς, αργότερα όμως θα τους αντικαθιστούσαν.
Επί δεκαπέντε χρόνια, η Επιτροπή, με τη βοήθεια
της Επιτροπής Καθοδήγησης που περιλαμβάνει
Εκπροσώπους των Κρατών Μελών, ανέπτυξε το
πρόγραμμα των Ευρωκωδίκων, το οποίο οδήγησε
στην πρώτη γενιά Ευρωπαϊκών Κανονισμών κατά
τη διάρκεια της δεκαετίας του 1980.
Το 1989 η Επιτροπή και τα Κράτη Μέλη της ΕΕ και
της ΕΖΕΣ ανέθεσαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Πιστοποίησης (CEN) τη σύνταξη και τη δημοσίευση των Ευρωκωδίκων με στόχο τη δημιουργία
ενός μελλοντικού Ευρωπαϊκού Προτύπου (EN). Η
απόφαση αυτή στην ουσία υλοποιεί τις Οδηγίες
του Συμβουλίου και τις Αποφάσεις της Επιτροπής
αναφορικά με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα για τα κατασκευαστικά προϊόντα και τα δημόσια έργα και
τις υπηρεσίες. Στο πρώτο μισό της δεκαετίας του
1990 άρχισαν να συντάσσονται τα προκαταρκτικά κείμενα των Ευρωκωδίκων (ENV), τα οποία,
μετά από συστηματική προσπάθεια ετών, πήραν
την οριστική τους διατύπωση υπό τη μορφή Ευρωπαϊκού Προτύπου (ΕΝ) κατά την περίοδο 1998
– 2005.
Το πρόγραμμα των Ευρωκωδίκων, το οποίο επιμελήθηκε η Τεχνική Επιτροπή CEN/TC250 «Ευρωκώδικες για τις Κατασκευές», περιλαμβάνει
τα ακόλουθα Πρότυπα, τα οποία απαρτίζονται από
έναν αριθμό μερών:

n Στόχοι και πεδίο εφαρμογής των Ευρωκωδίκων
Στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η υιοθέτηση των Ευρωκωδίκων από τα Κράτη Μέλη ώστε
να χρησιμεύουν ως κείμενα αναφοράς για τους
ακόλουθους σκοπούς:
- ως μέσον για την απόδειξη της εναρμόνισης
των Κτιρίων και των Τεχνικών Έργων με τις Ουσιώδεις Απαιτήσεις της Οδηγίας του Συμβουλίου
89/106/EEC, ιδιαίτερα με την Ουσιώδη Απαίτηση
Νο. 1 – Μηχανική αντίσταση και ευστάθεια – και
την Ουσιώδη Απαίτηση Νο. 2 – Ασφάλεια σε περίπτωση πυρκαγιάς
- ως βάση για τους όρους των συμβάσεων που
αφορούν κατασκευές και παροχή υπηρεσιών στον
τομέα των κατασκευών
- ως πλαίσιο για τη δημιουργία εναρμονισμένων
τεχνικών προδιαγραφών για κατασκευαστικά
προϊόντα (EN και ETA)
Τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα παρέχουν γενικούς κανόνες σχεδιασμού φερόντων οργανισμών για τρέχουσα χρήση κατά το σχεδιασμό ολοκληρωμένων
φορέων και δομικών στοιχείων, τόσο παραδοσιακής όσο και καινοτόμου φύσης. Ασυνήθιστες
μορφές δόμησης ή συνθήκες σχεδιασμού δεν
καλύπτονται, οπότε σε τέτοιες περιπτώσεις απαιτείται εξειδικευμένη συμπληρωματική μελέτη.
Είναι προφανές ότι απώτερος στόχος είναι η ολοκλήρωση της Ενιαίας Αγοράς στην παραγωγή έργων και η αύξηση της παραγωγικότητας και της
ανταγωνιστικότητας του κατασκευαστικού και μελετητικού κλάδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως
η δομή, η πληρότητα, η ομοιογένεια, η συνοχή και
η συνέπεια των Προτύπων είναι τέτοιες ώστε ήδη
άρχισαν να υιοθετούνται και από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Ο ΓΙΑΝΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ

17 – 18 - 19 Δεκεμβρίου
Ο πρώην πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ ανέλαβε τη θέση
Στη διοργάνωση τεσσάρων «κεντρικών» σεμινα- 17.00 - 17.20 Ερωτήσεις - Συζήτηση
του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Έργων στο νέο
ρίων για τους Ευρωκώδικες, εκ των οποίων το 17.20 - 17.40 Διάλειμμα
ένα θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη, στις 17.40 - 20.10 Ευρωκώδικας 6: Σχεδιασμός κατα- Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων.
Ο νυν πρόεδρος, Τάσος Κονακλίδης του έστειλε
17-19 Δεκεμβρίου, προχωρά το Τεχνικό Επιμε- σκευών από τοιχοποιία
την παρακάτω συγχαρητήρια επιστολή:
λητήριο Ελλάδας, με στόχο να ξεκινήσει άμεσα η Κοσμάς Στυλιανίδης
«Κύριε Γενικέ Γραμματέα,
εκπαιδευτική διαδικασία γύρω από το σημαντικό 20.10 - 20.30 Ερωτήσεις - Συζήτηση
Αγαπητέ φίλε και συνάδελφε
αυτό θέμα.
Σου εύχομαι κάθε επιτυχία στο έργο σου, τόσο για
Τα άλλα δύο σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν στις • Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου
3-4-5 Δεκεμβρίου στην Πάτρα, και στις 10-11-12 08.30 - 09.00 Προσέλευση - Εγγραφή συμμετε- το θετικό του αντίκτυπο στις διαδικασίες, στην
ποιότητα των Δημοσίων Έργων, στις υποδομές
Δεκεμβρίου στο Ηράκλειο, ενώ το πρώτο σεμινά- χόντων
ριο πραγματοποιήθηκε ήδη στις 23-24-25 Νοεμ- 09.00 - 10.30 Ευρωκώδικας 5: Σχεδιασμός ξύλι- της Κεντρικής Μακεδονίας, στην υπόθεση των
Μηχανικών και του ΤΕΕ, όσο και για το δικό σου
νων κατασκευών
βρίου στην Αθήνα.
προσωπικό στοίχημα.
Όσοι διπλωματούχοι πολιτικοί μηχανικοί ενδια- Ελευθερία Τσακανίκα, Ζαννής Κοντέας
Είμαι βέβαιος ότι θα συνεχιστεί και από τη θέση
φέρονται να παρακολουθήσουν το σεμινάριο της 10.30 - 10.50 Ερωτήσεις - Συζήτηση
του Γενικού Γραμματέα, η συνεργασία σου με το
Θεσσαλονίκης, καλούνται να υποβάλουν τη σχε- 10.50 - 11.10 Διάλειμμα
τική αίτηση μέχρι τις 11 Δεκεμβρίου 2009, διότι 11.10 - 13.40 Ευρωκώδικας 7: Γεωτεχνικός σχε- Τμήμα, του οποίου είσαι μέλος και διετέλεσες
Πρόεδρος, μέλος της ΔΕ, της Αντιπροσωπείας και
διασμός
θα κρατηθεί σειρά προτεραιότητας.
Η αίτηση μπορεί να κατατεθεί είτε στο πρωτόκολ- Ανδρέας Αναγνωστόπουλος, Μιχαήλ Καββαδάς, των Μονίμων Επιτροπών του.
λο του ΤΕΕ/ΤΚΜ (Λεωφόρος Μ. Αλεξάνδρου 49, Βασίλειος Παπαδόπουλος, Αχιλλέας Παπαδημη- Με βαθιά φιλία και εκτίμηση
Εκ μέρους όλων των μελών, των εκλεγμένων και
ΤΚ 54643, 1ος όροφος) είτε στο φαξ 2310 883 110 τρίου
των εργαζόμενων του ΤΕΕ/ΤΚΜ
είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση protocol-tkm@ 13.40 - 14.40 Διάλειμμα - Ελαφρύ Γεύμα
14.40 - 16.10 Ευρωκώδικας 7: Γεωτεχνικός σχε- Ο Πρόεδρος, Τάσος Κονακλίδης»
central.tee.gr.
Οι εργαζόμενοι όμως θέλησαν να στείλουν και με
Στο κεντρικό σεμινάριο της Θεσσαλονίκης, εκτός διασμός
από τους συμμετέχοντες θα εκπαιδευτούν και Ανδρέας Αναγνωστόπουλος, Μιχαήλ Καββαδάς, άλλο τρόπο τις ευχές τους στον παλιό τους πρόεοι εκπαιδευτές σεμιναρίων, που θα οργανωθούν Βασίλειος Παπαδόπουλος, Αχιλλέας Παπαδημη- δρο, συνοδεύοντάς τες με ένα φυτό για το νέο του
γραφείο.
στη συνέχεια, με ευθύνη και πρωτοβουλία του τρίου
Η δική τους επιστολή, εξίσου εγκάρδια με του
ΤΕΕ/ΤΚΜ, σε όλους τους νομούς της Κεντρικής 16.10 - 16.30 Ερωτήσεις – Συζήτηση
Μακεδονίας. Στόχος των επόμενων σεμιναρίων 16.30 - 17.30 Ευρωκώδικας 8: Αντισεισμικός προέδρου αλλά σε εμφανώς πιο ελεύθερο στιλ,
έλεγε:
είναι να υπάρξει εκπαιδευτική κάλυψη στο θέμα σχεδιασμός των κατασκευών
των εννέα Ευρωκωδίκων, για όλους τους διπλω- Βασίλειος Κόλιας, Τηλέμαχος Παναγιωτάκος, Ει- «Πρόεδρε,
Σου στέλνουμε την αγάπη μας και τις ευχές μας
ματούχους Πολιτικούς Μηχανικούς που θα ενδι- ρήνη Κανιτάκη
για πολλές και μεγάλες επιτυχίες με τις λιγότερες
17.30 - 17.50 Διάλειμμα
αφερθούν.
Όσοι συνάδελφοι, διπλωματούχοι πολιτικοί μηχα- 17.50 - 19.50 Ευρωκώδικας 8: Αντισεισμικός δυνατές δυσκολίες. Αλλά επειδή οι δυσκολίες
ποτέ δεν είναι λίγες, πες σε κάποιον άλλο να πονικοί, ενδιαφέρονται να εκπαιδευτούν ως εκπαι- σχεδιασμός των κατασκευών
δευτές των νέων σεμιναρίων, που θα οργανωθούν Βασίλειος Κόλιας, Τηλέμαχος Παναγιωτάκος, Ει- τίζει το φυτό.
Με εκτίμηση και αγάπη
από το 2010 σ’ όλη την Κεντρική Μακεδονία, θα ρήνη Κανιτάκη
Οι υπάλληλοι του ΤΕΕ/ΤΚΜ» n
19.50
20.10
Ερωτήσεις
Συζήτηση
πρέπει να υποβάλλουν την αίτηση (2) μέχρι την
Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου 2009. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα από βιογραφικό • Σάββατο 19 Δεκεμβρίου
σημείωμα. Απαραίτητη προϋπόθεση για να επι- 08.30 - 09.00 Προσέλευση - Εγγραφή συμμετελεγεί κανείς για εκπαιδευτής είναι η γνώση ενός χόντων
ή περισσότερων ευρωκωδίκων, κάτι που πρέπει 09.00 - 11.00 Ευρωκώδικας 3: Σχεδιασμός κατανα δηλώνεται και στην αίτηση. Η αίτηση (2) μαζί σκευών από χάλυβα
με το βιογραφικό, υποβάλλεται μόνο στο πρωτό- Ιωάννης Βάγιας, Γεώργιος Ιωαννίδης
κολλο του ΤΕΕ/ΤΚΜ (Λεωφόρος Μ. Αλεξάνδρου 11.00 - 11.20 Διάλειμμα
11.20 - 13.20 Ευρωκώδικας 3: Σχεδιασμός κατα49, ΤΚ 54643, 1ος όροφος).
σκευών από χάλυβα
ww
Το πρόγραμμα του σεμιναρίου της 17-19 Δεκεμβρίου Ιωάννης Βάγιας, Γεώργιος Ιωαννίδης
13.20 - 13.40 Ερωτήσεις - Συζήτηση
2009 έχει ως ακολούθως:
13.40 - 14.40 Διάλειμμα - Ελαφρύ Γεύμα
14.40 - 16.40 Ευρωκώδικας 4: Σχεδιασμός σύμ• Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου
08.30 - 09.00 Προσέλευση - Εγγραφή συμμετε- μικτων κατασκευών από χάλυβα και σκυρόδεμα
Φαίδων Καρυδάκης
χόντων
Ανοιχτός παραμένει ο κατάλογος των εκπροσώ16.40 - 17.00 Διάλειμμα
09.00 - 09.20 Χαιρετισμοί
09.20 - 11.20 Βάσεις σχεδιασμού δομημάτων και 17.00 - 18.00 Ευρωκώδικας 4: Σχεδιασμός σύμ- πων του ΤΕΕ/ΤΚΜ σε διάφορα συμβούλια και
επιτροπές, ο οποίος συμπληρώνεται διαρκώς.
Ευρωκώδικας 1: Δράσεις σε δομήματα, Νικόλα- μικτων κατασκευών από χάλυβα και σκυρόδεμα
Όσοι συνάδελφοι ενδιαφέρονται να εκπροσωπήΦαίδων Καρυδάκης
ος Μαλακάτας
σουν το Τμήμα, θα πρέπει να συμπληρώσουν την
18.00 - 18.20 Ερωτήσεις - Συζήτηση
11.20 - 11.40 Ερωτήσεις - Συζήτηση
18.20 - 19.20 Ευρωκώδικας 9: Σχεδιασμός κατα- αίτηση (η οποία βρίσκεται στο site του ΤΕΕ/ΤΚΜ
11.40 - 12.00 Διάλειμμα
www.tkm.tee.gr) και να την στείλουν στο ΤΕΕ/
12.00 - 14.00 Ευρωκώδικας 2: Σχεδιασμός κατα- σκευών από αλουμίνιο
ΤΚΜ (Μεγ. Αλεξάνδρου 49, 54643 Θεσσαλονίκη,
Χαράλαμπος Μπανιωτόπουλος
σκευών από σκυρόδεμα
fax 2310883110, e-mail lroubo@central.tee.gr ).
Γεώργιος Πενέλης, Ανδρέας Κάππος, Χρήστος 19.20 - 19.40 Ερωτήσεις - Συζήτηση
Για περισσότερες διευκρινήσεις, οι ενδιαφερόμεΙγνατάκης
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι νοι μπορούν να απευθύνονται στη Λίτσα Ρουβολή,
14.00 - 15.00 Διάλειμμα – Ελαφρύ Γεύμα
15.00 - 17.00 Ευρωκώδικας 2: Σχεδιασμός κατα- μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 2310883143 στο τηλέφωνο 2310 883123 n
(κα Παλιεράκη Ειρήνη) n
σκευών από σκυρόδεμα
Γεώργιος Πενέλης, Ανδρέας Κάππος, Χρήστος
Ιγνατάκης

ΕΚΔΗΛΩΣΗ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΙΣ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΙΣ
ΤΕΕ/ΤΚΜ
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ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΩΝ
Mε τη συμμετοχή του ΤΕΕ
Ο Πρύτανης του Ε.Μ.Π. Καθηγητής κ. Κ. Μουτζούρης, ο προεδρεύων του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης Αντιπρύτανης Καθηγητής κ. Α.
Καραμπίνης και οι Κοσμήτορες των Πολυτεχνικών
Σχολών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Καθηγητής κ. Ν. Μουσιόπουλος, του
Πανεπιστημίου Πατρών Καθηγητής κ. Ν. Σπύρου,
του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης Καθηγητής κ. Ι. Διαμαντής συμπροεδρεύων και του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Καθηγητής κ. Ζ. Κοτιώνης έλαβαν μέρος στις 5-6/11/2009 στην Ξάνθη
στην 11η Συνάντηση Εργασίας τους. Συμμετείχαν
επίσης: ο Πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητήριου
Ελλάδας (ΤΕΕ) κ. I. Αλαβάνος, ο Πρόεδρος του
ΤΕΕ Τμήματος Θράκης κ. Ν. Παπαθανασίου και
η Καθηγήτρια ΕΜΠ κα. Α. Μοροπούλου (ΜΕ Παιδείας ΤΕΕ – Αναπληρώτρια Προέδρου ΤΕΕ στο
ΣΑΠΕ). Ομόφωνα, κατέληξαν στα επόμενα:
I. Στρατηγικός σχεδιασμός της τεχνικής εκπαίδευσης
• Θεωρούν ότι επιβάλλεται ο στρατηγικός σχεδιασμός για την κατάστρωση ενιαίου χάρτη για την
τεχνική εκπαίδευση στη χώρα (ανώτατη τεχνική
εκπαίδευση, τεχνική μεταλυκειακή, λυκειακή),
σε συνδυασμό με το προαναγγελλόμενο από το
Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων σχέδιο «Καποδίστριας» για τα Πανεπιστήμια.
• Διαπιστώνουν ότι οι αναπτυξιακές ανάγκες και
ο πολύ μεγάλος αριθμός των Μηχανικών στην
Ελλάδα, σε ποσοστό τριπλάσιο σε σχέση με τις
λοιπές ευρωπαϊκές χώρες, απαιτούν τη συνολική αναδιάρθρωση της τεχνικής εκπαίδευσης στη
χώρα με γενναία στήριξη των Πολυτεχνείων και
Πολυτεχνικών Σχολών, ανάλογα με τις ανάγκες
τους σε ανθρώπινο δυναμικό και υλικοτεχνικές
υποδομές.
• Με στόχο την αριστεία, προτείνουν την ενοποίηση των ΣΑΠΕ/ΣΑΤΕ και τη μετεξέλιξή τους με τη
θέσπιση ανεξάρτητης αρχής και με τη συμμετοχή
του ΤΕΕ. Η αρχή αυτή οφείλει να μεριμνήσει για
τις επιβεβλημένες ενοποιήσεις, καταργήσεις και
συνενώσεις λειτουργούντων Τμημάτων Μηχανικών, μετά από αξιολόγησή τους, πάντοτε σε σχέση με τις ανάγκες της χώρας.
• Κρίνουν ότι πρέπει να ανακοπεί η μέχρι τώρα
στρεβλή πορεία σε ό, τι αφορά την εκπαίδευση
τεχνολόγων, αναγνωρίζοντας το σημαντικό ρόλο
τους στην ανάπτυξη της χώρας.
• Πιστεύουν ότι η εκτός στρατηγικού σχεδιασμού,
σε επίπεδο χώρας, ατεκμηρίωτη ίδρυση νέων
Τμημάτων και η λειτουργία Τμημάτων Μηχανικών
εκτός συγκροτημένων Πολυτεχνείων ή Πολυτεχνικών Σχολών, αποτελεί διακινδύνευση για την
ποιότητα της ανώτατης εκπαίδευσης και το δημόσιο συμφέρον.
• Στο πλαίσιο της άρσης των ανισοτήτων κρίνουν
ότι πρέπει να ολοκληρωθεί η στελέχωση σε μέλη
ΔΕΠ και η ανάπτυξη των υποδομών των νέων
Τμημάτων, τα οποία ιδρύθηκαν με χρηματοδότηση ΕΠΕΑΕΚ. Οι συμβασιούχοι με το Π.Δ. 407/80
δεν μπορεί να αναπληρώνουν τις μόνιμες ελλεί-

ψεις σε διδακτικό προσωπικό στα αναφερόμενα
νέα Τμήματα.
• Θεωρούν ότι επείγει ο εξορθολογισμός αφενός
του αριθμού των εισαγομένων στα Τμήματα Μηχανικών ανάλογα με τις δυνατότητές τους και τις
ανάγκες της χώρας και αφετέρου των διατάξεων
Νόμων, με τις οποίες επιτρέπεται η υπερβολική
αύξηση του αριθμού φοιτητών σε ένα Πανεπιστήμιο, από οδούς πέραν των Πανελληνίων εξετάσεων.
II. Ενιαίο πλαίσιο πρόσβασης στα τεχνικά επαγγέλματα βάσει προσόντων
• Επιβεβαιώνουν τη στρατηγική και τις θέσεις
τους για ενιαίο πλαίσιο πρόσβασης και πιστοποίησης σε επαγγελματικές δραστηριότητες βάσει
προσόντων των διπλωματούχων Μηχανικών, των
πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. και των άλλων βαθμίδων της
τεχνικής εκπαίδευσης σε όλο το φάσμα των τεχνικών επαγγελμάτων με διαβάθμιση τεχνικής ευθύνης. Η επίτευξη του ενιαίου πλαισίου αποτελεί
προϋπόθεση για την επιδιωκόμενη αναδιάρθρωση της τεχνικής εκπαίδευσης στη χώρα.
• Διεκδικούν με άμεση προτεραιότητα τη θέσπιση
του ως άνω ενιαίου πλαισίου από την Πολιτεία τονίζοντας την υποχρέωσή της προς την κοινωνία να
ρυθμίσει με σαφώς προσδιορισμένα κριτήρια και
διαφάνεια τη δυνατότητα πρόσβασης βάσει προσόντων σε επαγγελματικές δραστηριότητες. Με
αυτές τις θέσεις επιδιώκεται άμεσος διάλογος με
τη νέα ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευμάτων και αξιοποίηση της
ομόλογης επιτροπής του ΣΑΠΕ.
Όσον αφορά στα τεχνικά επαγγέλματα, και προκειμένου να διασφαλισθεί το δημόσιο συμφέρον
από την άσκησή τους, προτείνουν:
1. Την κατάταξη των διπλωματούχων αποφοίτων
των διαφόρων εκπαιδευτικών βαθμίδων στα 8
επίπεδα επαγγελματικών προσόντων με βάση τις
σπουδές τους και την εμπειρία.
2. Τη διαβάθμιση της άσκησης των τεχνικών
επαγγελμάτων σε διαφορετικά επίπεδα τεχνικής
ευθύνης βάσει προσόντων.
3. Τη θέσπιση ενιαίου φορέα πιστοποίησης με
συμβολή του ΤΕΕ για όλο το φάσμα των τεχνικών
επαγγελμάτων και δραστηριοτήτων, ο οποίος θα
έχει το δικαίωμα να διατηρεί το μητρώο για όλες
τις κατηγορίες τεχνικών επαγγελμάτων και να πιστοποιεί την τεχνική επαγγελματική επάρκεια.
4. Την ανάληψη πρωτοβουλίας για τη διαμόρφωση της φυσιογνωμίας των ειδικοτήτων των Μηχανικών, υπογραμμίζοντας ότι μόνον οι διπλωματούχοι Μηχανικοί ενιαίων πενταετών σπουδών
μπορούν να αναλαμβάνουν το υψηλότερο επίπεδο
τεχνικής ευθύνης.
5. Την αναστολή από την Κυβέρνηση της μονομερούς έκδοσης Π.Δ. για τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. και την υπαγωγή τους
στο ενιαίο πλαίσιο.
III. Ισοδυναμία Διπλώματος Μηχανικού με
Master
Επιβεβαιώνουν προηγούμενες αποφάσεις σχετικά με την ισοδυναμία του Master με το Δίπλωμα
Μηχανικού και καλούν το Υπουργείο Παιδείας Δια

Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων να προωθήσει άμεσα στη Βουλή προς ψήφιση το άρθρο 13,
όπως είχε προβλεφθεί στο συνημμένο, καταρτισθέν τον Αύγουστο 2009 από το τότε ΥΠΕΠΘ, σχέδιο Νόμου.
IV. Στρατηγικός σχεδιασμός Μεταπτυχιακών
Σπουδών των Πολυτεχνείων και των Πολυτεχνικών Σχολών
Επισημαίνουν ότι, στο πλαίσιο του στρατηγικού
σχεδιασμού της Ανώτατης Παιδείας, τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών σε Πολυτεχνεία
και Πολυτεχνικές Σχολές σχεδιάζονται διεπιστημονικά, ώστε να οδηγούν σε δίπλωμα εξειδίκευσης. Το ΜΔΕ ως δεύτερο Master, δημιουργεί
πρόσθετα προσόντα, χωρίς να αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση του επαγγέλματος του Μηχανικού.
Κρίνουν άμεσα επιβεβλημένη για την εύρυθμη
λειτουργία μεγάλων Πανεπιστημίων της χώρας
την ίδρυση βαθμίδας συντονισμού των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών στις Πολυτεχνικές Σχολές.
V. Νόμος για την έρευνα
Με δεδομένη την πρόσφατη υπαγωγή της έρευνας στο Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης
και Θρησκευμάτων ζητούμε την άρση των αδικιών
που επέφερε ο Ν.3653/08 και την ενίσχυση του
ρόλου των Πανεπιστημίων στον ερευνητικό χάρτη της χώρας, όπως άλλωστε προβλέπουν και οι
σχετικοί νόμοι για τη λειτουργία τους (Ν. 1268/82
και Ν. 3549/07).
VI. Περί κολεγίων
Σχετικά με τα κολέγια συντάσσονται με την πρόσφατη απόφαση της Συγκλήτου του ΕΜΠ (συνεδρίαση στις 23-10-09), τα κύρια σημεία της οποίας είναι τα εξής:
• Παραμένουμε σταθερά προσηλωμένοι στην πάγια θέση μας για το Δημόσιο Χαρακτήρα της Ανώτατης Εκπαίδευσης.
• Θεωρούμε ότι οποιεσδήποτε ενέργειες θεσμοθέτησης και λειτουργίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων, που αποσκοπούν στην εμπορική εκμετάλλευση του κοινωνικού αγαθού της μόρφωσης και
της επαγγελματικής αποκατάστασης της ελληνικής νεολαίας, έρχονται σε πλήρη αντίθεση με τις
αρχές και τις προσπάθειες που καταβάλλει η πανεπιστημιακή κοινότητα για την αναβάθμιση της
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
• Εκφράζουμε την άμεση συμπαράσταση στον
αγώνα που διεξάγουν οι ομοσπονδίες τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΠΟΣΔΕΠ-ΑΕΙ, ΟΣΕΠ-ΤΕΙ) για
την ακύρωση και αναστολή της Υπουργικής Απόφασης για τη χορήγηση των αδειών λειτουργίας
στο Συμβούλιο Επικρατείας.
• Ζητούμε την οριστική κατάργηση κάθε θεσμικής ρύθμισης που επιτρέπει την ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικού ΑΕΙ καταστρατηγώντας στην
πράξη το γράμμα και το πνεύμα του άρθρου 16
του Συντάγματος.
• Θεωρούμε προσβλητικό για το ήθος και την
ακεραιότητα των ακαδημαϊκών δασκάλων, να
εμφανίζονται πρώην καθηγητές Δημόσιων ΑΕΙ
και σημερινοί ομότιμοι να παρελαύνουν στα διαφημιστικά φυλλάδια των ιδιωτικών κολεγίων ως
στελέχη των επιστημονικών και εκπαιδευτικών
τους επιτροπών. n
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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΡΙΩΝ
ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΟΥΣ

Αιτήσεις μέχρι 4 Δεκεμβρίου
Το ΑΠΘ προκηρύσσει, από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Αναστασίου Αναστασιάδη», τη
χορήγηση –κατόπιν επιλογής- τριών (3) υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος
Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής
του ΑΠΘ, που κατάγονται από την Ανατολική ή
Δυτική ή Βόρεια Θράκη (Ανατολική Ρωμυλία),
κατά προτίμηση δε από το Σκοπό και τις Σαράντα
Εκκλησιές Ανατολικής Θράκης, και φοιτούν σε
Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών ή εκπονούν
διδακτορική διατριβή.
Ως καταγωγή θα λαμβάνεται υπόψη η πατρική και
μητρική γραμμή των υποψηφίων ή μία από αυτές.
Η υποτροφία θα είναι ετήσια, ύψους 450,00€ μηνιαίως για κάθε υπότροφο, με δυνατότητα να παραταθεί για ένα ακόμη χρόνο.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν,
μέχρι 4 Δεκεμβρίου 2009, αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, στη Γενική Διεύθυνση
Οικονομικών Υπηρεσιών (Διεύθυνση Περιουσίας
και Προμηθειών, Τμήμα Κληροδοτημάτων) του
ΑΠΘ.
Κριτήρια επιλογής του υποτρόφου είναι σύμφωνα
με τους όρους της διαθήκης Α. Αναστασιάδη:
• Ο βαθμός αποφοίτησης από το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Α.Π.Θ.
• Ο βαθμός έλλειψης των οικονομικών μέσων για
τη συνέχιση των μεταπτυχιακών του σπουδών.
• Το ήθος του υποψηφίου και η πρόθεση αφοσίωσής του στις σπουδές και τα Εθνικά και κοινωνικά ιδεώδη, έτσι ώστε να πιθανολογείται η θετική
συμβολή του στην πρόοδο της Ελληνικής Τεχνικής Επιστήμης.
Πληροφορίες: Χαρά Κουκλινού, τηλ: 231099521314, fax: 2310995211, e-mail: chkoukli@ad.auth.
gr n

Για έξι μήνες αναστέλλεται η ισχύς των παραγράφων και των άρθρων του νόμου 3775/09, οι οποίες αφορούσαν την «τακτοποίηση» των ημιυπαίθριων και των κλειστών υπέργειων και υπόγειων
χώρων στάθμευσης, που αλλάζουν χρήση.
Επομένως, εξακολουθούν να ισχύουν και να
εφαρμόζονται οι τροποποιήσεις του ΓΟΚ/85, που
θεσπίστηκαν με τα άρθρα 40 και 41 του εν λόγω
νόμου και αφορούν τις διαστάσεις και το μέγεθος των ημιυπαίθριων χώρων και τους χώρους
στάθμευσης.
Το κείμενο της σχετικής Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (ΠΝΠ), όπως αυτό εστάλη στο
ΤΕΕ/ΤΚΜ, ακολουθεί:
ΦΕΚ 218 Α/29-10-2009: Αναστολή εφαρμογής
διατάξεων τακτοποίησης ημιυπαίθριων και λοιπών κλειστών χώρων που άλλαξαν χρήση.
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 44
του Συντάγματος.
2. Την έκτακτη περίπτωση εξαιρετικώς επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης να επαναξιολογηθεί, αφού ληφθούν υπόψη πρωτίστως περιβαλλοντικά κριτήρια, η «τακτοποίηση» των ημιυπαίθριων και λοιπών κλειστών χώρων που άλλαξαν
χρήση.

Άρθρο μόνο
1. Αναστέλλεται για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών η ισχύς των διατάξεων της παραγράφου 2
του άρθρου 40 τμήματα Α), Β), Γ) και Δ) και της
παραγράφου 5 του άρθρου 41 του ν. 3775/2009
«Κανόνες Τεκμηρίωσης Ενδοομιλικών Συναλλαγών, Κανόνες Υποκεφαλαιοδότησης Επιχειρήσεων, Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 122). Η αναστολή αφορά και
τη διαδικασία των εκκρεμών αιτήσεων τακτοποίησης σε όποιο στάδιο και αν βρίσκονται.
2. Κατά τη διάρκεια της αναστολής της ανωτέρω παραγράφου δεν επιβάλλονται πρόστιμα και
οποιεσδήποτε άλλες κυρώσεις για την ανέγερση
και διατήρηση αυθαιρέτων.
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως. n

ΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ
ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΣΤΟ MOBISERV

Θέσεις ερευνητών στο πρόγραμμα MOBISERV
προκηρύσσει το Εργαστήριο Τεχνητής Νοημοσύνης και Ανάλυσης Πληροφοριών του ΑΠΘ. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε υποψήφιους διδάκτορες
ή ερευνητές, που να κατέχουν μεταπτυχιακό ή δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού / Πληροφορικής / Μηχανικού Πληροφορικής / Μαθηματικών
/ Φυσικής ή ισοδύναμο. Επίσης, σε μεταδιδακτορικούς ερευνητές.
Αναλυτικότερα, οι θέσεις χρηματοδοτούνται από
Αιτήσεις μέχρι 23 Δεκεμβρίου
το πρόγραμμα MOBISERV το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το γενικό θέμα
Το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Αριστοτε- έρευνας είναι η επεξεργασία και ανάλυση ψηφιλείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (τηλ. Γραμ- ακής εικόνας και βίντεο και η τεχνητή όραση με
ματείας 2310 995595, 2310 995596) προκηρύσσει εφαρμογή σε υπηρεσίες υποστήριξης της ποιότηθέση μία (1) επίκουρου καθηγητή ή λέκτορα στο τας ζωής των ηλικιωμένων. Μια ενδεικτική λίστα
γνωστικό αντικείμενο “Πολεοδομικός Σχεδια- πιθανών ερευνητικών αντικειμένων περιλαμβάνει
ανάλυση ψηφιακού βίντεο, τεχνητή όραση και
σμός και Αστική Ανάπτυξη”
Η προκήρυξη δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 834/19-10- ανάλυση τρισδιάστατης εικόνας.
2009 τ.Γ΄ και η προθεσμία υποβολής των δικαιο- Το ακριβές ερευνητικό αντικείμενο των νέων
ερευνητών θα επιλεγεί έτσι ώστε να συμφωνεί με
λογητικών λήγει στις 23 Δεκεμβρίου 2009.
Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται την προηγούμενη εμπειρία του/ της με σκοπό την
επίτευξη της μέγιστης αποδοτικότητας. Η διάρστις Γραμματείες των παραπάνω Τμημάτων.
κεια της εργασίας μπορεί να επεκταθεί για τρία
Πληροφορίες στα αντίστοιχα τηλέφωνα. n
χρόνια ή και περισσότερο.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ
ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
Ή ΛΕΚΤΟΡΑ

3. Τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού για το τρέχον και τα επόμενα οικονομικά έτη, αποφασίζουμε:

θα προτιμηθούν ιδιαιτέρως άτομα με αποδεδειγμένη ερευνητική εμπειρία σε ένα απο τα παρακάτω πεδία: ψηφιακή επεξεργασία εικόνας, τεχνητή
όραση, γραφικά, διεπαφές ανθρώπου-υπολογιστή, επεξεργασία σήματος. Επίσης, άτομα με
πολύ καλή γνώση αγγλικών, προγραμματισμό σε
C/C++ και ιδιαίτερο ενδιαφέρον για ακαδημαϊκή
έρευνα.
Η προθεσμία για τις παραπάνω θέσεις είναι μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου 2009. Για το προφίλ του
εργαστηρίου και σχετικές πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέχουν στον ιστοτόπο http://www.aiia.csd.auth.gr. Οι υποψήφιοι
θα πρέπει να είναι μόνο πολίτες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και θα πρέπει να στείλουν τα βιογραφικά
τους και τις συστατικές επιστολές με φαξ ή με email(προτιμότερο) στον:
Καθηγητή Ιωάννη Πήτα, Τμήμα Πληροφορικής,
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 54124, Τ.Θ. 451, Τηλέφωνο: +30-2310996361, Fax: +30-2310-998453, e-mail: pitas@
aiia.csd.auth.gr. n
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ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ «Ο
Σιμιγδαλένιος»
του Αλέξανδρου
Αδαμόπουλου,
από την Παιδική
Σκηνή του ΚΘΒΕ,
3 Νοεμβρίου 2009 – 25
Απριλίου 2020,
Βασιλικό Θέατρο,
Θεσσαλονίκη.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ με
τίτλο «Γυάλινος κόσμος»,
μια έκθεση για το γυαλί
στην Αρχαία Μακεδονία και τη Θράκη, 20
Σεπτεμβρίου 2009 – 31
Δεκεμβρίου 2010, Αρχαιολογικό Μουσείο, Θεσσαλονίκη.
ΕΚΘΕΣΗ με τίτλο «H Μαγεία του Κεχριμπαριού:
φυλαχτά και κοσμήματα
από τη Μεγάλη Ελλάδα
και τη Μακεδονία», 21
Ιουλίου 2009 – 15 Φεβρουαρίου 2010, Αρχαιολογικά Μουσεία Θεσσαλονίκης και Potenza, με
τη σύμπραξη του Ιταλικού
Μορφωτικού Ινστιτούτου
Θεσσαλονίκης, υπό την αιγίδα του ελληνικού Υπουργείου Πολιτισμού, με την
υποστήριξη του ιταλικού
Υπουργείου Εξωτερικών,
αίθουσα «Ι. Βοκοτοπούλου» του Α.Μ.Θ., Θεσσαλονίκη.

ΕΚΘΕΣΗ, με θέμα «Άνθρωποι και Αντικείμενα:
Σχέσεις Ζωής», νέα αποκτήματα από δωρεές στο
Μουσείο, 29 Σεπτεμβρίου
2009 – 29 Ιουνίου 2010,
Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο ΜακεδονίαςΘράκης (Βασ. Όλγας 68),
Θεσσαλονίκη.
ΕΚΘΕΣΗ «Ο Μιρό της
Μαγιόρκα», με πάνω από
400 έργα, 6 Σεπτεμβρίου
2009 – 5 Φεβρουαρίου
2010, Τελλόγλειο Ίδρυμα, σε συνεργασία με το
Ίδρυμα Pilar i Joan Mirό
της Μαγιόρκα, Τελλόγλειο
Ίδρυμα (Αγ. Δημητρίου
159Α), Θεσσαλονίκη.
ΕΚΘΕΣΗ «Ο Μιρό από τον
Υπερρεαλισμό στο εργαστήρι 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, Τελλόγλειο Ίδρυμα (Αγ. Δημητρίου 159Α), Θεσσαλονίκη.

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
«Βαβυλωνία», του Δημήτριου Βυζάντιου, από το ΚΘΒΕ,
27 Οκτωβρίου 2009 – 10
Ιανουαρίου 2010, Βασιλικό
Θέατρο, Θεσσαλονίκη.

ΕΚΘΕΣΗ με τίτλο «Η αρχιτεκτονική ως εικόνα»,
6 Νοεμβρίου 2009 – 31
Ιανουαρίου 2010, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό
Κέντρο Βυζαντινών και
Μεταβυζαντινών Μνημείων, Μουσείο Βυζαντινού
Πολιτισμού, Θεσσαλονίκη.
ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
των Κωστή Βελώνη, Γιώργου Μάκκα και Μαριλένας
Σταφυλίδου, με φωτογραφίες ασθενών που
πάσχουν από ρευματοειδή
αρθρίτιδα, 16 Νοεμβρίου
– 13 Δεκεμβρίου 2009,
ΕΒΕ (Τσιμισκή 29), Θεσσαλονίκη.

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

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
«Αντιγόνη» του Σοφοκλή
από τη Νεανική Σκηνή του
ΚΘΒΕ, 1 Νοεμβρίου 2009
– 25 Απριλίου 2010, Μονή
Λαζαριστών (Σκηνή «Σωκράτης Καραντινός»), Θεσσαλονίκη.

ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ των Εριέττας Βορδώνη,
Κωστή Γεωργίου και Παύλου Σάμιου, με τίτλο «Still
Lifes, Life Stills», 19 Νοεμβρίου – 19 Δεκεμβρίου
2009, αίθουσα τέχνης ATRION (Τσιμισκή 94), Θεσσαλονίκη.

44α ΔΗΜΗΤΡΙΑ 2009, Δήμος Θεσσαλονίκης:
• 20/10-18/12/2009: έκθεση ζωγραφικής του Γιώργου Τσακίρη, με τίτλο «Οικογενειακή υπόθεση 2»,
Βαφοπούλειο
• 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 – Εξωπραγματικό»,
Μουσείο Φωτογραφίας (αποθήκη 1, λιμάνι)

ΕΚΘΕΣΗ με τίτλο «Rooms 2009», 25 επιμελητές
προτείνουν νέους καλλιτέχνες, 26 Νοεμβρίου –
13 Δεκεμβρίου 2009, σε οργάνωση της αίθουσας
τέχνης Καπάτος, ξενοδοχείο Lycabetus, Αθήνα.

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
«Βασικά με λεν’ Θανάση»,
του Γιώργου Αρμένη, από
τη Λαϊκή Σκηνή του ΚΘΒΕ,
14 Νοεμβρίου 2009 – 31
Ιανουαρίου 2010, Μονή Λαζαριστών (σκηνή Σωκράτης
Καραντινός), Θεσσαλονίκη.
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OMAΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ, με
τίτλο «Η πρώτη εικόνα»,
14 Νοεμβρίου 2009
- 31 Ιανουαρίου 2010,
30 χρόνια Μακεδονικό
Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης και 50 χρόνια Φεστιβάλ Κινηματογράφου
Θεσσαλονίκης ,ΜΜΣΤ
(ΔΕΘ), Θεσσαλονίκη

4

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΠΟΛΕΩΝ
& ΠΩΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΠΡΑΞΗ
Επιμέλεια: Αλεξάνδρα Γούτα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ
ΗΜΕΡΙΔΑ, με θέμα «Πυρηνική Ενέργεια. Λύση
για την κλιματική αλλαγή
ή απειλή στο περιβάλλον;», 9 Δεκεμβρίου 2009,
ΤΕΕ/ΤΚΜ, ξενοδοχείο
Makedonia Palace, Θεσσαλονίκη.
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ, (απευθύνεται σε διπλωματούχους
Πολιτικούς Μηχανικούς),
17 – 19 Δεκεμβρίου 2009,
ΤΕΕ, ξενοδοχείο ΚΑΨΗΣ
Θεσσαλονίκη.
ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΟΡΟΥΜ με
τίτλο “1ο Ελληνοκινεζικό
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 (Ναυάρχου
Νικοδήμου 18-20), Αθήνα.
ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ με
τίτλο «Υπερβόρειες διαθλάσεις της ευρωπαϊκής
αρχιτεκτονικής», για την
αρχιτεκτονική της Σκανδιναβίας (Δανία-Νορβηγία-Σουηδία-Φινλανδία),
14/10/2009 – 16/09/2010,
Ελληνικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής, 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 Δεκεμβρίου 2009,
Μουσείο Μπενάκη (Κτήριο της οδού Πειραιώς),
Αθήνα.
7th ANNUAL
AUTOMOBILE BUSINESS
CONFERENCE, με θέμα
«Το Μέλλον του Αυτοκινήτου υπό το Πρίσμα της
Κλιματικής Αλλαγής», 5
Δεκεμβρίου 2009, Auto
Business Review και ο μη
κερδοσκοπικός οργανισμός
Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού,
Κολλέγιο Ανατόλια (περιοχή
Πυλαίας), Θεσσαλονίκη.

6η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
ΕΚΘΕΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ με τίτλο
«WALLS», 21 Νοεμβρίου -20 Δεκεμβρίου
2009, Σύλλογος αρχιτεκτόνων Νομού Αχαΐας,
ΤΕΕ-Τμήμα Δυτικής
Ελλάδας και Δήμος
Πατρέων, πρώην εργοστάσιο χαρτοποιίας
Λαδόπουλου, Πάτρα.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ του
Άγγελου Ζαχαριάδη, με τίτλο
«Ορθολογική Αρχιτεκτονική
(Απελευθέρωση από τα δεσμά
του μέλλοντος)», 4 Δεκεμβρίου
2009, εκδοτικός οίκος Univercity
Studio Press και βιβλιοπωλείο
Μαλλιάρης-Παιδεία, πολυχώρος
Μαλλιάρης («Ανατόλια» Δ. Γούναρη 39), Θεσσαλονίκη.
ΕΚΘΕΣΗ με τίτλο «Σύγχρονη Νορβηγική
Αρχιτεκτονική 2000-2005», 19 Νοεμβρίου - 6 Δεκεμβρίου 2009 (εγκαίνια, Τετάρτη
18 Νοεμβρίου 2009, ώρα 19:30), Ελληνικό
Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής, Αρχαιολογικό
Μουσείο Θεσσαλονίκης, Πρεσβεία της
Νορβηγίας και Νορβηγικό Ινστιτούτο στην
Αθήνα, The National Museum of Art,
Architecture and Design, Oslo, με την υποστήριξη του Τομέα Ιστορίας της Αρχιτεκτονικής, Ιστορίας της Τέχνης, Αρχιτεκτονικής
Μορφολογίας και Αναστήλωσης του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Πολυτεχνικής Σχολής
ΑΠΘ Φουαγιέ Αρχαιολογικού Μουσείου
(Μανόλη Ανδρόνικου 6), Θεσσαλονίκη.

Εν έτει 1984 το Μπιλμπάο της Ισπανίας δεν προλάβαινε να μετράει «πληγές»: τα εργοστάσια έβαζαν λουκέτο το ένα μετά το άλλο, χιλιάδες άνθρωποι έμεναν χωρίς δουλειά (με την ανεργία να πλησιάζει το 30%), οι μεγάλες
πλημμύρες του 1983 είχαν προκαλέσει εκτεταμένες καταστροφές στο ιστορικό κέντρο και η μόλυνση κάθε είδους –ιδίως η ατμοσφαιρική ρύπανση«βασίλευε».
Αυτά, πριν 25 χρόνια. Γιατί σήμερα, το Μπιλμπάο είναι μία από τις ελκυστικότερες πόλεις της Ευρώπης. Το επισκέπτονται 1.000.000 τουρίστες
ετησίως, πολλοί εξ αυτών μόνο και μόνο για να θαυμάσουν το περίφημο
Μουσείο Guggenheim. Το κτίριο αυτό έχει φτάσει πλέον να θεωρείται κάτι
παραπάνω από ένα εντυπωσιακό δημιούργημα της αρχιτεκτονικής: είναι το
σύμβολο μιας μεταμόρφωσης, που -εντυπωσιάζοντας ακόμη και τους πιο
αισιόδοξους- κατάφερε μέσα σε μόλις 25 χρόνια να φέρει στην πρωτοπορία
μια σχεδόν «διαλυμένη» πόλη.
Τώρα, το Μπιλμπάο «σηκώνει μανίκια» για το επόμενο αρχιτεκτονικό, κοινωνικό και οικονομικό επίτευγμα: το περίφημο «Isla de Zorrozaurre», που
στόχο έχει να μετατρέψει μια περιοχή που μοιάζει με post-industrial τοπίο
σε πνεύμονα ζωής και ανάπτυξης.
Στην …απέναντι ήπειρο, την Αφρική, μια άλλη πόλη επιχειρεί το δικό της
«θαύμα» και έχει ήδη καταφέρει αρκετά: τρία χρόνια πριν, το 2006, η Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου με τους 3,9 εκατ. κατοίκους, είχε να τα βγάλει πέρα
με την εκτεταμένη μόλυνση της λίμνης Μαριούτ, με μια ανεργία μεγαλύτερη
του 12% και ένα μεγάλο λιμάνι που χρειαζόταν επειγόντως ώθηση.
Η πόλη ανασκουμπώθηκε, ομοφώνησε, συγκρότησε σχέδιο και χτύπησε
την πόρτα της Παγκόσμιας Τράπεζας (κάτι που έχουν κάνει δεκάδες άλλα
αστικά κέντρα ανά τον κόσμο), διεκδικώντας χρηματοδότηση για τη δική
της μεταμόρφωση.
Σήμερα, η λίμνη δεν έχει απλά «ανασάνει», αλλά στις όχθες της έχει δημιουργηθεί ένας άξονας γύρω από τον οποίο η Αλεξάνδρεια «στήνει» τον δικό
της επενδυτικό οργασμό. Ο δρόμος είναι βέβαια μακρύς, αφού το πλάνο
είναι δεκαετές, αλλά ήδη έχουν γίνει πολλά.
Βενετία: μια πόλη που «πνίγεται» μέσα στην ίδια τη μοναδικότητά της: τα
νερά και τα κανάλια που την περιβάλλουν και, ιδίως από το 2000 και μετά,
απειλούν τα θεμέλιά της, με συνεχείς ανόδους στάθμης (η πλατεία του Αγίου Μάρκου υπολογίζεται ότι πλημμυρίζει 50 φορές το χρόνο!). Εφαρμόζοντας ένα έξυπνο στρατηγικό σχέδιο, η πόλη δεν επιδιώκει απλά και μόνο να
λύσει το πρόβλημα της ανόδου της στάθμης του νερού, αλλά προχωρά πολύ
παραπέρα: δημιουργεί τις υποδομές που θα της επιτρέψουν να ξεχρεώσει
την …ανακαίνιση, χωρίς να «αναστενάξει» οικονομικά.
Παρίσι: μια «διάχυτη» πόλη, που μπορεί να έχει δικαίως κερδίσει τον τίτλο
της «La Ville-Lumière», αλλά πρόσφατα αναγκάστηκε να συνειδητοποιήσει
σε ποιες συνοικίες δεν έφτανε το «φως» της: οι βίαιες εξεγέρσεις, νεαρών ατόμων κυρίως, ανέδειξαν οι διαφορές μεταξύ του πλούσιου και του
φτωχού Παρισιού. Σήμερα το Παρίσι έχει το δικό του σχέδιο για να γίνει μια
πιο «συμπαγής», συνεκτική και βιώσιμη μητρόπολη, ψάχνει το δάσος μέσα
στην πόλη και θυμάται ξανά τα παλιά εγκαταλελειμμένα κτήριά του.
Θεσσαλονίκη: μια πόλη που έχει κάτι κοινό με καθεμία από τις παραπάνω.
Την υψηλή ανεργία, την αποβιομηχάνιση, τις κακοπαθημένες λίμνες στη
γεωγραφική της περιφέρεια, το μεγάλο –αλλά χρήζον άμεσου εκσυγχρονισμού- λιμάνι, την ουσιαστική απουσία δάσους μέσα στην πόλη, την ατμοσφαιρική ρύπανση, τη γειτνίαση με τη θάλασσα…
Σίγουρα μπορεί να αντλήσει έμπνευση από τα παραπάνω μοντέλα, που παρουσιάστηκαν πρόσφατα, στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο ενός εξαιρετικά
ενδιαφέροντος αναπτυξιακού συνεδρίου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου (ΕΕΘ).
Όλες οι πόλεις που παρουσιάζονται παρακάτω, μοιράζονται ένα κοινό. Πέτυχαν μεγάλες αλλαγές με ομοφωνία, συναίνεση και συγκρότηση ενιαίων
φορέων, στους οποίους περιλαμβάνονται όλες οι βαθμίδες διοίκησης, φορείς, οργανισμοί και επιστήμονες. Μήπως η Θεσσαλονίκη (και όχι μόνο)
έχει κάποια πράγματα να διδαχτεί;

1 ΔEKEMBPIOY 2009

12/386
ΤΕΥΧΟΣ

1 ΔEKEMBPIOY 2009

MΠΙΛΜΠΑΟ
Το 25ετές θαύμα, το «νησί» του Zorrozaurre και η Αγγλο-ιρακινή αρχιτέκτονας
Μπορεί η λέξη «Μπιλμπάο» να ακούγεται σχεδόν συνώνυμη με τη λέξη «Guggenheim» στα αυτιά
πολλών Ευρωπαίων, αλλά το θαύμα της πόλης αυτής συνίσταται σε πολύ περισσότερα, όπως επεσήμαναν ο αναπληρωτής δήμαρχος της πόλης, Ibon Areso Mendiguren και ο γενικός διευθυντής της
αναπτυξιακής εταιρίας της, Marcos Muro, ομιλητές στο συνέδριο.
«Το μοντέλο του Μπιλμπάο, με τους 370.000 κατοίκους (1 εκατ. στην ευρύτερη περιοχή), μπορεί να
είναι χρήσιμο για πολλές πόλεις ανά τον κόσμο, που πρέπει να συντονίσουν δράσεις και έργα μεταξύ
διάφορων δήμων, που συναποτελούν μια μητροπολιτική περιοχή», επεσήμαναν οι ομιλητές. Δηλαδή, για πόλεις όπως η Θεσσαλονίκη.
Για να πετύχουν το στόχο τους, οι εμπνευστές του οράματος του Μπιλμπάο έβαλαν στα σκαριά μια
σειρά από θεμελιώδεις αλλαγές, σχεδόν σχεδίασαν σε λευκό χαρτί. Άλλαξαν τα πάντα: από το οικονομικό μοντέλο της πόλης και τον τρόπο λειτουργίας της αυτοδιοίκησης μέχρι τις διαδικασίες
συμμετοχής των πολιτών στις αποφάσεις και τις προδιαγραφές των συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.
Δημιούργησαν δε, νέες δομές και χρήσιμα εργαλεία. Μεταξύ αυτών, κορυφαία η εταιρία «Bilbao Ría
2000», που για τη συγκρότησή της άντλησε «έμπνευση» από φορείς των πόλεων που διοργανώνουν
εκδηλώσεις-μαμούθ όπως οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Η δύναμη της εταιρίας μεγάλη, καθώς μεταξύ
των μετόχων της περιλαμβάνονταν κράτος, αυτοδιοίκηση, περιφέρεια, δημοτικό συμβούλιο κτλ.
Οι αλλαγές έγιναν με επίκεντρο τη Ría de Bilbao ή με άλλα λόγια τον ποταμό Νερβιόν, που άλλαξε
πρόσωπο με την απομάκρυνση βιομηχανικών και λιμενικών χρήσεων και τη δημιουργία ενός «προαστίου γνώσης». H Ría de Bilbaο σχεδιάστηκε έτσι ώστε να ενώνει το παρελθόν με το μέλλον, την
τέχνη με την τεχνολογία, τις οικιστικές χρήσεις με την εργασία, τη διασκέδαση με τον πολιτισμό και
τα πανεπιστήμια με τις εταιρίες. Η Ría είναι επίσης πλέον ο βασικός άξονας καινοτομίας και κοινωνικής ενσωμάτωσης του Μπιλμπάο.
Το κατεστραμμένο ιστορικό κέντρο αποκαταστάθηκε και η κίνηση πεζών και οχημάτων στην πόλη
έφτασε σε επίπεδα που ουδείς μπορούσε να φανταστεί 25 χρόνια πριν, με ένα πλέγμα πεζοδρόμων,
ποδηλατοδρόμων και πλατειών, αλλά και με ενισχυμένη χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς.
Η τέχνη βοήθησε σημαντικά στη μεταμόρφωση του Μπιλμπάο, αφού πλήθος μουσείων, δημοσίων
έργων τέχνης και καλλιτεχνικών προγραμμάτων, σε συνδυασμό με αρχιτεκτονήματα υψηλής αισθητικής και ποιοτικής στάθμης «γέννησαν» μια κυριολεκτικά νέα πόλη.
Επόμενος στόχος είναι τώρα το «Isla de Zorroaurre» στην καρδιά της «Ría», που η Αγγλοϊρακινή
ιδιοσυγκρασιακή αρχιτέκτονας Zaha Hadid –κάτοχος του Pritzker- ετοιμάζεται να «χτυπήσει» με το
μαγικό της ραβδάκι, έχοντας ετοιμάσει το εντυπωσιακό masterplan από το 2007.
Η περιοχή της «Zorroaurre»ή «Ζorrozaurre» δεν είναι σήμερα παρά μια απαρχαιωμένη βιομηχανική ζώνη 60 εκταρίων στη δυτική είσοδο του Μπιλμπάο. Απέχει μόλις 15 λεπτά από το κέντρο της
πόλης, αλλά έχει μόλις 500 κατοίκους, που ζουν ανάμεσα σε μεγάλο αριθμό εργοστασίων, τα περισσότερα από τα οποία έχουν εγκαταλειφθεί πια.
Αξιοποιώντας το Nervion, τόσο ως προς την αναπτυξιακή δυναμική του, όσο και ως προς την οπτική
«ενέργειά» του, η αρχιτεκτονική ομάδα έχει ως στόχο να αλλάξει τα δεδομένα, προσελκύοντας στο νέο
προάστιο 15.000 κατοίκους, κυρίως κάτω των 35 ετών, στην οικιστική ζώνη που θα δημιουργηθεί.
Το 25% της συνολικής έκτασης θα σχεδιαστεί για να φιλοξενήσει γραφεία, εργαστήρια και εγκαταστάσεις εμπορίου και υπηρεσιών (μεταξύ των οποίων και μια μεγάλη κλινική, που στόχος είναι να
προσελκύει πελάτες από όλο το Μπιλμπάο). Στόχος είναι τα έργα να μπουν για τα καλά στην αφετηρία
φέτος. Πράσινες περιοχές και ελεύθεροι χώροι, πεζόδρομοι και άλλοι δρόμοι θα καταλαμβάνουν
σημαντικό τμήμα της έκτασης, ενώ θα κατασκευαστούν επτά γέφυρες και δύο έξοδοι.
Παράλληλα θα διατηρηθούν όλες οι παλιές κατοικίες και βιομηχανικά κτίρια που παρουσιάζουν
ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά, τα οποία θα συντηρηθούν και θα αξιοποιηθούν για άλλες χρήσεις.

ΠΑΡΙΣΙ
Το Grand Paris και πώς ένα παλιό εργοστάσιο της «Πεζό» μπορεί να
συμβάλει στη μετάβαση από το διάχυτο στο …συμπαγές
Το 2030 το Παρίσι θα είναι διαφορετικό. Αυτό τουλάχιστον επιδιώκει ο «θεσσαλονικεύς» Γάλλος Πρόεδρος Νικολά Σαρκοζί, στο πλαίσιο του έργου «Grand Paris», που
στόχο έχει να μετατρέψει τη γαλλική πρωτεύουσα σε μια από τις πιο ανταγωνιστικές
μητροπόλεις της υφηλίου.
Για το σκοπό αυτό, επιστρατεύτηκαν πολλοί: δέκα διεθνή γραφεία αρχιτεκτονικής
και πολεοδομικού σχεδιασμού (μεταξύ των οποίων εκείνα των Jean Nouvel και
Christian de Portzamparc), αλλά –και σε αυτή την περίπτωση, όπως και στις υπόλοιπες τρεις πόλεις- μια κεντρική επιτροπή (φορέας) καθοδήγησης, με τη συμμετοχή εκπροσώπων του κράτους, του δήμου των Παρισίων, της περιφερειακής αρχής
και της ένωσης δήμων της Ile-de-France, αλλά και 23 εξειδικευμένων επιστημόνων
(υπό το συντονισμό του γαλλικού υπουργείου Πολιτισμού και Επικοινωνίας) .
Η τόση μέριμνα σίγουρα είναι απαραίτητη, αφού από το φιλόδοξο σχέδιο θα επηρεαστούν ούτε λίγο ούτε πολύ 15.000.000 κάτοικοι… Ανεξαρτήτως εμπνευστή, τα σχέδια
των δέκα γραφείων, που εννοείται ότι επελέγησαν κατόπιν διεθνούς διαγωνισμού,
στηρίχθηκαν σε τρεις βασικούς άξονες: τις αρχές του Κυότο για τη βιώσιμη ανάπτυξη, την αναδιοργάνωση του δικτύου μεταφορών και τον τερματισμό της απομόνωσης
των απομακρυσμένων παρισινών προαστίων.
Οι άνθρωποι που σχεδιάζουν το Παρίσι του 2030 λαμβάνουν υπόψη και κάτι ακόμη
εξαιρετικά σημαντικό: ένα νέο μοντέλο διοίκησης, αντίστοιχο της μητροπολιτικής,
που ευρέως συζητείται –αλλά ουδόλως εφαρμόζεται- στην Ελλάδα.
Παράλληλα, στόχος είναι το «συμμάζεμα» του Παρισιού, που –όπως αποφασίστηκεδεν μπορεί πλέον να επεκτείνεται αέναα ως «διάχυτη πόλη», αλλά επιβάλλεται να γίνει πιο «συμπαγές». Ετσι, προτείνονται πυκνοδομημένες πολυλειτουργικές περιοχές
(που συνδυάζουν π.χ., κατοικία με εργασία και εμπορικές δραστηριότητες), οι οποίες
διαδέχονται αδόμητες εκτάσεις όπου έχουν αναδειχθεί τα στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος (π.χ., δάση).
Στην προσπάθειά τους για τη συμπαγή πόλη, τα 10 γραφεία δεν άφησαν «απ΄έξω» τα
εγκαταλειμμένα κτίρια ή εκτάσεις με αυξημένο αρχιτεκτονικό και πολιτιστικό ενδιαφέρον (πχ, το παλιό εργοστάσιο της «Πεζό» στα όρια του Παρισιού).
Και, φυσικά, δεν άφησαν απέξω τις ζώνες οικονομικής ανάπτυξης, οι οποίες επίσης
θα περάσουν από γερό …retouche (όπως πχ, η πόλη Evry, στα νότια του Παρισιού, που
αποτελεί έδρα για το 50%-60% των γαλλικών φαρμακοβιομηχανιών ή το Université
Descartes, στο Saclay, που φιλοξενεί 1.200 ερευνητές).
Τα αποτελέσματα του διεθνούς διαγωνισμού για το “Le Grand Paris” εκτίθενται
μέχρι τις 22 Νοεμβρίου στο Παλέ ντε Σαγιό. n

Φωτογραφία από την ιστοσελίδα του Le Grand Paris (http://www.legrandparis.culture.
gouv.fr)

«Isla de Zorrozaurre» -Φωτογραφία από το wikipedia
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ΒΕΝΕΤΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ

Ο αμφιλεγόμενος…Μωυσής, τα μοναστήρια-ξενοδοχεία και το Επι- Η μολυσμένη λίμνη και η …παγκόσμια «χείρα βοηθείας», που μπορεί να φτάσει Ελστημονικό Πάρκο
λάδα
Η Βενετία υποδέχεται κάθε χρόνο …δύο Ελλάδες σε αριθμό τουριστών (20.000.000),
αλλά πλέον αποφάσισε ότι δε θέλει μόνο επισκέπτες, αλλά και περισσότερους μόνιμους κατοίκους. Έτσι ποντάρει στο …Μωυσή και στην καινοτομία!
Ο δήμος συνεδρίασε με τις υπόλοιπες αρχές, αποφασίζοντας να καταρτίσει ένα
Στρατηγικό Σχέδιο, στη χάραξη του οποίου θα εμπλέκονταν για πρώτη φορά όλοι:
το σύνολο των βαθμίδων διοίκησης, οι παραγωγικοί και οι κοινωνικοί φορείς.
Οι προηγούμενες απόπειρες της πόλης να εφαρμόσει στην πράξη ένα αναπτυξιακό
σχέδιο απέτυχαν λόγω έλλειψης συναίνεσης, σύμφωνα με τους εκπροσώπους του
δήμου στο συνέδριο.
Στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδιασμού κατασκευάζεται το φράγμα «Μωυσής»,
προϋπολογισμού 4,5 δισ. ευρώ, που θα συγκρατεί τα νερά της θάλασσας, ώστε να
μην απειλούν την πόλη (το εν λόγω έργο, βέβαια, έχει ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων από περιβαλλοντολόγους, ενώ έχει προκαλέσει και τις επιφυλάξεις των Βρυξελλών), ενώ δημιουργείται κέντρο Γνώσης και Καινοτομίας.
Την ίδια στιγμή, παλιά νοσοκομεία και μοναστήρια μετατρέπονται σε ξενοδοχεία,
πανεπιστήμια και κατοικίες, με στόχο να ισοσκελιστεί το κόστος της ανακαίνισης.
Η βιομηχανική περιοχή της Βενετίας έχει μετατραπεί σε Επιστημονικό Πάρκο, ενώ
η παραδοσιακή κεντρική αγορά μεταφέρθηκε αλλού και πλέον αξιοποιείται για κατοικία. Φορείς και κάτοικοι αναμένουν τώρα εναγωνίως την ολοκλήρωση του γρήγορου σιδηρόδρομου, που θα διευκολύνει την πρόσβαση στην πόλη (στην οποία,
σημειωτέον, απασχολούνται σε παραγωγικές δραστηριότητες περίπου 30.000 εργαζόμενοι, εκ των οποίων οι 1.200 στις 260 εταιρίες που κατασκευάζουν τα περίφημα κρύσταλλα «Murano»).
Το βιομηχανικό λιμάνι της πόλης («Porto Marghera») βρίσκεται επίσης στο επίκεντρο των αναπτυξιακών σχεδίων της Βενετίας, οι φορείς της οποίας έχουν συνειδητοποιήσει κάτι πολύ βασικό: «η επιτυχία των όποιων παρεμβάσεων απαιτεί
την πλήρη εμπλοκή όλων των δημόσιων και ιδιωτικών δυνάμεων, σε επίπεδο τόσο
τεχνογνωσίας όσο και οικονομικών δυνατοτήτων».
Σημαντικό θεωρεί η Βενετία και το αυξημένο δυναμικό της σε πολιτιστικούς θεσμούς, ο αριθμός των οποίων ξεπερνά τους 90, μεταξύ των οποίων μεγάλα πανεπιστήμια και εκπαιδευτικά κέντρα. Μεταξύ άλλων, οι αρχές ενθαρρύνουν με διάφορα
προγράμματα τη στενή συνεργασία μεταξύ έρευνας, παραγωγής και χρηματοδότησης.

Στην περίπτωση της Αλεξάνδρειας, το όνειρο ενός άρχοντα της τοπικής αυτοδιοίκησης, η ομοφωνία
των φορέων και η απόφαση να χτυπήσουν από κοινού την πόρτα της Παγκόσμιας Τράπεζας στάθηκε
αρκετή για να γυρίσει σελίδα η αρχαία πόλη των 3,9 εκατ. κατοίκων.
Στο επίκεντρο της παρέμβασης βρέθηκε η αρχαία λίμνη Μαριούτ, που η Αλεξάνδρεια χτίστηκε κοντά
της το 331 πΧ., αλλά τον τελευταίο αιώνα απειλεί να την «καταβροχθίσει». Τις τελευταίες δεκαετίες, οι
ελώδεις εκτάσεις γύρω από τη λίμνη έγιναν μήλον της έριδος για χιλιάδες υποψήφιους ιδιοκτήτες, που
σιγά-σιγά δημιούργησαν ολόκληρα προάστια εκεί.
Η υφάλμυρη Μαριούτ, που η επιφάνειά της έφτανε μέχρι πρόσφατα τα 250 χλμ, μικραίνει μέρα με την
ημέρα, ενώ μέχρι το 2006 –όταν η αυτοδιοίκηση της Αλεξάνδρειας αποτάθηκε στην Παγκόσμια Τράπεζα- η λίμνη δεχόταν καθημερινά 300.000 κυβικά μέτρα ανεπεξέργαστων αστικών και βιομηχανικών
λυμάτων.
Με τις «ευλογίες» της Παγκόσμιας Τράπεζας (WB), η Αλεξάνδρεια εισήλθε στη διαδικασία της Στρατηγικής Ανάπτυξης Πόλεων (ΣΑΠ) και αυτό σήμανε την έναρξη της κατασκευής δικτύου αποχέτευσης
και βιολογικού καθαρισμού, αλλά και τη χορήγηση φθηνών πιστώσεων προς τις βιομηχανίες, για να
δουν πιο «ζεστά» την εφαρμογή περιβαλλοντικών μέτρων. Έτσι, η πόλη εξασφάλισε νέες εκτάσεις
γύρω από τη λίμνη για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων υψηλής προστιθέμενης αξίας.
Η περιοχή γύρω από τη λίμνη δεν προσελκύει μόνο πολλές νέες επενδύσεις, αλλά και καινούργια έργα
υποδομής, που μεταξύ άλλων τονώνουν το μεγάλο λιμάνι της (το οποίο διακινεί το 40% των εισαγωγών
και εξαγωγών της Αιγύπτου).
Οι νέες ξενοδοχειακές κλίνες που δημιουργήθηκαν, η περίφημη νέα βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας
(που προσελκύει επισκέπτες από όλον τον κόσμο), αλλά και τα έργα αποκατάστασης σημαντικών μνημείων (αλλά έγιναν πριν και άλλα μετά το 2006), συμπληρώνουν το κάδρο.
Ο σχεδιασμός για τη νέα Αλεξάνδρεια διήρκεσε τρία χρόνια, ενώ οι πρώτες παρεμβάσεις πήραν σάρκα
και οστά εντός διετίας. Το πλάνο είναι πάντως δεκαετές, οπότε ο δρόμος που απομένει να διανυθεί
είναι αρκετά μακρύς.
Η Αλεξάνδρεια δεν είναι η μόνη πόλη που είχε την έξυπνη ιδέα να αποταθεί στην Παγκόσμια Τράπεζα
(WB) για να εφαρμόσει τη δική της Στρατηγική Ανάπτυξης Πόλης (ΣΑΠ). Τα «φώτα» και τη βοήθεια της
Τράπεζας έχουν ήδη ζητήσει 140 πόλεις, μεταξύ των οποίων η Σόφια, αλλά και οι πιο ανεπτυγμένες
Σεβίλλη, Λυών και Κοπεγχάγη.
Η ΣΑΠ ξεκινά με τη δημιουργία ειδικού φορέα, στον οποίο μετέχουν ειδικοί επιστήμονες και τοπική/
περιφερειακή/κεντρική διοίκηση και συνεχίζεται με ανάλυση SWOT (αδυναμιών και πλεονεκτημάτων). Ακολουθεί η επεξεργασία ενός οράματος για την πόλη μέσα από δημόσια διαβούλευση (το οποίο
όραμα πρέπει να είναι συγκεκριμένο και ρεαλιστικό, όχι γενικό ή εξαιρετικά ευρύ). Στη συνέχεια, εξειδικεύονται προγράμματα δράσης και άξονες για την υλοποίηση του οράματος αυτού και εντοπίζονται
οικονομικοί πόροι. Οι σχέσεις και η συνεργασία δημόσιου-ιδιωτικού τομέα πρέπει να είναι ξεκάθαρες,
για να μην παραπέμπονται τα σχέδια στις ελληνικές καλένδες. Τελευταίο στάδιο της στρατηγικής είναι
η θέσπιση ενός συστήματος ελέγχου και αξιολόγησης της εφαρμογής του Σχεδίου, ώστε οι μελέτες και
τα σχέδια να επικαιροποιούνται διαρκώς.
Όπως διευκρίνισαν οι παρευρισκόμενοι στο συνέδριο εκπρόσωποι της Τράπεζας, αν και η έμφαση
δίνεται στις αναπτυσσόμενες χώρες, κράτη όπως η Ελλάδα μπορούν να επωφεληθούν επίσης από την
τεχνογνωσία και την κινητοποίηση κονδυλίων μέσω της WB, έστω και με λιγότερο ευνοϊκούς όρους (σε
σχέση με τις αναπτυσσόμενες).

Φωτογραφίες από BBC News

Φωτογραφία από την ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας
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ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ
ΣΤΟΧΟΣ Η ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΥΚΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2050
Στόχος της χώρας μας είναι να καλύπτει τις ανάγκες της μέχρι το 2020 από ανανεώσιμες πηΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
γές ενέργειας σε ποσοστό 20% κι όχι 18%, που
ΜΕ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
καθορίζει η ΕΕ. Την επισήμανση αυτή έκανε ο
Σε λίγες ημέρες παραδίδεται το πρωτοποριακό
υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για θέματα
σύστημα τηλεθέρμανσης με γεωθερμική ενέργεια
ενεργειακής διπλωματίας, Σπύρος Κουβέλης,
στον Πολιχνίτο Λέσβου. Το έργο που ξεκίνησε στα
μιλώντας σε ημερίδα για τις κλιματικές αλλαγές,
μέσα του 2008 μετά από μελέτες του Πανεπιστηπου έγινε στη Θεσσαλονίκη. «Η Ελλάδα έχει χάμίου Αιγαίου, του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών
σει πολλά τρένα στην ιστορία της, αλλά αυτό το
Ενέργειας, του ΙΓΜΕ και της εταιρείας «Άνεμος»,
τρένο της πράσινης ανάπτυξης δεν πρέπει να το
με προϋπολογισμό ύψους ενός εκατομμυρίου
χάσουμε», τόνισε. Η ημερίδα είχε θέμα «Στο δρόευρώ, έχει υπολογιστεί ότι θα μειώσει το κόστος
μο προς την Κοπεγχάγη», με αφορμή τη διάσκεθέρμανσης στα δημοτικά κτίρια κατά 50% περίψη του ΟΗΕ για την αλλαγή κλίματος, που θα γίνει
που. Με το δίκτυο αυτό θα έχουν μελλοντικά δι7-18 Δεκεμβρίου στην Κοπεγχάγη. Την ανάγκη
καίωμα να συνδεθούν γύρω στις 100 κατοικίες
να απεξαρτηθεί πλήρως η Ελλάδα από τα ορυτων 100 τ.μ. και όλα τα θερμοκήπια της περιοχής,
κτά καύσιμα μέχρι το 2050 τόνισε ο εκπρόσωπος
αποκομίζοντας ανάλογα οφέλη στην εξοικονόμητου WWF Α. Πληθάρας, ενώ ο εκπρόσωπος της
ση ενέργειας. Στην πρώτη, όμως, φάση γίνονται
Greenpeace, Τ. Γρηγορίου επισήμανε ότι μέχρι
συνδέσεις και τοποθετούνται κυκλοφορητές νετο 2020 είναι αναγκαίο να μειωθούν τουλάχιστον
ρού στο κτίριο του δημαρχείου, στο Πολυκέντρο,
κατά 40% οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου
στο Γηροκομείο, στην εκκλησία και στα σχολεία.
από τις βιομηχανικές χώρες.
Αξίζει να σημειωθεί ότι με αυτό το πρόγραμμα
(Ημερησία 16/11/2009)
ο Δήμος Πολιχνίτου, εκτός του ότι θα περιορίσει
τα έξοδά του, θα αυξήσει και τα έσοδά του με την
ΚΑΚΕΣ ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙεπιδότηση που θα λαμβάνει κάθε χρόνο ως «πράΔΟΣΕΙΣ
σινος δήμος».
Την έκτη χειρότερη θέση καταλαμβάνει η Ελλάδα
(Απογευματινή 18/11/2009)
όσον αφορά τον αριθμό καταγγελιών εφαρμογής
ή ενσωμάτωσης της κοινοτικής νομοθεσίας περιΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΓΙΑΤΙ ΧΑΝΟΜΑΣΤΕ
βάλλοντος. Ήδη κουβαλάει έξι τον αριθμό πρωτόΤα παλιά ρέματα της Θεσσαλονίκης μπορεί να
δικες καταδικαστικές αποφάσεις, για τις οποίες
σκεπάστηκαν με άσφαλτο και τσιμέντο πριν από
έχει ξεκινήσει εκ νέου η διαδικασία παραπομπής
δεκαετίες, αλλά παίζουν ακόμη σημαντικό ρόλο
και η μη συμμόρφωση οδηγεί σε τσουχτερά πρόστην αντιπλημμυρική προστασία της πόλης, αν κι
στιμα, με περίοπτη θέση αυτών που συνδέονται με
έχουν παραμεληθεί. Είναι ο λόγος που σε μεγάλες
την ανυπαρξία διαχείρισης όλης της γκάμας των
βροχές, καπάκια υπονόμων πετάγονται και μεγάαποβλήτων.
λοι δρόμοι μετατρέπονται σε χείμαρρους. «ΧρειάΠαρ’ ότι διάφορες υποθέσεις κλείνουν, άλλες
ζονται φροντίδα, καθαρισμό και διανοίξεις. Είναι
εμφανίζονται, όχι μόνο στο μέγα κεφάλαιο εφαρανεπίτρεπτο να πλημμυρίζει η παραλιακή λεωμογής, αλλά και στο θεσμικό. Ήδη εξετάζεται το
φόρος, όταν η θάλασσα απέχει 20 μέτρα», λέει ο
θέμα των στρατηγικών Μελετών Περιβαλλοντικών
πρώην γενικός διευθυντής δικτύων της Εταιρείας
Επιπτώσεων (κακή εναρμόνιση Οδηγίας 2001/42),
Υδρευσης- Αποχέτευσης, Γιώργος Βουγιατζής.
ενώ έχει μεσολαβήσει και καταδίκη για την καθυ[…] Τα προβλήματα της προστασίας της Θεσσαλοστέρηση στην ενσωμάτωση της σημαντικής Οδηνίκης από τις πλημμύρες έχουν απασχολήσει κατά
γίας για την περιβαλλοντική ευθύνη.
καιρούς και το ΤΕΕ. Ομάδες εργασίας επιστημό(Αυγή 16/11/2009)
νων έχουν επισημάνει τουλάχιστον δέκα περιοχές
υψηλού κινδύνου που χρήζουν άμεσων παρεμΚΑΜΙΑ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ ΣΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΛΛΑβάσεων και κοστολογούν τα έργα σε περίπου 60
ΔΑΣ-ΡΩΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥΣ
εκατομμύρια ευρώ. Επιστολές έχουν σταλεί από
Η Ελλάδα θα τηρήσει τα συμφωνηθέντα για την
καιρό στο γραφείο του πρωθυπουργού, την περιπροώθηση των ενεργειακών σχεδίων, στα οποία
φέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, τη Νομαρχία και
συμμετέχει σύμφωνα με τις διαβεβαιώσεις που
τους δήμους. Αρμόδιος του ΤΕΕ για τα αντιπλημέδωσε ο υφυπουργός Περιβάλλοντος- Ενέργειας
μυρικά, ο Σωτήρης Πρέντζας, αναφέρει στην «Ε»
Γιάννης Μανιάτης προς τη Ρωσία, αλλά και την
ότι «δυστυχώς ελάχιστα πράγματα έγιναν από το
Ε.Ε. Κι ενώ όλο το προηγούμενο διάστημα στελέ2003 που είχαμε κάνει την πρώτη παρέμβασή
χη του ΠΑΣΟΚ εξέφραζαν το σκεπτικισμό τους για
μας» […] Παλαιοί χείμαρροι, όπως αυτοί της οδού
τη σκοπιμότητα έργων, όπως ο αγωγός πετρελαίου
Αναγεννήσεως, της Διεθνούς Εκθέσεως, της ΕυΜπουργκάς-Αλεξανδρούπολη και ο Γ. Μανιάτης
αγγελίστριας, της οδού Λύτρα δίπλα στο Γ’ Σώμα
έκανε λόγο, μόλις την περασμένη εβδομάδα, για
Στρατού, της Σχολής Κωνσταντινίδη, του Λαογραστροφή της ενεργειακής διπλωματίας, κρατώντας
φικού Μουσείου, της Νέστορος Τύπα ή αλλιώς
αποστάσεις από τα σχέδια ελληνορωσικού ενδιαΑλλατίνη, διευθετήθηκαν προπολεμικά τόσο από
φέροντος, είναι εμφανής η νέα… στροφή.
τους δήμους όσο και από τις, κατά περίοδο, αρμόΚαθοριστικό ρόλο φαίνεται να έπαιξε η συνάδιες υπηρεσίες. Άλλοι σκεπάστηκαν από την Υπηντηση του Ρώσου υφυπουργού Ενέργειας με τον
ρεσία Εγγείων Βελτιώσεων, άλλοι από τον παλαιό
πρωθυπουργό Γιώργο Παπανδρέου την περασμέΟργανισμό Αποχέτευσης κι άλλοι από τη σημερινή
νη εβδομάδα, αλλά και η χθεσινή συνάντηση του
Εταιρεία Ύδρευσης - Αποχέτευσης, ανάλογα με τα
Ρώσου πρέσβη στην Αθήνα Βλαντιμίρ Τσκικβιμέσα και τις ανάγκες της εποχής.
σβίλι με τον υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέρ(Ελευθεροτυπία 16/11/2009)
γειας, προκειμένου να συζητήσουν τις διμερείς
ενεργειακές… εκκρεμότητες.
Αναφορικά με τον Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη, ο Ρώσος πρέσβης είπε ότι η χώρα του είναι
έτοιμη να προχωρήσει το έργο, σύμφωνα με τον
προγραμματισμό και σε άμεσο συντονισμό των

κυβερνήσεων Ρωσίας-Βουλγαρίας και Ελλάδας,
ενώ ο Γιάννης Μανιάτης ανέφερε ότι προωθείται
το νομοσχέδιο για τη ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη θέσπιση περιορισμών στη χρήση γης στις
περιοχές διέλευσης του αγωγού.
(Η Απογευματινή 17/11/2009)
ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟ 2010
Την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου για τα δημόσια
έργα ανακοίνωσε ο υφυπουργός Υποδομών Γιάννης Μαγκριώτης απαντώντας χθες σε ερώτηση
του Δημήτρη Παπαδημούλη στη Βουλή. […] Όσον
αφορά το νόμο για τα δημόσια έργα ο Γ. Μαγκριώτης είπε ότι θα έρθει στη Βουλή μέχρι το καλοκαίρι του 2010 και ότι θα δημοσιοποιηθεί εντός του
2009. Επανέλαβε ακόμη τη δέσμευση πως οτιδήποτε αφορά τα δημόσια έργα θα αναρτάται στο
διαδίκτυο, ενώ υποστήριξε ότι το θεσμικό πλαίσιο Σουφλιά για τα δημόσια έργα, παρά τις καλές
προθέσεις του, πολλαπλασίασε τα προβλήματα με
τις υψηλές εκπτώσεις και την έλλειψη μελετητικής ωριμότητας.
(Αυγή 13/11/2009)
ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ
ΖΗΤΟΥΝ ΟΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΟΙ
Την απόσυρση του χωροταξικού για τον τουρισμό
και την «ενοποίησή» του με το χωροταξικό για τον
παράκτιο χώρο, την προώθηση των ρυθμιστικών
σχεδίων Πάτρας, Βόλου, Ιωαννίνων και Λάρισας
και την ολοκλήρωση της διαβούλευσης για τα
ρυθμιστικά σχέδια της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης ζητά από την υπουργό Περιβάλλοντος ο σύλλογος πολεοδόμων - χωροτακτών. Οι πολεοδόμοι
ζητούν την άμεση παρέμβαση του υπουργείου
για την απεμπλοκή των μελετών πολεοδόμησης
που εκκρεμούν από την προηγούμενη δεκαετία.
Ο Σύλλογος Ελλήνων Πολεοδόμων Χωροτακτών
(ΣΕΠΟΧ) απέστειλε υπόμνημα στην υπουργό Περιβάλλοντος κ. Τίνα Μπιρμπίλη, εκφράζοντας
τις θέσεις του συλλόγου για τα ζητήματα άμεσης
προτεραιότητας. Ανάμεσα σε αυτά θα πρέπει να
είναι η απεμπλοκή των επεκτάσεων στα σχέδια
πόλης που ξεκίνησαν τη δεκαετία του ‘90 και
καρκινοβατούν, «ώστε να ξεκαθαριστεί το τοπίο
των μελετών πολεοδόμησης Α’ και Β’ κατοικίας,
αποδίδοντας πολεοδομημένη γη». Ταυτόχρονα, ο
ΣΕΠΟΧ επισημαίνει την ανάγκη να δοθεί έμφαση
στα προγράμματα του Γ’ ΚΠΣ (που λήγουν οριστικά σε ένα μήνα), όπως τα ρυθμιστικά σχέδια και
ζητά την εισαγωγή στο εθνικό συμβούλιο χωροταξίας μιας νέας αναμορφωμένης πρότασης για το
ρυθμιστικό της Αθήνας.
(Η Καθημερινή 18/11/2009)
ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ ΕΥΡΩΠΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ Η
ΕΛΛΑΔΑ
Κόλαφος υπήρξε η ετήσια έκθεση για το 2009 της
μη κυβερνητικής οργάνωσης κατά της διαφθοράς
Διεθνής Διαφάνεια (ΔΔ) όσον αφορά τη διαφθορά
του δημόσιου τομέα σε πολλές χώρες, δυστυχώς
και στην Ελλάδα, η οποία μάλιστα αναδεικνύεται
«πρωταθλήτρια Ευρώπης» σε αυτό το θλιβερό
«αγώνισμα». Σε μια λίστα 180 κρατών η Ελλάδα
κατρακύλησε κατά 14 θέσεις, πέφτοντας από την
57η (στη λίστα του 2008) στην 71η θέση. Και μάλιστα τη μοιράζεται λόγω ισοβαθμίας με άλλες
τρεις χώρες των Βαλκανίων: τη Βουλγαρία, τη
Ρουμανία και την πΓΔΜ.
(Το Βήμα 18/11/2009)
ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΑΝ 5 ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΚΤΙΡΙΑ ΓΙΑ ΝΑ
ΧΤΙΣΟΥΝ «ΠΡΑΣΙΝΟ» ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΙΣ ΣΥΚΙΕΣ
Στην κατεδάφιση πέντε παράνομων κτισμάτων, μεταξύ των οδών Βορείου Ηπείρου και Καραϊσκάκη,
στη συνοικία της Εθνικής Αντίστασης, προχώρησε
ο δήμος Συκεών. Στο χώρο που απελευθερώθηκε
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η δημοτική αρχή προγραμματίζει να ανεγείρει το
νέο 8ο δημοτικό σχολείο. […] Το χαρακτηρισμό
και τη δέσμευση του συγκεκριμένου οικοπέδου
για την κατασκευή δημοτικού σχολείου εισηγήθηκε ο δήμαρχος Συκεών στις 12 Δεκεμβρίου 1996.
[…] Σύμφωνα με το δήμο, το έργο δημοπρατήθηκε
και σύντομα αρχίζουν οι εργασίες κατασκευής,
ενώ το κτίριο έχει μελετηθεί βάσει της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής και θα είναι ένα “πράσινο”
σχολείο, με μικρή κατανάλωση ενέργειας και με
περιβαλλοντικό σχεδιασμό και ευαισθησία.
(Μακεδονία 17/11/2009)

οποίας οι επιστήμονες του Γαλλικού Ερευνητικού
Ινστιτούτου για την Εξερεύνηση της Θάλασσας
(IFREMER) θα αναζητήσουν την πιθανή έκλυση
φυσαλίδων, κυρίως μεθανίου, στον πυθμένα της
θάλασσας. Η διαδικασία αυτή προβλέπει ότι το
ρομπότ θα κινείται σε βάθος περίπου 1.200 μέτρων και ουσιαστικά είναι ένα είδος εξελιγμένου
σόναρ, όπως αυτό που χρησιμοποιείται για τον
εντοπισμό μεγάλων κοπαδιών ψαριών. Ο Γάλλος
γεωφυσικός Λουί Ζελί του IFREMER στηρίζει την
έρευνά του στη λογική ότι «γνωρίζουμε ότι μετά
τους σεισμούς υπάρχουν σημαντικές εκπομπές
αερίων. Αυτό που θέλουμε να μάθουμε είναι αν
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ «ΠΡΑΣΙΝΑ» ΟΛΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ αυτές οι εκπομπές συμβαίνουν και πριν από τους
ΚΤΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΕ ΑΠΟ ΤΟ 2018
σεισμούς, ή αν υπάρχουν διακυμάνσεις στις εκλύΟλοκληρώθηκαν οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των σεις αερίων πριν από τους σεισμούς, κάτι που θα
εκπροσώπων των 27 χωρών- μελών της Ευρωπα- δρούσε σαν σήμα έγκαιρης προειδοποίησης», το
ϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου οποίο, αν πραγματικά συμβαίνει, θα δώσει ξανά
σχετικά με την ενεργειακή απόδοση των δημόσι- κίνητρο σε αυτούς που πιστεύουν ότι υπάρχει η
ων και μη κτιρίων. Μετά τις συζητήσεις, αποφα- δυνατότητα πρόβλεψης σεισμών.
σίστηκε όλα τα δημόσια κτίρια να καταναλώνουν (Απογευματινή 17/11/2009)
από το 2018 σχεδόν μηδενική ενέργεια ενώ ο ίδιος όρος θα ισχύσει και σε όλα τα κτίρια τα οποία «ΚΑΤΕΔΑΦΙΖΕΤΑΙ» Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ
θα κατασκευαστούν μετά το 2020, «είτε πρόκει- ΣΕ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ- Β. ΑΙΓΑΙΟ
ται για σπίτια, εργασιακούς χώρους και γραφεία, Την πρωτιά σε μείωση της επιφάνειας και του
σχολεία, κλπ», όπως ανέφερε η Anette Persson, όγκου της συνολικής οικοδομικής δραστηριότηη εκπρόσωπος της Σουηδίας κατά τις διαπραγ- τας, δημόσιας και ιδιωτικής, κατέχουν η Κεντριματεύσεις. Η νέα αυτή πολιτική της Ευρωπαϊκής κή Μακεδονία και τα νησιά του Βόρειου Αιγαίου
Ένωσης αναμένεται να μειώσει σημαντικά τα έξο- σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της ΕΣΥΕ. Στην
δα της ΕΕ για την εισαγωγή ενέργειας, κάτι που Κεντρική Μακεδονία εκδόθηκαν 4.782 οικοδοκοστίζει δεκάδες δισ. ευρώ ετησίως. Η συμφωνία μικές άδειες από την πολεοδομία για την περίαυτή θα εγκριθεί και επίσημα τις επόμενες εβδο- οδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2009 έναντι 5.840
μάδες.
την αντίστοιχη περίοδο του 2008. Παρατηρήθη(Αγγελιοφόρος 17/11/2009)
κε δηλαδή μείωση κατά 18,1% στον αριθμό των
οικοδομικών αδειών, κατά 36% στην επιφάνεια
ΑΠΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ ΤΑ ΜΙΝΙ ΜΠΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩ και 39,3% στον όγκο. Στα νησιά του Βορείου ΑιΠΟΛΗ
γαίου καταγράφηκε μείωση 17,8% στον αριθμό
Η αστική συγκοινωνία της Άνω Πόλης, που επρό- των οικοδομικών αδειών, 42,7% στην επιφάνεια
κειτο να ξεκινήσει στο τέλος Οκτωβρίου, θα λει- και 47,8% στον όγκο. Δυσοίωνες είναι οι προβλέτουργήσει τελικά από την 1η Δεκεμβρίου, όπως ψεις για το σύνολο της χώρας, καθώς το μέγεθος
αποφασίστηκε σε χθεσινή ευρεία σύσκεψη που της οικοδομικής δραστηριότητας, μετρούμενο με
έγινε στα γραφεία του Συμβουλίου Αστικών Συ- βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, ανήλγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΣΑΣΘ). Η αναβολή θε σε 36.975 άδειες, που αντιστοιχούν σε 8.507,0
αυτή αποδόθηκε στην καθυστέρηση της ταξινό- m2 επιφάνειας και 32.332,5 m3 όγκου, έναντι
μησης των ειδικών οχημάτων που προμηθεύτηκε 43.865 οικοδομικών αδειών την αντίστοιχη πεο ΟΑΣΘ και στις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που ρίοδο του 2008, που αντιστοιχούσαν σε 11.538,6
πρέπει να γίνουν ώστε να διευκολύνεται η κίνη- m2 επιφάνειας και 44.811,6 m3 όγκου. Δηλαδή
ση των μικρών λεωφορείων στα στενά της Άνω στην περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2009 καταΠόλης και ο ορισμός των στάσεων […]Τα τρία μίνι γράφηκε μείωση 15,7% στον αριθμό των οικοδομπας που θα δρομολογηθούν έχουν μήκος έξι μέ- μικών αδειών, 26,3% στην επιφάνεια και 27,8%
τρα και χωρητικότητα 14 θέσεις. Η διαδρομή που στον όγκο. Το ποσοστό συμμετοχής της δημόσιας
θα ακολουθούν θα έχει μήκος 6 χλμ. και θα είναι οικοδομικής δραστηριότητας στο συνολικό οικοκυκλική. Η αφετηρία και το τέρμα ορίστηκαν στην δομικό όγκο για την ανωτέρω περίοδο του 2009
πλατεία Μουσχουντή και το δρομολόγιο είναι: Σα- είναι 4,3%.
χτούρη, Παπαδοπούλου, Ρακτιβάν, Ολυμπιάδος, (Μακεδονία 16/11/2009)
Πολιορκητού, πλατεία Τσιτσάνη, Αργοναυτών,
Δωδώνης, Πολιορκητού, Πηλέως, πλατεία Τερψι- ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΤΗΚΑΝ ΣΕ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΟΙ ΑΠΟΡΕΣ
θέας, Ελευσίνος, Θεοφίλου, Αγίας Σοφίας, Ολυ- ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
μπιάδος, Αθηνάς, Αποστόλου Παύλου, πλατεία
Καλλιθέας, Ανδοκίδου, Ηροδότου, Αμφιτρύωνος,
Μωρεάς, Αθηνάς, Αποστόλου Παύλου, Ολυμπιάδος, πλατεία Μουσχουντή. Εγκρίθηκαν 17 στάσεις.
(Μακεδονία 17/11/2009)
ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟ ΡΟΜΠΟΤ ΓΙΑ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΣΕΙΣΜΩΝ
Ένα τελευταίας τεχνολογίας ρομπότ τέθηκε στις
υπηρεσίες των επιστημόνων, σε μια ακόμη προ- Φωτογραφία από το site της εφημερίδας
σπάθεια πρόβλεψης σεισμών. Το υποθαλάσσιο «Αγγελιοφόρος»
ρομπότ φέρει το όνομα «BOB» και επιχειρεί Ζωή από... δεύτερο χέρι ζουν, κυριολεκτικά,
στα σκοτεινά νερά της θάλασσας του Μαρμαρά, εκατοντάδες οικογένειες της Θεσσαλονίκης, οι
ζητώντας τυχόν ενδείξεις ότι το επίφοβο ρήγ- οποίες βρίσκονται στα όρια της φτώχειας και
μα της Βόρειας Ανατολίας μπορεί στο μέλλον να
δώσει ένα μεγάλο σεισμό, που θα απειλήσει την
Κωνσταντινούπολη. Η επιχείρηση αυτή θα διαρκέσει σχεδόν ένα μήνα, κατά τη διάρκεια της

καταφεύγουν στις «τράπεζες αγάπης» ορισμένων δήμων, προκειμένου να καλύψουν ακόμη και
στοιχειώδεις ανάγκες, όπως το φαγητό και τα είδη
ένδυσης και υπόδησης […] Ενας χρόνος γεμάτος
ανεργία και πλήθος οικονομικών προβλημάτων
ήταν αρκετός για να διπλασιαστεί ο αριθμός των
ανθρώπων που ζουν στα όρια της φτώχειας στο
δήμο Θεσσαλονίκης. Η πρότυπη καταγραφή που
έχουν ξεκινήσει οι κοινωνικές υπηρεσίες του δήμου μετρά ήδη περισσότερες από 500 οικογένειες
οι οποίες αντιμετωπίζουν προβλήματα καθημερινής διαβίωσης.
(Αγγελιοφόρος 18/11/2009)
ΦΑΡΑΩ ΣΤΟΝ …ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟ

Φωτογραφία από το site της εφημερίδας
«Αγγελιοφόρος»
Ήταν άραγε και οι αρχαίοι Αιγύπτιοι πριν 3.500
χρόνια, θύματα του φαστ φουντ, των λιπαρών
φαγητών, της υψηλής χοληστερίνης, του άγχους
και του... καθισιού –όπως συμβαίνει με τους σημερινούς ανθρώπους, ειδικά στη Δύση– ή μήπως
άλλοι είναι οι λόγοι που, όπως διαπίστωσαν τώρα
επιστήμονες, οι μούμιες τους φέρουν μέχρι σήμερα σαφείς ενδείξεις αρτηριοσκλήρυνσης και ορισμένοι θάνατοί τους πιθανώς προήλθαν από πρόβλημα καρδιάς; Μπορεί οι Φαραώ να θεωρούνταν
και να λατρεύονταν από τους υπηκόους τους ως
θεοί και οι αυλικοί τους να λογίζονταν περίπου ως
ημίθεοι, όμως οι καρδιές τους ήταν απολύτως…
ανθρώπινες. Αιγύπτιοι και Αμερικανοί ερευνητές
διεξήγαγαν έρευνες σε 22 μούμιες (που χρονολογούνται από το 1981 π.Χ. έως το 334 μ.Χ.) και
οι οποίες βρίσκονται στο Εθνικό Μουσείο του
Καΐρου. Διαπίστωσαν σε τρεις από αυτές σαφείς
ενδείξεις για σκλήρυνση των αρτηριών τους και
σε άλλες τρεις στοιχεία για πιθανή καρδιοπάθεια,
κάτι που σημαίνει, όπως τονίζουν, ότι οι γνωστοί
«σύγχρονοι» παράγοντες κινδύνου για την εκδήλωση καρδιοπαθειών ίσως είναι πολύ πιο αρχαίοι
από ότι φαντάζονταν ως τώρα οι γιατροί. Η έρευνα, που βασίστηκε σε τομογραφίες και ακτίνες
«Χ», έγινε από ερευνητές του Πανεπιστημίου της
Καλιφόρνιας, του Καρδιολογικού Νοσοκομείου
του Ουισκόνσιν, του Μεσο-Αμερικανικού Καρδιολογικού Ινστιτούτου και της Ιατρικής Σχολής Αλ
Αζάρ του Καϊρου. Όλες οι μούμιες, ανδρών και
γυναικών, προέρχονταν από άτομα της ανώτερης
κοινωνικοοικονομικής τάξης, που υπηρετούσαν
στην αυλή του Φαραώ ή ανήκαν στο ιερατείο και
θα είχαν μια πλούσια διατροφή (οι φτωχοί δεν
είχαν την τύχη -ή ατυχία-να μουμιοποιούνται). Η
πιο αρχαία μούμια που διαγνώστηκε με αρτηριοσκλήρυνση, είναι η «Κυρία Ρατζ», και ανήκει σε
μια γυναίκα που έζησε γύρω στο 1530 π.Χ. και η
οποία υπήρξε νταντά της βασίλισσας Νεφερτίτης.
(Αγγελιοφόρος 18/11/2009)
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ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ
ΠΑΡΑΤΑΞΙΑΚΑ
n ΣΑΘ: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΝΕΟΥ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ
ΣΧΗΜΑΤΟΣ
Προς την Υφυπουργό Εσωτερικών κα Θ. Τζάκρη:
«Αξιότιμη κα. Υφυπουργέ, Το Δ.Σ. του Συλλόγου
Αρχιτεκτόνων Θεσσαλονίκης σας συγχαίρει για
την ανάληψη των καθηκόντων σας και εύχεται
καλή επιτυχία στο έργο σας.
Η συνεργασία του Σ.Α.Θ. με το ΥΜΑΘ και τους αντίστοιχους υπουργούς ήταν μακρόχρονη, στα πλαίσια
των αρμοδιοτήτων του ΥΜΑΘ που άπτονται του
επαγγέλματος και του γνωστικού αντικειμένου των
μελών μας.(έγγραφα 1156/5-11-2008 και 1138/119-2008 του ΣΑΘ προς τον Υπουργό ΜΑ.Θ.)
Το πρόσφατο Π.Δ. 185/6-10-09 ΦΕΚ Α, το οποίο
μετατρέπει το ΥΜΑΘ σε Γ. Γραμματεία δεν αποσαφηνίζει το ζήτημα των αρμοδιοτήτων του νέου οργανωτικού σχήματος, ειδικότερα σε θέματα που
αφορούν τον ΣΑΘ, όπως π.χ.
- τις αρμοδιότητες που μεταβιβάστηκαν στο ΥΜΑΘ
από το (πρώην) ΥΠΕΧΩΔΕ
- τη νομοθετική δυνατότητα του ΥΜΑΘ να χαρακτηρίζει αρχιτεκτονικά και πολεοδομικά τόπους,
οικισμούς, σύνολα κτιρίων ή μεμονωμένα κτίρια
και να τα εντάσσει σε αντίστοιχους βαθμούς προστασίας ή να τα αποχαρακτηρίζει
- τη δυνατότητα να θεσπίζει όρους δόμησης σε
ορισμένες περιπτώσεις
- την εισήγηση-παρέμβαση-απόφαση σε ζητήματα κατεδαφίσεων ή νέων αρχιτεκτονικών προτάσεων στα κηρυγμένα διατηρητέα από το ΥΜΑΘ
κτίρια ή στα γειτνιάζοντα με αυτά
Η εμπλοκή του ΥΜΑΘ στο γνωστικό πεδίο των
αρχιτεκτόνων και γενικότερα των μηχανικών είναι έντονη, ιδιαίτερα μετά τη δημιουργία τεχνικής
υπηρεσίας, την πιστοποίησή του και τη δυνατότητα να διαχειρίζεται κονδύλια για υποδομές και
διαφόρων ειδών έργα. Εξίσου έντονη είναι και στο
επαγγελματικό πεδίο με την έννοια της καθημερινής λειτουργίας των υπηρεσιών του.
Κα υφυπουργέ όπως αντιλαμβάνεστε το (πρώην)
ΥΜΑΘ είχε ουσιαστικό ρόλο χάραξης πολιτικής
και διαχείρισης του περιβάλλοντος (αδόμητου,
δομημένου, ιστορικού κ.λ.π.).
Τα τελευταία χρόνια η κοινότητα των μηχανικών
δια των συντεταγμένων οργάνων της(ΤΕΕ-ΤΚΜ,
Σ.Α.Θ. κ.λ.π.) επιζητούσε τον επαναπροσδιορισμό
του ρόλου και την αποσαφήνιση των αρμοδιοτήτων
μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων και υπηρεσιών, αλλά και την επαναδιατύπωση της αντίστοιχης
νομοθεσίας, με στόχο την απλοποίηση των διαδικασιών και την άρση των επικαλύψεων.
Κατανοείτε ασφαλώς ότι η υπαγωγή της Γ. Γραμματείας Μακεδονίας-Θράκης στο υπουργείο
Εσωτερικών δημιουργεί ερωτηματικά για το αν
είναι δόκιμο και το συγκεκριμένο υπουργείο να
αποκτήσει τέτοιου είδους αρμοδιότητες ή αν θα
πρέπει οι συγκεκριμένες υπηρεσίες να αποτελέσουν τμήμα του υπουργείου Περιβάλλοντος ή του
υπουργείου Υποδομών.
Περιμένοντας την αποσαφήνιση του Π.Δ. 185/09,
ευελπιστούμε στη συνέχιση της συνεργασίας του
Σ.Α.Θ. με εσάς και την Γ. Γραμματεία Μακεδονίας-Θράκης και παρακαλούμε ως Δ.Σ. να καθορίσετε μία συνάντηση ώστε να συζητηθούν θέματα
κοινού ενδιαφέροντος».

n ΣΜ-ΗΒΕ: ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΑΘ
Ο Σύλλογος Μηχανολόγων - Ηλεκτρολόγων Βορείου Ελλάδος (ΣΜΗΒΕ) στα πλαίσια υλοποίησης
του προγραμματισμού του για παρεμβάσεις σε
χώρους που αφορούν την επαγγελματική – επιστημονική ενασχόληση των μελών του, πραγματοποίησε συνάντηση σχετική με τα θέματα της
Δ/νσης Ανάπτυξης Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης
Θεσσαλονίκης (ΝΑΘ). Στη συνάντηση παραβρέθηκαν εκ μέρους της Δ/νσης Ανάπτυξης η Αντινομάρχης κ. Τζάκη και εκ μέρους του Συλλόγου
ο Πρόεδρος κ. Κολότσιος, η Ταμίας κα Ταυρίδου,
και το μέλος της Επιτροπής Ελευθέρων Επαγγελματιών κ. Δημητρίου.
Σε συνέχεια της θεματολογίας της προηγούμενης
συνάντησης, τα θέματα που τέθηκαν προς συζήτηση ήταν τα ακόλουθα:
- Στελέχωση της Δ/νσης σε όλους τους τομείς της.
- Διαχείριση προτεραιοτήτων (βάσει Πρωτοκόλλου) και χρόνοι διεκπεραίωσης υποθέσεων με
ιδιαίτερη έμφαση στα απαλλακτικά.
- Συνθήκες εξυπηρέτησης συναδέλφων.
- Εργαζόμενοι στη Υπηρεσία με πρόγραμμα
Stage.
Κατά τη συζήτηση κατατέθηκαν προτάσεις – επισημάνσεις από το Σύλλογο και δόθηκαν απαντήσεις από τη Δ/νση. Οι διαπιστώσεις είναι οι εξής:
- Η στελέχωση της Δ/νσης σ’ όλους τους τομείς
(Διοικητικό, Επιστημονικό προσωπικό) και με τα
δεδομένα αφενός μεν της πρόσληψης μέσω διαδικασίας ΑΣΕΠ πέντε (5) Μηχανικών και αφετέρου της μείωσης του αριθμού των διακινούμενων
φακέλων, κρίνεται σήμερα σχετικά επαρκής.
- Υπήρξε ξανά διαβεβαίωση ότι η διαχείριση του
πρωτοκόλλου των υποθέσεων γίνεται κατά συγκεκριμένη προτεραιότητα με έμφαση σε επείγουσες
περιπτώσεις (κλείσιμο επιχειρήσεων, χρηματοδοτήσεις).
- Όσον αφορά στα απαλλακτικά ίδρυσης και λειτουργίας δόθηκε από το Σύλλογο ιδιαίτερη έμφαση και με συγκεκριμένες προτάσεις για τη μείωση
των χρόνων, βάσει προγραμματισμού αυτοψιών,
συνεργασίας των τμημάτων της Δ/νσης και διενέργεια αυτών κατά περιοχή και αρμόδιο υπάλληλο, καθώς και πρόταση για δειγματοληπτικό
έλεγχο.
- Η πολεοδομία της Δ/νσης Ανάπτυξης ΝΑΘ αντιμετωπίζει κάποια προβλήματα στους χρόνους
διεκπεραίωσης, που δεν αφορούν τον έλεγχο μελετών Η-Μ εγκαταστάσεων και η κ. Αντινομάρχης
δεσμεύτηκε ότι θα συνεχίσει τις ενέργειες της
προς την κατεύθυνση βελτίωσης αυτών.
- Για το θέμα της επικείμενης, όπως έχει ανακοινωθεί, διακοπής των συμβάσεων εργαζομένων
με προγράμματα Stage, εκφράστηκε η πλήρης
αντίθεση του Συλλόγου, με τη βεβαιότητα ότι κάτι
τέτοιο θα δημιουργήσει πολύ μεγάλο πρόβλημα
στη λειτουργία της Υπηρεσίας, καθόσον οι εργαζόμενοι αυτοί δε λειτουργούν ως εκπαιδευόμενοι
αλλά καλύπτουν ουσιαστικές ανάγκες στις θέσεις
που είναι τοποθετημένοι.
Ο ΣΜΗΒΕ συνεχίζοντας ουσιαστικά τις παρεμβάσεις του δεσμεύεται να παρακολουθεί στενά
τα ζητήματα της Δ/νσης σε συνεννόηση με την
κ. Αντινομάρχη και να προωθεί τα ζητήματα που
αφορούν την καλή λειτουργία.
Επίσης, στα πλαίσια της τεκμηρίωσης και διευκρίνησης των προβλημάτων καλεί ξανά τα μέλη
του να αποστείλουν άμεσα, ηλεκτρονικά ή μη στο
Σύλλογο παρατηρήσεις και περιπτώσεις που τους
αφορούν, σχετικές με την εν λόγω Δ/νση, προκειμένου, αφού αξιολογηθούν, να προωθηθούν (με
διαφύλαξη προσωπικών δεδομένων) προς όλα τα
κλιμάκια της πολιτικής και διοικητικής ηγεσίας
της Δ/νσης Ανάπτυξης.
n ΣΜ-ΗΒΕ: ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ο Σύλλογος Μηχανολόγων - Ηλεκτρολόγων Βορείου Ελλάδος στο πλαίσιο του προγραμματισμού του
Διοικητικού του Συμβουλίου, σχετικά με συναντήσεις σε υπηρεσίες, που αφορούν το επαγγελματικό ενδιαφέρον των μελών του, πραγματοποίησε
επίσκεψη στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης στις 11 Νοεμβρίου 2009. Στη συνάντηση

παραβρέθηκαν εκ μέρους της Πυροσβεστικής ο
Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας κ. Κεσαπίδης, ο Διοικητής Νομού Θεσσαλονίκης κ. Μπάκας και ο Αξιωματικός της Π.Υ. κ. Σιμογιάννης. Εκ
μέρους του Συλλόγου παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος
κ. Κολότσιος, το μέλος ΔΣ κ. Σίσκος και εκ μέρους της Επιτροπής Ελευθέρων Επαγγελματιών
ο κ. Δημητρίου. Οι εκπρόσωποι του Συλλόγου
μας κατέθεσαν τις πάγιες θέσεις του ΣΜΗΒΕ επί
συγκεκριμένων θεμάτων που αφορούν τον κλάδο
και έθεσαν θέματα, που αφορούν την προληπτική
πυροπροστασία ζητώντας ενημέρωση επί αυτών:
1) Λειτουργία γραφείου Π.Υ. Σίνδου.
2) Υπεύθυνες δηλώσεις Μηχανικών (ΠΔ 13).
3) Επάρκεια προσωπικού ελέγχου μελετών και
διενέργειας αυτοψιών.
4) Οργανική δύναμη τμήματος και στελέχωση αυτού με αρμόδιους τεχνικούς επιστήμονες Μηχανολόγους – Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς.
5) Εφαρμογή και τήρηση ισχύουσας νομοθεσίας
δικαιωμάτων.
6) Νέα υλικά κατάσβεσης σε συστήματα τοπικής
εφαρμογής – Νομοθεσία.
Οι εκπρόσωποι της Πυροσβεστικής δεν παρουσίασαν νεότερο επί του θέματος λειτουργίας του
γραφείου της Σίνδου, για την οποία ο ΣΜΗΒΕ έχει
εκφράσει την πλήρη αντίθεσή του εξ αρχής. Κοινή διαπίστωση ήταν ότι η οργανική δύναμη που
διαθέτει σήμερα το Τμήμα σε σχέση με τον όγκο
εργασίας είναι κατά μέσο όρο επαρκής. Δόθηκε
όμως έμφαση σε περιπτώσεις που δημιουργούνται προβλήματα καθυστερήσεων εξαιτίας επιμονής των ελεγκτών σε μη σημαντικά θέματα και
συζητήθηκε η περίπτωση μείωσης των διαδικασιών, με στόχο την ελαχιστοποίηση των χρόνων.
Τονίστηκε, επίσης, η άποψη του Συλλόγου για
εφαρμογή της νομοθεσίας, χωρίς υπερβάσεις στα
προβλεπόμενα για υποβολή δικαιολογητικά.
Όσον αφορά στα συστήματα τοπικής εφαρμογής,
έγινε εκτεταμένη συζήτηση για τις περιπτώσεις
υποχρέωσης εγκατάστασής τους, καθώς επίσης
για αλλαγές στο υλικό κατάσβεσης (αντί ξηράς
σκόνης), που εδώ και λίγο καιρό εφαρμόζεται.
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε πνεύμα εποικοδομητικής συνεργασίας και δηλώθηκε από
όλους ότι οι προσπάθειες είναι κοινές στην κατεύθυνση της καλύτερης δυνατής εξυπηρέτησης
των πολιτών.
Τέλος, συμφωνήθηκε να υπάρχουν τακτικές συναντήσεις για την από κοινού επεξεργασία των
θεμάτων.
n ΣΜ-ΗΒΕ: ΣΥΛΛΗΠΗΤΗΡΙΑ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Μηχανολόγων - Ηλεκτρολόγων Βορείου Ελλάδος
(ΣΜΗΒΕ) εκφράζει τα συλλυπητήρια του για την
πρόσφατη απώλεια του πατέρα του συναδέλφου
και Γενικού Γραμματέα του Συλλόγου Γεώργιου
Τρασανίδη.
n ΣΜ-ΗΒΕ: ΗΜΕΡΙΔΑ «ΘΕΜΕΛΙΑΚΕΣ ΓΕΙΩΣΕΙΣ»
Ο Σύλλογος Μηχανολόγων - Ηλεκτρολόγων Βορείου Ελλάδος (ΣΜ-ΗΒΕ) στο πλαίσιο των επιστημονικών και επαγγελματικών ενδιαφερόντων
των μελών του διοργάνωσε ημερίδα με θέμα:
«Θεμελιακές Γειώσεις». Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 23 Μαΐου 2009 στο Αμφιθέατρο «Π. Παναγιωτόπουλος» της Πολυτεχνικής
Σχολής του ΑΠΘ. Κύριο χαρακτηριστικό της εν
λόγω ημερίδας ήταν η μεγάλη προσέλευση μελών
του Συλλόγου αλλά και άλλων ενδιαφερομένων
για το αντικείμενο της ημερίδας τεχνικών.
Η ημερίδα διοργανώθηκε από το Σύλλογο με
συνδιοργανωτή τη ΔΕΗ Α.Ε. και με τη συμμετοχή
του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ.
Επίσης, υποστηρίχτηκε με οικονομικές χορηγίες,
με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ Α.Ε. και χορηγούς τις
εταιρίες ΕΛΕΜΚΟ ΑΕΒΕ, Hager Hellas ΑΕΒΕ, το
Σύνδεσμο Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Ν. Θεσσαλονίκης και το Συνεταιρισμό Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Βορείου Ελλάδος. Χορηγοί επικοινωνίας ήταν η εφημερίδα «Μακεδονία», o ραδιοφωνικός σταθμός FM100, η Δημοτική Τηλεόραση
TV100 και το περιοδικό «Τεχνικά».

Το πρόγραμμα της ημερίδας είχε ως εξής:
• Εισήγηση Τμ. Ηλεκ/γων Μηχανικών & Μηχ.
Η/Υ Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ: Χαράλαμπος
Δημουλιάς – Ηλεκ/γος Μηχανικός, Λέκτορας Τμ.
Ηλεκ/γων Μηχανικών & Μηχ. Η/Υ Πολυτεχνικής
Σχολής ΑΠΘ
«Θεμελιακές Γειώσεις: Προστασία από Τάσεις
επαφής»
• Εισήγηση ΣΜΗΒΕ:
Γεώργιος Τρασανίδης - Ηλεκ/γος Μηχανικός, Γ.
Γ. ΣΜΗΒΕ
«Θεμελιακές Γειώσεις: Νομοθετικό & Κανονιστικό πλαίσιο»
• Εισηγήσεις ΔΕΗ:
Νικόλαος Τακόλας - Μηχ/γος-Ηλεκ/γος Μηχανικός, Τομεάρχης Τεχνικών Εργασιών Δικτύων
ΔΕΗ Περιφ. Μακ.- Θράκης
Ευάγγελος Μπουτσιάδης - Ηλεκ/γος Μηχανικός,
Τομεάρχης Δικτύου Περιοχής Καστοριάς
1. «Συνεργασία γειώσεων καταναλωτών - ΔΕΗ»
2. «Κανονιστικά Θέματα μεταξύ ΔΕΗ – Κατασκευαστών»
Μετά το τέλος των εισηγήσεων ακολούθησε πλούσιος διάλογος με πολύ ενδιαφέρουσες και επί της
ουσίας του θέματος ερωτήσεις από τους παρευρισκόμενους προς τους εισηγητές και αντίστοιχες
τεκμηριωμένες απαντήσεις.
Ο Σύλλογος Μηχανολόγων - Ηλεκτρολόγων Βορείου Ελλάδος θεωρεί ως ιδιαίτερα σημαντικό το
θέμα της εφαρμογής των Θεμελιακών Γειώσεων,
όπως και οποιασδήποτε άλλης εφαρμογής που
έχει σχέση πρώτιστα με την ασφάλεια και την
ποιότητα ζωής των καταναλωτών, καθώς και με
την ποιότητα, γενικά, και την ασφάλεια των εγκαταστάσεων.
Ο ΣΜΗΒΕ δεσμεύεται να συνεχίσει με ανάλογες
ενέργειες και δράσεις προς την κατεύθυνση αυτή.
Εξ άλλου, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, θα ακολουθήσουν τουλάχιστον τρείς ακόμη ημερίδες με
το ίδιο περιεχόμενο σε πόλεις της Μακεδονίας
και Θράκης, σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό,
αλλά πολύ πιθανόν και περισσότερες, διότι έχει

εκδηλωθεί πολύ έντονο ενδιαφέρον από όλο το
χώρο της Β. Ελλάδας και όχι μόνο.
Επίσης, ευχαριστεί θερμά όλους τους παρευρισκόμενους και όσους συμμετείχαν στη διοργάνωση για τον ιδιαίτερο τόνο που έδωσαν με τη μεγάλη
τους προσέλευση και ενδιαφέρον και ενημερώνει
ότι οι εισηγήσεις της ημερίδας έχουν αναρτηθεί
στην ιστοσελίδα του Συλλόγου.
n ΣΜΕΔΕΚΕΜ: ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ
Προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής κ. Τίνα Μπιρμπίλη:
«Αξιότιμη κ. Υπουργέ, στο άρθρο 4 παρ. 2 του
Σχεδίου Νόμου για την προστασία των δασών και
των δασικών εκτάσεων, που επλήγησαν από τις
πυρκαγιές του Αυγούστου 2009, που αναρτήθηκε
στο διαδίκτυο από το Υπουργείο σας για δημόσια
διαβούλευση, ορίζεται ότι «Οι μελέτες κτηματογράφησης και εκπόνησης δασικών χαρτών για
τις ως άνω περιοχές ανατίθενται σύμφωνα με το
άρθρο 10 του ν. 32316/2005».
Το άρθρο 10 του ν. 3316/2005 αναφέρεται σε διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων μελετών ή παροχής υπηρεσιών με διαπραγματεύσεις, με ή δημοσίευση προκήρυξης.
1. Η παρ. 1 του άρθρου 10 αναφέρεται σε περίπτωση, κατά την οποία έχει προηγηθεί ανοικτός
διαγωνισμός, ο οποίος απέβη άγονος, εξαιτίας
υποβολης «μη κανονικών ή απαράδεκτων» προσφορών. Είναι προφανές ότι δε συντρέχει ο λόγος
αυτός στην περίπτωση, που αναφέρεται το άρθρο
4 παρ. 2 του νομοσχεδίου.
2. Η παρ. 2 του άρθρου 10 επιτρέπει τη χρήση της
διαδικασίας με διαπραγμάτευση, χωρίς δημοσίευση σχετικής προκήρυξης, σε συγκεκριμένες
περιπτώσεις, που αναφέρονται ρητά. Καμία από
τις περιπτώσεις αυτές δε συντρέχει για τις μελέτες, που αναφέρονται στο άρθρο 4 παρ. 2 του
νομοσχεδίου του Υπουργείου σας.
Υποθέτοντας ότι ο συντάκτης του νομοσχεδί-

ου θεωρεί ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις
του εδαφίου γ της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν.
3316/2005, σας υπενθυμίζουμε ότι η παρέκκλιση αυτή από τις νόμιμες διαδικασίες ανάθεσης
συμβάσεων, που επιτρέπει ο νόμος, αφορά σε
εξαιρετικές και κατεπείγουσες περιπτώσεις,
που δεν επιτρέπουν την τήρηση των προθεσμιών
των διαδικασιών ανάθεσης και, επιπλέον, εφαρμόζεται όταν «η έλλειψη επαρκούς χρόνου που
συνιστά την κατεπείγουσα ανάγκη», δεν οφείλεται σε γεγονότα για τα οποία έχει ευθύνη η Αναθέτουσα Αρχή».
Στην προκειμένη περίπτωση, οι υπό ανάθεση μελέτες, έπρεπε να έχουν προ καιρού προγραμματιστεί και ανατεθεί και όχι εξαιτίας των πυρκαγιών,
οι οποίες συνέβησαν προ τριμήνου.
Εξάλλου, η χρονική διάρκεια των αναγκαίων διαδικασιών διαβούλευσης, οριστικοποίησης, συζήτησης στη Βουλή, ψήφισης και δημοσίευσης του
νομοσχεδίου, καταρρίπτει κάθε επιχείρημα περί
κατείγουσας ανάγκης. Συνεπώς, αν οι διαδικασίες ανάθεσης, σύμφωνα με τον ν. 3316/2005 ξεκινήσουν σήμερα, θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τη
θεσμοθέτηση του νόμου, που προωθείται από το
Υπουργείο σας.
Τέλος, σας εφιστούμε την προσοχή στο γεγονός
ότι η διαδικασία ανάθεσης, που προβλέπει το νομοσχέδιο, αντίκειται στην ευρωπαϊκή νομοθεσία
και μπορεί να προκύψουν προβλήματα στην πορεία, ειδικά αν το κόστος των μελετών υπερβαίνει
το όριο υποχρεωτικής δημοσίευσης των διακηρύξεων συμβάσεων στην επίσημη εφημερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Μετά τα παραπάνω, παρακαλούμε να αφαιρεθεί από το προς ψήφιση νομοσχέδιο η διάταξη
περί απευθείας ανάθεσης των μελετών κτηματογράφησης και σύνταξης δασικών χαρτών, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, και να
ακολουθηθούν οι νόμιμες διαδικασίες, ώστε οι
αναθέσεις να γίνουν με διαφάνεια και αξιοκρατία, όπως προβλέπει η εθνική και η ευρωπαϊκή
νομοθεσία. n

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Με την ευκαιρία της έκδοσης του νέου βιβλίου του,
«ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ από Οπλισμένο Σκυρόδεμα»,
ο Απόστολος Κωνσταντινίδης με τους Συνεργάτες του,
σας προσκαλούν στην τεχνική ημερίδα με τίτλο:

“ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ

Η τέχνη της Κατασκευής και η Μελέτη Εφαρμογής”
Oμιλητής: Απόστολος Κωνσταντινίδης.

Το πρόγραμμα της ημερίδας:
17:00 - 17:30 Προσέλευση, παραλαβή ενημερωτικού
υλικού.
17:30 - 18:00 Η Αρχιτεκτονική Μελέτη, ο Σκελετός και
η Στατική μελέτη ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΩΝ
ΚΤΙΡΙΩΝ.
18:00 – 18:30 Προδιαγραφές Αντισεισμικής Όπλισης.
18:30 – 19:00 Διάλλειμα, καφές.
19:00 – 19:30 Το κατασκευαστικό λογισμικό PANOPLIA
που συνοδεύει το βιβλίο και η Μελέτη
Εφαρμογής.
19:30 – 20:00 Παράδειγμα πραγματικής κατασκευής.
20:00 – 20:30 Συζήτηση.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
τηλέφωνο: 210 75 69 600
email: info@pi.gr

ΘΕΣΑΛΟΝΙΚΗ
Δευτέρα 14.12.2009
από 5:00μ.μ. έως 8:30μ.μ.
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ PALACE,
αίθουσα ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΙΙ,

Η ημερίδα αυτή απευθύνεται σε
Αρχιτέκτονες και Πολιτικούς Μηχανικούς
(Μελετητές, Επιβλέποντες, Κατασκευαστές), σε
Εργολάβους, σε Σχεδιαστές και σε Τεχνίτες.
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
Ευστρατία Ζαφειρίου

Υπεύθυνη Στρατηγικής Ανάπτυξης ‘’Audi”, Κίνα

Μια πολύτεκνη μηχανικός από τη Ν.Τρίγλια
…αναπτύσσει την «Audi» στην Κίνα
n Αλεξάνδρα Γούτα
Η Ελλάδα πρέπει να
αρχίσει να αναπτύσσει
ένα σχέδιο, εντός των
αντοχών της οικονομίας,
το οποίο θα υποστηρίζει
τη χρήση ηλεκτρικών
αυτοκινήτων σε ορίζοντα
δεκαετίας
Στην αυτοκινητοβιομηχανία, κύριο ρόλο
στο μέλλον θα παίξει
σίγουρα η επέκταση της
χρήσης αλουμινίου αντί
ατσαλιού (θέμα βάρους
και συνεπώς κατανάλωσης καυσίμου).
Για τη σειριακή κατασκευή αυτοκινήτων
καύσης υδρογόνου θα
χρειαστούν περίπου δυο,
ίσως και τρεις, δεκαετίες
ακόμη
Η αριθμητική προσομοίωση των φαινομένων μεταφοράς θερμότητας και
μάζας σε περιστρεφόμενους αναγεννητές βοηθά
εργοστάσια παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας με
καύση λιγνίτη και απορριμμάτων να μειώσουν
κατά μεγάλο βαθμό τις
εκπομπές υδροχλωρίου,
υδροφθορίου και κυρίως
διοξειδίου του θείου
Οι μηχανικοί που τώρα
βγαίνουν από το πολυτεχνείο πρέπει να βγουν
οπωσδήποτε στο εξωτερικό, έστω για λίγα χρόνια!
Δυστυχώς η τεχνολογική
ανάπτυξη που χρειάζεται
να εφαρμόσει ένας μηχανικός δε λαμβάνει χώρα
στην Ελλάδα
Η κινεζική κοινωνία,
την οποία παρατηρώ
στα τελευταία χρόνια
δραστηριότητάς μου εκεί,
ενώ είναι αρκετά πίσω σε
θέματα περιβαλλοντικής
ευαισθητοποίησης σχετικά με τη Βόρεια Ευρώπη,
έχει κάνει άλματα τα
τελευταία χρόνια
Αν κάποτε μπορούσα να
«δημιουργήσω» στην Ελλάδα και να δώσω πίσω
κάτι από όλα αυτά, που
αυτή μού έδωσε απλόχερα, θα ήταν τιμή μου

Είναι η γυναίκα που στάθηκε μπροστά στον διευθυντή της «Audi» στη Γερμανία και, αν και ζητούσε δουλειά, τού είπε ευθαρσώς ότι «δεν θα
ήταν διατεθειμένη να βρίσκεται στο γραφείο στις
6.30 το πρωί», όπως ο ίδιος, «γιατί …είναι Ελληνίδα» (κι όμως προσελήφθη).
Πρόκειται για την 41χρονη Ευστρατία Ζαφειρίου,
την ισχυρή γυναίκα στο «τιμόνι» της Στρατηγικής
Ανάπτυξης της “Audi” στην Κίνα (σημειωτέον,
κατέχει μία από τις σημαντικότερες θέσεις, που
η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία έχει εμπιστευτεί σε γυναίκες).
Μηχανολόγος μηχανικός, με πτυχίο από το ΑΠΘ
και καταγωγή από τη Ν.Τρίγλια, έχει –μεταξύ
άλλων- επινοήσει ένα σύστημα «εκτόξευσης»
ρύπων, που εφαρμόζεται ήδη με επιτυχία σε
εργοστάσια παραγωγής λιγνίτη στο Μάνχαϊμ της
Γερμανίας.
Μπορεί το μεσημέρι να βρίσκεται στο Ινγκλοσταντ της Βαυαρίας και λίγα εικοσιτετράωρα
αργότερα στο Πεκίνο, αλλά καταφέρνει παρόλα
αυτά να είναι δίπλα στα παιδιά της, ηλικίας επτά,
πέντε και τριών ετών, «παίρνοντας μόνη της τον
χρόνο που χρειάζεται», όπως χαρακτηριστικά
λέει. Μάλιστα, όπως εξομολογείται, από τότε που
έχει τα παιδιά, δουλεύει αποδοτικότερα.
Βέβαια, η επιτυχία δεν χαρίζεται: εκτός από το
πτυχίο μηχανολόγου από το ΑΠΘ, έκανε το διδακτορικό της στη Γερμανία και απέκτησε γνώσεις
μάρκετινγκ για να είναι «μέσα σε όλα». Κι όμως,
όταν τελείωσε το διδακτορικό της, το 1998 και
υπέβαλε αιτήσεις πρόσληψης σε επιχειρήσεις
και σε πανεπιστήμια της Ελλάδας, ακόμη και στο
ΤΕΙ Κοζάνης …την απέρριψαν από παντού. Στη
Γερμανία, όμως, η Mercedes, BMW και Opel είχαν άλλη άποψη. Τελικά, η ίδια επέλεξε αρχικά
τη Wolkswagen, όπου και εργάστηκε στην ομάδα
που κατασκεύασε τη 12λιτρη μηχανική του μοντέλου «Φαίδων».
Πώς βλέπει το μέλλον του αυτοκινήτου; «Ελαφρύτερο» και ενδεχομένως «κομμένο και ραμμένο» στα μέτρα των μητροπόλεων του πλανήτη:
τα ελαφριά υλικά, όπως το αλουμίνιο αναμένεται
να παίξουν σημαντικό ρόλο, ενώ megacities
όπως η Σαγκάη, το Τόκιο και το Μουμπάι, αλλά
και η Τζακάρτα, το Σάο Πάολο και η Νέα Υόρκη,
θα «διεκδικήσουν» πιθανότατα το σχεδιασμό
αυτοκινήτων ειδικά για αυτές.
Σε ό,τι αφορά τα καύσιμα, εκφράζει την πεποίθηση ότι για τη σειριακή κατασκευή αυτοκινήτων,
που θα χρησιμοποιούν υδρογόνο, θα χρειαστούν
περίπου δύο, ίσως και τρεις δεκαετίες ακόμη.
Μέχρι τότε, ρεαλιστικό είναι το σενάριο για χρήση ηλεκτρικών αυτοκινήτων από το 5%-10% του
πληθυσμού των προηγμένων χωρών ως το 2015.
Αλλά, όπως επισημαίνει, τι όφελος θα έχουμε
από τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, όταν το ηλεκτρικό
δίκτυο εξακολουθεί να τροφοδοτείται κυρίως
από την καύση λιγνίτη; Η κα Ζαφειρίου μίλησε
στο «Τ», απαντώντας και σε ένα κάπως «διαφο-

ρετικό» ερώτημα: Θα δεχόταν κάποιο υπουργείο Όπως είπα και πριν οποιαδήποτε εκτίμηση για
στην Ελλάδα αν τής προτεινόταν;
το μέλλον δεν είναι σίγουρη, αλλά εφόσον συνεχιστεί η τεχνολογική έρευνα προς αυτή την
n Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο «Τεχνο- κατεύθυνση, σε συνδυασμό με την ευαισθηγράφημα», ο γνωστός Αμερικανός αρχιτέκτονας τοποίηση των κατοίκων όλου του κόσμου, τότε
Greg Lynn είχε αναφέρει ότι «το μόνο που έχεις ελπίζουμε ότι η πρόβλεψη θα γίνει πραγματινα κάνεις για να έχεις ένα «πράσινο» αυτοκίνη- κότητα.
το είναι να μειώσεις το βάρος […] Αντί να έβαζα Ίσως στην Ελλάδα πρέπει να αρχίσουμε με μια
ηλεκτρικούς κινητήρες σε SUV που είναι φτιαγ- σοβαρή και συνεπή περιβαλλοντική ενημέρωμένα από ατσάλι, το πρώτο πράγμα που θα έκανα ση και με παιδεία προς όλες τις ηλικίες. Ως
θα ήταν να κατασκευάσω ένα αμάξι από πλαστι- κίνητρα θα σκεφτόμουν τις φοροαπαλλαγές για
κό ή ανθρακοΰφασμα». Συμμερίζεστε αυτή την τα αυτοκίνητα που μολύνουν λιγότερο το πεάποψη; Ποιο πιστεύετε ότι είναι το υλικό του ριβάλλον. Πάνω από όλα, η Ελλάδα πρέπει να
μέλλοντος για τα αυτοκίνητα;
αρχίσει να αναπτύσσει ένα σχέδιο, το οποίο να
Ακούγεται σαν να έλεγα εγώ, ως μηχανολόγος, ότι αντέχει η ελληνική οικονομία και το οποίο θα
το καλύτερο θα ήταν να χτίζουμε κτήρια χρησιμο- υποστηρίζει τη χρήση ηλεκτρικών αυτοκινήτων
ποιώντας πλαστικό η ρητίνη, αντικαθιστώντας το στη χώρα μας σε ορίζοντα δεκαετίας (πρέπει να
μπετόν. Έως ενός σημείου έχει όμως δίκιο: πιο δούμε και το θέμα φόρτισης της μπαταρίας στο
ελαφρά υλικά κατασκευής αυτοκινήτων οδηγούν οδικό δίκτυο). Κυρίως όμως, όσο συνεχίζουμε
προς τη σωστή κατεύθυνση, της μείωσης των να τροφοδοτούμε το ηλεκτρικό δίκτυο με ρεύμα
καυσαερίων. Κύριο ρόλο στο μέλλον θα παίξει κυρίως από την καύση λιγνίτη, παραμείνει αυτή
σίγουρα η επέκταση της χρήσης αλουμινίου αντί η ελπίδα δώρο άδωρον! Πρέπει λοιπόν να γίνει
ατσαλιού (είναι θέμα βάρους και συνεπώς μειω- συνολική ανάλυση και να αναπτυχθεί σχέδιο
μένης κατανάλωσης καυσίμου).
συνολικής και ολοκληρωμένης αντιμετώπισης
από την πλευρά της κυβέρνησης, των πανεπιn Κατά πολλούς, ο 21ος αιώνας θα εξελιχθεί πι- στημιακών, τεχνολογικών και οικονομικών φοθανότατα στον αιώνα του υδρογόνου. Συγκεκρι- ρέων...
μένα για την αυτοκινητοβιομηχανία τι θα σημάνει
αυτό; Πότε εκτιμάτε ότι θα δούμε τα πρώτα ΙΧ με n Πώς λειτουργεί το μοντέλο της αριθμητικής
καύσιμο το υδρογόνο;
προσομοίωσης στο Μανχάιμ της Γερμανίας;
Η χρήση υδρογόνου είναι σίγουρα κάτι για το Μπορεί να εφαρμοστεί και στην Ελλάδα;
οποίο γίνεται προσπάθεια εδώ και αρκετά χρόνια, Η αριθμητική προσομοίωση των φαινομένων
αλλά πολλές τεχνολογικές δυσκολίες παραμένουν μεταφοράς θερμότητας και μάζας σε περιστρε-όπως επίσης και οι δυσκολίες προέλευσης αυτού φόμενους αναγεννητές (θέμα του διδακτορικού
του στοιχείου. Σε δοκιμαστικό στάδιο υπάρχουν μου) βοηθά εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής
ήδη σήμερα αυτοκίνητα καύσης υδρογόνου, αλλά ενέργειας με καύση λιγνίτη και απορριμμάτων
για σειριακή κατασκευή θα χρειαστούν περίπου να μειώσουν κατά μεγάλο βαθμό τις εκπομπές
δυο, ίσως και τρεις, δεκαετίες ακόμη... Κανένας υδροχλωρίου, υδροφθορίου και κυρίως διοξειδεν μπορεί να το προβλέψει με σιγουριά.
δίου του θείου.
Εκτός αυτού η αυξημένη θερμότητα των καυn Γενικά, ποιες είναι οι μικρές «επαναστάσεις» σαερίων, μετά την εφαρμογή αυτού του μοπου, κατά την εκτίμησή σας, θα βιώσουμε τα ντέλου, προωθεί τα καυσαέρια σε υψηλότερα
επόμενα 20 χρόνια στην παγκόσμια αυτοκινητο- ατμοσφαιρικά υψόμετρα, κάτι που έχει άμεση
βιομηχανία;
επίδραση αναφορικά με την επιβάρυνση των
Η ανάπτυξη εναλλακτικών καυσίμων φυσικής γειτονικών περιοχών.
προέλευσης, ή αυτών που με την καύση τους επι- Εταιρείες που έχουν ων κίνητρα την προστασία
βαρύνουν το περιβάλλον λιγότερο από ό,τι σήμερα. του περιβάλλοντος -τουλάχιστον των κατοίκων
Επίσης, η χρήση ηλεκτρικών αυτοκινήτων θα μπει της περιοχής όπου δραστηριοποιούνται- δε
αμετάβλητα στη ζωή μας. Κύριο ρόλο θα παίξουν χρειάζονται παρά μόνο ένα ”company and
κατά τη γνώμη μου οι απαιτήσεις των κατοίκων managerial target”.
των αναπτυσσόμενων χωρών (όπως οι megacities Το να γίνει κάτι τέτοιο και στην Ελλάδα είναι
Σαγκάη, Μέξικο Σίτυ, Μουμπάι, Τόκιο, Τζακάρτα, εφικτό. Ίσως πρέπει να πειστεί όμως η πολιτεία
Σάο Πάολο, Νέα Υόρκη) και συνεπώς η ανάπτυξη για να αναπτυχθούν διευκολύνσεις και υποχρεαυτοκινήτων ειδικά για αυτές τις χώρες με τελεί- ώσεις αυτού του τύπου.
ως διαφορετικό οικονομικό υπόβαθρο και οικολογικό παρελθόν...
n Ζούμε στην εποχή που το ένα πτυχίο τείνει να
ισοδυναμεί με …κανένα πτυχίο, υπό την έννοια
n Διατυπώσατε την εκτίμηση ότι, από το 2015 και ότι οι μηχανικοί –αλλά και όλοι οι επαγγελμαμετά, το 5%-10% κατοίκων των προηγμένων χω- τίες- πρέπει να αποκτούν ολοένα και πιο αυρών θα χρησιμοποιεί ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Μπο- ξημένες δεξιότητες. Εσείς η ίδια, αποκτήσατε
ρεί κάτι τέτοιο να γίνει εξίσου γρήγορα και στην γνώσεις μάρκετινγκ για να διεκδικήσετε καΕλλάδα; Ποια κίνητρα θα πρέπει να δώσει η κυβέρ- λύτερη θέση στον επαγγελματικό στίβο. Τι θα
νηση για να γίνει πραγματικότητα αυτό το σενάριο; συνιστούσατε σε ένα μηχανικό, που μόλις έχει
βγει από το πανεπιστήμιο;
Να βγει οπωσδήποτε στο εξωτερικό! Δυστυχώς η τεχνολογική ανάπτυξη που χρειάζεται να
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ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΑ
του Χ. Κ. Μπανιωτόπουλου
εφαρμόσει ένας μηχανικός δεν λαμβάνει ακόμη
χώρα στην Ελλάδα... Εκτός αυτού, η ανάπτυξη του
χαρακτήρα και των γνώσεων ενός μηχανικού, που
δεν έχει δουλέψει έξω, δε θα μπορέσουν ποτέ
να συναγωνιστούν τις γνώσεις και συμπεριφορές
επιστημόνων, που είναι ταυτόχρονα «διεθνείς πολίτες»!
Οι εμπειρίες που αποκτά ένας νέος άνθρωπος
ζώντας και δουλεύοντας σε άλλες χώρες, έστω
και μόνο για λίγα χρόνια, τον προικίζουν με χαρακτηριστικά που θα τα χρησιμοποιήσει αργότερα
στη δουλειά του, όπως με διαφορετικούς τρόπους
ανάλυσης και κυρίως λύσης προβλημάτων! Αυτό
είναι για όλους τους επιστήμονες που έχουν δουλέψει έξω και κυρίως για μηχανικούς «αναπόφευκτο» όφελος.
n Πώς κρίνετε το επίπεδο των ελληνικών πανεπιστημίων; Θα προτείνατε κάποιες αλλαγές στον
τρόπο λειτουργίας τους ή στο πρόγραμμα σπουδών; Ποια απήχηση έχει το ελληνικό πτυχίο στο
εξωτερικό;
Πιστεύω ότι η παιδεία μιας χώρας είναι ο καθρέφτης της κοινωνίας της. Τα πτυχία μας, είναι μεν
ισοδύναμα, αλλά το θέμα έλλειψης της πρακτικής
εφαρμογής των γνώσεών μας είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα κατά τη γνώμη μου.
Εγώ πήρα μεν το δίπλωμα του μηχανικού στην
Ελλάδα, παίρνοντας πάρα πολλές γνώσεις από
φοβερούς καθηγητές-μηχανικούς στο ΑΠΘ, αλλά
μηχανικός «έγινα» αφού τελείωσα το διδακτορικό
μου στη Γερμανία... Το βλέπω και η ίδια από πολλούς φοιτητές που έχουν κάνει πρακτική, διπλωματική, και διδακτορικό σε μένα.
n Κατά την πρόσφατη επίσκεψή σας στη Θεσσαλονίκη αναφέρατε ότι οφείλετε στην ελληνική
σας καταγωγή τη θέση που αναλάβατε στην Audi.
Πώς το εννοείτε αυτό;
Εμμονή, επιμονή και αντοχή κάτω από όχι εύκολες συνθήκες, είναι κάτι που οφείλω στην ελληνική μου καταγωγή. Επειδή στην Ελλάδα δεν
είμαστε συνηθισμένοι να λειτουργούν όλα τέλεια,
είμαστε προετοιμασμένοι για το χειρότερο. Κάτι
που δε συμβαίνει σε μια χώρα, όπως η Γερμανία, όπου σχεδόν όλα λειτουργούν σαν ελβετικό
ρολόι. Έτσι λοιπόν, σκέφτεσαι πολύ πιο γρήγορα
και ευέλικτα και αντιμετωπίζεις προβλήματα πριν
καν τεθούν. Κάτι που για στρατηγικές θέσεις, τόσο
στην οικονομία όσο και στην πολιτική, είναι -αν μη
τι άλλο- κρίσιμα. Όσον δε αφορά την Κίνα, οι δυσκολίες δεν μου είναι πρωτόγνωρες.
n Είσαστε μητέρα τριών παιδιών. Πώς συμβιβάζετε η ιδιότητα μιας πολύτεκνης μητέρας με
εκείνη της μηχανικού που είναι υπεύθυνη στρατηγικής ανάπτυξης για μια βιομηχανία-κολοσσό
στην Κίνα;
Τα παιδιά μου είναι σχεδόν 7, 5 και 3 χρόνων. Φυσικά η δουλειά μου δε μου αφήνει άφθονο ελεύθερο χρόνο για να ασχοληθώ μαζί τους, αλλά τον
παίρνω από μόνη μου. Προετοιμάζομαι η ίδια και

προετοιμάζω τη δουλειά μου, ώστε να μη λείπω
περισσότερο από μια εβδομάδα το μήνα από το
σπίτι.
Το ίδιο ισχύει και για τον άντρα μου, ο οποίος δεν
είναι μόνο ο βιολογικός πατέρας, αλλά και ο ουσιαστικός, κάτι που θα το συνιστούσα …κατεπειγόντως σε πολλούς Ελληνες πατέρες και μητέρες.
Μεγαλώνουμε μαζί τα παιδιά μας και έχουμε φυσικά και βοηθό στο σπίτι, σχολεία και παιδικούς
σε ολοήμερη βάση. Παρεμπιπτόντως, από τότε
που έχω τα παιδιά δουλεύω πολύ αποδοτικότερα
από ότι πριν...
n Ποιος είναι ο επόμενος μεγάλος στόχος σας,
επαγγελματικός ή προσωπικός;
Πάντα να κάνω πράγματα, από τα οποία θα μαθαίνω καθημερινά, νέα πράγματα χωρίς σύνορα για
το μυαλό και το πνεύμα μου. Φυσικά προωθώντας
την Audi, την Εταιρεία που μου δίνει όλες αυτές
τις δυνατότητες και να προσφέρω ότι το καλύτερο
στις χώρες που δραστηριοποιούμαι.
n Η Κίνα αναπτύσσεται ταχύτατα, όπως και η
συμμετοχή της στη ρύπανση παγκοσμίως. Πώς
βλέπετε να εξελίσσονται τα πράγματα στα επόμενα χρόνια;
Η κινεζική κοινωνία, την οποία παρατηρώ στα
τελευταία χρόνια δραστηριότητάς μου εκεί, ενώ
είναι αρκετά πίσω σε θέματα περιβαλλοντικής
ευαισθητοποίησης σχετικά με τη Βόρεια Ευρώπη,
έχει κάνει άλματα τα τελευταία χρόνια!
Στα θέματα υγείας, για παράδειγμα, δώσανε τρομερή ώθηση. Επίσης πρέπει να σκεφτούμε τη
στάση την Κίνας απέναντι στο θέμα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και από την δική τους πλευρά:
δεν είναι οι Κινέζοι αυτοί που προκάλεσαν το φαινόμενο του θερμοκηπίου...
Δυστυχώς όμως εκπέμπουν σήμερα το μεγαλύτερο ποσοστό διοξειδίου του άνθρακα από οποιαδήποτε άλλη χώρα και προσπέρασαν τις ΗΠΑ.
Πιστεύω ότι η «Κοπεγχάγη» θα δείξει κάποιες
εφικτές λύσεις.
n Στον απόηχο και των εθνικών εκλογών στην
Ελλάδα, αν κάποτε σας γινόταν πρόταση να
αναλάβετε κάποιο υπουργείο θα απαντούσατε
θετικά;
Αν κάποτε μπορούσα να «δημιουργήσω» στην Ελλάδα και να δώσω πίσω κάτι από όλα αυτά, που
αυτή μού έδωσε απλόχερα, θα ήταν τιμή μου. Παρόλα αυτά πιστεύω ότι ο καθένας μας, από οποιαδήποτε θέση, μπορεί και πρέπει να βοηθήσει τη
χώρα μας σε αυτή την όχι εύκολη κατάσταση που
αντιμετωπίζει. Εγώ είμαι αισιόδοξη ότι, με τις κατάλληλες προσπάθειες και με τους κατάλληλους
ανθρώπους, μπορούμε πάλι να πάμε μπροστά...
n

Κυκλοφόρησε πρόσφατα ένα νέο βιβλίο του καθηγητή Dr.-Ing. Χαράλαμπου Κ. Μπανιωτόπουλου, Διευθυντή του Εργαστηρίου Μεταλλικών
Κατασκευών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών
ΑΠΘ, με τίτλο Κατασκευές από Χάλυβα. Αρχές
Σχεδιασμού στο Πλαίσιο του Ευρωκώδικα 3.
Στο βιβλίο που κυκλοφόρησε το Νοέμβριο 2009
από τον εκδοτικό οίκο Ζήτη, παρουσιάζονται τόσον οι θεμελιώδεις αρχές, όσο και πολλές πρακτικές εφαρμογές σχεδιασμού χαλύβδινων κατασκευών βάσει του Ευρωκώδικα 3. Ως γνωστόν,
οι χαλύβδινες κατασκευές ανεγείρονται σήμερα
παγκοσμίως όλο και συχνότερα, και σε όλο και
τολμηρότερες διαστάσεις. Ταυτόχρονα, η έκδοση
των τελικών κειμένων των Ευρωκωδίκων έχουν
δημιουργήσει ένα ασφαλές, αλλά και απαιτητικό
πλαίσιο εντός του οποίου ο μηχανικός καλείται να
υλοποιήσει το σχεδιασμό των χαλύβδινων φορέων.
Η παρούσα έκδοση όπου μελετώνται αφενός γενικά θέματα φορέων χάλυβα και αφετέρου παρουσιάζονται κριτικά οι αρχές διαστασιολόγησης
των μελών και των συνδέσεών τους, απευθύνεται
κυρίως τόσο σε συναδέλφους Πολιτικούς Μηχανικούς, όσο και σε Αρχιτέκτονες και Μηχανολόγους
Μηχανικούς οι οποίοι ασχολούνται με σχεδιασμό
δομικών έργων, έχει δε ως στόχο να συμβάλει στη
διάχυση των βασικών αρχών σχεδιασμού οι οποίες εισάγονται με τον Ευρωκώδικα 3. Στο βιβλίο
αυτό καταβλήθηκε προσπάθεια αφενός σύνδεσης
των βασικών μεθόδων σχεδιασμού με τις αντίστοιχες θεωρητικές αναλύσεις της Μηχανικής
και αφετέρου επεξήγησης των προαναφερόμενων μεθόδων με τη βοήθεια συναφών αριθμητικών εφαρμογών. n
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ΕΡΕΥΝΑ ΜΠΕΤΟΝ

Επισκευές
Ενισχύσεις
Επισκευή ενίσχυση φέροντος οργανισμού
Αποκατάσταση βλαβών Οπλ. Σκυροδέματος
�
�

� Επι τόπου έρευνα σκυροδέματος
� Μη καταστροφικές μετρήσεις
�
�
�
�
�
�
�
�

Ομοιογένεια � Θλιπτική αντοχή
Υπέρηχοι � Κρουσίμετρο � Εξόλκευση ήλων
Ενανθράκωση, Ασβεστοποίηση
Βλάβες απο πυρκαγιά � Φαινολφθαλεϊνη
Διάβρωση � Προσβολή απο χημικά
Ρωγμοσκόπηση � Βελόμετρα
Ανίχνευση χάλυβα οπλισμού � Scanner
Πυρηνοληψίες ( καρότα )

Τηλ.: 2310 831 195 · Κιν. 6947 847 240
Επιστημονική - Τεχνική υποστήριξη
Μάρα Θεοχάρη
Πολ. Μηχ. Πολυτεχν. Πατρών
dometrontest@gmail.com
Kataxorisi.indd 1

Διάβρωση � Πυρκαγιά � Σεισμός
Πισίνες � Προσθήκες ορόφων � Γήρανση υλικών

GUNITE ξηρό / υγρό
Ρητινενέσεις
Τσιμεντενέσεις
Ανθρακονήματα
Ελάσματα
ΑΔΙΑΤΑΡΑΚΤΗ ΔΙΑΜΑΝΤΟΚΟΠΗ Μπετόν
CRUSHER, Διάτρηση, Διάνοιξη οπών
Ειδικές στεγανοποιήσεις, μονώσεις

Αρχαιολογικού Μουσείου 28 · Θεσ/νίκη
Τηλ.: 2310 85 82 84 · Κιν. 6958 17 88 90
epivlavon@yahoo.gr
19.10.2009 14:56:23 Uhr
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Α. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

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

Αρχιτέκτων από τεχνική κατασκευαστική
εταιρεία Δ.ΚΑΠΡΙΝΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ. Fax 2310
557499, Τηλ 2310 557498.
Αρχιτεκτόνισσα από τεχνική εταιρεία κατασκευών με έδρα Πανόραμα Θεσσαλονίκης.
2 έτη προϋπηρεσία. Βιογραφικό Fax 2310
340025, email: christakis@otenet.gr.
Αρχιτέκτων από τεχνικό γραφείο στη Νεοχωρούδα Θεσσαλονίκης.
Γνώση AutoCAD και Photoshop, για πλήρη απασχόληση. Τηλ 2310 788493, 694
5105589.
Αρχιτέκτων
από
τεχνική
εταιρεία
CONVARTIS Α.Ε. για μελέτη και επίβλεψη
κατασκευών. Γνώση AutoCAD ή ArchiCAD
και προγράμματος φωτορεαλισμού. Βιογραφικό Fax 2310 423783, email: tiason@
convartis.gr
Αρχιτέκτων από μελετητική εταιρεία
Mavvidis and Partners. Γνώση Γ.Ο.Κ., ευχέρεια στην σύνθεση, AutoCAD, προγραμμάτων φωτορεαλισμού. Βιογραφικό Τηλ 2310
531100, email: mail@mavvidis.com.
Αρχιτέκτων ή Πολιτικός Μηχανικός για
συνεργασία από εταιρεία ATHOS για την
λειτουργία του εκθεσιακού της χώρου στην
Θεσσαλονίκη. Εμπειρία στην πώληση ξύλινου κουφώματος, κουζίνας και επίπλου.
Γνώση Αγγλικά και Ιταλικά, Η/Υ. Βιογραφικό
Fax 23770 23421, Τηλ 23770 22998, 23770
23420.
Ηλεκτρολόγος για θέματα Υγιεινής και
Ασφάλειας εργοταξίου. Επιθυμητή η διετή
λήψης πτυχίου. Τηλ 697 7825257, email:
info@atzovaras.gr.
Ηλεκτρολόγος για συνεργασία με την ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ Α.Ε. που δραστηριοποιείται στον χώρο των συστημάτων τηλεδιαχείρισης δικτύων ηλεκτροφωτισμού MINOS
SYSTEM ως υπεύθυνο διαχείριση πελατών,
καταγραφές δικτύων, επίβλεψη εγκαταστάσεων MINOS SYSTEM, τεχνική υποστήριξη,
φωτοτεχνικές μελέτες. Ηλικία έως 40 ετών,
άπταιστα Αγγλικά, ή – και Ιταλικά, Η/Υ(MS
Office), AutoCAD, εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις. Επιθυμητή 2 έτη εμπειρία, εμπειρία στον Δημόσιο Τομέα. Βιογραφικό email:progressecological@otenet.gr.
Υπόψη κου Γ. Παπαϊωάννου.
Ηλεκτρολόγος για συνεργασία με την ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ Α.Ε. που δραστηριοποιείται στον χώρο των συστημάτων τηλεδιαχείρισης δικτύων ηλεκτροφωτισμού, για τις
Περιφέρειες Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης,
ως υπεύθυνος για την συνολική επιχειρηματική οργάνωση και την ανάπτυξη του δικτύου
πωλήσεων της περιφέρεις που θα αναλάβει.
Η θέση αναφέρεται στον Διευθυντή Πωλήσεων και αφορά στην προώθηση ολοκληρωμένων λύσεων τηλεδιαχείρησης στο Δημόσιο Τομέα με έμφαση στους Ο.Τ.Α. Ηλικία
έως 40 ετών, Η/Υ(MS Office), AutoCAD, 2
έτη προϋπηρεσία, σε διαχείρισης πελατών
του Δημόσιου Τομέα, εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις. Βιογραφικό email:
progressecological@otenet.gr. Υπόψη κ.
Παπαϊωαννου Γεωργίου.
Ηλεκτρολόγος ή Μηχανολόγος ενεργειακής
κατεύθυνσης από ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. με έδρα τη Θεσσαλονίκη, για την
ανάπτυξη κατασκευή και λειτουργία έργων
Ανανεώσιμων Πηγών Ενεργείας (κυρίως
μικρών υδροηλεκτρικών σταθμών). Γνώση
άπταιστα Αγγλικά, Η/Υ. 2 - 4έτη εμπειρία
μεταφορικό μέσο. Μεταπτυχιακές σπουδές
ή εμπειρία στο χώρο των Α.Π.Ε. επιθυμητή.
Βιογραφικό Fax 2310 426878, email: ecovarg@otenet.gr.
Μηχανικός από γραφείο Τηλ 697 7825257,
email: info@atzovaras.gr.

Μηχανικός από κατασκευαστική εταιρεία
οικοδομικών έργων, για το τμήμα πωλήσεων. Βιογραφικό Τηλ 2310 472742, email:
info@rosedv.gr.
Μηχανικός από ανώνυμη τεχνική εταιρεία
για εργοδηγός. Με εμπειρία σε κατασκευή
φράγματος και τσιμεντενέσεις.. Βιογραφικό
Fax 2310 887483.
Μηχανικός από εταιρεία μεταλλικών κατασκευών στην περιοχή Προέκταση Ευόσμου
Θεσσαλονίκης. Γνώση strucad και k instant.
email: info@kyriazakos.com.gr.
Μηχανικός από σχολή πληροφορικής. Γνώση και εμπειρία στην διδασκαλία των προγραμμάτων: Corel, Photoshop, web design,
java, AutoCAD 2D - 3D,ArchiCAD, 3d studio
max, Autostrad, Stradstell, Ανανεώσιμες
πηγές Φωτοβολταϊκά . Βιογραφικό email:
seminaria97@gmail.com.
Μηχανολόγος Γνώση νομοθεσίας για Α.ΜΕ.
Α, για ανελκυστήρες και για αναβατόρια . Τηλ
697 6800825.
Μηχανολόγος για θέματα Υγιεινής και
Ασφάλειας εργοταξίου. Επιθυμητή η διετή
λήψης πτυχίου. Τηλ 697 7825257, email:
info@atzovaras.gr.
Μηχανολόγος από τεχνική εταιρεία συμμείκτων κατασκευών, για το τμήμα μελετών
– παραγγελιών. Εμπειρία στην μελέτη - κατασκευή βιομηχανικών κτιρίων. Βιογραφικό
Fax 2310 327308, email: mdomiki@otenet.
gr.
Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος από γραφείο
μελετών. Γνώση Η/Υ, AutoCAD, για εκπόνηση μελετών. Επιθυμητή και σχετική εμπειρία σε θέματα αδειοδότης βιομηχανικών
και κτιριακών εγκαταστάσεων. Βιογραφικό
email: pashalis@koptis.gr.
Πολιτικός Μηχανικός 10 έτη εμπειρία. Γνώση Αραβικά και Αγγλικά. Βιογραφικό Fax
2310 889020, Τηλ 2310 889010.
Πολιτικός Μηχανικός από τεχνική εργοληπτική εταιρεία.. Με εμπειρία σε δημόσια
έργα. Βιογραφικό email: atarav@tee.gr.
Πολιτικός Μηχανικός από τεχνική κατασκευαστική εταιρεία Δ.ΚΑΠΡΙΝΙΩΤΗΣ ΚΑΙ
ΣΙΑ. Fax 2310 557499, Τηλ 2310 557498.
Πολιτικός Μηχανικός από τεχνική εταιρεία
με έδρα τη Θεσσαλονίκη, για έκδοση οικοδομικών αδειών και επίβλεψη μεταλλικών
κτιρίων. Τηλ 690 9214049.
Πολιτικός Μηχανικός για θέματα Υγιεινής
και Ασφάλειας εργοταξίου. Επιθυμητή η διετή λήψης πτυχίου. Τηλ 697 7825257, email:
info@atzovara.gr.
Πολιτικός Μηχανικός 5 έτη εμπειρία σε
έργα οδοποιίας και υδραυλικών, επιμετρήσεις, νέες τιμές. Τηλ 23730 65440, Fax
23730 65380, email: gmaktris@elkat.gr.
Πολιτικός Μηχανικός από εργοληπτική
εταιρεία στην Κύπρο, για επιμετρήσεις ποσοτήτων στα εργοτάξια της σε Λευκωσία,
Λεμεσό, Λάρνακα. Βιογραφικό Fax 0037
22424845, Τηλ 0037 22311903.
Πολιτικός Μηχανικός Ηλικία έως 30 ετών,
3 έτη εμπειρία σε επίβλεψη εργοταξίων
οικοδομικών έργων, εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις, άδεια οδηγήσεως.
Βιογραφικό email: gsap@proentasi.gr.
Πολιτικός Μηχανικός ή Αρχιτέκτων για
συνεργασία, για δημόσια έργα. Τηλ. 2310
210141.
Πολιτικός Μηχανικός ή Αρχιτέκτων, νέα,
από τεχνική κατασκευαστική εταιρεία Δ. ΚΑΠΡΙΝΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.. Fax 2310 557499,
Τηλ 2310 557498, ε-μ, email: kapri@otenet.
gr.
Τοπογράφος Μηχανικός από εμπορική
εταιρεία. Γνώση άπταιστα Αγγλικά. Βιογραφικό email: tompas@otenet.gr.

Τοπογράφος Μηχανικός από τεχνική εταιρεία με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Εμπειρία και
γνώση του προγράμματος Geocalc. Βιογραφικό email: hvlahoo@diastasicon.gr.
Τοπογράφος Μηχανικός από τεχνική κατασκευαστική εταιρεία Δ. ΚΑΠΡΙΝΙΩΤΗΣ
ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.. Fax 2310 557499, Τηλ 2310
557498, email: kapri@otenet.gr.
Τοπογράφος Μηχανικός από γραφείο μελετών ΕΚΚΕΝΤΡΟΝ Ε.Ε., για εργασία υπαίθρου - γραφείου. 3 – 5 έτη εμπειρία στην
εκπόνηση τοπογραφικών μελετών. Γνώση
χειρισμού GPS Total Station χωροβατών.
Γνώση Η/Υ, τοπογραφικών, σχεδιαστικών προγραμμάτων. Βιογραφικό Fax 2310
488578, email: ekkentron@tee.gr.
Τοπογράφος Μηχανικός ή Πολιτικός
Μηχανικός από εταιρεία μελετών ΕΚΚΕΝΤΡΟΝ Ε.Ε., για εργασία γραφείου. 3 – 5 έτη
εμπειρία στην εκπόνηση μελετών συγκοινωνιακών έργων. Γνώση προγραμμάτων Η/Υ,
οδοποιίας ΟΔΟΣ - ΑΝΑΔΕΛΤΑ, σχεδιαστικών προγραμμάτων. Βιογραφικό Fax 2310
488578, email: ekkentron@tee.gr.
Χημικός Μηχανικός από αντιπροσωπεία α΄
υλών και υλικών συσκευασίας, για μηχανικό
πωλήσεων. Γνώση άπταιστα Αγγλικά, Η/Υ,
άδεια οδηγήσεως. Βιογραφικό Fax 2310
785738, email: parik00@otenet.gr.

Β. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Αρχιτέκτων με πτυχίο ΜΕΚ Γ’ οικοδομικά
και Β’ πρασίνου, για στελέχωση εταιρείας,.
Τηλ 697 6126326.
Αρχιτέκτων με πτυχίο ΜΕΚ B’ οικοδομικά
και Α’ πρασίνου, για συνεργασία ή στελέχωση
εταιρείας. Τηλ 2310 402960, 697 7587578.
Αρχιτέκτων με μακροχρόνια εμπειρία σε
μελέτες κτιριακών έργων (σχεδιασμό μελέτες εφαρμογής κατασκευών, σύνταξη τεχνικών και οικονομικών τευχών). Γνώση Η/Υ,
για εργασία. Τηλ 2310 916779, 690 7417306.
Αρχιτέκτων μέλος ΤΕΕ 2005, MSc Genetic
Architecture, έκδοση οικοδομικών αδειών. Γνώση Αγγλικά, Ισπανικά, AutoCAD, 3D
Max, Photoshop, για εργασία σε τεχνικές
εταιρείες και μελετητικά γραφεία. Τηλ 697
6017419, email: eleniqu@gmail.com.
Αρχιτέκτων με εμπειρία στην έκδοση οικοδομικών αδειών, ευχέρεια στην σύνθεση.
Γνώση Γ.Ο.Κ., προγραμμάτων σχεδιασμού 2d
-3d φωτορεαλιστικής απεικόνισης, για εξωτερική συνεργασία με εργολάβους τεχνικές
εταιρείες και μελετητικά γραφεία. Τηλ 2310
325445, 697 3837826, email: matrymo8@
otenet.gr.
Αρχιτέκτων, 3 έτη προϋπηρεσία, σε τεχνικό γραφείο, ευχέρεια στην σύνθεση. Γνώση
Γ.Ο.Κ., Αγγλικά, άπταιστα Γερμανικά, Η/Υ(Ms
Office, Internet), AutoCAD, ArchiCAD (φωτορεαλισμός, 3d μοντέλα), Photoshop, για
εργασία σε αρχιτεκτονικό, τεχνικό γραφείο ή
κατασκευαστική εταιρεία. Τηλ 694 2876842,
email: jmoussios@hotmail.com.
Αρχιτέκτων μέλος ΤΕΕ 2007, με ευχέρεια
στις τρισδιάστατες φωτορεαλιστικές απεικονίσεις, παραγωγή πινακίδων εργοταξίου,
video-animation, σχέδια αρχιτεκτονικών μελετών και αρχιτεκτονικής τοπίου. Γνώση Αγγλικά, Γερμανικά, Η/Υ(Ms Office), AutoCAD
2010, 3ds Max Design 2010, Adobe
Photoshop CS4, για εξωτερική συνεργασία
με αρχιτεκτονικά, μελετητικά γραφεία, μηχανικούς, εργολάβους, τεχνικές - κατασκευαστικές εταιρίες. Τηλ 694 8748424, email:
marianna.antoniadou@gmail.com.
Ηλεκτρολόγος 10 έτη προϋπηρεσία σε ιδι-

ωτικά και δημοσία έργα (μελέτη επίβλεψη
κατασκευή). Γνώση Αγγλικά, Η/Υ(Ms Office),
AutoCAD, 4Μ, ΜΕΚ Α’ τάξης, αξιολογήσεις
προγραμμάτων κατάρτισης και πλήθος σεμιναρίων, για εργασία σε εταιρεία, βιομηχανία στην περιοχή Θεσσαλονίκης. Τηλ 694
5951245, email: nanth@tee.gr.
Μηχανικός Περιβάλλοντος, κάτοχος Msc
με τίτλο “Υδραυλική Μηχανική”. Γνώση
άπταιστα Αγγλικά, Γερμανικά, Ισπανικά,
Η/Υ(Ms Office, Internet), AutoCAD, EPANR, για εργασία ή για συνεργασία. Τηλ 697
3208819.
Μηχανικός Περιβάλλοντος, μέλος ΤΕΕ
2008, με μεταπτυχιακές σπουδές στην
Υδραυλική Μηχανική (ΔΠΘ) και στη Προστασία Περιβάλλοντος& Βιώσιμη Ανάπτυξη
(ΑΠΘ). Γνώση άπταιστα Αγγλικά, καλά Ισπανικά, Η/Υ(Ms Office), AutoCAD, για εργασία
στη Θεσσαλονίκη. Τηλ. 697 3226508.
Μηχανολόγος με πτυχίο ΜΕΚ Β’ ηλεκτρομηχανολογικά, υδραυλικά υπό πίεση, βιομηχανικά - ενεργειακά, για στελέχωση εταιρείας. Τηλ 697 4730791, email: andrevel@
otenet.gr.
Μηχανολόγος μέλος ΤΕΕ 2007, 2 έτη εργοστασιακή εμπειρία σε τμήμα Διασφάλισης
Ποιότητας εταιρείας Μεταλλικών Κατασκευών και Μεταπτυχιακό στις “Σύγχρονες
Μεθόδους Συστημάτων Ενέργειας, Διεργασιών & Αντιρρύπανσης”(2009). Γνώση
άπταιστα Αγγλικά, Η/Υ(Ms Office), AutoCAD,
StruCad, για εργασία. Τηλ 698 5030350,
email: siranidou@gmail.com.
Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος με ευρεία
εργοταξιακή εμπειρία, άπταιστα Αγγλικά, Η/
Υ, εμπειρία σε έργα φυσικού αερίου, μελετητής καθοδικής προστασίας χαλυβδοσωλήνων, για εργασία. Τηλ. 2310 314278, 697
6206265.
Πολιτικός Μηχανικός μέλος ΤΕΕ 2006, με
εμπειρία εργοτάξιο και γραφείου, για εργασία. Τηλ 697 4090345.
Πολιτικός Μηχανικός, με πτυχίο ΜΕΚ Γ’
οικοδομικά, ΜΕΚ Α’ οδοποιία, υδραυλικά,
λιμενικά, βιομηχανικά – ενεργειακά, για
στελέχωση εταιρεία. Τηλ 694 2015177.
Πολιτικός Μηχανικός μέλος ΤΕΕ 1996,
με πτυχίο ΜΕΚ Α’ οικοδομικά, οδοποιία,
υδραυλικά, λιμενικά, βιομηχανικά – ενεργειακά, για στελέχωση εταιρεία. Τηλ 693
7077771, 693 7039992.
Πολιτικός Μηχανικός, κυρία, Γνώση Αγγλικά, 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, ευχέρεια
στην σύνθεση. Γνώση Γ.Ο.Κ., προγραμμάτων
σχεδιασμού 2d -3d φωτορεαλιστικής απεικόνισης, για εξωτερική συνεργασία με εργολάβους τεχνικές εταιρείες και μελετητικά
γραφεία. Τηλ 2310 325445, 697 3837826,
email: matrymo8@otenet.gr.
Πολιτικός Μηχανικός μέλος ΤΕΕ 2006,
Δομοστατικός, με Μεταπτυχιακό στην Οργάνωση και Διοίκηση Τεχνικών Έργων. Γνώση
Αγγλικά, μέτρια Γερμανικά, Η/Υ(Ms Office),
AutoCAD, Primavera, εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις, άδεια οδηγήσεως,
για εργασία ή για συνεργασία με τεχνική
εταιρεία ,κατασκευαστική ή μελετητική
ιδιωτικών και δημοσίων έργων. Τηλ 697
3524359, email: etezias@teemail.gr.
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11 ÛËÌ·ÓÙÈÎ¿ ‚È‚Ï›· ÁÈ· ÙËÓ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎ‹ ÙÔ˘ 20Ô‡ ·ÈÒÓ·
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ARCHITECTURAL HOUSES

KATOIKIE™ ™THN
¶O§H I + II
(2 ÙﬁÌÔÈ)

H ÁÓˆÛÙ‹ Û’ ﬁÏÔ ÙÔÓ ÎﬁÛÌÔ ÛÂÈÚ¿ ÙÒÚ· Î·È ÛÙËÓ
ÂÏÏËÓÈÎ‹ ÁÏÒÛÛ·.
MÈ· ÔÏÔÎÏËÚˆÌ¤ÓË Û˘ÏÏÔÁ‹ ÌÂ Ù· ¤ÚÁ· 200 Î·È
Ï¤ÔÓ ‰ÈÂıÓÒ˜ ·Ó·ÁÓˆÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ·Ú¯ÈÙÂÎÙﬁÓˆÓ
·’ ﬁÏÔ ÙÔÓ ÎﬁÛÌÔ.
ŒÓ· ÌÔÓ·‰ÈÎﬁ ¤ÚÁÔ ÁÈ· ﬁÛÔ˘˜ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È ÌÂ
ÙËÓ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎ‹, ÙÔ design Î·È ÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌﬁ
ÂÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ¯ÒÚˆÓ.

¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜ ‰ÈÂıÓÒ˜ ·Ó·ÁÓˆÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ·Ú¯ÈÙÂÎÙﬁÓˆÓ
·’ ﬁÏÔ ÙÔÓ ÎﬁÛÌÔ.
MÂ ÏÔ‡ÛÈÔ ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈÎﬁ ˘ÏÈÎﬁ Î·È
ÁÚ·ÌÌÈÎ¿ Û¯¤‰È·.
™¯‹Ì· 25x35 cm,
™ÂÏ. 264, ¢ÂÌ¤ÓÔ.

KATOIKIE™ ™THN
E•OXH I + II
(2 ÙﬁÌÔÈ)

KATOIKIE™
™TO BOYNO
¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜ ‰ÈÂıÓÒ˜ ·Ó·ÁÓˆÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ·Ú¯ÈÙÂÎÙﬁÓˆÓ
·’ ﬁÏÔ ÙÔÓ ÎﬁÛÌÔ.
ªÂ ÏÔ‡ÛÈÔ ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈÎﬁ ˘ÏÈÎﬁ Î·È
ÁÚ·ÌÌÈÎ¿ Û¯¤‰È·.
™¯‹Ì· 25x35 cm,
™ÂÏ. 264, ¢ÂÌ¤ÓÔ

ŒÚÁ· ·Ú¯ÈÙÂÎÙﬁÓˆÓ
·’ ﬁÏÔ ÙÔÓ ÎﬁÛÌÔ.
ªÂ ÏÔ‡ÛÈÔ ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈÎﬁ ˘ÏÈÎﬁ Î·È
ÁÚ·ÌÌÈÎ¿ Û¯¤‰È·.
™¯‹Ì· 25x35 cm,
™ÂÏ. 264, ¢ÂÌ¤ÓÔ

∏ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÈÛ¯‡ÂÈ
ˆ˜ ÙËÓ 30-1-2010.

ÌﬁÓÔ
50 €

™XE¢IA™MO™
KATA™THMATøN
I + II (2 ÙﬁÌÔÈ)

ÙÔ ‚È‚Ï›Ô
+¢øƒ√
•
∞ π∞™ 50 €

EUROPEAN MASTERS

MÈ· Û˘ÏÏÔÁ‹ ÌÂ ¤ÚÁ· ÙˆÓ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÓ
E˘Úˆ·›ˆÓ ·Ú¯ÈÙÂÎÙﬁÓˆÓ - ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓ.
ŒÓ· ¤ÚÁÔ Ô˘ Î·Ï‡ÙÂÈ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· ÛˆÛÙ‹ ÂÓËÌ¤ÚˆÛË ÛÂ ı¤Ì·Ù· ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎ‹˜,
ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜, ‚ÈÔÌË¯·ÓÈÎÔ‡ Û¯Â‰È·ÛÌÔ‡
Î·È ÂÛˆÙÂÚÈÎ‹˜ ‰È·ÚÚ‡ıÌÈÛË˜. ŒÓ· ¤ÚÁÔ
Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙÈ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂÈ˜ ÙË˜ Â˘Úˆ·˚Î‹˜ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎ‹˜.

E™øTEPIKA
KATOIKIøN
ªÈ· Û˘ÏÏÔÁ‹ ÌÂ ¤ÚÁ· ÙˆÓ Èo ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÓ ∂˘Úˆa›ˆÓ ·Ú¯ÈÙÂÎÙﬁÓˆÓ. ¶ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ: ÌÔÓÔÎ·ÙÔÈÎ›Â˜, ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, ÂÍÔ¯ÈÎ¤˜ Î·ÙÔÈÎ›Â˜ Î.¿.
™¯‹Ì· 25x35 cm,
™ÂÏ.: 256, ¢ÂÌ¤ÓÔ

ŒÚÁ· ÙˆÓ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÓ ∂˘Úˆa›ˆÓ
·Ú¯ÈÙÂÎÙﬁÓˆÓ. ¶ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ: Î·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù· ¤Ó‰˘ÛË˜, ˘ﬁ‰ËÛË˜, ÎÔÛÌËÌ·ÙÔˆÏÂ›· Î.¿.
™¯‹Ì· 25x35 cm,
™ÂÏ.: 256, ¢ÂÌ¤ÓÔ

+¢øƒ√

KATOIKIE™
KONTA ™TH
£A§A™™A I + II
(2 ÙﬁÌÔÈ)
ŒÚÁ· ·Ú¯ÈÙÂÎÙﬁÓˆÓ
·’ ﬁÏÔ ÙÔÓ ÎﬁÛÌÔ.
ªÂ ÏÔ‡ÛÈÔ ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈÎﬁ ˘ÏÈÎﬁ Î·È
ÁÚ·ÌÌÈÎ¿ Û¯¤‰È·.
™¯‹Ì· 25x35 cm,
™ÂÏ. 264, ¢ÂÌ¤ÓÔ

E™øTEPIKOI
E¶A°°E§MATIKOI
XøPOI
ŒÚÁ· ÙˆÓ Èo ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÓ ∂˘Úˆa›ˆÓ
·Ú¯ÈÙÂÎÙﬁÓˆÓ. °Ú·ÊÂ›·, ÂÎı¤ÛÂÈ˜,
Ì·Ú, ÂÛÙÈ·ÙﬁÚÈ·,
ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›· Î.¿.
™¯‹Ì· 25x35 cm,
™ÂÏ.: 256 ¢ÂÌ¤ÓÔ

A™TIKH
APXITEKTONIKH
ªÈ· Û˘ÏÏÔÁ‹ ÌÂ ¤ÚÁ· ÙˆÓ Èo ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÓ ∂˘Úˆa›ˆÓ ·Ú¯ÈÙÂÎÙﬁÓˆÓ: Ô‰ÈÎ¤˜
·ÚÙËÚ›Â˜, ÔÏ˘ÌÈ·Î¤˜ ÂÁÎ·Ù·ÛÙ¿ÛÂÈ˜,
¿ÚÎ·, Ï·ÙÂ›Â˜ Î.¿.
™¯‹Ì· 25x35 cm,
™ÂÏ.: 256, ¢ÂÌ¤ÓÔ

EÈÏ¤ÍÙÂ ˆ˜ ‰ÒÚÔ ¤Ó· ·ﬁ Ù· ‰‡Ô ¤ÚÁ·:

‚È‚Ï›Ô ·Í›·˜ 50 €!
38 ·ﬁ Ù· ÈÔ ÁÓˆFRANK LLOYD WRIGHT ÛÙ¿ ÎÙ›ÚÈ· ÙÔ˘ ‰È·TA KA§YTEPA EP°A TOY

ÛËÌﬁÙÂÚÔ˘ AÌÂÚÈÎ·ÓÔ‡ ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ·, ·ﬁ Ù· ÚÒÈÌ·
¯ÚﬁÓÈ· Ì¤¯ÚÈ ÙÈ˜
ÙÔÏÌËÚ¤˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜ ÙÔ˘ ÛÙÈ˜
‰ÂÎ·ÂÙ›Â˜ ÙÔ˘ ’40
Î·È ÙÔ˘ ’50.
™¯‹Ì·: 29x29 cm,
™ÂÏ.: 312, ¢ÂÌ¤ÓÔ

TO ME°A§O
BIB§IO
TH™
¢IAKO™MH™H™
MÈ· ÔÏ‡ÏÂ˘ÚË
ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ ÙË˜ ¢È·ÎﬁÛÌËÛË˜.
™¯‹Ì·: 26x34 cm
™ÂÏ.: 256, ¢ÂÌ¤ÓÔ

°È· ·Ú·ÁÁÂÏ›Â˜: ÙËÏ. 2310 277113, 2310640755-6
Fax: 2310264856 info@malliaris.gr www.malliaris.gr
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ªÂ ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÓﬁ˜ ‚È‚Ï›Ô˘ ·ﬁ Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ
∏ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÈÛ¯‡ÂÈ ˆ˜ ÙËÓ 30-1-2010.

¡∂√

MO§π™
∫À∫§√º√ƒ∏™∂

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

+¢øƒ√
ÌﬁÓÔ
50 €

MÈ· ‰È·‰ÚÔÌ‹ ÛÙË Û‡Á¯ÚÔÓË ÂÏÏËÓÈÎ‹ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎ‹
Ì¤Û· ·ﬁ ¤ÚÁ· ÂÈÊ·ÓÒÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ·Ú¯ÈÙÂÎÙﬁÓˆÓ.
+¢øƒ√
ñ ªÂ ÂÈÛ·ÁˆÁÈÎﬁ ÛËÌÂ›ˆÌ·
∞•π∞™ 25 €
ñ ªÂ Û¯¤‰È· (Î·Ùﬁ„ÂÈ˜-ﬁ„ÂÈ˜)
ñ ªÂ Ïo‡ÛÈÔ ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈÎﬁ ˘ÏÈÎﬁ
¡¤· ¤Î‰ÔÛË 2010
™¯‹Ì·: 21x29 cm, ™ÂÏ.: 512

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

™Y°XPONH E§§HNIKH APXITEKTONIKH

ñ ¶¤ÓÙÂ ‚È‚Ï›· Ô˘ ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó Î¿ıÂ
·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ· Î·È ﬁÛÔ˘˜ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È
ÌÂ ÙË Û‡Á¯ÚÔÓË ÂÏÏËÓÈÎ‹ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎ‹.
ñ T· ¤ÚÁ·, Î·È ÛÙÔ˘˜ 5 ÙﬁÌÔ˘˜ ÙË˜ ÛÂÈÚ¿˜, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ·Ó·Ï˘ÙÈÎ¿, ÌÂ ÌÂ™¯‹Ì·: 25x35 cm, ™ÂÏ›‰Â˜: 256 Ô ÙﬁÌÔ˜

‚È‚Ï›Ô ·Í›·˜ 25 €!

Á¿ÏÔ ·ÚÈıÌﬁ ÁÚ·ÌÌÈÎÒÓ Û¯Â‰›ˆÓ Î·È
ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈÒÓ.
ñ MÈ· ·ÓÙÈÚÔÛˆÂ˘ÙÈÎ‹ ·ÓıÔÏﬁÁËÛË
ÙË˜ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎ‹˜ ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ÂÙÒÓ
ÙÔ˘ 20Ô‡ ·ÈÒÓ· ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜.

∂ÈÌ¤ÏÂÈ·
¡π∫√™ ∫∞§√°∏ƒ√À

ÌﬁÓÔ
50 €

ÙÔ ‚È‚Ï›Ô
+¢øƒ√
∞•π∞™ 25 €

°È· ·Ú·ÁÁÂÏ›Â˜: ÙËÏ. 2310 277113, 2310640755-6
Fax: 2310264856 info@malliaris.gr www.malliaris.gr
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n Στη σωστή κατεύθυνση τα
οκτώ «σκαλοπάτια»

04

n Βασικές ευθύνες του
μηχανικού στην εκτέλεση
και λειτουργία των έργων

05

n Γενικός γραμματέας
δημοσίων έργων ο Γιάννης
Οικονομίδης
n Εκδήλωση ενδιαφέροντος
για τις εκπροσωπήσεις
ΤΕΕ/ΤΚΜ

08

nΣ
 υνάντηση εργασίας
πολυτεχνείων

09

n Πυρηνική ενέργεια: Λύση
για την κλιματική αλλαγή ή
nΠ
 ροκήρυξη τριών
απειλή στο περιβάλλον΄
υποτροφιών εσωτερικού
n Προκήρυξη θέσης
επίκουρου καθηγητή ή
λέκτορα
n ΟΙ Eυρωκώδικες για τις
n
Αναστολή διατάξεων για
κατασκευές στην Ελλάδα
τους ημιυπαίθριους
n Αγγελία για θέσεις
ερευνητών στο Mobiserv
n Σεμινάριο για τους
Ευρωκώδικες
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07
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11-13

n 4 μεταμορφώσεις πόλεων
και πως γίνονται πράξη

14

n Με μια ματιά

16

n Συλλογικά - Παραταξιακά

18

n Ευστρατία Ζαφειρίου

Μια πολύτεκνη μηχανικός από την
Ν. Τρίγλια ...αναπτύσσει την «Audi»
στην Κίνα

19

n Κατασκευές από χάλυβα

21

n Ζητείται

nΕ
 νδιαφέρουν

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

