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Οι Δάσκαλοι του Bauhaus στην οροφή του κτιρίου του Watter Gropius, στο Ντεσάου, 
στο άνοιγμά του,  5 Δεκεμβρίου του 1926.
Από αριστερά: Josef Albers, Hinerk Scheper, Georg Muche, Laszlo Moholy - Nagy, 
Herbert Bayer, Joost Schmidt, Gropius, Marel Breuer, Vasily Kandinsky, Paul Klee, 
Lyonel Feininger, Gunt Stölel και Oskar Schlemmer.
Αυτή είναι μια σπάνια φωτογραφία του βασικού πυρήνα των δασκάλων του Bauhaus 
οι οποίοι, με εξαίρεση τον Gerhard Marcks, είναι αυτοί που μετέφεραν την έδρα από 
τη Βαϊμάρη στο Ντεσάου.

Φωτογράφος: Άγνωστος
Αρνητικό: 31/16 χ 43/4” (9χ12cm)
Bauhaus - Archiv Berlin

Φωτογραφία από την ιστοσελίδα της έκθεσης, “Bauhaus. A conceptual Model”,  
στο Βερολίνο
Κείμενο: μετάφραση από την ιστοσελίδα της έκθεσης, “Bauhaus 1919 – 1933”  
στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης (ΜΟΜΑ) της Νέας Υόρκης.
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Τα νέα τηλέφωνα του ΤΕΕ/ΤΚΜ έχουν κοινό πρόθεμα 2310-883 και 
ακολουθούν τα επόμενα τρία ψηφία κάθε τμήματος.

EDITORIAL

Η επικαιρότητα των τελευταίων ημερών στη Θεσσαλονίκη έδωσε πολλά επιχει-
ρήματα σε όσους επιμένουν, χρόνια τώρα, ότι η αποκέντρωση των υπηρεσιών 
στην Ελλάδα είναι μονόδρομος, αν θέλουμε να δούμε τη χώρα να αναπτύσσεται 
ισόρροπα.
Είδηση πρώτη: έρευνα για λογαριασμό του Εμποροβιομηχανικού Επιμελητηρί-
ου Θεσσαλονίκης έδειξε ότι πάνω από οκτώ στους δέκα (85%) Βορειοελλαδίτες 
επιχειρηματίες είναι αναγκασμένοι να  κατεβαίνουν τακτικά στην Αθήνα, προκει-
μένου να διευθετήσουν διάφορες υποθέσεις τους, μικρές ή μεγάλες. 
Μάλιστα, το 15% αυτών αναγκάζεται να «κατηφορίζει» στην πρωτεύουσα ακόμη 
και 30 φορές το χρόνο (φανταστείτε ποια είναι τα αντίστοιχα ποσοστά στους νο-
μούς εκτός Θεσσαλονίκης)!
Είδηση δεύτερη: σε σύσκεψη με τουριστικούς φορείς, ο αερολιμενάρχης του αε-
ροδρομίου «Μακεδονία» επεσήμανε ότι απαραίτητες επεμβάσεις και επισκευές 
στα κτήρια του αερολιμένα καθυστερούν σημαντικά, ακόμη και σε περιπτώσεις 
που χρειάζονται δαπάνες λίγων ευρώ. Γιατί; Διότι τα σχετικά αιτήματα “πηγαί-
νουν” πρώτα για έγκριση στην κεντρική διοίκηση.
Είδηση τρίτη: μιλώντας στο 15ο συνέδριο εφαρμογών πληροφορικής της 
Infosystem, ο υφυπουργός Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας, Μάρκος Μπό-
λαρης, δεσμεύτηκε ότι η αποκέντρωση του υφυπουργείου του στη Θεσσαλονίκη 
θα είναι τόσο ουσιαστική, που όταν κάποιος επιχειρηματίας περνά την πόρτα του 
Διοικητηρίου, θα είναι σαν να μπαίνει στο υπουργείο στην Αθήνα.
Είδηση τέταρτη (την αφήσαμε τέταρτη, λόγω του ότι είναι η λιγότερο πρόσφατη): 
ο υφυπουργός Υποδομών, Γιάννης Μαγκριώτης, δεσμεύτηκε ότι από τις αρχές του 
2010 θα δούμε μεταφορά των αρμοδιοτήτων διαχείρισης, εποπτείας και ελέγχου 
των μελετών της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ σε τοπικό φορέα (συν παράρτημα του Κεντρι-
κού Αρχαιολογικού Συμβουλίου με αποκλειστική αρμοδιότητα τις ανασκαφές στα 
εργοτάξια του μετρό).
Οι τέσσερις αυτές ειδήσεις είναι σημαντικές για δύο λόγους.
Αφενός επειδή δείχνουν ότι η συγκέντρωση αρμοδιοτήτων στην Αθήνα -ή η μη 
αποκέντρωση αν προτιμάτε- στοιχίζει ακριβά στην οικονομία της Βόρειας Ελ-
λάδας: είτε επειδή επιβαρύνει την τσέπη των επιχειρηματιών είτε επειδή καθυ-
στερεί σημαντικά έργα είτε επειδή αφήνει τους ξένους τουρίστες να λαμβάνουν 
ως πρώτη εικόνα της Θεσσαλονίκης τα τουλάχιστον …«χλωμά» κτήρια του «Μα-
κεδονία». 
Αφετέρου, επειδή αποδεικνύουν ότι η κυβέρνηση δείχνει να έχει αντιληφθεί ότι 
η αποκέντρωση επείγει (και το πρώτο βήμα, με την ίδρυση των δύο υφυπουργεί-
ων στη Θεσσαλονίκη είναι σίγουρα θετικό, αρκεί να μη μείνει στη θεωρία).
Το ΤΕΕ/ΤΚΜ  έχει, επανειλημμένα και με διάφορες αφορμές, επισημάνει το γε-
γονός ότι έργα πνοής για τη Θεσσαλονίκη δεν μπορούν να σχεδιάζονται εκ του 
μακρόθεν. Τα επιχειρήματα πολλά και απλά, με κυριότερο αυτό που επιβάλει η 
κοινή λογική.  Πως μπορεί κάποιος να αποφασίσει σωστά, αν δε γνωρίζει τις 
αντικειμενικές ανάγκες μιας πόλης και τις πραγματικές συνθήκες της καθημε-
ρινότητάς της, αν δεν κάνει σλάλομ ανάμεσα σε λαμαρίνες εργοταξίων, αν δεν 
ταλαιπωρείται στο κυκλοφοριακό κομφούζιο κάθε πρωί, αν το μπαλκόνι του δεν 
αλλάζει χρώμα από τη σκόνη των γεωτρύπανων;
Πώς μπορεί κάποιος να βιαστεί να αλλάξει τα πράγματα, αν τα πληροφορείται 
από ένα υπηρεσιακό σημείωμα πάνω στο γραφείο του ή από ένα mail στον υπο-
λογιστή του, πού ταξίδεψε 520 χλμ πάνω-κάτω, για να πάρει το πράσινο φως; 
Προσθέστε στα παραπάνω και το γεγονός ότι η ανάδειξη της Θεσσαλονίκης σε 
Μητροπολιτικό Κέντρο δεν είναι πλέον απλή εξαγγελία. Μία Μητρόπολη (οφείλει 
να) έχει τη δυνατότητα και να σχεδιάσει και να διαχειριστεί τις αναγκαίες υπο-
δομές της.
Άρα λοιπόν, η διαχείριση, η εποπτεία και ο έλεγχος του έργου του μετρό Θεσσα-
λονίκης δεν μπορούν παρά να γίνονται από τη Θεσσαλονίκη. Επιμένουμε σε αυτό 
(άλλωστε το έχουμε ήδη ζητήσει πολλές φορές, από διάφορες κυβερνήσεις). 
Η Θεσσαλονίκη έχει να παρουσιάσει αξιόλογα στελέχη, ικανά να «κάνουν δική 
τους» την τεχνογνωσία των συναδέλφων τους της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ. Το γράψαμε 
και στην επιστολή μας προς τον Γ. Μαγκριώτη: «Είμαστε βέβαιοι ότι οι μηχανικοί 
και τα στελέχη της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ, παρά τις αντιρρήσεις τους που προκύπτουν 
από το ενδιαφέρον τους για το έργο, θα μεταδώσουν πρόθυμα και αποτελεσμα-
τικά την εξειδικευμένη γνώση στους συναδέλφους τους που θα τους διαδεχτούν, 
κατά τη διάρκεια ενός αναγκαίου διαστήματος συνύπαρξης». 
Ίσως να ακούγεται απλοϊκό σε κάποιους –ιδίως όταν εκκρεμεί το καυτό θέμα 
της εξασφάλισης της πλήρους χρηματοδότησης του έργου- αλλά η αποκέντρωση 
μπορεί πραγματικά να αποτελέσει το …μέτρο για τις εξελίξεις το μετρό: μέτρο 
για το πόσο κοντά στα χρονοδιαγράμματα θα ολοκληρωθεί το έργο και με πόση 
ταλαιπωρία για τους κατοίκους της πόλης… n

Μέτρο για το μετρό

metro-thessalonikis.blogspot.com
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ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ ΑΠΑΙΤΕΙ 
Η ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Αυξημένο πρόβλημα ατμοσφαιρικής ρύπανσης, 
με υψηλά επίπεδα συγκέντρωσης μικροσωματι-
δίων στο κέντρο της πόλης και στις περιοχές με 
έντονη παρακείμενη βιομηχανική δραστηριότητα, 
αντιμετωπίζει η Θεσσαλονίκη, όπως επιβεβαίω-
σαν οι μετρήσεις που πραγματοποίησε με 20  και-
νοτόμες διατάξεις εξαιρετικά χαμηλού κόστους η 
αρμόδια ομάδα εργασίας του ΤΕΕ/ΤΚΜ. 
Παράλληλα, αυξημένη είναι και η διασυνοριακή 
ρύπανση, που «μεταναστεύει» προς Ελλάδα, ενώ 
τα νέα όρια των 20 μg/m3, που η ΕΕ εισάγει από 
1/1/2010, δυσκολεύουν περαιτέρω την κατάσταση 
(σήμερα, το όριο είναι 40 mg/m3 ως μέση ετήσια 
συγκέντρωση και 50 μm/m3 ως μέση ημερήσια).
Τα αποτελέσματα της ομάδας εργασίας, που ανα-
πτύχθηκε σε δύο φάσεις, παρουσιάστηκαν στις 26 
Νοεμβρίου, σε εκδήλωση που συνδιοργανώθηκε 
από το ΤΕΕ/ΤΚΜ και το Τμήμα Χημικών Μηχα-
νικών ΑΠΘ, στο αμφιθέατρο «Ν. Τσιούμης» της 
πολυτεχνικής σχολής του ΑΠΘ. Την ομάδα αποτε-
λούσαν οι: Μ. Ασσαέλ (χημικός μηχανικός, καθη-
γητής ΑΠΘ), Δ. Μελάς (φυσικός, αναπλ. καθηγη-
τής ΑΠΘ), Κ. Καρατζάς (μηχανολόγος μηχανικός, 
επίκ. καθηγητής ΑΠΘ), Χ. Αχιλλάς (Δρ. μηχανο-
λόγος μηχανικός) και Κ. Κακοσίμος (Δρ. χημικός 
μηχανικός).
Κατά την πρώτη φάση, η Ομάδα κατασκεύασε και 
βαθμονόμησε τις διατάξεις παθητικής συλλογής, 
αφού πρώτα επέλεξε την αποδοτικότερη από τις 
διαθέσιμες σε διεθνές επίπεδο. Τα αποτελέσματα 
των μετρήσεων της πιλοτικής εφαρμογής έδειξαν 
ότι αυτά βρίσκονται σε συμφωνία με μετρήσεις 
της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας. Κατά τη δεύτερη 
φάση του έργου, η ομάδα εγκατέστησε –κατόπιν 
μελέτης χωροθέτησης- δίκτυο με διατάξεις πα-
θητικών συλλεκτών σωματιδίων στα εξής 20 ση-
μεία της Ευρύτερης Περιοχής της Θεσσαλονίκης: 
πλατείες Δημοκρατίας, Συντριβανίου, Διοικητη-
ρίου και Ελευθερίας, συμβολές των οδών Εγνα-
τίας-Βενιζέλου, Εγνατίας-Αγίας Σοφίας, Ερμού 
- Αριστοτέλους, Σαλαμίνος-Πολυτεχνείου, Αγίας 
Σοφίας-Διοικητηρίου, Νίκης-Αγίας Σοφίας, δη-
μαρχείο Ευκαρπίας, Καραολή και Μ. Αλεξάνδρου, 
Ελευθέριο Κορδελιό, Μενεμένη, Νεάπολη, Δια-
βατά, Σίνδος, Μαρτίου, Θέρμη και Καλαμαριά. 
Τα αποτελέσματα από τον πρώτο χρόνο λειτουρ-
γίας του δικτύου επαλήθευσαν τις υποψίες και 
έδειξαν ότι οι δήμοι των Δυτικών προαστίων πα-
ρουσιάζουν εξαιρετικά ανεβασμένα επίπεδα συ-
γκεντρώσεων σε PM10, έως και δύο φορές πάνω 
από τα όρια της ΕΕ (μέση ετήσια συγκέντρωση 
40μg m-3, ισχύς από το 2005), κυρίως λόγω της 
παρακείμενης βιομηχανικής δραστηριότητας (η 
συνεισφορά της οποίας στις συγκεντρώσεις κυ-
μαίνεται μεταξύ 20% και 80%). Πάνω από τα όρια 
κυμαίνονται οι συγκεντρώσεις στο κέντρο της 
Θεσσαλονίκης και ελάχιστα κάτω από το όριο στα 
Ανατολικά προάστια.
Αντικείμενο της Ομάδας αποτέλεσε και η διηπει-
ρωτική μεταφορά σωματιδίων με τελικό αποδέ-
κτη την Ευρύτερη Περιοχή της Θεσσαλονίκης. Η 
πολύ σημαντική διασυνοριακή συνιστώσα για τα 
PM2,5 (αναπνεύσιμα σωματίδια) φτάνει κατά μέσο 
όρο το 60%, ενώ και για τα πρωτογενή μεγαλύτε-

ρα σωματίδια, η συνεισφορά της διασυνοριακής 
ρύπανσης είναι σημαντική (περίπου 45% για την 
Ελλάδα).
Η λήψη μέτρων επείγει, καθώς –μεταξύ άλλων- 
μελέτες στις ΗΠΑ έδειξαν ότι αύξηση μόλις 
κατά 10 μg m-3 της συγκέντρωσης PM μπορεί να 
οδηγήσει σε αύξηση θνησιμότητας κατά 6%-7%. 
Αντίστοιχες ελληνικές μελέτες συσχετίζουν την 
εμφάνιση αναπνευστικών ασθενειών,  της παθο-
λογικής φλεγμονώδους αντίδρασης του πνεύμονα 
και ρινίτιδας, με τις υψηλές συγκεντρώσεις αιω-
ρούμενων σωματιδίων. 

n Χειρότερη η κατάσταση το χειμώνα και τις 
καθημερινές
Σε ότι αφορά τα επίπεδα συγκέντρωσης PM10, 
αυτά είναι αυξημένα κατά το χειμερινό εξάμη-
νο (+35%), ξεπερνώντας κατά πολύ το όριο των 
ημερήσιων υπερβάσεων σε σταθμούς μέτρησης 
όπως: Αγίας Σοφίας, Σίνδου και Κορδελιού. Οι 
μεγαλύτερες συγκεντρώσεις παρατηρούνται το 
Νοέμβριο, ενώ οι εργάσιμες ημέρες –όπως είναι 
αναμενόμενο- παρουσιάζουν υψηλότερες τιμές 
(αφού τα εργοστάσια λειτουργούν και ο κυκλο-
φοριακός φόρτος είναι αυξημένος). Χειρότερη 
ημέρα είναι η Παρασκευή (με μέση συγκέντρωση 
55,6 μg/m3 το 2001-2006, έναντι επιτρεπόμενου 
ορίου 40μg σε επίπεδο ΕΕ).
Στο σύνολο της περιόδου 2001-2006, ο ελάχιστος 
αριθμός υπερβάσεων παρατηρήθηκε στο Πανό-
ραμα (μόνο 14 ημέρες ολόκληρο το 2004) και ο 
μέγιστος στην Α. Σοφίας (179 το 2002). Συμπερα-
σματικά, η παρούσα κατάσταση σε σχέση με τα ει-
σπνεύσιμα αιωρούμενα σωματίδια (PM10) κρίνεται 
ιδιαίτερα ανησυχητική, καθώς τα τελευταία χρό-
νια υπάρχει διαρκής παραβίαση των ορίων, ειδι-
κά στους σταθμούς Αγίας Σοφίας και Κορδελιού, 
όπου είναι απαραίτητο να ληφθούν άμεσα μέτρα. 

n Βαθύτατα πολιτικό ζήτημα
Απευθύνοντας χαιρετισμό στην εκδήλωση, ο πρό-
εδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ, Τάσος Κονακλίδης, επεσή-
μανε ότι το θέμα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης 
είναι πρώτα από όλα φαινόμενο βαθύτατα πολι-
τικό, που οφείλεται στις βασικές αναπτυξιακές 
επιλογές και στον σχεδιασμό ή την έλλειψή τους. 
Ο ίδιος υπενθύμισε ότι το ΤΕΕ/ΤΚΜ (με 8.000 
μέλη τότε, έναντι 17.000 σήμερα), είχε εκφράσει 
την ίδια άποψη,  17 χρόνια πριν σε  εκδήλωσηγια 
την ατμοσφαιρική ρύπανση. Αυτό βέβαια δεν ση-
μαίνει ότι το Επιμελητήριο αγνόησε, στο ενδιάμε-
σο, αυτό το μείζον θέμα: έγιναν δεκάδες Ομάδες 
Εργασίας, εκδηλώσεις και  συνεργασίες που το 
συμπεριέλαβαν ως παράμετρο και συνιστώσα.
Ο Πρόεδρος τόνισε ότι  στόχος του ΤΕΕ δεν είναι 
η κινδυνολογία και οι πηχιαίοι τίτλοι, για τις συ-
νέπειες των υψηλών συγκεντρώσεων σωματιδί-
ων - όπως αυτών που καταγράφονται στην πόλη 
μας -  στην υγεία και στο προσδόκιμο ζωής των 
ανθρώπων, αλλά η ορθή και έγκυρη ενημέρωση 
των πολιτών. 
Κλείνοντας τον χαιρετισμό του και αφού ευχαρί-
στησε τους συνδιοργανωτές, διαβεβαίωσε τους 
συμμετέχοντες ότι το ΤΕΕ θα συνεχίσει την προ-
σπάθειά του, με ευρεία δημοσιοποίηση των συ-
μπερασμάτων της ημερίδας  και δυναμική διεκδί-
κηση των προτεινόμενων μέτρων. 

n Σκόνη από τη Σαχάρα και η αρνητική υπεροχή 
της Θεσσαλονίκης
Σκόνη από τη Σαχάρα εμφανίζεται στη Μακεδονία 
περίπου στο 12% των ημερών του έτους, σύμφω-
να με τον Δ. Μελά από την ομάδα εργασίας του 
ΤΕΕ/ΤΚΜ και το Τμήμα Φυσικής ΑΠΘ. Μεγάλα 
επεισόδια μεταφοράς σκόνης σημειώνονται ιδίως 
την άνοιξη, με τα περισσότερα εξ αυτών να κατα-
γράφονται κατά τους μήνες Απρίλιο και Μάιο. Η 
μεταφορά σκόνης από τη Σαχάρα εκτιμάται ότι 
είναι υπεύθυνη για το 10%-20% των επεισοδίων 
σωματιδιακής ρύπανσης σε μεσογειακές χώρες. 
Μάλιστα, κατά τη διάρκεια επεισοδίων μεταφο-
ράς, η συμμετοχή της μεταφερόμενης σκόνης στα 
επίπεδα των PM10 σε μεσογειακές χώρες μπορεί 
να ξεπεράσει και το 60%.
Κατά τον εισηγητή, εξάλλου, η Θεσσαλονίκη πα-
ρουσιάζει υψηλότερα επίπεδα σωματιδιακής 
ρύπανσης από την Αθήνα (το 2001-2003 υπερβά-
σεις του ημερήσιου ορίου των 50 μm/m3 σημειώ-
θηκαν περίπου στο 68% των ημερών στη Θεσσα-
λονίκη και στο 51% στην Αθήνα). Κι αυτό παρά το 
γεγονός ότι η Αθήνα παρουσιάζει συνολικά πολύ 
υψηλότερες ανθρωπογενείς εκπομπές σε σχέση 
με το νομό Θεσσαλονίκης.
Σε 500.000 ετησίως υπολογίζει ο Παγκόσμιος 
Οργανισμός Υγείας τους πρόωρους θανάτους 
από τα ατμοσφαιρικά μικροσωματίδια, σύμφωνα 
με το διευθυντή της Πνευμονολογικής Κλινικής 
ΑΠΘ, Λ. Σιχλετίδη. Κατά τον ίδιο, μελέτη που ξε-
κίνησε το 1991, σε συνεργασία με διάφορα πανε-
πιστημιακά τμήματα στην περιοχή της Εορδαίας 
(Δ.Μακεδονία), η οποία παρουσιάζει αυξημένη 
ατμοσφαιρική ρύπανση, έδειξε ότι πολλοί λιγνι-
τωρύχοι κάτω των 40 ετών παρουσίαζαν ατροφική 
ρινίτιδα, που απαντάται συνήθως σε μεγαλύτερες 
ηλικίες. 
 
n Μικρά, αλλά πιο επικίνδυνα…
Στις πηγές εκπομπής μικρών σωματιδίων (κυρίως 
από καύσεις), τα οποία είναι πιο επικίνδυνα, πρέ-
πει να στοχεύουν τα μέτρα περιορισμού της ατμο-
σφαιρικής ρύπανσης στη Θεσσαλονίκη, σύμφωνα 
με την αναπληρώτρια καθηγήτρια του Τμήματος 
Χημείας ΑΠΘ (Εργαστήριο Ελέγχου Ρύπανσης 
Περιβάλλοντος), Κ. Σαμαρά-Κωνσταντίνου. 
Ενδεικτικά ανέφερε ότι τα σωματίδια με διάμετρο 
μικρότερη του 1 μm αποτελούν ποσοστό άνω του 
50% της αιωρούμενης σωματιδιακής ύλης στο 
κέντρο της Θεσσαλονίκης, ενώ συγκεντρώνουν 
το μεγαλύτερο ποσοστό (60-90%) των επικίνδυ-
νων χημικών ουσιών. 
Όπως σημείωσε, στο πλαίσιο ερευνητικού προ-
γράμματος που υλοποιήθηκε με τη χρηματοδό-
τηση του Οργανισμού Ρυθμιστικού και της Περι-
φέρειας Κ. Μακεδονίας, έγινε για πρώτη φορά 
πλήρης χημική ανάλυση του κλάσματος των ει-
σπνεύσιμων σωματιδίων PM10 στη Θεσσαλονίκη 
(σε Αγίας Σοφίας και Κορδελιό) και διαπιστώθηκε 
ότι το 40% των συστατικών των PM10 στο Κορ-
δελιό και το 27% στην Α. Σοφίας είναι εδαφικής 
προέλευσης. Τα PM10 έχουν επίσης μεγάλη πε-
ριεκτικότητα σε οργανική ύλη, κυρίως στην Πλ. 
Αγίας Σοφίας  (23% ένατι 17% στο Ελευθέριο-
Κορδελιό), υποδηλώνοντας ότι στο κέντρο υπάρ-
χει μεγαλύτερη επιβάρυνση, π.χ, από πρωτογε-
νείς εκπομπές με τα καυσαέρια των αυτοκινήτων. 
Τα  δε δευτερογενή ανόργανα αεροζόλ (θειικό και 
νιτρικό αμμώνιο) αποτελούν κι αυτά σημαντικό 

«Η παρούσα κατάσταση 
σε σχέση με τα εισπνεύ-

σιμα αιωρούμενα σω-
ματίδια (PM10) κρίνεται 
ιδιαίτερα ανησυχητική, 

καθώς τα τελευταία 
χρόνια υπάρχει διαρκής 
παραβίαση των ορίων»

«Αναγκαία η άμεση 
δημιουργία συντονιστι-
κού φορέα, ο οποίος θα 

έχει ως αρμοδιότητες τη 
μέτρηση της ατμοσφαιρι-
κής ρύπανσης και την εκ-

πόνηση σχεδίου δράσης 
για τον περιορισμό των 

εκπομπών»
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ποσοστό της μάζας των PM10. Η συνεισφορά του 
στοιχειακού άνθρακα στη μάζα των PM10 είναι 
μέτρια και περίπου ίδια (~5%) στις δύο περιοχές. 
Πάνω από την επιτρεπτή «οροφή» των 35 ημερών 
καθ’ έτος κινήθηκε καθ’ όλη την περίοδο 2001-
2008 ο αριθμός των υπερβάσεων του ορίου των 
50 μg/m3, σε όλους τους σταθμούς μέτρησης της 
Περιφέρειας πλην Πανοράματος (δηλαδή σε Σίν-
δο, Κορδελιό, Καλαμαριά και Αγ. Σοφίας). 
Ο ετήσιος μέσος όρος έχει πάντως μια μκρή τάση 
μείωσης σε όλους τους σταθμούς, πλην της Αγίας 
Σοφίας, όπου το 2008 σημειώθηκε αύξηση, λόγω 
των επιπτώσεων από την κατασκευή του μετρό, 
όπως σημείωσε ο Α. Βαβατσανίδης από τη Διεύ-
θυνση Περιβάλλοντος και Χωροταξίας (ΔΙΠΕΧΩ) 
της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας. Ενδεικτικό είναι 
ότι ο αριθμός των υπερβάσεων στο συγκεκριμένο 
σταθμό έφτασε πέρυσι τις 155 από 47 το 2007, 
ενώ στη Σίνδο μειώθηκε στις 116 (138 το 2007), 
στο Κορδελιό στις 136 (από 152) και στην Καλα-
μαριά στις 45 (από 82).
Ο ομιλητής παρουσίασε επίσης τα διάφορα στάδια 
ενεργειών της Περιφέρειας σε περιπτώσεις επει-
σοδίων ρύπανσης (από την ενημέρωση του κοινού 
μέχρι το στάδιο του συναγερμού). Πρόσθεσε ότι η 
αρμόδια επιτροπή της περιφέρειας έχει προτεί-
νει στον περιφερειάρχη τη σύσταση γραμματείας 
για το θέμα με έδρα τη ΔΙΠΕΧΩ, στην οποία θα 
συμμετέχουν ΔΙΠΕΧΩ, δήμοι Θεσσαλονίκης και 
Εχεδώρου και η μετεωρολογική υπηρεσία του 
αεροδρομίου «Μακεδονία». Επίσης, έχει προτεί-
νει τη δημιουργία κλιμακίων στη νομαρχία για τον 
έλεγχο αυτοκινήτων, βιομηχανιών και κεντρικής 
θέρμανσης και τη χρηματοδότηση προγράμματος 
για τη δημιουργία μοντέλου πρόβλεψης της αέρι-
ας ρύπανσης.

n Κοινωνικό κόστος 751 εκατ. ευρώ ετησίως 
για την ΕΠΘ…
Περισσότερα από 10.200 Χαμένα Έτη Ζωής (δεί-
κτης Years of Life Lost – YOLL), που είναι δυνατόν 
να αποδοθούν στη μακροχρόνια έκθεση σε αντί-
στοιχα επίπεδα ρύπανσης των PM10, υπολογίζε-
ται ότι κατεγράφησαν το έτος 2002 στην ευρύτερη 
περιοχή της Θεσσαλονίκης (ΕΠΘ). 
Επίσης εκτιμώνται περίπου 450 νέα περιστατικά 
χρόνιας βρογχίτιδας σε ενήλικες ηλικίας 27 ετών 
και άνω, που είναι δυνατόν να αποδοθούν στο ίδιο 
αίτιο, σύμφωνα με τον Χ. Βλαχοκώστα από το 
Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών ΑΠΘ. Παράλλη-
λα, για όλες τις ηλικίες, εκτιμάται ότι έγιναν 290 
εισαγωγές σε νοσοκομεία για καρδιακές παθή-
σεις, συν άλλες 335 για αναπνευστικές, που είναι 
δυνατόν να αποδοθούν στο ίδιο αίτιο. 
Η συνεχιζόμενη ανάλυση για την εκτίμηση των 
επιπτώσεων της σωματιδιακής και φωτοχημικής 
αέριας ρύπανσης και του κοινωνικού κόστους αυ-
τής στην ΕΠΘ πραγματοποιείται σε περιοχή 50x50 
χλμ που περιβάλλει την πόλη της Θεσσαλονίκης. 
Σημαντικό αποδεικνύεται το κοινωνικό κόστος 
αυτής της κατάστασης που, σύμφωνα με τον κ. 
Βλαχοκώστα, αποδίδεται στην αέρια ρύπανση 
και είναι εξαιρετικά υψηλό για το έτος 2002 και 
αγγίζει τα 751 εκατ. ευρώ (περισσότερο από 5% 
του ΑΕΠ της ΕΠΘ για το ίδιο έτος). Πάντως, όπως 
διευκρίνισε ο ομιλητής, υπάρχουν έμφυτες αβε-
βαιότητες στον υπολογισμό τέτοιων επιπτώσεων 
(πχ, αβεβαιότητα για τη συνέργεια μεταξύ των ρύ-
πων ή για το εάν η παρουσία άλλων ρύπων επηρε-

άζει την τοξικότητα των PM10). Γι’ αυτό, σκοπός 
της συνεχιζόμενης έρευνας είναι η κάλυψη πε-
ρισσότερων επιπτώσεων και η αναθεώρηση της 
μεθοδολογίας για τη μείωση των αβεβαιοτήτων. 
Σε κάθε περίπτωση, αναγκαία είναι η εφαρμογή 
πολιτικών αντιρρύπανσης στην περιοχή.

n «Σκουραίνουν» τα πράγματα από 1/1/2010
 «Μη ρεαλιστικό και μη προσεγγίσιμο στόχο» 
αποτελεί για τη Θεσσαλονίκη, με βάση τα ση-
μερινά δεδομένα, το νέο ενδεικτικό όριο των 20 
μg/m3 (αντί των 40 μg/m3), που η ΕΕ έχει θέ-
σει και πρέπει να επιτευχθεί το έτος 2010. Την 
πεποίθηση αυτή εξέφρασε ο προϊστάμενος του 
Τμήματος Περιβάλλοντος Δήμου Θεσσαλονίκης, 
Μ.Πετρακάκης (το τμήμα ελέγχει τα αιωρούμενα 
σωματίδια PM10 στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον 
της Θεσσαλονίκης από το 1989).
Εάν τα αποτελέσματα των μετρήσεων ειδωθούν 
σε βάθος εικοσαετίας, τότε η γενική τάση μετα-
βολής των συγκεντρώσεων PM10 είναι πτωτική 
σε όλους τους σταθμούς του δημοτικού δικτύου, 
χάρη σε παράγοντες όπως η αναβάθμιση της 
τεχνολογίας των ΙΧ, τα καλύτερα καύσιμα, η επέ-
κταση των εγκαταστάσεων αποθείωσης στα ΕΛΠΕ 
και η συρρίκνωση της βιομηχανικής δραστηριό-
τητας στη Θεσσαλονίκη. Η μείωση μεταξύ 1989 
και 2008 είναι 44%. 
Αν, αντίθετα, η περίοδος που λαμβάνεται υπόψη 
περιοριστεί στην πενταετία 2004-2008, τότε πα-
ρατηρείται αύξηση συγκεντρώσεων PM10 στο κέ-
ντρο της πόλης (λόγω έργων μετρό), μείωση στους 
σταθμούς Μαρτίου και Λαγκαδά και σταθερότητα 
στις τιμές ρύπανσης για τους σταθμούς αστικού 
υποβάθρου Επταπυργίου και Μαλακοπής. Ειδικά 
στο σταθμό Δημαρχείου, το 64,5% των ημερήσιων 
τιμών υπερβαίνει το όριο των 50 μg/m3, ενώ στη 
Μαρτίου το αντίστοιχο ποσοστό είναι 41% και στη 
Λαγκαδά 40%. 
Πάντως, οι πολύ υψηλές τιμές στο σταθμό του δη-
μαρχείου έχουν περιορισμένη επίδραση στο γενι-
κό πληθυσμό, λόγω μικρού αριθμού αποδεκτών 
και για αυτό δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως 
αντιπροσωπευτικές στις αναφορές για το ατμο-
σφαιρικό περιβάλλον της Θεσσαλονίκης. 
Χαιρετισμούς στην εκδήλωση απηύθυναν επίσης 
ο αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Πρασίνου, Ν. 
Παπαγιαννόπουλος, ο κοσμήτορας της Πολυτε-
χνικής του ΑΠΘ, Ν. Μουσιόπουλος, η συντονίστρια 
του Συμβουλίου Περιβάλλοντος ΑΠΘ, Μ. Ανανιά-
δου-Τζημοπούλου και ο πρόεδρος του Τμήματος 
Χημικών Μηχανικών, Γ. Σακελλαρόπουλος.

n Αναγκαία η δημιουργία συντονιστικού φορέα
Την ανάγκη άμεσης δημιουργίας ενός συντονι-
στικού φορέα, ο οποίος θα λειτουργεί υπό την Πε-
ριφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και θα έχει ως 
αρμοδιότητες τη μέτρηση της ατμοσφαιρικής ρύ-
πανσης και την εκπόνηση σχεδίου δράσης για τον 
περιορισμό των εκπομπών, πρότειναν οι συμμετέ-
χοντες στη στρογγυλή τράπεζα της εκδήλωσης. 
Στο φορέα προτείνεται να συμμετάσχουν επίσης 
ο ΟΡΘΕ και άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς. Με τον 
τρόπο αυτό, θα ξεπεραστούν τα προβλήματα της 
πολυδιάσπασης αρμοδιοτήτων των εμπλεκόμε-
νων φορέων στη μέτρηση της ατμοσφαιρικής ρύ-

πανσης και της απουσίας συντονιστικού οργάνου.
Παράλληλα, αναγκαίος είναι ο συντονισμός και 
η ενοποίηση των σταθμών μέτρησης από όλους 
τους φορείς σε ένα ενιαίο δίκτυο με προκαθορι-
σμένα σημεία μέτρησης και η εγκατάσταση επι-
πλέον σταθμών, ώστε να επιτυγχάνεται η πλήρης 
κάλυψη όλου του πολεοδομικού συγκροτήματος. 
Η δημοσιοποίηση των στοιχείων στο Διαδίκτυο, 
προς ενημέρωση του κοινού, είναι επίσης απα-
ραίτητη, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Μόνιμης 
Επιτροπής Περιβάλλοντος, Πέτρο Σαμαρά, ο 
οποίος εκπροσώπησε το ΤΕΕ/ΤΚΜ στη στρογγυ-
λή τράπεζα.
Ζητούμενα είναι επίσης η επέκταση των μετρή-
σεων για τη συστηματική ανάλυση της χημικής 
τους σύστασης και την ταυτοποίηση πιθανών πη-
γών ρύπανσης, η εξέταση νέων ρυπαντών και η 
ανάπτυξη μεθοδολογίας για την ποσοτική αξιο-
λόγηση των επιπτώσεων στην ανθρώπινη υγεία.
Οι συμμετέχοντες στη στρογγυλή τράπεζα επε-
σήμαναν ακόμη ότι αν και από το 2007 έχει ανα-
κοινωθεί από την Περιφέρεια σχέδιο δράσης για 
έκτακτα μέτρα σε περιπτώσεις υπερβάσεων των 
ορίων, ουδείς γνωρίζει εάν αυτό έχει ξεκινήσει να 
εφαρμόζεται. 
Επίσης, παρότι έχουν προταθεί από το ΤΕΕ και 
άλλους φορείς  μέτρα για την αντιμετώπιση της 
ρύπανσης (πχ, σχετικά με τα οχήματα, την κεντρι-
κή θέρμανση ή τα καύσιμα), μέχρι σήμερα δεν 
έχει επίσημα επικυρωθεί ή εφαρμοστεί σχέδιο 
δράσης για τη λήψη βραχυπρόθεσμων και μακρο-
πρόθεσμων μέτρων. 
Η δημιουργία μιας κεντρικής γραμματείας που 
θα συντονίζει τις δράσεις μεταξύ των διάφορων 
υπηρεσιών και θα φροντίζει για την εφαρμογή/
έλεγχο σχεδίου δράσης κρίνεται επίσης απαραί-
τητη, ενώ πολύ σημαντική είναι και η ενεργοποί-
ηση των πολιτών για την προσωπική ευθύνη και 
συμβολή σε ένα τέτοιο πρόγραμμα δράσης. 
Στη συζήτηση που ακολούθησε μετά τις παρουσι-
άσεις μετείχαν, εκτός από τους παρουσιαστές, ο 
κοσμήτορας της Πολυτεχνικής Σχολής, Ν. Μου-
σιόπουλος, το μέλος της ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΚΜ Σ. Φά-
μελλος, εκπρόσωπος του κόμματος Οικολόγων-
Πράσινων, ο επίκουρος καθηγητής του τμήματος 
Μηχανολόγων Μηχανικών κ. Κ. Καρατζάς, η κα Μ. 
Χειρακάκη από τον ΟΡΘΕ κ.α n
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ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΝΕΑ ΡΥΘΜΙΣΗ
ΠΕΡΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Την άμεση σύνταξη και έγκριση αποτελεσματικής 
ρύθμισης, η οποία θα επιταχύνει τις διαδικασίες 
Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδιασμού σε τοπικό 
και εθνικό επίπεδο, λύνοντας και το χρόνιο θέμα 
των αρμοδιοτήτων, ζητά το ΤΕΕ/ΤΚΜ, με επιστο-
λή-υπόμνημα προς την υπουργό Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Τίνα Μπιρ-
μπίλη.
Κι αν η παραπάνω είναι η βραχυπρόθεσμη αντι-
μετώπιση του ζητήματος, για την οριστική λύση 
του, το ΤΕΕ/ΤΚΜ προτείνει την αναθεώρηση του 
Συντάγματος και συγκεκριμένα του άρθρου που 
αφορά την «άσκηση αρμοδιοτήτων ΟΤΑ που τους 
έχουν ανατεθεί και που συνιστούν αποστολή του 
Κράτους» (άρθρο 102/παρ.1/ εδάφιο δ).
Όπως επισημαίνεται στην επιστολή, τα συσσωρευ-
μένα προβλήματα του Ειδικού Πολεοδομικού Σχε-
διασμού έχουν πάρει πλέον εκρηκτικές διαστάσεις 
και η ρύθμιση τους δεν επιδέχεται αναβολής. 
«Σε γενικές γραμμές το θεσμοθετημένο σύστημα 
του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδιασμού της χώρας, 
μπορεί να θεωρηθεί ότι έχει οδηγηθεί σε πλήρη 
αδράνεια και αποτυγχάνει συστηματικά να αντα-
ποκριθεί ποσοτικά, ποιοτικά και χρονικά στις (όχι 
αυθαίρετες αλλά υπολογισμένες στα Γενικά Πολε-
οδομικά Σχέδια-Γ.Π.Σ), ανάγκες του πληθυσμού», 
υπογραμμίζεται στην επιστολή, όπου τονίζεται εν-
δεικτικά ότι οι πολεοδομικές μελέτες (Π.Μ) απαι-
τούν δεκαετίες για να ολοκληρωθούν, ενώ υπάρχει 
αδυναμία χρηματοδότησης μελετών ή και έγκρισής 
τους, ακόμη και για αυτές που είναι σχεδόν περαι-
ωμένες.
Οι προτάσεις κατατέθηκαν με αφορμή τις δεσμεύ-
σεις της νέας κυβέρνησης σχετικά με την  αντιμε-
τώπιση των προβλημάτων της καθημερινότητας 
του πολίτη, τη διαφάνεια, την αποτελεσματικότητα 
και την προστασία του περιβάλλοντος και  ενόψει 
των νομοθετικών ρυθμίσεων που αναμένεται να 
προωθήσει το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργει-

ας και Κλιματικής Αλλαγής.
Σύμφωνα με το ΤΕΕ/ΤΚΜ, τα τελευταία χρόνια στο 
Γενικό Πολεοδομικό Σχεδιασμό υπάρχει σημαντική 
κινητικότητα που αφορά τη διαδικασία εκπόνησης 
νέων Ρυθμιστικών Σχεδίων. Η διαδικασία εκπόνη-
σης και έγκρισης των ΓΠΣ ή ΣΧΟΟΑΠ διαρκεί δύο 
έως τέσσερα έτη.
Τα αποτελέσματα αυτού του εγχειρήματος θεω-
ρούνται μέχρι σήμερα θετικά για τον ευρύτερο 
καθορισμό χρήσεων γης στα διοικητικά όρια των 
ΟΤΑ.  Ωστόσο, διαπιστώνονται προβλήματα σε μία 
σειρά θεμάτων, όπως στην  επικαιροποίηση των 
προδιαγραφών εκπόνησης μελετών, στην αδυναμία 
έγκαιρης και σαφούς γνωμοδότησης πολλών φορέ-
ων, στο χρόνο που απαιτείται για εγκρίσεις κτλ.
Σε κάθε περίπτωση στην Κεντρική Μακεδονία 
έχει συντελεστεί σημαντική πρόοδος στον τομέα 
αυτό, καθώς πάνω από 60 Γενικά Πολεοδομικά 
και ΣΧΟΟΑΠ είναι υπό εκπόνηση, ενώ ορισμένα 
έχουν θεσμοθετηθεί.
Το ΤΕΕ/ΤΚΜ θεωρεί σημαντικό στη σημερινή 
περίοδο όπου επανασχεδιάζεται η περιφερειακή 
οργάνωση και η οργάνωση των ΟΤΑ σε πανελλήνια 
κλίμακα να επικαιροποιηθούν οι προδιαγραφές 
σύνταξης των Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων 
και ΣΧΟΟΑΠ και να εκπονούνται με ενιαίο τρόπο 
στα πλαίσια της συνολικής χωρικής οργάνωσης 
των Περιφερειών της χώρας.
Σχετικά με τις εγκεκριμένες Π.Μ, παρατηρείται 
ήδη μια τεράστια καθυστέρηση σε όλη την χώρα, 
από δεκαετίες. Εκτιμάται (ΚΕΔΚΕ 2007 αλλά τα 
στοιχεία ισχύουν έως σήμερα) ότι καλύπτουν λιγό-
τερο από το 50% των πολεοδομικών ενοτήτων που 
έχουν καθοριστεί από ΓΠΣ, ενώ οι εγκεκριμένες 
Πράξεις Εφαρμογής καλύπτουν μόνο το 27% του 
αριθμού των Πολεοδομικών Ενοτήτων. 
Τα νέα Καποδιστριακά Γ.Π.Σ. και ΣΧ.Ο.Ο.Α.Π. που 
σταδιακά εγκρίνονται, προσθέτουν καθημερινά 
σημαντικές νέες εκτάσεις προς πολεοδόμηση. Σε 

απόλυτα μεγέθη εκτιμάται (επίσημα στοιχεία δεν 
υπάρχουν) ότι από τα ήδη εγκεκριμένα παλαιότε-
ρα και νεώτερα Γ.Π.Σ. και ΣΧ.Ο.Ο.Α.Π. προβλέ-
πονται θεσμοθετημένες πολεοδομικές ενότητες 
επεκτάσεων σχεδίων πόλεων πάνω από 500.000 
στρέμματα. 
Πολεοδομικές μελέτες μεγάλων περιοχών εκ-
κρεμούν από δεκαετίες χωρίς να ολοκληρώνο-
νται (πχ περιοχή Νέας Καλλικράτειας πάνω από 
δέκα μελέτες, Θάσος δύο μελέτες, Πιερία  κ.α.). 
Οι επιπτώσεις της κατάστασης αυτής είναι κατα-
στροφικές από κάθε άποψη καθώς πολεοδομικός 
σχεδιασμός, περιβαλλοντική προστασία αλλά και 
«πράσινη ανάπτυξη» συνδέονται άμεσα και οι 
σχετικές δράσεις αλληλεξαρτώνται.

n Καθυστερήσεις λόγω …αρμοδιοτήτων
Οι  αρμοδιότητες για την έγκριση του Πολεοδο-
μικού Σχεδιασμού αποτελούν σήμερα το βασικό 
θέμα στο οποίο κυρίως οφείλονται οι μακροχρό-
νιες καθυστερήσεις και η αναποτελεσματικότητα 
του Πολεοδομικού Σχεδιασμού. Η συγκέντρωση 
των αρμοδιοτήτων έγκρισης στο Κέντρο και μά-
λιστα με Προεδρικό Διάταγμα αποτελεί ακραία 
περίπτωση συγκεντρωτισμού, με προφανείς δυ-
σλειτουργίες και ουσιαστικά αποτελεί ακύρωση 
στην πράξη του πολεοδομικού σχεδιασμού. 
Σε μια χρονική συγκυρία όπου το υφιστάμενο 
θεσμοθετημένο πολεοδομικό περιβάλλον είναι 
ιδιαίτερα βεβαρημένο και υπερφορτωμένο δομι-
κά, είναι σημαντικό -παράλληλα με τα μέτρα προ-
στασίας περιβάλλοντος και το αποσαφηνισμένο 
θεσμικό πλαίσιο χωρικής ανάπτυξης- να θεσμο-
θετηθεί ένα διαφανές, ταχύ, και ευέλικτο πλαίσιο 
ειδικού πολεοδομικού σχεδιασμού. 
Στο πλαίσιο αυτό προτείνονται, όπως προανα-
φέρθηκε, τα εξής: 
-Η άμεση σύνταξη και έγκριση κατάλληλης και 
αποτελεσματικής ρύθμισης που θα λύσει σή-
μερα το χρόνιο ζήτημα των αρμοδιοτήτων (υπέρ 
της αναβάθμισης του θεσμικού ρόλου των περι-
φερειακών οργάνων) και θα επιταχύνει τις δι-
αδικασίες Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδιασμού 
σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Σημειώνεται ότι 
οι νομοθετικές ρυθμίσεις για τον πολεοδομικό 
σχεδιασμό δεν έχουν καμία σχέση και πρέπει 
να απεμπλακούν από άλλες ρυθμίσεις, που αφο-
ρούν παράλληλα αντικείμενα, όπως τον τρόπο 
έκδοσης αδειών και άλλα σχετικά θέματα για τα 
κτίσματα.
-Η οριστική λύση του θέματος με την αναθεώρη-
ση του Συντάγματος άρθρο 102 παρ.1 εδάφιο δ 
«άσκηση αρμοδιοτήτων ΟΤΑ που τους έχουν ανα-
τεθεί και που συνιστούν αποστολή του Κράτους», 
με σκοπό να αποσαφηνισθεί πλήρως ο τύπος της 
πράξης με την οποία η Αυτοδιοίκηση θα ασκεί 
τις παραπάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες στον 
οικείο νόμο. Παράλληλα θα διευκολυνθεί η απο-
κέντρωση κρίσιμων αρμοδιοτήτων. 
Επίσης, επιβάλλεται να λυθούν θέματα που συν-
δέονται με την έλλειψη πόρων χρηματοδότησης 
σχετικών μελετών (για την εξεύρεση πόρων από 
διάφορες πηγές -κοινοτικά προγράμματα, τρα-
πεζικός δανεισμός- είναι επιτακτικό να αποκτή-
σουμε αξιόπιστες και ταχείς διαδικασίες πολεο-
δόμησης, που να εγγυώνται ασφαλές πέρας των 
εργασιών σε σύντομο και καθορισμένο χρονικό 
διάστημα, και όχι διαδικασίες που να «σέρνο-
νται» για χρόνια με αβέβαιο πέρας).
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ΕΡΓΑ ΒΟΡΕΙΑΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ
Εκδήλωση Εργοληπτών-Μελετητών στο Money Show

Την ταχεία προώθηση του προγράμματος «Εξοι-
κονομώ», ώστε να δοθεί ανάσα στις επιχειρήσεις 
του κλάδου των δομικών υλικών και στα περιφε-
ρειακά επαγγέλματα της οικοδομής, προς όφε-
λος και του περιβάλλοντος, ζήτησε από τον υφυ-
πουργό Δημοσίων Έργων, Γιάννη Μαγκριώτη, ο 
πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ, Τάσος Κονακλίδης.
Μιλώντας από το βήμα εκδήλωσης του χρημα-
τοοικονομικού πολυσυνεδρίου «Money Show», 
στη Θεσσαλονίκη, ο κ. Κονακλίδης ζήτησε ακόμη 
συνέχεια και συνέπεια στις πολιτικές που αφο-
ρούν τις δημόσιες υποδομές, ενώ υπενθύμισε τις 
θέσεις του ΤΕΕ/ΤΚΜ για τα μεγάλα έργα της Θεσ-
σαλονίκης και της Κεντρικής Μακεδονίας. 
Την εκδήλωση διοργάνωσε το Σάββατο 28 Δεκεμ-
βρίου ο ΣΠΕΔΕΘ και ΚΜ, σε συνεργασία με το Σύλ-
λογο Μελετητών Δημοσίων Έργων Κεντρικής Μα-
κεδονίας και το Σύλλογο Υπαλλήλων ΥΠΕΧΩΔΕ.

n Νέο αναπτυξιακό πλαίσιο για τη Θεσσαλονίκη
Νέο αναπτυξιακό πλαίσιο, που θα υποστηρίζεται 
από το ΕΣΠΑ 2007-2013 και τους εθνικούς πό-
ρους, απαιτεί η ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης και 
της Κεντρικής Μακεδονίας, σύμφωνα με τον Σω-
τήρη Πρέντζα. Μιλώντας στην ίδια εκδήλωση, επε-
σήμανε ότι βασική επιδίωξη όλων οφείλει να είναι 
η ανάδειξη ενός νέου παραγωγικού προτύπου για 
τη μητροπολιτική περιοχή της Θεσσαλονίκης.
Ο κ. Πρέντζας σημείωσε ακόμη ότι η δεινή οικονο-
μική συγκυρία και οι δημοσιονομικές και οικονο-
μικές επιλογές δεν επιτρέπουν ελπίδες για όδευση 
επιπλέον δημόσιων πόρων προς την περιφέρεια. 
Στο πλαίσιο αυτό, πρόσθεσε -επαναλαμβάνοντας 
τις πάγιες θέσεις του ΤΕΕ/ΤΚΜ- παραμένουν 
επίκαιρες οι διαχρονικές  βασικές μας στοχεύ-
σεις και επιδιώξεις, που εν συντομία είναι: ταχεία 
υλοποίηση ΕΣΠΑ, ολοκλήρωση των υποδομών 
προσπελασιμότητας (π.χ. μετρό, εξωτερική περι-
φερειακή, αεροδρόμιο «Μακεδονία») και προώ-
θηση των έργων στο λιμάνι, της μετεγκατάστασης 
της ΔΕΘ (το 2012 αποτελεί ρεαλιστικό ορόσημο), 
των ευρυζωνικών δικτύων και της Αλεξάνδρειας 
Ζώνης Καινοτομίας. Επίσης επεσήμανε την ανά-
γκη για προώθηση της Σιδηροδρομικής Εγνατίας.

n Τεχνογνωσία «Εγνατίας Οδού ΑΕ» σε Κρήτη- 
Βουλγαρία
Από την πλευρά του, κατά την ομιλία του στην εκ-
δήλωση, ο υφυπουργός Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων, Γιάννης Μαγκριώτης, ανακοίνωσε 
ότι η τεχνογνωσία της εταιρίας «Εγνατία ΑΕ» θα 
χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή έργων οδικών 
δικτύων στην Κρήτη και τη Βουλγαρία.
Σε σχέση με το έργο κατασκευής της Εγνατίας, ο κ. 
Μαγκριώτης επεσήμανε ότι τον ερχόμενο Μάρτιο, με 
την κατασκευή της γέφυρας στο Περιστέρι της Ηπεί-
ρου, θα παραδοθεί σε χρήση ολόκληρη η Εγνατία. 
Επανέλαβε επίσης, ότι εντός του 2010, οι οδηγοί 
θα πληρώνουν διόδια για τη συντήρηση του αυτο-
κινητόδρομου, αλλά και για την αποπληρωμή του 
δανείου, ενός δισ. ευρώ, που πήρε το Ελληνικό 
Δημόσιο για την κατασκευή του έργου.
Ο υφυπουργός υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση 
έχει ως απόλυτη προτεραιότητα την ανάπτυξη της 
περιφέρειας, βασικός μοχλός της οποίας είναι οι 
μικρές και μεσαίες κατασκευαστικές εταιρίες. 
«Επιλογή μας είναι, η απόλυτη διαφάνεια και η 
μέγιστη δυνατή παραγωγική αξιοποίηση των δη-
μόσιων πόρων», τόνισε και πρόσθεσε ότι προέχει 
πάνω απ΄όλα η ανάδειξη της διαφάνειας μέσω 

της διαβούλευσης για όλα τα μεγάλα έργα.

n Ειδική Γραμματεία Έργων Β. Ελλάδας ζητούν 
οι εργολήπτες
Στο μεταξύ, τη σύσταση ειδικής γραμματείας 
δημοσίων έργων Βορείου Ελλάδος και με έδρα 
τη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να υλοποιούνται 
ταχύτερα τα έργα που εκτελούνται στην περιοχή, 
ζήτησε από την πλευρά του ο Σύνδεσμος Πιστο-
ποιημένων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων και Τε-
χνικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης και Κεντρι-
κής Μακεδονίας.
Οι περίπου 1.000 μικρομεσαίες εργοληπτικές 
επιχειρήσεις που λειτουργούν στην ευρύτερη πε-
ριοχή της Θεσσαλονίκης θέλουν το μερτικό τους 
από τα δημόσια έργα, καθώς τα τελευταία χρόνια 
στερούνται έργων και αντιμετωπίζουν σοβαρά 
προβλήματα επιβίωσης, τόνισε ο πρόεδρος του 
Συνδέσμου, Γιώργος Γάγαλης.
Οι εργολήπτες ζήτησαν τη διασπορά των δημοσί-
ων έργων στην περιφέρεια, τον επανασχεδιασμό 
του προγράμματος δημοσίων έργων, αλλά και τη 
θεσμική θωράκιση του συστήματος παραγωγής 
δημοσίων έργων, ώστε να εκτελούνται με ταχείς 
και πιο διαφανείς διαδικασίες. 

n Να αναμορφωθεί το θεσμικό πλαίσιο για τις 
μελέτες 
Την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου ανάθε-
σης και εκπόνησης μελετών, τη στήριξη της δημι-
ουργίας αναβαθμισμένων μελετητικών σχημάτων 
και τη λήψη μέτρων για την εξυγίανση του μητρώ-
ου μελετητών, περιμένει από τη νέα διοίκηση του 
υπουργείου Υποδομών ο ΣΜΕΔΕΚΕΜ, όπως τόνι-
σε η πρόεδρός του, Μαρία Γρηγοριάδου. 
Σε επίπεδο οικονομικών μέτρων, επεσήμανε την 
ανάγκη ενίσχυσης-αναδιάρθρωσης του ΠΔΕ, με αύ-
ξηση των χρηματοδοτήσεων για έργα αναπτυξιακά-
περιφερειακά και κοινωνικής υποδομής. Ζήτησε τη 
θεσμοθέτηση μηχανισμών για άμεση εξόφληση των 
οφειλών δημοσίου,  ΟΤΑ και οργανισμών του ευρύ-
τερου δημόσιου τομέα προς τους μελετητές, «για να 
σταματήσει η «χρηματοδότηση» της δημόσιας διοί-
κησης από τα μελετητικά γραφεία». 
Υπενθυμίζοντας σχετικές προτάσεις του ΤΕΕ/ΤΚΜ, 
η κα Γρηγοριάδου εισηγήθηκε ακόμη βελτίωση της 
νομοθεσίας των Σ.Δ.Ι.Τ. και περιορισμό της εφαρ-
μογής του μηχανισμού στα απολύτως απαραίτητα 
έργα, με συγκεκριμένα κριτήρια επιλογής. Σημεί-
ωσε, επίσης, ότι χρειάζεται επιτάχυνση των διαδι-
κασιών ένταξης έργων και δράσεων στο ΕΣΠΑ. 
Επεσήμανε την ανάγκη εκχώρησης αρμοδιοτήτων 
σε περιφερειακές υπηρεσίες, ενώ πρόσθεσε ότι 
οι μελετητές αναμένουν την υλοποίηση των προ-
εκλογικών και μετεκλογικών δεσμεύσεων του κ. 
Μαγκριώτη για μεταφορά των αρμοδιοτήτων δια-
χείρισης του μετρό στη Θεσσαλονίκη. 
Υποστήριξε ότι βάσει έρευνας ΣΜΕΔΕΚΕΜ για 
τις αναθέσεις ΟΣΕ/ΕΡΓΟΣΕ στην πενταετία 2003-
2007, από τις  84 μελέτες που ανατέθηκαν, μόνο 
τις δύο πήραν γραφεία εκτός Αττικής (συν άλλες 
δύο, σε συμπράξεις).
Τις θέσεις του για τα τεχνικά έργα στη Βόρεια 
Ελλάδα παρουσίασε στην εκδήλωση ο βουλευτής 
της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός Μα-
κεδονίας Θράκης, Σταύρος Καλαφάτης, ενώ ομιλίες 
πραγματοποίησαν επίσης ο πρόεδρος του Συλλόγου 
υπαλλήλων ΥΠΕΧΩΔΕ, Γιώργος Παπανικολάου και 
ο γενικός γραμματέας του τμήματος εταιριών του 
ΣΠΕΔΕΘ&ΚΜ, Δημήτρης Μανδρούκας. n

n Πολεοδομία χωρίς πολεοδόμους…
Οι ελλείψεις σε προσωπικό αποτελούν επίσης 
σοβαρό πρόβλημα: ενδεικτικό είναι το γεγονός 
ότι σε όλες μαζί τις σχετικές Υπηρεσίες, Οργανι-
σμούς και Ο.Τ.Α. της Περιφέρειας Κεντρικής Μα-
κεδονίας (δημοτικές, κρατικές, νομαρχιακές, πε-
ριφερειακές κ.α.) οι πτυχιούχοι πολεοδόμοι δεν 
ξεπερνούν τους δέκα, οι συγκοινωνιολόγοι δεν 
ξεπερνούν τους πέντε! Προκύπτει λοιπόν το ερώ-
τημα για τη χώρα μας, μοναδική σε όλο τον κόσμο: 
πως γίνεται πολεοδομία χωρίς πολεοδόμους;
Αλλα ζητήματα που επείγει να αντιμετωπιστούν 
είναι η αλληλοεπικάλυψη μελετών και διαδικα-
σιών και η αδυναμία εφαρμογής του σχεδιασμού: 
η τεράστια (διοικητική και διαδικαστική) δυσκο-
λία εκπόνησης και αποπεράτωσης των διαδικασιών 
έγκρισης του Πολεοδομικού Σχεδιασμού διπλασιά-
ζεται από τις παράλληλες αδυναμίες εφαρμογής του. 
Σημαντική είναι και η αποστασιοποίηση Φορέων 
από το Γενικό Σχεδιασμό. Είναι γνωστό ότι πολλοί 
αρμόδιοι κατά περίπτωση φορείς (πχ. υπουργείων 
Άμυνας, Παιδείας, Υγείας, Πολιτισμού, Ανάπτυξης 
κλπ), αλλά και ΟΤΑ, θεωρούν ότι δε δεσμεύονται 
από τα (όντως αναχρονιστικά) θεσμοθετημένα πο-
λεοδομικά σταθερότυπα, ούτε και τις προβλεπό-
μενες διαδικασίες πολεοδομικού σχεδιασμού. 
Πρακτικά τα αγνοούν σχεδόν πλήρως, όταν επιδι-
ώκουν να χωροθετήσουν κυρίως μονάδες κοινω-
νικού εξοπλισμού, χρησιμοποιώντας δικές τους 
μεθόδους κατά περίπτωση και όταν προκύψει 
σημειακή ανάγκη, δηλαδή χωρίς συνολικό σχε-
διασμό. 

n Ανενεργός ο νόμος σε ό,τι αφορά τις αναπλάσεις
Οι αναπλάσεις, τέλος, θα έπρεπε ήδη να αποτε-
λούν έναν από τους πιο διαδεδομένους μηχανι-
σμούς αναβάθμισης του αστικού χώρου. Όμως η 
πραγματικότητα είναι εντελώς διαφορετική.  Κα-
μία ανάπλαση στην Κεντρική Μακεδονία δεν έχει 
ακολουθήσει τις διαδικασίες του Ν.2508/1997! 
Οι προβλεπόμενες από το νόμο διαδικασίες είναι 
εξαιρετικά βαριές, χρονοβόρες και πολυδάπανες  
για την αναιμική διοικητική οργάνωση  και τα οι-
κονομικά ακόμη και των μεγάλων ΟΤΑ και χρή-
ζουν απλοποίησης και επιτάχυνσης. Στην ουσία 
ο Ν. 2508/1997 είναι σήμερα ανενεργός ως προς 
τη διαδικασία των αναπλάσεων (γεγονός που έχει 
πολλές φορές επισημανθεί από αρμόδιους φο-
ρείς όπως η ΚΕΔΚΕ, το ΤΕΕ κλπ.). 
Εκ παραλλήλου επισημαίνεται, ότι στις όποιες 
«αναπλάσεις» που με πολλές δυσκολίες γίνονται 
–εκτός διαδικασιών Ν.2508/1997- αλλά και πε-
ζοδρομήσεις, ποδηλατοδρόμοι, τροποποιήσεις 
σχεδίων πόλης κ.α. επεμβάσεις στον αστικό ιστό 
-κυρίως σε μικρούς ΟΤΑ-, κατά κανόνα δε συμμε-
τέχουν πολεοδόμοι. Οι επεμβάσεις αυτές γίνονται 
συνήθως από μηχανικούς των ΟΤΑ και άλλους, 
διαφόρων ειδικοτήτων, είτε χωρίς μελέτες, είτε 
με ένα συμπίλημα τεχνικών εκθέσεων, σκαριφη-
μάτων και τεχνικών οδηγιών. Και πάλι στον τομέα 
αυτό πρωτοτυπούμε διεθνώς  ενώ οι πολεοδόμοι 
καταδικάζονται σε ανεργία.
Προτείνεται η συμπλήρωση και απλοποίηση της 
νομοθεσίας. Για τις αναπλάσεις μικρής κλίμακας, 
προτείνεται να καθορισθεί διαφορετική απλου-
στευμένη και ταχεία διαδικασία, με υποχρεωτική 
τη συμμετοχή πολεοδόμων,  ώστε να υπάρχει ένα 
μίνιμουμ εγγυήσεων ότι αυτές θα ενσωματώνο-
νται αρμονικά στον πολεοδομικό ιστό.n
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ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

Ομάδα εργασίας ΤΕΕ/ΤΚΜ

Σειρά ζητημάτων θεσμικού και κανονιστικού χα-
ρακτήρα, που χρειάζονται περαιτέρω επεξεργα-
σία, εγείρει η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) 
για τον «καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών 
για τα εσωτερικά δίκτυα ηλεκτρονικών επικοι-
νωνιών», σε ό,τι αφορά ειδικότερα τα δίκτυα 
οπτικών ινών.
Τα ζητήματα που ανακύπτουν σχετίζονται -με-
ταξύ άλλων- με τα μητρώα κατασκευαστών και 
«πιστοποιητών» Εσωτερικών Δικτύων Ηλεκτρο-
νικών Επικοινωνιών, αλλά και με τις προδιαγρα-
φές των χρησιμοποιούμενων υλικών και τη στε-
γανότητα των «φορέων» δικτύων οπτικών ινών.
Με την υπ. αριθμ. Α241/Σ14/08/15-07-2008 από-
φαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ/ΤΚΜ 
συγκροτήθηκε Ομάδα Εργασίας (ΟΕ) με σκοπό τη 
σύνταξη τεχνικής οδηγίας για τις προδιαγραφές 
των ψηφιακών υποδομών (Σχολιασμός και ερμη-
νεία ΚΥΑ “Καθορισμός των Τεχνικών Προδιαγρα-
φών για τα Εσωτερικά Δίκτυα Ηλεκτρονικών Επι-
κοινωνιών”, Εξειδίκευση στα δίκτυα οπτικών ινών), 
υπό την  εποπτεία της Μόνιμης Επιτροπής Δικτύων 
και Τηλεματικής., αποτελούμενη από τους:
Γεώργιο Αγγέλου, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό και 
Μηχανικό Υπολογιστών

Βασίλειο Γκουντή, Δρ. Ηλεκτρολόγο Μηχανικό 
Αθανάσιο Ιατρόπουλο, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό  
Παύλο Παπουλίδη, Μηχανικό Τηλεπικοινωνιών 
Θωμά Σαλονικιό, Δρ. Πολιτικό Μηχανικό 
Το αντικείμενο της ομάδας εργασίας χωρίσθηκε 
σε δύο φάσεις.  
1η φάση εργασιών (1ο παραδοτέο της ΟΕ το οποίο 
περιγράφεται περιληπτικά στο παρόν κείμενο)
«Αναγνώριση της υφιστάμενης τεκμηρίωσης 
πάνω στο σχεδιασμό δικτύων οπτικών ινών εντός 
κτιρίων – σχολιασμός σχετικού σχεδίου ΚΥΑ» 
Η ΚΥΑ που αναφέρεται στο παρόν κείμενο αφο-
ρά Κοινή Υπουργική Απόφαση του μέχρι πρότινος 
Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών με το 
ΥΠΕΧΩΔΕ για την εφαρμογή Κανονισμού, ο οποί-
ος θα καθορίζει τις τεχνικές προδιαγραφές για τα 
εσωτερικά δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών.  
Κρίθηκε σκόπιμο η ΟΕ να εστιάσει στην επεξεργα-
σία ζητημάτων τα οποία συμβάλλουν συμπληρω-
ματικά στο περιεχόμενο της σχετικής ΚΥΑ, παρά 
να προχωρήσει στη σύνταξη νέας τεχνικής οδη-
γίας για τις εγκαταστάσεις δικτύων οπτικών ινών, 
συμβάλλοντας με το τρόπο αυτό στη γενικότερη 
προσπάθεια αποσαφήνισης από την πολιτεία θε-
μάτων κανονιστικού και τεχνικού χαρακτήρα, σχε-
διασμού και υλοποίησης δικτύων οπτικών ινών. 
Η ΟΕ εστίασε σε ζητήματα που απασχολούν τον 
ιδιώτη μηχανικό που καλείται να προτείνει λύσεις 
δικτύωσης σε τοπικές εγκαταστάσεις (customer 
premises - κτίρια γραφείων, νοσοκομεία, βιομη-
χανικές περιοχές, κλπ.) ενώ για τα δίκτυα κορμού 
ευρείας κλίμακας (long haul - π.χ. διασύνδεση 
μητροπολιτικών δικτύων) οι λύσεις είναι πιο συ-
γκεκριμένες. Έγιναν συναντήσεις μελών της ΟΕ 
με στελέχη εταιρειών που ασχολούνται με την 
εγκατάσταση οπτικών ινών και επισκέψεις σε 
σημεία εγκατάστασης (κόμβους) μητροπολιτικών 
δικτύων και εργοτάξια και χώρους εμφύσησης 
οπτικών ινών σε μικροσωλήνιο σύστημα.
Στο υλικό που παράχθηκε (1ο Παραδοτέο της ΟΕ) 
η ομάδα εργασίας ασχολήθηκε με την κριτική πα-
ρουσίαση και σχολιασμό του κειμένου της ΚΥΑ. 
Ειδικότερα σε ότι αφορά τα θεσμικά ζητήματα, 
αναπτύχθηκαν θέματα σχετικά με τη δημιουργία 
Μητρώων Κατασκευαστών και Πιστοποιητών για 
τα εσωτερικά δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
(ΕΔΗΕ). Αναφέρεται η σχέση Μελέτης – Κατα-
σκευής στα εν λόγω έργα. Παρότι η ύπαρξη μελε-
τητή προβλέπεται στο σχέδιο ΚΥΑ ως «Το φυσικό 
ή νομικό πρόσωπο το οποίο κατέχει την οριζόμε-
νη από το νόμο άδεια για τη μελέτη έργων αυτής 
της κατηγορίας» υπάρχουν αρκετοί προβληματι-
σμοί σχετικά με τη λειτουργία του μελετητή. Όσον 
αφορά τη διαδικασία κατασκευής ενός τεχνικού 
έργου ΕΔΗΕ, διαφαίνεται ότι οι συντάκτες του 
Σχεδίου ΚΥΑ είχαν υπόψη τους το μοντέλο της 
Μελετο-κατασκευής για όλα τα έργα ΕΔΗΕ (Δεν 
διακρίνονται οι φάσεις της μελέτης και κατασκευ-
ής, απαιτείται υποβολή πιστοποιητικού μητρώου 
κατασκευαστή ΕΔΗΕ στο φάκελο της μελέτης 
κ.α.). Προτείνεται, όπως και παραπάνω, να χρη-

 «Είναι σημαντική η οι-
κονομία που επιτυγχάνε-
ται στην περίπτωση δια-

τήρησης και αξιοποίησης 
του τοπικού ενσύρματου 
δικτύου χαλκού και σύν-

δεσής του με το δίκτυο 
οπτικών ινών»

«Θα πρέπει να περιλη-
φθούν πρόσθετες δια-

τάξεις στην Κ.Υ.Α. για τη 
στεγανότητα των δικτύων 

οπτικών ινών»

«Κατά την κατασκευή 
των δικτύων οπτικών 

ινών θα πρέπει να 
προδιαγράφεται η χρήση 

υλικών και εξαρτημά-
των με τις απαραίτητες 

πιστοποιήσεις»

σιμοποιηθεί το υφιστάμενο μοντέλο παραγωγής 
τεχνικού έργου, το οποίο έχει σαφείς διατάξεις 
για τις προκηρύξεις έργων Μελέτης & Κατασκευ-
ής. Τα θεσμικά ζητήματα αυτά σχολιάσθηκαν από 
την ομάδα εργασίας λαμβάνοντας υπόψη και συ-
ναρτώντας το σχολιασμό τους με βάση τις θέσεις 
της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ/ΤΚΜ σχετικά 
με τον τρόπο έκδοσης αδειών και ελέγχου της δό-
μησης καθώς επίσης και τις θέσεις σχετικά με το 
σχέδιο προεδρικού διατάγματος που διαμόρφωσε 
η ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΚΜ με αντικείμενο το “Μητρώο 
κατασκευαστών ιδιωτικών έργων”.
Στο τεχνικό μέρος έγινε παράθεση των κριτικών 
σχολίων και της ερμηνείας διατάξεων της ΚΥΑ 
και αντιστοίχηση με τα αντίστοιχα πεδία αυτής 
της Κοινής Υπουργικής Απόφασης. Από το τμήμα 
αυτό προέκυψαν αρκετά πρακτικά συμπεράσματα 
και θέματα τα οποία πρέπει να συμπεριληφθούν 
στην Κ.Υ.Α. Αυτά δίνονται ακολούθως:
• Στην ΚΥΑ θα πρέπει να συμπεριληφθούν θέμα-
τα όπως η αξιοποίηση των υφισταμένων δικτύων 
χαλκού εντός των κτιρίων ή των συγκροτημάτων 
κτιρίων και η σύνδεσή τους με τις γραμμές των 
δικτύων οπτικών ινών των διαφόρων παροχών. 
Είναι σημαντική η οικονομία που επιτυγχάνεται 
στην περίπτωση διατήρησης και αξιοποίησης του 
τοπικού ενσύρματου δικτύου χαλκού και σύνδε-
σής του με το δίκτυο οπτικών ινών.
• Σε νέα κτίρια ανεξάρτητα από την επιλογή του 
καλωδίου (χαλκός ή οπτική ίνα) συνιστάται η τοπο-
θέτηση εξ΄αρχής μικροσωλήνων από τον κεντρικό 
κατανεμητή του κτιρίου μέχρι κάθε ιδιοκτησία. 
Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η εύκολη μελ-
λοντική εγκατάσταση νέων καλωδιώσεων.   
• Όπως στα υπόλοιπα δίκτυα έτσι και στα δίκτυα 
οπτικών ινών η επικρατούσα τάση είναι η κατα-
σκευή υπόγειων δικτύων αντί των ενσύρματων 
υπέργειων δικτύων.
• Υπάρχει μία σύγχυση σχετικά με την ορολογία 
και τη χρήση των διαφόρων συσκευών. Ως παρά-
δειγμα ένας κατανεμητής μπορεί να θεωρηθεί ως 
σημείο τερματισμού ή ως σημείο διακλάδωσης 
και αντίστροφα. Πρέπει να διασαφηνισθεί πότε 
επιβάλλεται η χρήση της κάθε συσκευής και σε 
ποια περίπτωση θα χρησιμοποιείται ο χαρακτηρι-
σμός της συσκευής ως κατανεμητή ή κουτί δια-
κλάδωσης ή σημείο τερματισμού.
• Αναλόγως του μεγέθους του κάθε κτιρίου ή συ-
γκροτήματος κτιρίων ενδεχομένως να απαιτηθεί 
η χρήση κύριου κατανεμητή και δευτερεύοντος 
κατανεμητή ή κατανεμητή ορόφου. Πρέπει να 
καθορισθούν τα μεγέθη κτιρίων ή ορόφων ή οι-
κιστικής μονάδας σε συγκροτήματα για τα οποία 
χρειάζεται δευτερεύων κατανεμητής ή κατανεμη-
τής ορόφου.
• Από επιτόπου αυτοψίες και από προσωπικές 
επαφές των μελών της ομάδας εργασίας με εται-
ρείες και προσωπικό κατασκευής δικτύων οπτι-
κών ινών, εντοπίσθηκε ότι υπάρχει πρόβλημα 
στεγανότητας των καναλιών, των φρεατίων, των 
σωλήνων και υποσωλήνων των δικτύων οπτικών 
ινών. Τονίζεται ότι θα πρέπει να περιληφθούν πρό-
σθετες διατάξεις στην Κ.Υ.Α. για τη στεγανότητα 
των δικτύων οπτικών ινών. Θα πρέπει να προβλε-
φθεί ότι στις οικονομικές προσφορές των υποψη-

Γενική μορφή διάταξης κάθετης εγκατάστασης οπτικής υποδομής

Γενική μορφή διάταξης οριζόντιας εγκατάστασης οπτικής υποδομής (campus)
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ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΤΕΕ/ΤΚΜ 
ΠΡΟΣ Μ. ΜΠΟΛΑΡΗ 
ΚΑΙ Ν. ΣΗΦΟΥΝΑΚΗ
 

Τις θέσεις του ΤΕΕ/ΤΚΜ σχετικά με τις ΣΔΙΤ και 
τις προδιαγραφές των ψηφιακών υποδομών, κοι-
νοποιεί στους αρμόδιους υφυπουργούς, Μάρκο 
Μπόλαρη και Νίκο Σηφουνάκη αντίστοιχα, η δι-
οικούσα επιτροπή του Τμήματος.
Συγκεκριμένα, με επιστολή προς τον εδρεύοντα 
στη Θεσσαλονίκη υφυπουργό Οικονομίας, Ανταγω-
νιστικότητας και Ναυτιλίας, Μάρκο Μπόλαρη, το 
ΤΕΕ/ΤΚΜ κοινοποιεί τις επιφυλάξεις του σχετικά 
με την εκτεταμένη χρήση του μοντέλου των Συ-
μπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ).
Στη δε επιστολή προς τον υφυπουργό Μεταφο-
ρών, Υποδομών και Δικτύων, Νίκο Σηφουνάκη, 
γνωστοποιεί τις τεκμηριωμένες θέσεις του για 
τις προδιαγραφές των ψηφιακών υποδομών, με 
βάση και το πόνημα σχετικής ομάδας εργασίας 
(που δημοσιεύεται στο παρόν τεύχος του «Τ»).
Αναλυτικότερα, το ΤΕΕ/ΤΚΜ σημειώνει ότι τυχόν 
συνέχιση ένταξης μη ανταποδοτικών έργων στις 
ΣΔΙΤ, με το μέχρι τώρα ρυθμό, θα έχει σε λίγα 
χρόνια ως αποτέλεσμα τη δέσμευση μεγάλου μέ-
ρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 
(ΠΔΕ) για την κάλυψη των αντίστοιχων πληρωμών 
προς τους αναδόχους τους.
Παράλληλα, το κόστος των έργων, που υλοποιού-
νται μέσω ΣΔΙΤ, είναι σημαντικά μεγαλύτερο από 
εκείνο που θα είχαν τα ίδια ακριβώς project, αν 
κατασκευάζονταν ως δημόσια, χρηματοδοτούμε-
να από το ΠΔΕ. Συγκεκριμένα, τα μέσω ΣΔΙΤ έργα 
στοιχίζουν στο Ελληνικό Δημόσιο περίπου 1,5 
φορά περισσότερο απ’ ότι εάν υλοποιούνταν ως 
δημόσια, με δανεισμό του Δημοσίου.
Με βάση και τα παραπάνω, το ΤΕΕ/ΤΚΜ ζητά στις 
ΣΔΙΤ να εντάσσονται μόνο μη ανταποδοτικά έργα, 
καλώντας παράλληλα την Πολιτεία να εξαντλεί τις 
δυνατότητες άμεσου δανεισμού, προκειμένου να 
αυξήσει το ύψος του ΠΔΕ (και να εντάξει εκεί τα 
μη ανταποδοτικά έργα, που θεωρεί απαραίτητα). 
«Όταν έχουν εξαντληθεί όλες οι δυνατότητες άμε-
σου δανεισμού, να προσφεύγει η Πολιτεία στις 
ΣΔΙΤ» και πάλι υπό προϋποθέσεις. Στην επιστο-
λή παρατίθενται και οι υπόλοιπες προτάσεις του 
ΤΕΕ/ΤΚΜ για το θέμα, οι οποίες δημοσιεύτηκαν 
ήδη, στο τεύχος 382 του «Τεχνογραφήματος» 
(βλέπε στο διαδίκτυο: 
www.tkm.tee.gr/TEXNOGRAFHMA_2009/
TEXNOGRAFHMA_382/382%205.pdf.)
Στη δε επιστολή προς τον κ. Σηφουνάκη, το ΤΕΕ/
ΤΚΜ εγείρει ζητήματα που σχετίζονται με τα μη-
τρώα Κατασκευαστών και Πιστοποιητών Εσωτε-
ρικών Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, την 
πιστοποίηση των μελών τους και άλλα σχετικά 
ζητήματα. Για περισσότερες πληροφορίες σχε-
τικά με τις προτάσεις του ΤΕΕ/ΤΚΜ, οι ενδιαφε-
ρόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στις σελίδες του 
τρέχοντος τεύχους του «Τεχνογραφήματος». n

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΙΣ 
ΤΕΕ/ΤΚΜ
Eκδήλωση ενδιαφέροντος 

Ανοιχτός παραμένει ο κατάλογος των εκπροσώπων 
του ΤΕΕ/ΤΚΜ σε διάφορα συμβούλια και επιτρο-
πές, ο οποίος συμπληρώνεται διαρκώς. Όσοι συ-
νάδελφοι  ενδιαφέρονται να εκπροσωπήσουν το 
Τμήμα, θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση 
(η οποία βρίσκεται στο site του ΤΕΕ/ΤΚΜ www.
tkm.tee.gr) και να την στείλουν στο ΤΕΕ/ΤΚΜ 
(Μεγ. Αλεξάνδρου 49, 54643 Θεσσαλονίκη, fax 
2310883110, e-mail lroubo@central.tee.gr). Για 
περισσότερες διευκρινήσεις, οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να απευθύνονται στη Λίτσα Ρουβολή, στο 
τηλέφωνο 2310 883123. n

ΣΩΣΤΗ Η ΑΠΟΦΑΣΗ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 
ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ
 

Την ελπίδα ότι η αποκέντρωση των υπηρεσιών της 
ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ στη Θεσσαλονίκη είναι «μη δια-
πραγματεύσιμη», εκφράζει το ΤΕΕ/ΤΚΜ, με επι-
στολή του (4/12/2009) προς τον υφυπουργό Υποδο-
μών, Μεταφορών και Δικτύων, Γιάννη Μαγκριώτη.
Το πλήρες κείμενο της επιστολής προς τον υφυ-
πουργό είναι το εξής:
«Το ΤΕΕ/ΤΚΜ  έχει, επανειλημμένα και με διά-
φορες αφορμές, επισημάνει το γεγονός ότι έργα 
πνοής για τη Θεσσαλονίκη σχεδιάζονται εκ του 
μακρόθεν και έχει υποβάλλει προτάσεις για να 
σταματήσει αυτή η τακτική.
»Γνωρίζετε πολύ καλά τους λόγους για τους οποί-
ους η πόλη πρέπει να διαχειριστεί και σε αυτό το 
επίπεδο το μέλλον της, οπότε αναφέρουμε ενδει-
κτικά τους εξής:
1. Η ανάδειξη της Θεσσαλονίκης σε Μητροπολιτικό 
Κέντρο δεν είναι πλέον απλή εξαγγελία. Μία Μητρό-
πολη (οφείλει να) έχει τη δυνατότητα και να σχεδιά-
σει και να διαχειριστεί τις αναγκαίες υποδομές της.
2. Χρειάζεται να αναδειχθεί αλλά και να συγκρατηθεί 
το υψηλής ποιότητας στελεχιακό  δυναμικό της πό-
λης και της Περιφέρειας που μεταναστεύει διαρκώς 
προς την Πρωτεύουσα λόγω της εκεί συγκέντρωσης 
όλων των απαιτητικών δραστηριοτήτων. 
3. Ο σχεδιασμός εκ του μακρόθεν, χωρίς γνώση 
των πραγματικών συνθηκών και των αντικειμενι-
κών αναγκών της πόλης, έχει συνήθως αρνητικά 
-και σε ορισμένες περιπτώσεις ανεκδοτολογικού 
χαρακτήρα- αποτελέσματα.
»Προφανώς, ο τελευταίος δεν αφορά την περί-
πτωση του ΜΕΤΡΟ. Η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ επιτελεί 
το ρόλο της και οι συνάδελφοι Μηχανικοί που τη 
στελεχώνουν  ανταποκρίνονται πλήρως στις απαι-
τήσεις του έργου.
Δεν ανταποκρίνεται όμως αυτού του είδους η 
δομή και οργάνωση στους δύο πρώτους λόγους 
που αναφέρουμε.
»Το ΜΕΤΡΟ είναι το μόνο μεγάλο έργο που παρά-
γεται αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη και η μετα-
φορά των αρμοδιοτήτων διαχείρισης, εποπτείας 
και ελέγχου των μελετών σε τοπικό φορέα είναι 
αναγκαία και –ελπίζουμε- μη διαπραγματεύσιμη.
»Η Θεσσαλονίκη έχει να παρουσιάσει αξιόλογο 
στελεχιακό δυναμικό, που διαθέτει  το κατάλληλο  
υπόβαθρο γνώσης και εμπειρίας για να αφομοι-
ώσει την απαιτούμενη τεχνογνωσία. Είμαστε άλ-
λωστε βέβαιοι ότι οι μηχανικοί και τα στελέχη της 
ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ, παρά τις αντιρρήσεις τους που 
προκύπτουν από το ενδιαφέρον τους για το έργο, 
θα μεταδώσουν πρόθυμα και αποτελεσματικά την 
εξειδικευμένη γνώση στους συναδέλφους τους 
που θα τους διαδεχτούν, κατά τη διάρκεια ενός 
αναγκαίου διαστήματος συνύπαρξης.
»Παράλληλα, χρειάζεται να προωθηθούν τα ζη-
τήματα αποκέντρωσης και συνεργασίας που σχε-
τίζονται με κρατικούς φορείς και ιδιαίτερα με το 
Υπουργείο Πολιτισμού.
»Με αυτό τον τρόπο και με την εξασφάλιση απρόσκο-
πτης χρηματοδότησης, η Θεσσαλονίκη θα αποκτήσει 
το δικό της ΜΕΤΡΟ, χωρίς επιπτώσεις είτε στο χρο-
νοδιάγραμμα είτε στην ποιότητα του έργου». n

φίων αναδόχων θα περιλαμβάνεται η προμήθεια 
και εγκατάσταση διατάξεων στεγανοποίησης των 
δικτύων οπτικών ινών ώστε να διασφαλιστεί κατά 
το δυνατόν η στεγανότητα των δικτύων.
• Κατά την κατασκευή των δικτύων οπτικών ινών 
θα πρέπει να προδιαγράφεται η χρήση υλικών και 
εξαρτημάτων με τις απαραίτητες πιστοποιήσεις 
λόγω της απαίτησης για τη χρήση υψηλής τεχνο-
λογίας σε αυτά τα δίκτυα, ώστε να διασφαλίζεται η 
ανθεκτικότητα των δικτύων και η αξιοπιστία τους 
για μεγάλο χρονικό διάστημα.
• Σύμφωνα με τη διεθνή τάση όπως διαμορφώ-
νεται μέχρι τώρα οι μονότροπες ίνες προτιμώ-
νται σε σχέση με τις πολύτροπες ίνες λόγω της 
ικανότητάς τους για μεταφορά δεδομένων σε 
μεγάλες αποστάσεις. Το υψηλότερο κόστος του 
συνοδευτικού εξοπλισμού για τις μονότροπες ίνες 
αντισταθμίζεται από το γεγονός ότι τελευταία ανα-
πτύσσονται δίκτυα FTTH ευρύτερης κλίμακας και 
από την αύξηση του όγκου των μεταφερόμενων 
δεδομένων.
• Θα πρέπει να υπάρξουν ειδικότερες προδιαγρα-
φές για τους χώρους των κόμβων και των κατα-
νεμητών (στεγασμένων ή υπαίθριων) των δικτύων 
οπτικών ινών.
• Στα δίκτυα οπτικών ινών, μετά την εγκατάσταση 
θα πρέπει να ακολουθούν έλεγχοι και μετρήσεις 
της ποιότητας του δικτύου. Για τους ελέγχους 
αυτούς θα πρέπει να συνταχθούν προδιαγραφές 
προσαρμοσμένες στα δίκτυα οπτικών ινών (είδος 
μετρήσεων, μεθοδολογία, όργανα ελέγχου), ώστε 
να εξασφαλίζεται κατά το δυνατό η αξιόπιστη λει-
τουργία του δικτύου.
Στη δεύτερη φάση εργασιών η Ο.Ε. θα ασχοληθεί 
με ζητήματα προβλημάτων στις εγκαταστάσεις 
οπτικών ινών, όπως και κακοτεχνίες που παρατη-
ρούνται και θα προταθούν οι βέλτιστες πρακτικές. 
Θα γίνει πρακτική εφαρμογή (case study) της ΚΥΑ 
σε συγκεκριμένο κτίριο, ώστε να διαπιστωθούν 
στην πράξη οι ενδεχόμενες αδυναμίες ή τα ση-
μεία που χρειάζονται βελτίωση ή προσαρμογή. n
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ΤΕΥΧΟΣ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
με τίτλο «Γυάλινος κό-
σμος», μια έκθεση για το 
γυαλί στην Αρχαία Μα-
κεδονία και τη Θράκη,  
20 Σεπτεμβρίου 2009 
– 31 Δεκεμβρίου 2010,    
Αρχαιολογικό Μουσείο, 
Θεσσαλονίκη.

ΕΚΘΕΣΗ με τίτλο «H 
Μαγεία του Κεχρι-
μπαριού: φυλαχτά και 
κοσμήματα από τη 
Μεγάλη Ελλάδα και τη 
Μακεδονία», 21 Ιουλίου 
2009 – 15 Φεβρουαρί-
ου 2010, Αρχαιολογικά 
Μουσεία Θεσσαλονί-
κης και Potenza, με τη 
σύμπραξη του Ιταλικού 
Μορφωτικού Ινστιτού-
του 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 «Άν-
θρωποι και Αντικεί-
μενα: Σχέσεις Ζωής», 
νέα αποκτήματα από 
δωρεές στο Μουσείο, 29  
Σεπτεμβρίου 2009 – 29 
Ιουνίου 2010, Λαογρα-
φικό και Εθνολογικό 
Μουσείο Μακεδονίας-
Θράκης (Βασ. Όλγας 68), 
Θεσσαλονίκη.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ

ΕΚΘΕΣΗ «Ο Μιρό της 
Μαγιόρκα», με πάνω 
από 400 έργα, 6 Σεπτεμ-
βρίου 2009 – 5 Φεβρου-
αρίου 2010, Τελλόγλειο 
Ίδρυμα, σε συνεργασία 
με το Ίδρυμα Pilar i 
Joan Mirό της Μαγιόρ-
κα, Τελλόγλειο Ίδρυμα 
(Αγ. Δημητρίου 159Α), 
Θεσσαλονίκη.

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

ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ 
του Γιώργου Τσακίρη, 
με τίτλο «Οικογενειακή 
υπόθεση 2», 20 Οκτω-
βρίου – 18 Δεκεμβρίου 
2009, 44α ΔΗΜΗΤΡΙΑ 
2009, Βαφοπούλειο, 
Θεσσαλονίκη.

ΕΚΘΕΣΗ με τίτλο «Η αρ-
χιτεκτονική ως εικόνα», 
6 Νοεμβρίου 2009 – 31 
Ιανουαρίου 2010, σε 
συνεργασία με το Ευρω-
παϊκό Κέντρο Βυζαντι-
νών και Μεταβυζαντινών 
Μνημείων, Μουσείο 

Βυζαντινού Πολιτισμού, 
Θεσσαλονίκη.

ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ με 
τίτλο «Η πρώτη εικόνα», 
14 Νοεμβρίου 2009 
– 31 Ιανουαρίου 2010, 
30 χρόνια Μακεδονικό 
Μουσείο Σύγχρονης Τέ-
χνης και 50 χρόνια Φε-
στιβάλ Κινηματογράφου 
Θεσσαλονίκης, ΜΜΣΤ 
(ΔΕΘ), Θεσσαλονίκη.

ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ 
των Εριέττας Βορδώ-
νη, Κωστή Γεωργίου και 
Παύλου Σάμιου, με τίτλο 
«Still Lifes, Life Stills», 
19 Νοεμβρίου – 19 Δε-
κεμβρίου 2009, αίθουσα 
τέχνης ATRION (Τσιμι-
σκή 94), Θεσσαλονίκη.

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

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ 
«Ο Σιμιγδαλένιος» του 
Αλέξανδρου Αδαμόπου-
λου, από την Παιδική 
Σκηνή του ΚΘΒΕ, 3 
Νοεμβρίου 2009 – 25 
Απριλίου 2010, Βασιλικό 
Θέατρο, Θεσσαλονίκη.

ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙ-
ΚΗΣ της Μαριάννας 
Γκιόκα, με τίτλο «Οι 
αόρατες πόλεις», 9 
Δεκεμβρίου 2009 
– 9 Ιανουαρίου 2010, 
γκαλερί Kalfayan, 
Θεσσαλονίκη.

ΕΚΘΕΣΗ με χει-
ροποίητες κού-
κλες της Νανάς 
Παπαδοπούλου, 
16 Δεκεμβρίου 
2009 - 17 Ιανου-
αρίου 2010, Κέ-
ντρο Πολιτισμού, 
Ιερισσός Χαλ-
κιδικής (www.
ierissos.gr)

ΕΚΘΕΣΗ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΩΝ με τίτλο «Δικτα-
τορία 1967-1974, η έντυπη αντίσταση», 17 Νο-
εμβρίου 2009 – Φεβρουάριος 2010, Μορφωτι-
κό Ίδρυμα της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων 
Εφημερίδων Μακεδονίας – Θράκης, αίθουσα 
Ιδρύματος (Μορκεντάου 1), 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.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 
ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ, (απευθύ-
νεται σε διπλωματούχους 
Πολιτικούς Μηχανικούς), 
17 – 19 Δεκεμβρίου 2009, 
ΤΕΕ, ξενοδοχείο ΚΑΨΗΣ 
Θεσσαλονίκη.

ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ με 
τίτλο «Υπερβόρειες δια-
θλάσεις της ευρωπαϊκής 
αρχιτεκτονικής», για την 
αρχιτεκτονική της Σκανδι-
ναβίας (Δανία-Νορβηγία-
Σουηδία-Φινλανδία), 14 
Οκτωβρίου 2009 – 16 Σε-
πτεμβρίου 2010, Ελληνικό 
Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής,  
Αθήνα.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ

6η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΚ-
ΘΕΣΗ  APXIΤΕΚΤΟ-
ΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ με τίτλο 
«WALLS», 21 Νοεμβρίου 
- 20 Δεκεμβρίου 2009, 
Σύλλογος αρχιτεκτόνων 
Νομού Αχαΐας, ΤΕΕ-Τμή-
μα Δυτικής Ελλάδας και 
Δήμος Πατρέων, πρώην 
εργοστάσιο χαρτοποιίας 
Λαδόπουλου, Πάτρα.

ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ με θέμα 
«Μελλοντικές εξελίξεις 
μεγάλων πολεοδομι-
κών συγκροτημάτων-Οι 
περιπτώσεις Παρισιού 
και Αθήνας», όπου θα 
εξεταστούν το Ρυθμιστικό 

του Παρισιού και ο τρόπος 
που η Γαλλική Κυβέρ-
νηση αντιμετώπισε την 
πρόκληση της ένταξης 
των υποβαθμισμένων 
προαστίων, στον ιστό της 
ζωής της πόλης (project 
Grand Paris), καθώς και η 
αντίστοιχη προσέγγιση του 
ρυθμιστικού της Αθήνας, 
16 και 17 Δεκεμβρίου 
2009, Τεχνικό Επιμελητή-
ριο Ελλάδας και Ελληνική 
Αρχιτεκτονική Εταιρεία, 
Αθήνα.

ΕΚΘΕΣΗ με τίτλο 
«Supersurfaces», μια 
εγκατάσταση της Σοφίας 
Βυζοβίτη, 12 Δεκεμβρί-
ου 2009 – 17 Ιανουαρί-
ου 2010 (είσοδος μόνο 
για μέλη), EPISODE 03, 
χώρος The Archive (Μη-
τροπόλεως 127), Θεσσα-
λονίκη.

ΕΚΘΕΣΗ με τίτλο «Η πλήρης συλλογή γλυπτών 
του Edgar Degas», με 74 μπρούτζινα γλυπτά του 
καλλιτέχνη, 27 Νοεμβρίου 2009 – 25 Απριλίου 
2010, Μουσείο Ηρακλειδών, Αθήνα.

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ 
«Βασικά με λεν’ Θανά-
ση», του Γιώργου Αρμέ-
νη, από τη Λαϊκή  Σκηνή 
του ΚΘΒΕ, 14 Νοεμβρί-
ου 2009 – 31 Ιανουαρίου 
2010, Μονή Λαζαριστών 
(σκηνή Σωκράτης Καρα-
ντινός), Θεσσαλονίκη.

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

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑ-
ΣΗ «Το κορίτσι με τα 
μαύρα», του Μιχάλη Κα-
κογιάννη, από το ΚΘΒΕ, 
18 Δεκεμβρίου 2009 
– 14 Φεβρουαρίου 2010, 
Εταιρεία Μακεδονικών 
Σπουδών, Θεσσαλονίκη.

ΕΚΘΕΣΗ με τίτλο «Στης 
Βουλής τα πέριξ: Το 
Μνημείο του Άγνωστου 
Στρατιώτη και ο Εθνικός 
Κήπος», από 23 Νοεμ-
βρίου 2009, Ίδρυμα της 
Βουλής των Ελλήνων 
για τον Κοινοβουλευτι-
σμό και τη Δημοκρατία 
(Μητροπόλεως 1 και 
Φιλελλήνων, Σύνταγμα), 
Αθήνα.

ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΖΩ-
ΓΡΑΦΙΚΗΣ, ΓΛΥΠΤΙΚΗΣ 
& ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ με τίτλο 
«Christmas & the city!» 
(συμμετέχουν οι καλλι-
τέχνες: Ε. Βορδώνη, Κ. 
Γεωργίου, Α. Γεώργου,  Α. 
Γιαγιάννος, Τ. Δημητρα-
κοπούλου,  Ε. Ευθυμιά-
δης, Ε. Κανά, Ι. Καφίδα, 
Δ. Κούκος, Σ. Κουρσάρης, 
Κυριακή, Κ. Λούστας, Δ. 
Μυταράς, Α. Νικολάου,  Κ. 
Παππάς, Θ. Πανταλέων,  
Π. Σάμιος, Ξ. Σαχίνης,  Β. 
Σπεράντζας, Γ. Σταθό-
πουλος, Μ. Στελλάτου, Α. 
Φασιανός, Μ. Χάρος κ.ά.), 
15 Δεκεμβρίου 2009 – 10 
Ιανουαρίου 2009, Αίθουσα 
Τέχνης ATRION (Τσιμισκή 
94), Θεσσαλονίκη.

ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟ-
ΓΡΑΦΙΑΣ με τίτλο 
«CHEAP-PHOTO, 
ΦΘΗΝΗ-ΦΩΤΟ-
ΓΡΑΦΙΑ», 13 Δε-
κεμβρίου 2009 – 15 
Ιανουαρίου 2010, 
Φωτογραφικό Κέ-
ντρο Θεσσαλονίκης, 
γκαλερί TETTIX 
(Τσιμισκή και Δια-
λέττη 3), Θεσσαλο-
νίκη.
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Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Ελληνικού 
Docomomo οργανώνεται στις 4 Ιουνίου 2010 η 5η 
Επιστημονική Συνάντηση με θέμα «Η ελληνική 
πόλη και η πολεοδομία του Μοντέρνου», σε συ-
νεργασία με τον Τομέα Πολεοδομίας, Χωροταξίας 
και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Τμήματος Αρχι-
τεκτόνων και το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και 
Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. 
Η ελληνική πόλη γνώρισε μια ουσιαστική αύξηση 
της έκτασης και του πληθυσμού της στη διάρκεια 
του μεσοπολέμου, ενώ στα ίδια αυτά χρόνια έγι-
ναν σοβαρές προσπάθειες για τον εκσυγχρονισμό 
της. Παράλληλα το 1933 η Αθήνα υποδέχθηκε το 
4ο συνέδριο του CIAM στο οποίο συζητήθηκαν 
και κωδικοποιήθηκαν οι ιδέες για την Οργανική 
Πόλη. Ωστόσο ο ενθουσιασμός που προξένη-
σαν οι εργασίες του συνεδρίου στην Αθήνα δεν 
κινητοποίησε παρά μόνο κατ’ εξαίρεση μελέτες 
για την αστική κλίμακα, όσο και αν ονειρεύονταν 
οι Έλληνες Μοντέρνοι την Οργανική (ή Λειτουρ-
γική ) Πόλη, με τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό 
της και τις λιτές γεωμετρικές μορφές σε ελεύ-
θερες συνθέσεις μέσα σε πράσινους χώρους. 
Μια νέα ευκαιρία μαζικής εφαρμογής των αρχών 
του Μοντέρνου θα μπορούσε να έχει προσφέρει 
η ανοικοδομητική προσπάθεια μετά το τέλος του 
β’ Παγκοσμίου πολέμου, κατά την οποία εκπονή-
θηκαν πολλά σχέδια που παραμένουν σε μεγάλο 
βαθμό αδιερεύνητα. Αντίστοιχο ενδιαφέρον πα-
ρουσιάζει η πολιτική των μετακινήσεων των οικι-
σμών, καθώς και η πολεοδομική δραστηριότητα 
της πολιτείας μετά τους σεισμούς που έγιναν σε 
διάφορες περιοχές της Ελλάδας μέχρι το τέλος 
της δεκαετίας του 60 (Κόρινθος, Ιόνια, Θεσσαλία, 
Σαντορίνη κλπ). Παράλληλα, οικιστικά σύνολα ερ-
γατικής κατοικίας και κατοικίας των αξιωματικών 
του στρατού, αλλά και ορισμένοι βιομηχανικοί οι-
κισμοί, πανεπιστημιουπόλεις και τουριστικά συ-
γκροτήματα, απηχούν τις οργανωτικές αρχές και 
την μορφολογία του Μοντέρνου. Σε μεγαλύτερη 
κλίμακα, τα ρυθμιστικά σχέδια, που εκπονούνται 
για πολλές περιοχές κατά την δεκαετία του 1960, 
ενσωματώνουν ουσιαστικές πλευρές της προβλη-
ματικής και της ιδεολογίας του Μοντέρνου Κινή-
ματος.
Στην 5η συνάντηση του Ελληνικού Docomomo 
ο στόχος είναι να ανιχνευθεί η παρουσία και η 
απήχηση του Μοντέρνου στην κλίμακα της ελ-

ληνικής πόλης και να εκτιμηθεί η συμβολή του 
στην προσπάθεια για τη βελτίωσή της. Αν και οι 
αντιλήψεις του Μοντέρνου έχουν υποστεί σοβα-
ρή και πολύπλευρη κριτική εδώ και 4 δεκαετίες, 
στην ελληνική πόλη μπορούν να λειτουργήσουν 
διορθωτικά και να προσφέρουν ακριβώς αυτό για 
το οποίο κριτικαρίστηκαν: Να συμβάλουν δηλαδή 
με τον αυξημένο ελεύθερο δημόσιο χώρο, όπως 
φάνηκε εξ άλλου με την υπόθεση των προσφυγι-
κών κατοικιών της λεωφόρου Αλεξάνδρας στην 
Αθήνα, στην αναβάθμιση του οικιστικού περι-
βάλλοντος, βελτιώνοντας τις περιβαλλοντικές 
συνθήκες και προσφέροντας ελεύθερο χώρο και 
την εγγύηση μιας ποιότητας ζωής, η οποία λεί-
πει δραματικά από τη σύγχρονη ελληνική πόλη. 
Παρακαλούμε να υποβάλλετε προτάσεις για συμ-
μετοχή με εισήγηση στην 5η Συνάντηση ως τις 
15 Ιανουαρίου 2010 (προσωπικά στοιχεία, τίτλος 
εισήγησης και σύντομη περίληψη). Η οργανωτική 
επιτροπή θα διαμορφώσει το πρόγραμμα της επι-
στημονικής συνάντησης με βάση τις προτάσεις αυ-
τές, διατηρώντας εξίσου το δικαίωμα της επιλογής 
και τη δυνατότητα πρόσκλησης εισηγητών με στόχο 
την ισορροπία και το ενδιαφέρον της εκδήλωσης. 
Για πληροφορίες, διευκρινήσεις και για την 
αποστολή των προτάσεών σας μπορείτε να επι-
κοινωνείτε με τη γραμματεία του Ελληνικού 
Docomomo, και με τα μέλη της Επιτροπής στις 
ηλεκτρονικές διευθύνσεις lexa@arch.auth.gr και 
tourni@central.ntua.gr .
H 5η Επιστημονική συνάντηση εντάσσεται σε ένα 
κύκλο εκδηλώσεων του Ελληνικού Docomomo 
που έχει ως βασικό στόχο την καλλιέργεια του 
ενδιαφέροντος και τη διεύρυνση του προβλημα-
τισμού για τη Μοντέρνα αρχιτεκτονική. Οι προη-
γούμενες συναντήσεις έγιναν το 2003 στο Βόλο 
(«Πού είναι το Μοντέρνο;», Τμήμα Αρχιτεκτόνων 
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας), το 2004 στην Πά-
τρα («Ανατολή και Δύση στη Μοντέρνα Αρχιτεκτο-
νική», Τμήμα Αρχιτεκτόνων του Πανεπιστημίου 
Πατρών), το 2005 στην Ξάνθη («Μοντερνισμός και 
αρχιτεκτονική εκπαίδευση», Τμήμα Αρχιτεκτόνων 
του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης) και το 
2007 στην Αθήνα («Εκδοχές του Μοντέρνου στην 
Αθήνα του μεσοπολέμου, Τέχνη και Αρχιτεκτονι-
κή», Αρχεία Νεοελληνικής Αρχιτεκτονικής Μου-
σείου Μπενάκη, Σχολή Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ και 
Τμήμα Θεωρητικών Σπουδών ΑΣΚΤ). Οι εισηγή-
σεις των Επιστημονικών συναντήσεων περιλαμ-
βάνονται στον κύκλο παρεμβάσεων «Τα Τετράδια 
του Μοντέρνου» που κινείται με πρωτοβουλία και 
επιμέλεια του Ελληνικού Docomomo στις εκδό-
σεις Futura. n

ΥΠΕΡ-ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ
 

«Supersurfaces». Ελληνιστί «υπερ-επιφάνειες». 
Με άλλα λόγια, ένα πείραμα γύρω από την επινό-
ηση μορφής. Το «πείραμα» πραγματοποιείται από 
τις 11/12 (εγκαίνια) στο χώρο του «The Archive», 
στη Θεσσαλονίκη. 
Με οδηγό την επιθυμία να γίνει σημείο αναφοράς 
για τους αρχιτέκτονες και τους designers της πό-
λης, το THE ARCHIVE φιλοξενεί επιλεγμένα αρχι-
τεκτονικά γεγονότα κατά τη διάρκεια του χρόνου. 
Μέρι τις 17 Ιανουαρίου 2010, θα προσφέρει χώρο 
για το τρίτο επεισόδιο (“Episode 3”) στην πορεία 
του.
Το τρίτο αρχιτεκτονικό γεγονός, που φιλοξενεί-
ται στο χώρο του, επιχειρεί μια παρουσίαση του 
ερευνητικού έργου του εργαστηρίου ειδικής σύν-
θεσης «υπερ-επιφάνειες», που διδάσκει η αρχι-
τέκτων Σοφία Βυζοβίτη στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων 
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 
Το ερευνητικό σχήμα «υπερ-επιφάνειες» αποτε-
λεί μια πειραματική μέθοδο επινόησης μορφής. 
Εννοιολογικά προσδιορίζεται σε αναφορά με το 
σχεδιαστικό κόσμο της πτύχωσης (folding) και 
επικεντρώνεται σε διαδικασίες μετασχηματισμών 
της ενιαίας επιφάνειας. Η πειραματική αυτή μέ-
θοδος βρίσκει πεδίο εφαρμογής στην αρχιτεκτο-
νική, το  σχεδιασμό προϊόντων και ενδυμάτων.
Στο The Archive Θα παρουσιαστεί μια εγκατάστα-
ση που συνδιαλέγεται με τα ιδιαίτερα χαρακτηρι-
στικά του χώρου. Η εγκατάσταση που επιμελείται 
και σχεδιάζει η Σοφία Βυζοβίτη περιλαμβάνει 
ένα τρισδιάστατο χάρτινο πέτασμα που τοποθετεί-
ται ως οπτικό φίλτρο στην πρόσοψη και το οπτικό 
αφήγημα της κατασκευής του, που προβάλλεται 
στο εσωτερικό. Επίσης περιλαμβάνει δείγματα 
από το αρχείο των πρωτοτύπων που έχουν παρα-
χθεί στο αρχιτεκτονικό γραφείο και στο ακαδημα-
ϊκό εργαστήριο τα τελευταία χρόνια καθώς και το 
ιστολόγιο του εργαστηρίου http://supersurfaces-
supersurfaces.blogspot.com.
Επιμέλεια «Episodes»: Κατερίνα Κοτζιά και Κο-
ρίνα Φιλοξενίδου, αρχιτέκτονες. Φωτογραφίες: 
Σοφία Βυζοβίτη. n



ΜΠΑΟΥΧΑΟΥΣ-BAUHAUS
90 χρόνια κλείνει η Σχολή που άλλαξε τα δεδομένα
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Kυριακή Πετρίδου 

«Το Μπάουχαους αποσκοπεί στη συγκέντρωση όλης 
της καλλιτεχνικής δραστηριότητας σε μία ενότητα.» 
Βάλτερ Γκρόπιους, «Μανιφέστο του Bauhaus», 1919. 
«Λογική και επιστήμη, η μεγαλύτερη δύναμη του 
ανθρώπου, είναι οι εξουσίες και ο μηχανικός είναι 
ο πιστός εκτελεστής των απεριόριστων δυνατοτή-
των. Μαθηματικά, κατασκευή και μηχανική είναι τα 
στοιχεία και η δύναμη και το χρήμα οι δικτάτορες των 
σύγχρονων φαινομένων από σίδερο, μπετόν γυαλί 
και ηλεκτρισμό. Η ταχύτητα του άψυχου, η οργάνωση 
του μη οργανικού, η εξαΰλωση της ύλης δημιουργούν 
θαύματα αφαίρεσης. Στηριγμένα σε φυσικούς νόμους, 
είναι έργα του πνεύματος για την υπόταξη της φύσης, 
στηριγμένα στη δύναμη του κεφαλαίου, είναι έργα του 
ανθρώπου ενάντια στον άνθρωπο».
Όσκαρ Σλέμερ, «Μανιφέστο για την πρώτη έκθεση 
του Bauhaus», 1923

Από τα φωτιστικά, τα έπιπλα και τις συσκευές που 
έχουμε στο σπίτι μας, έως τις εφημερίδες που δια-
βάζουμε, την αρχιτεκτονική και την εξέλιξη της σύγ-
χρονης τέχνης σε ολόκληρο τον κόσμο, η επίδραση 
που άσκησε και εξακολουθεί να ασκεί στη ζωή μας 
το Μπάουχαους είναι αδιαμφισβήτητη. Ειδικότερα 
στους τομείς της αρχιτεκτονικής και του βιομηχανι-
κού σχεδιασμού (design), το ύφος της σχολής Μπά-
ουχαους επέδρασε καταλυτικά, ενώ τα έργα που 
παράχθηκαν μέσα από τα εργαστήρια της σχολής 
έγιναν αντικείμενα εκτεταμένης αναπαραγωγής.
 
n Από το ….Hausbau στο Bauhaus 
Το Μπάουχαους (Bauhaus) «Οίκος Δόμησης» σε 
κατά λέξη μετάφραση, είναι η καλλιτεχνική και αρ-
χιτεκτονική σχολή που ιδρύθηκε από τον αρχιτέκτονα 
Βάλτερ Γκρόπιους (Walter Gropius), στην γερμανική 
πόλη Βαϊμάρη (Weimar), το 1919.  Το όνομά προήλθε 
από αντιστροφή της γερμανικής λέξης Hausbau (οι-
κοδόμηση). Μέσα στη «θερμοκηπιακή» ατμόσφαιρα 
της μεταπολεμικής Γερμανίας ο Γκρόπιους συνδύασε 
την Σχολή Καλών Τεχνών και την Σχολή Εφαρμοσμέ-
νων Τεχνών για την ίδρυση του Μπάουχαους. 
Η χρήση της τεχνολογίας για καλλιτεχνικούς σκο-
πούς, η μη διάκριση μεταξύ καλών και εφαρμο-
σμένων τεχνών και η αναγκαιότητα της σφαιρικής 
διδασκαλίας όλων των μορφών τέχνης είναι μεταξύ 
των κεντρικών ιδεών που προώθησε η σχολή. Ου-
σιαστικά το Μπάουχαους συμπύκνωσε, σε εκπαι-
δευτική μορφή, την τεχνική πραγματικότητα του 
μοντερνισμού. Επανέφερε τη διδασκαλία σε εργα-
στήρια, σε αντίθεση με τον τρόπο λειτουργίας των 
ακαδημιών και στο μικρό χρονικό διάστημα που 
λειτούργησε, δίδαξαν επιφανείς αρχιτέκτονες και 
καλλιτέχνες του 20ού αιώνα, όπως ο Βασίλι Καντίν-
σκι (Wassily Kandinsky), ο Γιοχάνες Ίτεν (Johannes 
Itten), ο Μαρσέλ Μπρόιερ (Marcel Breuer) και ο 
Πάουλ Κλέε (Paul Klee).

n H Βαϊμάρη, το Ντεσάου, το Βερολίνο και ο Χίτλερ 
Το Μπάουχαους λειτούργησε σε τρεις διαφορετικές 
πόλεις της Γερμανίας, στη Βαϊμάρη (Weimar,1919-
1925), στο Ντεσάου (Dessau,1925-1932) και στο 
Βερολίνο (Berlin,1932-1933), υπό την διεύθυνση 
των Βάλτερ Γκρόπιους (Walter Gropius,1919-1928), 
Χάνες Μέγιερ (Hannes Meyer,1928-1930)  και Μις 
βαν ντερ Ρόε (Ludwig Mies van der Rohe, 1930-
1933) αντίστοιχα. Οι αλλαγές στην έδρα και στην 
ηγεσία της σχολής συνδέονταν με αντίστοιχες δι-
αφοροποιήσεις στην πολιτική της αλλά και στα ιδιαί-
τερα χαρακτηριστικά του ύφους της. Η ανάληψη της 
εξουσίας από τον Αδόλφο Χίτλερ, σήμανε και την ορι-
στική παύση λειτουργίας της σχολής Μπάουχαους, της 

πιο διάσημης σχολής του 20ου αιώνα, στις 11 Απριλίου 
του 1933. Το Εθνικοσοσιαλιστικό Γερμανικό Εργατικό 
Κόμμα είχε αντιταχθεί στο Μπάουχαους σε όλη τη 
διάρκεια της δεκαετίας του ‘20, καθώς το εκλάμβανε 
ως ένα μέτωπο κομμουνιστών, ειδικά επειδή πολλοί 
Ρώσοι καλλιτέχνες αναμίχθηκαν με αυτό.

n Βασικές αρχές και επιδράσεις
Οι ιστορικές ρίζες του Μπάουχαους μπορούν να 
ανιχνευθούν στα μέσα του 19ου αιώνα στο Βρετα-
νικό κίνημα Arts and Crafts του Γουίλιαμ Μόρις 
(William Morris), συνδεδεμένο με τις ευρύτερες 
προσπάθειες ενοποίησης της καλλιτεχνικής έκ-
φρασης με τη δημιουργία πρακτικών κατασκευών, 
που σημειώθηκαν μετά τη βιομηχανική επανάστα-
ση. Ενώ όμως για τον Μόρις και τους μαθητές του 
η μηχανή και όλα όσα αυτή συνεπάγεται ήταν ανά-
θεμα, για τον Γκρόπιους ήταν απλώς και μόνο ένα 
εργαλείο, το οποίο θα πρέπει να εκμεταλλευόμαστε 
όσο περισσότερο μπορούμε. Στο σαρωτικό μανιφέ-
στο του Μπάουχαους που δημοσιεύτηκε το 1919, ο 
Γκρόπιους ανέλυσε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της 
σχολής και τόνισε την αναγκαιότητα κατάργησης της 
διάκρισης μεταξύ σπουδαστών στην τέχνη και στην 
τεχνική κατάρτιση, με όραμα τη δημιουργία ενός 
νέου τύπου κτιρίου του μέλλοντος, το οποίο θα συν-
δύαζε την αρχιτεκτονική, τη γλυπτική και τη ζωγρα-
φική σε μία αδιάσπαστη ενότητα. 
Οι βασικές αρχές του Μπάουχαους ήταν η απλότητα, η 
λειτουργικότητα και η χρηστικότητα, με ιδιαίτερη έμ-
φαση στις γεωμετρικές φόρμες και στο χρώμα. Απέρ-
ριπτε κάθε περιττό διακοσμητικό στοιχείο, θεωρώντας 
πως τα ίδια τα υλικά εμπεριέχουν ένα είδος φυσικής 
και εγγενούς διακοσμητικής αξίας και ικανότητας. 
Ο στόχος του Μπάουχαους ήταν η αναβάθμιση των 
προϊόντων μαζικής παραγωγής, (έπιπλα, συσκευές, 
οικιακά αντικείμενα) αλλά και της κατοικίας συνολι-
κά. Ως εργαστήριο ιδεών και υλικών, οραματίστηκε, 
και υλοποίησε τις ιδέες του στα πράγματα που περι-
βάλλουν τον άνθρωπο στον χώρο του: από τα έπιπλα 
γραφείου και τις περίφημες καρέκλες του, κι από 
τα ρολόγια τοίχου μέχρι τις καφετιέρες, όλα, ακόμα 
και τα παιδικά παιγνίδια, συνυπήρχαν αρμονικά σε 
συνομιλία με το οικοδόμημα, σε ρηξικέλευθες κα-
τασκευές, που συνέδεαν το χρώμα, με τα υλικά, τον 
χώρο με τις ανάγκες, το σχήμα με τη χρήση. Το κίνη-
μα του Μπάουχαους προσπάθησε να ενοποιήσει την 
έννοια της τέχνης με τη διαδικασία της παραγωγής, 
υποτάσσοντας παράλληλα τα τεχνικά μηχανικά μέσα 
στην ανθρώπινη δημιουργικότητα. 
Η επίδραση του Μπάουχαους στις τάσεις της τέ-
χνης και της αρχιτεκτονικής ήταν ιδιαίτερα σημα-
ντική στη δυτική Ευρώπη αλλά και στις Ηνωμένες 
Πολιτείες, καθώς πολλοί από τους καλλιτέχνες που 
αναμίχθηκαν σε αυτό εξορίστηκαν από το ναζιστι-
κό καθεστώς και αναζήτησαν την τύχη τους στις 
χώρες αυτές, μεταφέροντας εκεί τις ιδέες του. Στη 
σύντομη περίοδο της ζωής του έφερε μια πραγματι-
κή επανάσταση στη διδασκαλία των καλών τεχνών, 
που οι συνέπειες της είναι και σήμερα αισθητές. Το 
Μπάουχαους δημιούργησε τα πρότυπα του σημερι-
νού βιομηχανικού σχεδιασμού, συνέβαλε στην δια-
μόρφωση της μοντέρνας αρχιτεκτονικής και άλλαξε 
την όψη σχεδόν όλων των πραγμάτων που καθημε-
ρινά χρησιμοποιούμε. Όποιος σήμερα κάθεται σε 
μία καρέκλα με σκελετό από ατσάλινους σωλήνες, 
χρησιμοποιεί μια ρυθμιζόμενη λάμπα στο γραφείο 
του, ή ζει σε ένα σπίτι εξ ολοκλήρου ή εν μέρει προ-
κατασκευασμένο, επωφελείται (ή «υποφέρει, σύμ-
φωνα με μια άλλη άποψη) από την επανάσταση που 
έφεραν οι ιδέες του Μπάουχαους.

Σήμερα, το Αρχείο Μπάουχαους λειτουργεί στο Βε-
ρολίνο σε κτίριο που σχεδίασε ο Βάλτερ Γκρόπιους, 
με σκοπό την έρευνα και την προβολή της ιστορί-
ας και της επίδρασης της σχολής, ενώ εξελίχθηκε 
παράλληλα και σε μουσείο για το βιομηχανικό σχε-
διασμό. Επίσης στο Ντεσάου ιδρύθηκε το δημόσιο 
Ίδρυμα Bauhaus-Dessau, χάρη στο οποίο το κολέ-
γιο Bauhaus-Dessau άρχισε από το 1999 να προ-
σφέρει μεταπτυχιακά προγράμματα με συμμετέχο-
ντες από όλο τον κόσμο. 

n Η Αρχιτεκτονική στο Μπάουχαους
Στο μανιφέστο του 1919, ο Γκρόπιους ξεκινά με τη 
φράση «Απώτατος στόχος κάθε δημιουργικής δρα-
στηριότητας είναι το κτίριο». Αν και το Μπάουχαους 
δεν υπήρξε ποτέ μία καθαρά αρχιτεκτονική σχολή, 
ωστόσο η αρχιτεκτονική κυριαρχούσε πάντοτε και 
όλες οι άλλες εφαρμοσμένες τέχνες ήταν υποταγμέ-
νες σε αυτήν. Η επιρροή που άσκησε στην εξέλιξη 
της μοντέρνας αρχιτεκτονικής είναι ανυπολόγιστη. 
Στη σχολή διδασκόταν ό,τι είχε σχέση με την αρχι-
τεκτονική, το σχέδιο αλλά και την τελική κατασκευή 
και αναπτύσσονταν νέες μέθοδοι που βασίζονταν σε 
συγκεκριμένους τύπους και στην τυποποίηση και 
δεν στόχευαν μόνο στην παραγωγή νέας αρχιτεκτο-
νικής, αλλά και σε έναν νέο τρόπο ζωής μέσα από 
την αρχιτεκτονική αυτή.  
Το παράδοξο στα πρώτα χρόνια λειτουργίας της 
σχολής ήταν ότι, αν και υποστήριζε ότι ο απώτερος 
στόχος όλης της δημιουργικής δραστηριότητας ήταν 
το κτίριο και η κατασκευή έργων, η σχολή δεν πρό-
σφερε μαθήματα αρχιτεκτονικής παρά μόνο μετά 
το 1927. Η αρχιτεκτονική εκπαίδευση στη Βαϊμάρη 
αρχικά προέρχονταν από την ιδιωτική αρχιτεκτο-
νική πρακτική του Γκρόπιους και για ένα σύντομο 
διάστημα τα μαθήματα είχε αναλάβει ο συνεργά-
της του Χάνες Μέγιερ. Η αρχιτεκτονική παραγωγή 
του Μπάουχαους ανήκε ουσιαστικά στους ίδιους, 
με αξιοσημείωτα έργα το ίδιο το κτίριο της σχο-
λής και  τις κατοικίες των καθηγητών, την κατοικία 
του Άντολφ Ζόμερφελντ (Adolf Zomerfeld) και την 
οικία Otte στο Βερολίνο, καθώς και τα σχέδια για 
τον πύργο Tribune Tower στο Σικάγο που υπέβαλε 
το γραφείο του Γκρόπιους στα πλαίσια διαγωνισμού. 
Οι σπουδαστές της σχολής συνεισέφεραν κυρίως σε 
μικρότερης εμβέλειας εργασίες στους εσωτερικούς 
χώρους (σχεδίαση γραφείων, αγγειοπλαστική, εσω-
τερική διακόσμηση κ.τ.λ). 
Στα δύο χρόνια της διεύθυνσης του Μέγερ, η φιλο-
σοφία της σχολής μετατοπίστηκε από την αισθητική 
αρτιότητα του Γκρόπιους, προς τη λειτουργικότητα 
και την ικανοποίηση των απαιτήσεων του χρήστη. 
Το πρόγραμμα σπουδών της σχολής στράφηκε κατ’ 
επέκταση στη μαζική παραγωγή, με σκοπό την ικα-
νοποίηση κοινωνικών αναγκών, εγκαταλείποντας τις 
αρχικές διακηρύξεις για μία ολιστική αντιμετώπιση 
των μορφών τέχνης. Το τμήμα αρχιτεκτονικής εξε-
λίχθηκε σε έναν από τους κυριότερους τομείς της 
σχολής, όχι όμως σύμφωνα με τις αρχές που διατυ-
πώθηκαν στο μανιφέστο του Γκρόπιους, αλλά περισ-
σότερο ως ένα αυτόνομο τμήμα της σχολής Μπάου-
χαους. Σε αυτή την περίοδο ανατέθηκαν στη σχολή 
σημαντικά έργα, μεταξύ των οποίων ένα για την 
πόλη του Ντεσάου, που αφορούσε την κατασκευή 
πέντε διαμερισμάτων που διατηρούνται έως σήμε-
ρα, και ένα για την πόλη του Μπερνάου (Bernau) και 
την κατασκευή των γραφείων του Ομοσπονδιακού 
Σχολείου των Γερμανικών Συνδικάτων (ADGB).
Όταν ανέλαβε τη διεύθυνση της σχολής ο Μις βαν 
ντερ Ρόε, αποκήρυξε τις προγενέστερες πολιτικές 
των Γκρόπιους και Μέγερ καθώς και όλους τους 

Η χρήση της τεχνολογί-
ας για καλλιτεχνικούς 
σκοπούς, η μη διάκρι-

ση μεταξύ καλών και 
εφαρμοσμένων τεχνών 
και η αναγκαιότητα της 

σφαιρικής διδασκαλίας 
όλων των μορφών τέχνης 
είναι μεταξύ των κεντρι-

κών ιδεών που προώθησε 
η σχολή. 

Οι βασικές αρχές του 
Μπάουχαους ήταν η 

απλότητα, η λειτουργικό-
τητα και η χρηστικότητα, 

με ιδιαίτερη έμφαση στις 
γεωμετρικές φόρμες και 

στο χρώμα. 

Το Μπάουχαους 
απέρριπτε κάθε περιττό 
διακοσμητικό στοιχείο, 
θεωρώντας πως τα ίδια 

τα υλικά εμπεριέχουν 
ένα είδος φυσικής και 

εγγενούς διακοσμητικής 
αξίας και ικανότητας. 

Το Μπάουχαους δημι-
ούργησε τα πρότυπα του 

σημερινού βιομηχανικού 
σχεδιασμού, συνέβαλε 
στην διαμόρφωση της 

μοντέρνας αρχιτεκτονικής 
και άλλαξε την όψη όλων 

σχεδόν των πραγμάτων 
που καθημερινά χρησιμο-

ποιούμε. 

Φέτος γιορτάζονται τα 90 
χρόνια του Μπάουχαους, 
με σειρά εκθέσεων που 

ξεκινούν από το Τόκιο ως 
τη Βαϊμάρη και από το Βε-

ρολίνο ως τη Νέα Υόρκη 
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Αφίσα για την έκθεση 
του Μπάουχαους  το 1923 



ΜΠΑΟΥΧΑΟΥΣ-BAUHAUS
90 χρόνια κλείνει η Σχολή που άλλαξε τα δεδομένα
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Kυριακή Πετρίδου 

υποστηρικτές τους, ωστόσο σε αυτή την περίοδο 
δεν σημειώνεται κανένα υλοποιημένο πρόγραμμα ή 
έργο από τη σχολή. Σε ότι αφορά την αρχιτεκτονι-
κή παραγωγή, η άποψη πως η σχολή Μπάουχαους 
ευθύνεται για ένα εκτενές έργο κατασκευής πολλών 
κατοικιών δεν είναι ακριβής. Ωστόσο, οι σύγχρονοι 
του Μπάουχαους αρχιτέκτονες (Bruno Taut, Ηans 
Poelzig, Ernst May), των πόλεων του Βερολίνου, 
της Δρέσδης και της Φρανκφούρτης αντίστοιχα, εί-
ναι υπεύθυνοι για πλήθος πρωτοποριακών κατοικι-
ών που χτίστηκαν την περίοδο εκείνη στη Γερμανία, 
επηρεασμένοι ασφαλώς και από την φιλοσοφία της 
σχολής Μπάουχαους.

n Το Μπάουχαους στην Ελλάδα
Ο μοναδικός Έλληνας που φοίτησε στη σχολή του 
Μπάουχαους ήταν ο καθηγητής Ιωάννης Δεσποτό-
πουλος (1903 – 1992), ο οποίος στη διάρκεια της 
δεκαετίας του ’30 συμμετείχε στην ανάπτυξη της 
μοντέρνας αρχιτεκτονικής στην Ελλάδα. Το σημαντι-
κότερο μεταπολεμικό του έργο είναι η βραβευμένη 
μελέτη για το Πολιτιστικό Κέντρο της Αθήνας, από 
το οποίο πραγματοποιήθηκε μόνο ένα μικρό μέρος, 
το σημερινό Ωδείο Αθηνών.
Τις αρχές του Μπάουχαους ωστόσο μπορούμε να τις 
ανιχνεύσουμε και στην Ελλάδα στα χαρακτηριστικά 
«κυβιστικά» κτίρια της Αθήνας, όπως η Αμερικανι-
κή Πρεσβεία έργο του Γκρόπιους, η οποία χτίστηκε 
με σύγχρονες τεχνικές, με κολόνες εμπνευσμένες 
από τον Παρθενώνα και πεντελικό μάρμαρο. Επίσης 
το Πολεμικό Μουσείο και την Εθνική Πινακοθήκη, την 
πρόσοψη του Porto Carras Grand Resort που σχεδι-
άστηκε από τον Γκρόπιους, το κτίριο της Εθνικής Τρά-
πεζας στην Πλατεία Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, 
αλλά και πλήθος πολυκατοικιών που σχεδιάστηκαν 
από Έλληνες αρχιτέκτονες οι οποίοι επηρεάστηκαν 
από τον μοντερνισμό και το Μπάουχαους. 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι προσφυ-
γικές πολυκατοικίες της οδού Αλεξάνδρας στην 
Αθήνα, το σημαντικότερο παράδειγμα λαϊκής κα-
τοικίας στην Ελλάδα κατά το μεσοπόλεμο, των αρ-
χιτεκτόνων Κ. Λάσκαρι και Δ. Κυριακού, οι οποίες 
σύμφωνα με τον καθηγητή Δημήτρη Φιλιππίδη στο 
βιβλίο του «Νεοελληνική Αρχιτεκτονική» «…έχουν 
σχεδιαστεί σε ύφος καθαρά γερμανικού φονξιονα-
λισμού….Στη μεταφορά στην Ελλάδα των καθαρών 
μορφών του Μπάουχαους οι πολυκατοικίες αυτές, 
παρόλη την κακή τους συντήρηση, διατηρούν ακόμη 
σήμερα μια γεωμετρική διαύγεια και μια πρωτοπο-
ριακή τολμηρότητα».

n  Έτος Μπάουχαους
Φέτος γιορτάζονται τα 90 χρόνια του Μπάουχαους, 
με σειρά εκθέσεων που ξεκινούν από το Τόκιο ώς τη 
Βαϊμάρη και από το Βερολίνο ώς τη Νέα Υόρκη. Στη 
Βαϊμάρη η έκθεση με τίτλο «Το Μπάουχαους έρχε-
ται» παρουσιάζει την ιστορική εξέλιξη της σχολής, 
παράλληλα με τον ομώνυμο «περίπατο» στην πόλη, 
στα κτίρια και τους χώρους που στέγασαν τις ιδέες 
και τις δημιουργίες των Γκρόπιους, Κλέε κ.ά.
Παρουσιάστηκαν επίσης εκθέσεις αφιερώματα σε 
διάφορες πόλεις της Γερμανίας όπως η έκθεση 
αφιερωμένη σε ένα «ξεχασμένο όνομα» του Μπά-
ουχαους, τον Φραντς Ερλιχ (Frantz Ehrlich,1907-
1984), που γνώρισε τη φρίκη του εθνικοσοσιαλι-
σμού έγκλειστος στο Μπούχενβαλντ (Buchenwald), 
εκθέσεις για την αισθητική του φωτός και τις γόνι-
μες αντιπαραθέσεις μέσα στο Μπάουχαους, έκθεση 
αφιερωμένη στον Καντίνσκι, έκθεση για τον Μαγι-
άρο κονστρουκτιβιστή Λάζλο Μόχολι-Νατζ (Laszlo 
Moholy-Nagy,1845-1946), καθώς και για τον Λίονελ 

Φάιχινγκερ (Lyonel Feininger), τον πρώτο καλλιτέ-
χνη που έφερε ο Βάλτερ Γκρόπιους στη Βαϊμάρη 
και, βεβαίως, η κεντρική έκθεση για το Μπάουχα-
ους, στο κτίριο Βάλτερ Γκρόπιους του Βερολίνου.
Εκθέσεις, που αποτολμούν να μας επισημάνουν 
ότι, χωρίς τον αρχιτέκτονα Βάλτερ Γκρόπιους και το 
Μπάουχαους, ο κόσμος της αρχιτεκτονικής και του 
σχεδίου θα ήταν σήμερα πολύ διαφορετικός.

n Βιβλιογραφία
1. Γιακουμακάτος Ανδρέας, Η διάσωση της Μο-
ντέρνας Αρχιτεκτονικής, άρθρο στην εφημερίδα Το 
Βήμα, Οκτώβριος 1992
2. Κόνραντς Ούλριχ, Μανιφέστα και προγράμματα 
της αρχιτεκτονικής του 20ου αιώνα, Επίκουρος, 
Αθήνα 1977
3.  Μάνιος Δημήτρης, Ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός 
σε συνθήκες προηγμένης τεχνουργίας, Διδακτορική 
Διατριβή στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων του ΑΠΘ, Θεσσα-

λονίκη 2009
4. Ουίτφορντ Φρανκ, Μπάουχαους, Υποδομή, Αθήνα 
1993
5. Ρήντ Χέρμπερτ, Ιστορία της Μοντέρνας Ζωγραφι-
κής, Υποδομή, Αθήνα 1978
6. Φυρνώ – Τζόρνταν Ρόμπερτ, Ιστορία της Αρχιτε-
κτονικής, Υποδομή, Αθήνα 1981

n Ιστοσελίδες
http://el.wikipedia.org
http://www.bauhaus.de
http://www.bauhaus-dessau.de
http://www.derkleinegarten.de
http://www.dw-world.com
http://elisavaprofessionals.com.mialias.net
http://www.skyscrapercity.com
http://ritsmas.wordpress.com
http://www.tovima.gr
http://news.kathimerini.gr n
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Η καρέκλα Wassily, ένα από τα διασημότερα 
αντικείμενα που   σχεδίασε ο Μαρσέλ Μπρόιερ. 
(http://el.wikipedia.org)

Αντικείμενο για τσάι της Μαριάνε Μπραντ 
(http://el.wikipedia.org)

Άποψη του κτιρίου του Αρχείου Μπάουχα-
ους στο Βερολίνο, (http://el.wikipedia.org)

Είσοδος του κτιρίου Bauhaus στο Ντεσάου 
(http://el.wikipedia.org)

Η σχολή Bauhaus το 1993, 
(http://el.wikipedia.org)

Έκθεση αντικειμένων Μπάουχαους            
(www.dw-world.com)

Άποψη των κατοικιών των δασκάλων της 
σχολής του Ντεσάου (http://el.wikipedia.org)

Κτίριο Bauhaus στο Ντεσάου 
(www.derkleinegarten.de)

Η αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα 
(http://images.google.gr)

Το κτίριο της Εθνικής Τράπε-
ζας στην πλατεία Δημοκρατί-
ας στη Θεσσαλονίκη

Λεπτομέρεια όψης πολυκατοικίας της οδού Αλεξάν-
δρας (http://flickr.com)

Οι προσφυγικές πολυκατοικίες της οδού Αλεξάν-
δρας στην Αθήνα (www.tovima.gr)

At work Mies van der Rohe
Eκδόσεις PHAIDON
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ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΒΑΨΕΙ …ΤΙΣ ΑΝΔΕΙΣ!

Ο Εντουάρντο Γκολντ είναι επιστήμονας και πρό-
εδρος της μη κυβερνητικής οργάνωσης «Παγε-
τώνες του Περού». Το σχέδιό του προβλέπει το 
βάψιμο των Άνδεων με λευκό χρώμα προκειμέ-
νου να επιβραδυνθεί το λιώσιμο των παγετώνων. 
Ωστόσο, συναντά τη σθεναρή αντίδραση της κυ-
βέρνησης του Περού που το χαρακτηρίζει «ανο-
ησία». O Γκολντ έχει εξασφαλίσει, για την εφαρ-
μογή του, 200.000 δολάρια από την Παγκόσμια 
Τράπεζα, η οποία ενισχύει σειρά σχεδίων για την 
καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών. Όμως, 
ο υπουργός Περιβάλλοντος του Περού, Αντόνιο 
Μπρακ, εκφράζει αντιρρήσεις, χαρακτηρίζοντας 
την ιδέα ως «ανοησία». «Το βάψιμο των Άνδεων 
θα στοίχιζε περίπου 1,5 δισεκατομμύριο δολάρια 
και θα έπρεπε να ανανεώνουμε την μπογιά κάθε 
δύο χρόνια», λέει ο Μπρακ που είναι βιολόγος και 
οικολόγος. Ο υπουργός εκφράζει επίσης φόβους 
για τις πιθανές επιπτώσεις που θα έχει το βάψιμο 
στο περιβάλλον, όπως η ρύπανση των υδάτων από 
τα τοξικά που περιέχονται στις μπογιές. Σύμφωνα 
με τον Γκολντ, εάν βαφτούν λευκά τα καφέ μέρη 
της κορδιλιέρας των Άνδεων θα αντανακλάται πε-
ρισσότερο το φως του ήλιου και θα επιβραδυνθεί 
το λιώσιμο των παγετώνων. 
Αντιτείνει ότι η μπογιά θα είναι οικολογική, με 
βάση τον ασβέστη και χωρίς χημικά πρόσθετα.  
Το βάψιμο των Άνδεων, μιας κορδιλιέρας μήκους 
3000 χιλιομέτρων, θα δημιουργούσε 15.000 νέες 
θέσεις εργασίας μέσα σε μια πενταετία.
(Τα Νέα 4/12/2009)

10.000 ΟΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Περί τους 10.000 εργαζομένους απασχολούν ημε-
ρησίως οι εταιρείες προσωρινής απασχόλησης, εκ 
των οποίων το 50% είναι γυναίκες, που επιλέγουν 
ευέλικτες μορφές εργασίας λόγω των αυξημένων 
προσωπικών και οικογενειακών υποχρεώσεών 
τους. Μάλιστα, το 90% ήταν άνεργοι πριν απευθυν-
θούν στην εταιρεία προσωρινής απασχόλησης και 
το 70% αυτών δεν είχαν εργαστεί ποτέ πριν ανα-
λάβουν θέση σε κάποιο έργο προκαθορισμένης 
διάρκειας μέσω της συγκεκριμένης υπηρεσίας. 
Τα παραπάνω αναφέρει στη “ΜτΚ” ο διευθύνων 
σύμβουλος της Adecco Ελλάδος, Χρήστος Μισαη-
λίδης, ο οποίος διαχωρίζει την έννοια της προσω-
ρινής απασχόλησης από την εργολαβική εργασία 
και παρουσιάζει τα οφέλη της πρώτης τόσο στην 
αγορά όσο και στον εργαζόμενο.
(Μακεδονία 6/12/2009)
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ΟΡΟΣΗΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΡΟ ΤΟ 2014
Τρεις βασικές κυβερνητικές προτεραιότητες για 
τα έργα στη Θεσσαλονίκη και την κεντρική Μα-
κεδονία, παρουσίασε χτες το βράδυ, ο υφυπουρ-
γός υποδομών, Γιάννης Μαγκριώτης, σε κοινή 
σύσκεψη της περιφερειακής επιτροπής και των 
δύο νομαρχιακών επιτροπών του ΠΑΣΟΚ. Ανα-
φερόμενος στο σχεδιασμό για τη Θεσσαλονίκη, ο 
κ. Μαγκριώτης είπε, σύμφωνα με πληροφορίες, 
ότι προτεραιότητες αποτελούν το μετρό της πόλης 
και οι επεκτάσεις του καθώς και η εξωτερική πε-
ριφερειακή οδός. Ειδικά για το μετρό επανέλαβε 
ότι είναι ειλημμένη απόφαση που δεν αλλάζει η 
μεταφορά στη Θεσσαλονίκη της διοίκησης του 
έργου ώστε να προχωρήσουν με ταχύτητα στο 
εξής οι εργασίες. «Τρέχουμε και επιταχύνουμε, 
αλλά δεν μπορούμε να καλύψουμε όλο το χρόνο 
της καθυστέρησης», σημείωσε και προσδιόρισε 
στις αρχές του 2014 την ολοκλήρωση της βασικής 
γραμμής. Σχετικά με τις επεκτάσεις, ο κ. Μαγκρι-
ώτης είπε χτες ότι στόχος είναι το 2014 να έχει 
προχωρήσει η κατασκευή της γραμμής του μετρό 
προς την Καλαμαριά και να αρχίσουν οι εργασίες 
για την επέκταση προς τα δυτικά. Για την εξωτε-
ρική περιφερειακή, τόνισε, η διαβούλευση για 
τη χάραξη θα ολοκληρωθεί στα μέσα Ιανουαρίου 
και το κόστος έχει υπολογιστεί σε 1,5 δισ. ευρώ. 
Τέλος, υπογράμμισε ότι στον προγραμματισμό του 
υπουργείου είναι η σύνδεση έως το τέλος της τε-
τραετίας όλων των πρωτευουσών των νομών στην 
κεντρική Μακεδονία με τη Θεσσαλονίκη, με σύγ-
χρονους αυτοκινητόδρομους. Εως το τέλος του 
2010 θα έχουν συνδεθεί οι Σέρρες, η Κατερίνη 
και η Βέροια συνδέονται λόγω ΠΑΘΕ, θα προχω-
ρήσουν οι συνδέσεις του Κιλκίς και της Εδεσσας 
με τους κάθετους άξονες στην Εγνατία και ο αυτο-
κινητόδρομος προς τη Χαλκιδική.
(Αγγελιοφόρος 7/12/2009)

ΩΡΑ ΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
Απλοποίηση των διαδικασιών έκδοσης άδειας πα-
ραγωγής για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) 
εισηγείται η υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας 
και Κλιματικής Αλλαγής κυρία Τίνα Μπιρμπίλη με 
το νέο νομοσχέδιο για τις ΑΠΕ που φέρνει αρχικά 
προς διαβούλευση και κατόπιν προς ψήφιση από 
τη Βουλή. Με το νέο νόμο ο οποίος θα ψηφιστεί, 
φιλοδοξία είναι να αρχίζει να λειτουργεί μια επέν-
δυση π.χ. αιολικού πάρκου το πολύ 6-8 μήνες μετά 
την πρώτη αίτηση, από τέσσερα χρόνια που είναι 
σήμερα!  Η αρχική άδεια για ΑΠΕ (κυρίως για αι-
ολικά πάρκα) θα είναι ταυτόχρονα άδεια σκοπιμό-
τητας του έργου, δηλαδή με αυτήν θα ξεκινάει η 
κατασκευή ενός πάρκου ανεμογεννητριών και θα 
ακολουθεί η άδεια παραγωγής ενέργειας. Επίσης 
στο νομοσχέδιο προβλέπονται μειώσεις τιμολο-
γίων ηλεκτρικού ρεύματος στις περιοχές όπου 
εγκαθίστανται αιολικά ή φωτοβολταϊκά, ενώ δεν 
προβλέπεται καμία απολύτως αύξηση του ειδικού 
τέλους ΑΠΕ, ώστε να παραμείνει ανταγωνιστικό το 
κόστος τους. Η άδεια παραγωγής αφορά πλέον την 
τεχνικοοικονομική επάρκεια του συγκεκριμένου 
έργου ΑΠΕ και αποσυνδέεται από τη διαδικασία 
περιβαλλοντικής αδειοδότησης, η οποία έπεται, 
ενώ εκδίδεται από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας 
(ΡΑΕ) και όχι από το παλαιό υπουργείο Ανάπτυ-
ξης, όπως γινόταν ως σήμερα, με αποτέλεσμα το 
δραστικό περιορισμό της διάρκειας της σχετικής 
αδειοδοτικής διαδικασίας, σε μόνο δύο μήνες από 
περίπου ένα χρόνο που χρειάζεται σήμερα.
(Το Βήμα 4/12/2009)

ΑΠΟΘΗΚΕΥΟΥΝ ΑΙΟΛΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΣΤΟ... ΝΕΡΟ
Έτοιμο το 2011 το πρωτοποριακό έργο της ΔΕΗ 
«Πρασινίζει» ενεργειακά η Ικαρία, χάρη στο πρώ-
το υβριδικό έργο πιθανώς σε όλο τον κόσμο- που 
θα συνδυάζει την εκμετάλλευση της υδροηλε-

κτρικής και της αιολικής ενέργειας του νησιού. Η 
εγκατάσταση, που είναι της ΔΕΗ και αναμένεται 
να λειτουργήσει εντός του 2011, παρουσιάστηκε 
χθες στα γραφεία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέρ-
γειας, παρουσία της αρμόδιας υπουργού Τ. Μπιρ-
μπίλη. Το σύστημα θα επιτρέπει μέρος της ενέρ-
γειας που παράγει ένα αιολικό πάρκο (2,7 ΜW) 
της ΔΕΗ στο νησί, να αποθηκεύεται ως δυναμική 
μέσω αντλιών, σε μια τεχνητή δεξαμενή που θα 
βρίσκεται σε υψόμετρο περίπου 500. Εν συνε-
χεία, η αποθηκευμένη αυτή ενέργεια θα μπορεί 
να ανακτάται όποτε παρίσταται ανάγκη στο τοπικό 
δίκτυο, και να μετατρέπεται ξανά σε ηλεκτρική, 
μέσω ενός μικρού υδροηλεκτρικού έργου, ισχύος 
3,1 ΜW. Παράλληλα, μέσω της ίδιας υδροηλε-
κτρικής εγκατάστασης και μιας άλλης μικρότερης 
1,05 ΜW, θα καθίσταται δυνατή η εκμετάλλευση 
του πλεονάσματος των υδάτων ενός ταμιευτήρα 
που υπάρχει ήδη στη θέση Πέζι, σε υψόμετρο 
750. Από το σημείο αυτό, το νερό θα πέφτει σε μια 
δεύτερη λιμνοδεξαμενή, που θα κατασκευαστεί 
250 μέτρα χαμηλότερα, και ακολούθως σε μια τρί-
τη, 450 μέτρα χαμηλότερα. Αυτοί οι τεχνητοί καταρ-
ράκτες, το αιολικό πάρκο, μαζί με τις υφιστάμενες 
ανεμογεννήτριες και κάποια μικρά φωτοβολταϊκά 
που υπάρχουν ήδη στο νησί, θα μπορούν να καλύ-
ψουν περίπου το 50% των ενεργειακών αναγκών 
της Ικαρίας, που ανέρχονται σε 33 γιγαβατώρες το 
χρόνο. Το υπόλοιπο 50% θα συνεχίσει να καλύπτει 
ο παλαιός πετρελαϊκός σταθμός της ΔΕΗ στον Άγιο 
Κήρυκο, ο ρόλος του οποίου σταδιακά από το 2011 
και μετά θα αρχίσει να περιορίζεται.
(Tα Νέα 4/12/2009)

ΤΟ ΤΑΪΣΜΑ ΠΟΥΛΙΩΝ  ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΔΗ-
ΜΙΟΥΡΓΕΙ …ΝΕΑ ΕΙΔΗ!

Η επέμβαση του ανθρώπου στη φύση μπορεί να 
γίνει με τον πιο απρόσμενο τρόπο: έτσι το τάισμα 
των πουλιών,  όπως διαπίστωσε μια νέα γερμα-
νική επιστημονική έρευνα, έχει ως συνέπεια να 
δημιουργεί μέχρι και νέα είδη. Σύμφωνα με τους 
ερευνητές, με το τάισμα οι άνθρωποι αλλάζουν το 
εξελικτικό μέλλον του πληθυσμού των πουλιών 
και οι συνέπειες είναι ορατές σχετικά γρήγορα. Η 
μελέτη, υπό τον εξελικτικό βιολόγο Μάρτιν Σέφερ 
του πανεπιστημίου του Φράιμπουργκ, δημοσιεύ-
τηκε στο περιοδικό βιολογίας “Current Biology”, 
σύμφωνα με τους “Τάιμς του Λονδίνου”, το Science 
και το Live Science. Οι επιστήμονες μελέτησαν 
επί 3,5 χρόνια πουλιά μαυροσκούφηδες (Sylvia 
atricapilla), μικρά γκρι ωδικά πτηνά που ζουν 
συνήθως στην Κεντρική Ευρώπη (Νότια Γερμανία 
και Αυστρία), στα οποία οι άνθρωποι πρόσφεραν 
φαγητό. Η έρευνα διαπίστωσε ότι μετά το συστη-
ματικό τάισμα, μέσα σε λιγότερες από 30 γενιές, 
ο  πληθυσμός των πουλιών διασπάστηκε σε δύο 
ομάδες, μια που την ταΐζουν οι άνθρωποι και μια 
που βρίσκει την τροφή μόνη της, οι οποίες μάλι-
στα δεν διασταυρώνονται πια μεταξύ τους, παρόλο 
που ζουν δίπλα-δίπλα στη φύση.  Οι δύο ομάδες 
πουλιών ακολουθούν διαφορετικά μεταναστευ-
τικά ταξίδια, η μια νοτιοδυτικά προς την Ισπανία 
και η άλλη βορειοδυτικά προς τη Βρετανία.  […] 
Τα πρώτα πουλιά έχουν ήδη γενετικές αλλά και 
εξελικτικές αλλαγές, όπως πιο στρογγυλές φτε-
ρούγες, που τους επιτρέπουν να κάνουν καλύτε-
ρες μανούβρες, αλλά είναι πιο ακατάλληλες για 
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πιο μακρινά ταξίδια. Έχουν επίσης μακρύτερα και 
πιο στενά ράμφη, καθώς δεν χρειάζεται πλέον 
να τρώνε μεγάλα φρούτα (π.χ. ελιές) το χειμώνα, 
αφού τα ταϊζουν οι άνθρωποι.
(Αγγελιοφόρος 4/12/2009) 

ΔΕΝ ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΤΑ ΟΡΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ
Καθησυχαστική εμφανίζεται για μια ακόμη φορά 
η επιστημονική κοινότητα για την έκθεση του κοι-
νού στην ακτινοβολία των κεραιών κινητής τηλε-
φωνίας με συνέπεια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
δηλώνει ότι δε θα αλλάξει τα όρια ασφαλείας που 
ήδη εφαρμόζονται. Σύμφωνα με ενημερωτικό ση-
μείωμα της Ένωσης Εταιρειών Κινητής Τηλεφω-
νίας, η Επιστημονική Επιτροπή της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (SCENIHR) και η Διεθνής Επιτροπή για 
την Προστασία από τις μη Ιοντίζουσες Ακτινοβολί-
ες (ICNIRP) εκτιμούν ότι: • Οι επιστημονικές με-
λέτες που έχουν εκπονηθεί ως σήμερα δε συνδέ-
ουν την έκθεση του πληθυσμού σε ραδιοκύματα 
με επιπτώσεις στη δημόσια υγεία • Δεν υπάρχουν 
επιστημονικές αποδείξεις που να καθιστούν ανα-
γκαία την αναθεώρηση των ορίων ασφαλούς έκ-
θεσης του πληθυσμού σε ραδιοκύματα, τα οποία 
έχουν καθοριστεί από την Ε.Ε. Πιο συγκεκριμένα, 
γνωμοδότηση της Επιστημονικής Επιτροπής της 
Ε.Ε. (SCENHIR) για τους ανακύπτοντες και τους 
νέο-εντοπιζόμενους κινδύνους για την υγεία, ορί-
ζει ότι «η έκθεση σε πεδία ΡΣ (ραδιοσυχνοτήτων) 
είναι απίθανο να οδηγεί σε αύξηση κρουσμάτων 
νεοπλασιών στους ανθρώπους».
Σημαντική είναι και η ανακοίνωση που εξέδωσαν 
στα μέσα Νοεμβρίου πέντε Σκανδιναβικές Αρχές 
για την Ακτινοπροστασία […] Σύμφωνα με αυτή, 
«δεν υπάρχει κανένας λόγος για περαιτέρω δρά-
σεις με σκοπό τη μείωση των πεδίων ραδιοσυχνο-
τήτων». Μάλιστα, αναφέρεται ότι «η έκθεση του 
κοινού στα κινητά τηλέφωνα είναι σημαντικότερη 
πηγή εκπομπής ραδιοσυχνοτήτων σε σχέση με 
αυτή των Σταθμών Βάσης. Εάν για παράδειγμα ο 
αριθμός των Σταθμών Βάσης μειωθεί, τα κινητά 
τηλέφωνα θα πρέπει αναγκαστικά να χρησιμο-
ποιήσουν μεγαλύτερη ισχύ, για να διατηρήσουν τη 
συνδεσιμότητα τους, λόγω ακριβώς της ασθενούς 
ισχύος των εκπεμπόμενων ραδιοκυμάτων από 
τους σταθμούς βάσης οπότε η έκθεση του κοινού 
στα ραδιοκύματα θα αυξηθεί».
(Απογευματινή 4/12/2009)

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥ-
ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΑΠ. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ
Σε σώμα συγκροτήθηκε το νέο Διοικητικό Συμ-
βούλιο της Κτηματολόγιο Α.Ε. Πρόεδρος και Δι-
ευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας ανέλαβε ο κ. 
Απόστολος Αρβανίτης, Καθηγητής Κτηματολογίου 
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.  
Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και Εντεταλμένος σε θέμα-
τα Νομικής Διεύθυνσης Σύμβουλος, αναλαμβάνει 
ο κ. Λάμπρος Κιτσαράς, μέχρι σήμερα Διευθυντής 
της Νομικής Διεύθυνσης της εταιρείας και Επί-
κουρος Καθηγητής της Νομικής στο Δημοκρίτειο 
Πανεπιστήμιο Θράκης.  Τα υπόλοιπα μέλη του Δι-
οικητικού Συμβουλίου είναι:  Σαβαλάνος Ιωάννης 
του Τιγράνη, Πολιτικός Μηχανικός, Πότσιου Χρυ-
σή του Αλεξάνδρου, Λέκτορας ΕΜΠ, Τοπογράφος 
Μηχανικός, Τζανιδάκης Γεώργιος του Κωνσταντί-
νου, Δασολόγος, Αντιπρόεδρος ΔΣ ΓΕΩΤΕΕ, Φλώ-
ρου Μαρία του Γεράσιμου, Δικηγόρος Αθηνών και 
Μπέκος Ιωάννης του Δήμου, Πολιτικός Μηχανικός
(Ναυτεμπορική 4/12/2009)

ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΧΕΙ ΠΡΟΟ-
ΠΤΙΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΕΡΕΥΝΑ
Πολύ αρνητικές είναι οι προοπτικές για επαγγέλ-
ματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης όπως οι γιατροί, 
οι οδοντίατροι, οι φαρμακοποιοί, οι χημικοί, οι 
βιολόγοι, οι γεωλόγοι και οι δικηγόροι. Δυσμενείς 
είναι και οι προοπτικές στα εκπαιδευτικά επαγ-
γέλματα με εξαίρεση την πρωτοβάθμια εκπαίδευ-
ση, καθώς και στα επαγγέλματα που συνδέονται 

με τη διδασκαλία της πληροφορικής και της τε-
χνολογίας. Μεγάλες δυσκολίες στην εύρεση εργα-
σίας αντιμετωπίζουν όσοι είναι απόφοιτοι θεωρη-
τικών εκπαιδευτικών κλάδων όπως η φιλοσοφία, 
η φιλολογία, η θεολογία, η ιστορία, η αρχαιολογία, 
η εθνογραφία, η λαογραφία, η γεωγραφία, η κοι-
νωνιολογία, η διεθνολογία, οι πολιτικές και οι φυ-
σικομαθηματικές επιστήμες. Σήμερα οι απόφοι-
τοι από παρόμοιες θεωρητικές πανεπιστημιακές 
σχολές είναι υποχρεωμένοι, στις περισσότερες 
περιπτώσεις, να στραφούν με την κατάλληλη με-
τεκπαίδευση σε επαγγέλματα που ελάχιστα ή και 
καθόλου συνδέονται με τις σπουδές τους. Από την 
άλλη πλευρά υπάρχουν και ειδικότητες οι οποίες 
έχουν θετικές προοπτικές, όπως εκείνες των μη-
χανικών αποφοίτων Πολυτεχνικών Σχολών. Σύμ-
φωνα με τη διευθύντρια ανθρώπινου δυναμικού 
της Adecco Ελλάδος κ. Δακτυλίδου, ιδιαίτερη ζή-
τηση παρουσιάζει επίσης η ειδικότητα του μηχα-
νικού δικτύων και συστημάτων. Οι τεχνικοί δικτύ-
ων έχουν πολύ καλές προοπτικές εξέλιξης, ενώ 
και η ειδικότητα του προγραμματιστή (software 
developer) έχει σημαντική δυναμική. Χαρακτη-
ριστική επίσης είναι η αυξημένη ζήτηση οικονο-
μολόγων-λογιστών, αποφοίτων ΑEI οικονομικής 
κατεύθυνσης. “Συγκεκριμένα, υπάρχει αυξημένη 
ζήτηση οικονομικών αναλυτών, κυρίως από τρα-
πεζικούς οργανισμούς και μεγάλες πολυεθνικές 
εταιρείες”, σημειώνει. Σημαντική άνθηση παρου-
σιάζει και ο τομέας των πωλήσεων, στον οποίο 
υπάγονται μεταξύ των άλλων οι σύμβουλοι και οι 
επιθεωρητές πωλήσεων, οι ιατρικοί επισκέπτες, 
οι σύμβουλοι τραπεζικών προϊόντων κτλ.
(Μακεδονία 6/12/2009)

ΚΟΙΝΟ ΜΕΤΩΠΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙ-
ΡΗΣΕΩΝ, ΜΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ
Μια πανευρωπαϊκή προσπάθεια που έχει στόχο 
να προάγει τη γνώση, την επιστήμη και την έρευ-
να και παράλληλα να τη διαδώσει στην κοινωνία, 
καταρρίπτοντας στενά όρια, όπως του εθνικού 
κράτους και της επαγγελματικής συντεχνίας, ξε-
κίνησε τη φιλόδοξη πορεία της την περασμένη 
εβδομάδα στις Βρυξέλλες. Το όνομά της είναι 
Atomium Culture και με τη δημιουργία ενός δι-
κτύου μεταξύ πανεπιστημιακών, επιχειρήσεων 
και Τύπου θα προσφέρει σε 40 εκατ. Ευρωπαίους 
πρωτοποριακές έρευνες, επιστημονικά τεκμηρι-
ωμένες και κυρίως σωστά εκλαϊκευμένες, ώστε 
όχι μόνο να γίνονται κατανοητές από το ευρύ κοι-
νό, αλλά κυρίως να του κεντρίζουν το ενδιαφέ-
ρον. «Η Ευρώπη βρίσκεται σε μεταβατικό στάδιο 
μέχρι να εφαρμοστούν, το 2014, οι διατάξεις της 
Συνθήκης της Λισσαβώνας για τη λήψη αποφάσε-
ων στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο», είπε ο επίτιμος 
πρόεδρος του Atomium Culture, πρώην πρόε-
δρος της Γαλλίας Βαλερί Ζισκάρ ντ’ Εστέν. «Δεν 
υπάρχει πλέον ο δυναμισμός που είχαμε παλαι-
ότερα. Ταυτόχρονα, αν και είναι πρόδηλο ότι η 
προσπάθεια να γίνει η Ευρώπη πρωτοπόρος στην 
έρευνα και την τεχνολογία (γνωστή ως στρατηγική 
της Λισσαβώνας) μέχρι το 2010 έχει αποτύχει πα-
ταγωδώς, κανείς δεν το παραδέχεται δημόσια», 
πρόσθεσε ο κ. Χαβιέ Μορένο, διευθυντής σύντα-
ξης της ισπανικής εφημερίδας El Pais. «Πρέπει 
να σταματήσουμε να συζητάμε και να αρχίσουμε 
να δρούμε. Δε χρειαζόμαστε άλλα εργαλεία, μόνο 
πολιτική θέληση». Μάλιστα ο Γάλλος υπουργός 
Γεωργίας Μπρούνο Λεμέρ πρότεινε να ορίσουμε 
πανευρωπαϊκά ελάχιστα όρια χρηματοδότησης 
της έρευνας και της τεχνολογίας για να καταφέ-
ρουμε να σταθούμε απέναντι στον ανταγωνισμό 
Αμερικανών και Κινέζων τα επόμενα χρόνια.
(Η Καθημερινή 3/12/2009)

ΑΠΟ ΤΟ 2011 ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ
Πριν από το τέλος του 2011 αναμένεται να αρχί-

σει η κατασκευή του πλέον πολυσυζητημένου και 
ταυτόχρονα ενός από τα πιο δαπανηρά επενδυτικά 
project που θα υλοποιηθεί στη χώρα μας αυτό 
των οπτικών ινών, ο προϋπολογισμός του οποίου 
αγγίζει τα 2,1 δισ. ευρώ. Η παράταση στην υλο-
ποίηση του έργου κρίθηκε αναγκαία από τη νέα 
ηγεσία του υπουργείου Υποδομών, το οποίο έχει 
καταρτίσει ήδη νέο χρονοδιάγραμμα σύμφωνα με 
το οποίο έως τα τέλη Μαρτίου 2010 θα επιλεγεί 
ο σύμβουλος, ο οποίος θα επεξεργαστεί την τε-
χνικοοικονομική μελέτη σκοπιμότητας του έργου. 
Όπως ανέφερε σε συνέντευξή του στο πρακτορείο 
Reuters ο γενικός γραμματέας Επικοινωνιών, Σω-
κράτης Κάτσικας, η κυβέρνηση θα είναι σε θέση 
να απευθύνει πρόσκληση υποβολής προσφορών 
για την κατασκευή του δικτύου μέχρι τον Μάιο του 
2011, ενώ μέχρι τον Ιούλιο του ίδιου έτους θα επι-
λέξει τους αναδόχους του έργου.
(Ημερησία 3/12/2009)

«ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΓΙΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ»
Κατεδαφίσεις αυθαιρέτων κτισμάτων σε αιγιαλό 
και παραλία, αλλά και πειθαρχικές διώξεις δη-
μοσίων υπαλλήλων που δεν τηρούν τους νόμους, 
προωθεί το υπουργείο Οικονομικών. Την πρόθεση 
της κυβέρνησης να μην αφήσει κανένα αυθαίρετο 
κτίσμα στους κοινόχρηστους χώρους του Δημοσί-
ου εκφράζει με χθεσινή διευκρινιστική εγκύκλιο 
το υπουργείο, μετά από σχετικά ερωτήματα που 
υποβλήθηκαν στη Γενική Διεύθυνση Δημόσι-
ας Περιουσίας. Το πρόβλημα ανέκυψε μετά από 
υπόθεση την οποία έχασε στο δικαστήριο το Ελ-
ληνικό Δημόσιο από κακό χειρισμό των υπηρεσι-
ών «λόγω παντελούς έλλειψης αιτιολογίας» ή και 
γιατί οι αρμόδιες υπηρεσίες «διστάζουν να προ-
βούν στη λήψη μέτρων προστασίας». 
Στην υπόθεση που έφθασε στο Συμβούλιο Επι-
κρατείας έγινε δεκτό ότι αν δεν έχει καθοριστεί 
ο αιγιαλός με διοικητική πράξη, η διοίκηση για 
να προχωρήσει σε κατεδάφιση πρέπει να προβεί 
σε «αιτιολογημένη και παρεμπίπτουσα» κρίση για 
τη συνδρομή των πραγματικών φαινομένων που 
προσδιορίζουν τα όρια του αιγιαλού. Κι αυτό γι-
ατί το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο μπορεί να 
απέρριψε ως αβάσιμο τον ισχυρισμό του αιτού-
ντος ότι δεν προηγήθηκε διοικητικός καθορισμός 
των ορίων του αιγιαλού, αλλά αποδέχθηκε τον 
ισχυρισμό του ότι η κρίση της επιτροπής ως προς 
το σημείο όπου βρίσκονταν οι επίδικες κατασκευ-
ές είναι αναιτιολόγητη και δεν υποστηρίζεται από 
τοπογραφικό διάγραμμα. Έτσι, ακυρώθηκε το 
πρωτόκολλο της κατεδάφισης, λόγω παντελούς 
έλλειψης αιτιολογίας.
(Το Βήμα 3/12/2009)

ΡΕΚΟΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΣΗΡΑΓΓΑ ΤΟΥ CERN
Ο Μεγάλος Επιταχυντής Αδρονίων του CERN εί-
ναι, από χθες, ο ισχυρότερος του κόσμου, καθώς 
έσπασε κάθε προηγούμενο ρεκόρ. Οι δεσμίδες 
σωματιδίων, μέσα στην 27 χλμ. σήραγγα, επιτα-
χύνθηκαν ώστε να λάβουν τη μεγαλύτερη έως 
σήμερα ενέργεια. Το σημαντικό επίτευγμα, σύμ-
φωνα με τους ειδικούς, θα ανοίξει το δρόμο για 
την απρόσκοπτη πραγματοποίηση πειραμάτων 
την ερχόμενη χρονιά, τα οποία αποσκοπούν στην 
αποκρυπτογράφηση των μυστικών του σύμπαντος 
και ιδιαίτερα των πρώτων στιγμών μετά το Μπιγκ 
Μπανγκ. Η ενέργεια της διπλής δέσμης πρωτονί-
ων που κινήθηκε μέσα στη σήραγγα των εγκατα-
στάσεων έφτασε με 1,18 τρισεκατομμύρια βολτ. 
Πάντως, οι ειδικοί αποδίδουν ιδιαίτερη σημασία 
στο γεγονός ότι κατάφεραν να σπάσουν το ρεκόρ 
μόλις 10 ημέρες αφού ο Μεγάλος Επιταχυντής 
Αδρονίων τέθηκε ξανά σε λειτουργία έπειτα από 
ατύχημα τον Σεπτέμβριο του 2008.
(Η Καθημερινή 1/12/2009)



    

ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ
ΠΑΡΑΤΑΞΙΑΚΑ

n ΣΠΜΕ: 14 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙ-
ΣΗ ΤΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ
Η αυθαίρετη δόμηση θα μπορούσε κάλλιστα να 
διεκδικήσει μία θέση στη λίστα των άλυτων προ-
βλημάτων. Το πρόβλημα πρωτοεμφανίζεται με τη 
θέσπιση του πρώτου οικοδομικού κανονισμού και 
έκτοτε συνεχώς μεγαλώνει. Έως σήμερα οποιο-
δήποτε μοντέλο ανάπτυξης έχει προταθεί έχει 
φανεί ανεπαρκές να αντιμετωπίσει το φαινόμενο 
της αυθαίρετης δόμησης. 
Ο Σ.Π.Μ.Ε. θεωρεί ότι απαιτείται τώρα ένας νέος 
σχεδιασμός, με στόχο την προσαρμογή του δημό-
σιου και ιδιωτικού χώρου σε μια νέα ισορροπία: 
οικονομική, οικολογική, κοινωνική και αισθητική. 
Για το λόγο αυτό καταθέτει προτάσεις οι οποίες 
μπορούν να αποτελέσουν άξονα για ένα νέο θε-
σμικό πλαίσιο για τον περιορισμό της αυθαίρετης 
δόμησης.
1. Θεσμοθέτηση του Μητρώου Κατασκευαστών 
Ιδιωτικών Έργων (ΜΗ.Κ.Ι.Ε.) με σαφή οριοθέτηση 
των ρόλων και τον επιμερισμό των ευθυνών όλων 
των εμπλεκομένων στην αλυσίδα παραγωγής ενός 
ακινήτου.
2. Καθιέρωση του πράσινου κουτιού - ταυτότητας 
των κατασκευών. 6) «Πράσινο Κουτί» στις οικο-
δομές που θα περιέχει όλες τις απαραίτητες πλη-
ροφορίες για την ταυτότητα του κτιρίου (μελέτες, 
as build σχέδια, φωτογραφίες κλπ.) και θα είναι 
απαραίτητο για κάθε πολεοδομική ή ιδιοκτησιακή 
μεταβολή του ακινήτου.
3. Άμεση αναδιοργάνωση, εκσυγχρονισμός, στε-
λέχωση και βελτίωση της λειτουργίας των πολε-
οδομικών γραφείων με χρήση σύγχρονων τεχνο-
λογιών.
4. Απλοποίηση και κωδικοποίηση της ισχύουσας 
πολεοδομικής νομοθεσίας και νομολογίας με 
σκοπό να είναι ξεκάθαρη με τα λιγότερα δυνατά 
«παραθυράκια».
5. Καθιέρωση του θεσμού των ορκωτών ελεγκτών 
Μηχανικών.
6. Αλλαγή του ισχύοντος ΓΟΚ με αναθεώρηση της 
λογικής του Σ.Δ. Θα είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
να εξεταστεί η θεσμοθέτηση του επιτρεπόμενου 
όγκου, ύψους και κάλυψης με κατάργηση του Σ.Δ. 
και των Η.Χ. Στόχος  του ΓΟΚ να είναι η νομιμότη-
τα, όχι η αντιμετώπιση της αυθαιρεσίας.
7. Απλοποίηση των διαδικασιών έκδοσης οικοδο-
μικής άδειας.
8. Έλεγχος των νέων οικοδομών προκειμένου να 
συνδεθούν με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας. 
9. Υποχρεωτική προσκόμιση δικαιολογητικών που 
διασφαλίζουν τη νομιμότητα των κατασκευών στις 
δικαιοπραξίες (αγοροπωλησίες, μεταβιβάσεις 
κ.λ.π.). 
10. Βελτίωση της συνεργασίας και δημιουργία 
κοινής βάσης δεδομένων μεταξύ των εμπλεκο-

μένων υπηρεσιών όπως ΙΚΑ, Υποθηκοφυλακεία, 
Πολεοδομία, δασαρχεία, Εφορία κ.λ.π. ώστε να 
είναι δυνατή η διασταύρωση στοιχείων όπως συμ-
βαίνει σε κάθε σύγχρονη κοινωνία. 
11. Επεκτάσεις υφισταμένων πολεοδομικών 
σχεδίων και εντάξεις νέων περιοχών στα σχέδια 
πόλης. Εδώ ειδικά απαιτείται απλοποίηση των 
διαδικασιών ώστε να μειωθεί ο απαιτούμενος 
χρόνος. 
12. Ολοκλήρωση του κτηματολογίου το οποίο 
σημαίνει άμεση καταγραφή του δομημένου περι-
βάλλοντος.
13. Δορυφορική παρακολούθηση και εντοπισμός 
αυθαιρέτων κατασκευών, άμεση επέμβαση και 
κατεδάφισή τους.
14. Υποδειγματική τιμωρία αυτών που ωφελού-
νται οικονομικά από την αυθαιρεσία.
Το πλέον σημαντικό είναι να γίνει συνείδηση του 
κάθε πολίτη ότι ο μεγάλος χαμένος είναι ο ίδιος 
που αυθαιρετεί.
Τα μέτρα που θα ληφθούν θα πρέπει να είναι 
οριστικά και τελεσίδικα. Δεν υπάρχει πλέον πε-
ριθώριο για ρυθμίσεις εισπρακτικού χαρακτήρα. 
Είναι σημαντικό οι πολίτες να γνωρίζουν τις συ-
νέπειες της κατασκευής αυθαιρέτων και ότι δεν 
υπάρχει περιθώριο συγκάλυψης. Θεωρούμε ότι 
η εμπιστοσύνη του πολίτη προς την Πολιτεία και 
τους νόμους δε πρέπει να κλονίζεται. Σε μία ευ-
νομούμενη και προηγμένη κοινωνία θα πρέπει να 
υπάρχει υπεύθυνη αντιμετώπιση των πολιτών και 
των νόμων.
Τελειώνοντας θα πρέπει να τονίσουμε ότι οποι-
αδήποτε μέτρα θα πρέπει να είναι αυστηρά μεν 
αλλά να διασφαλίζουν μια ομαλή μετάβαση από 
το ισχύον καθεστώς ώστε μην πλήξουν επί πλέον 
την οικοδομική δραστηριότητα. 

n ΕΜΔΥΔΑΣ ΚΜ: ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΦΥΛΛΩΝ ΠΟ-
ΡΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
Προς το Στρατηγό – Διοικητή Γ.Σ.Σ.:
«Στρατηγέ, Οι συνάδελφοί μας, διπλωματούχοι 
μηχανικοί Π.Ε., (καθώς και οι άλλοι τεχνικοί υπάλ-
ληλοι) της 737 ΔΣΕ που κινούνται εκτός έδρας για 
σύνταξη μελετών, τεχνικών εκθέσεων ή επίβλεψη 
έργων λαμβάνουν φύλλο πορείας (εκτός έδρας κί-
νηση), το οποίο υποβάλλεται στη Δνση για την οι-
κονομική τακτοποίηση του. Η ημερήσια αποζημί-
ωση για εκτός έδρας κίνηση είναι 70€/ημέρα για 
τους Π.Ε. (56€ για τους Τ.Ε.) και έχει καθορισθεί 
με τις Αρ. Πρωτ. 2/52971/0022/31-8-2007/ΚΥΑ 
Υπουργών Οικονομίας & ΥΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 1753/3-
9-2007/τ.Β’) και Αρ.Πρωτ. 2/52970/022/31-8-
2007/ΚΥΑ Υπουργών Οικονομίας & ΥΠΕΧΩΔΕ, 
αντίστοιχα. 
Όπως ενημερωθήκαμε, σε όλο το πολιτικό προ-
σωπικό του ΥΕΘΑ (επιστημονικό, τεχνικό, διοικη-
τικό, κλπ) καταβάλλεται με απόφαση του ΥΕΘΑ, 
ως εισοδηματική ενίσχυση, μηνιαία αποζημίωση 
υπό μορφή φύλλων πορείας εκτός έδρας κίνη-
σης, που αποζημιώνεται με 30,00 €/ημέρα. Η 
αποζημίωση αυτή ανέρχεται σήμερα σε 7 ημέρες 
ανά μήνα (ήταν 6 ημέρες το 2007) και είναι κοινή 
για όλους τους υπαλλήλους του ΥΕΘΑ, ανεξαρτή-
τως ειδικότητας, βαθμίδας εκπαίδευσης ή ετών 
υπηρεσίας.
Με τη Φ.845/40/512497/Σ.7989/5 Νοε 2007/ΓΕΣ/
ΔΟΙ γίνεται σαφής διάκριση και καθορίζεται ο 
τρόπος αποζημίωσης και οι προϋποθέσεις για 
την εκτός έδρας κίνηση των μηχανικών του ΥΕΘΑ, 
καθώς και ο τρόπος αποζημίωσης για την «ενί-
σχυση», που καταβάλλεται σε όλους τους υπαλ-
λήλους (6 ημέρες τότε και 7 ημέρες σήμερα).
Πρέπει να σημειωθεί ότι οι εργαζόμενοι στην 737 
ΔΣΕ παίρνουν πρόσθετη αμοιβή 1 φύλλου πορεί-

ας (έργα ΝΑΤΟ) ανά μήνα, δηλαδή η πάγια ενίσχυ-
ση ανέρχεται σε 8 Ημέρες Εκτός Έδρας (ΗΕΕ) ανά 
μήνα, με αποζημίωση 30 €/ΗΕΕ.
Από τον Μάρτιο 2009 το Γ’ΣΣ και μόνο αυτό από 
όλες τις υπόλοιπες υπηρεσίες του ΥΕΘΑ, διέκο-
ψε σιωπηρά την έγκριση και καταβολή της εκτός 
έδρας αποζημίωσης των μηχανικών της 737 ΔΣΕ. 
Η αιτιολογία είναι ότι οι εκτός έδρας κινήσεις των 
μηχανικών καλύπτονται από την καταβαλλόμε-
νη ήδη μηνιαία «εισοδηματική ενίσχυση» των 8 
ΗΕΕ, η οποία καταβάλλεται σε όλους, ανεξάρτητα 
αν πραγματοποιείται ή όχι η κίνηση και ερμηνεύ-
οντας με δικό του τρόπο τις προαναφερθείσες 
αποφάσεις, συμψηφίζει όλες τις κινήσεις, σε 
αντίθεση με την προαναφερθείσα διαταγή του 
ΓΕΣ/ΔΟΙ, όπου γίνεται σαφής διάκριση.
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την από 30-9-1999 
κοινή υπουργική απόφαση Εθνικής Άμυνας και 
Οικονομικών ο μέγιστος αριθμός των εκτός έδρας 
ημερών ανά μήνα είναι 8 ημέρες για τους ΠΕ Μη-
χανικούς του ΓΕΣ, δηλαδή 8Χ12=96 ημέρες/έτος 
σε αντίθεση με τους μηχανικούς της ίδιας κατη-
γορίας που ανήκουν στο Ναυτικό και την Αεροπο-
ρία,  για τους οποίους ισχύει το πλαφόν των 120 
ημερών ανά έτος, το οποίο έχει καθορισθεί και 
ισχύει για όλους τους Δημοσίους Υπαλλήλους με 
τον Ν.2685/1999.
Προ δεκαημέρου εγκρίθηκαν από Γ’ΣΣ και εξο-
φλήθηκαν τα φύλλα πορείας για τις εκτός έδρας 
μετακινήσεις από τον Μάρτιο έως τον Ιούνιο 2009. 
Συγχρόνως δόθηκε προφορική οδηγία ότι στο συ-
νολικό ανώτατο αριθμό των 120 ΗΕΕ, που ισχύει 
για όλους τους μηχανικούς Δ.Υ. θα συμψηφίζεται 
η «ενίσχυση» των 8 χ 12 = 96 ΗΕΕ και επομένως 
οι μηχανικοί της 737 ΔΣΕ θα μπορούν να αποζη-
μιώνονται μόνο για 24 (=120-96) ΗΕΕ σε όλη τη 
διάρκεια του έτους.
Στρατηγέ,
Η προφορική αυτή απόφαση δημιουργεί μεγάλο 
πρόβλημα στις κινήσεις εκτός έδρας, διότι το 
πλαφόν των 24 ΗΕΕ ανά έτος (2 ΗΕΕ ανά μήνα) 
αντικειμενικά δεν επαρκεί για την κάλυψη των 
υπηρεσιακών αναγκών (επιβλέψεις έργων, σύ-
νταξη μελετών, τεχνικών εκθέσεων, αυτοψίες, 
κλπ). Επιπλέον δεν είναι σωστό να συμψηφίζονται 
δύο κατηγορίες φύλλων πορείας, για τα οποία 
έχει καθορισθεί διαφορετικό ύψος αποζημίωσης 
(70 € και 30,00 € αντίστοιχα) και υπάρχει σαφής 
διάκριση (τυπική αλλά και ουσιαστική), σύμφωνα 
με τα προαναφερθέντα και τα καθοριζόμενα στην 
από 5-11-2007 δγή του ΓΕΣ/ΔΟΙ.  και προκειμέ-
νου να σταματήσει η διάκριση σε βάρος των μηχα-
νικών της 737 ΔΣΕ σε σχέση με τους υπόλοιπους 
μηχανικούς του ΥΕΘΑ, αλλά και τους μηχανικούς 
των άλλων Υπουργείων
Πιστεύουμε ότι πρέπει άμεσα να γίνει η καταβο-
λή της αποζημίωσης για τις ανεξόφλητες εκτός 
έδρας μετακινήσεις των μηχανικών ΠΕ της 737 
ΔΣΕ από τον Ιούλιο 2009 και να συνεχιστεί στο 
εξής, η εφαρμοσθείσα μέχρι τον Μάρτιο του 2009, 
νόμιμη αποζημίωση της εκτός έδρας κίνησης για 
εκτέλεση υπηρεσίας (σύνταξη μελετών, τεχνικών 
εκθέσεων, αυτοψιών, επίβλεψη έργων), ύψους 70 
€, εφαρμόζοντας το  καθορισθέν, σύμφωνα με 
την ισχύουσα Νομοθεσία, ετήσιο πλαφόν των 120 
ημερών εκτός έδρας κίνησης, χωρίς συμψηφισμό 
ανόμοιων αποζημιώσεων.

n ΣΜΕΔΕΚΕΜ: ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Την Τετάρτη 2.10.2009 επισκέφθηκαν τον κ. Γιάν-
νη Οικονομίδη, Γενικό Γραμματέα Υποδομών του 
Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων 
η Πρόεδρος του Δ.Σ. του Συλλόγου Μελετητών 
Δημοσίων Έργων Κεντρικής Μακεδονίας, κ. Μα-
ρία Γρηγοριάδου, ο Αντιπρόεδρος, κ. Γιάννης Πίλ-
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τσης και ο Γενικός Γραμματέας, κ. Αριστοτέλης 
Τοκατλίδης.
Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν θέματα, που 
αφορούν τους Μελετητές δημοσίων έργων και 
ιδιαίτερα το θέμα της αναμόρφωσης του θεσμι-
κού πλαισίου ανάθεσης και εκπόνησης μελετών 
και παροχής υπηρεσιών.
Ο κ. Οικονομίδης παρουσίασε τον χρονικό προ-
γραμματισμό του Υπουργείου, σχετικά με τις τρο-
ποποιήσεις, που πρόκειται να γίνουν στο θεσμικό 
πλαίσιο, καθώς και τις διαδικασίες, που θα ακο-
λουθηθούν. Επίσης, εξέφρασε τη βούληση του 
Υπουργείου για προώθηση μέτρων και ρυθμίσε-
ων, που θα στοχεύουν στη βελτίωση της ποιότη-
τας των μελετών, στη διαφάνεια και αξιοκρατία 
στις αναθέσεις, στην εξυγίανση του Μητρώου 
μελετητών και γραφείων μελετών, καθώς και στη 
βελτίωση των διαδικασιών των αναθέσεων (αντι-
κειμενικοποίηση κριτηρίων ανάθεσης, δίκαιο 
σύστημα εξέτασης ενστάσεων κ.λ.π.). Τέλος, ο κ. 
Οικονομίδης ζήτησε τη συνδρομή του Συλλόγου, 
όπως έχει ήδη κάνει και με τους λοιπούς Συλ-
λόγους Μελετητών και το Τεχνικό Επιμελητήριο, 
ώστε να υπάρξει η κατά το δυνατόν μεγαλύτερη 
συμμετοχή και συνεργασία, αλλά και καινοτόμες 
πρωτοβουλίες στην προσπάθεια αναμόρφωσης 
και βελτίωσης του θεσμικού πλαισίου, προς όφε-
λος της ποιότητας των μελετών.

n ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ : ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΙΣ 17 ΔΕ-
ΚΕΜΒΡΗ
ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΙΣ 17 ΔΕΚΕΜΒΡΗ ΝΑ 
ΑΠΑΝΤΗΣΟΥΜΕ ΜΕ ΜΙΑ ΦΩΝΗ, ΜΕ ΜΙΑ ΓΡΟ-
ΘΙΑ ΟΤΙ ΕΧΟΥΜΕ ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΝΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙ-
ΣΤΟΥΜΕ ΤΟ ΔΙΚΙΟ ΜΑΣ
ΔΕ ΘΑ ΔΕΧΤΟΥΜΕ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ ΤΙΣ 
ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
ΔΕ ΘΑ ΔΕΧΤΟΥΜΕ μισθούς πείνας, αύξηση των 
ορίων συνταξιοδότησης, δραστική μείωση των 
παροχών Υγείας – Πρόνοιας, απολύσεις, προσω-
ρινή και ανασφάλιστη δουλειά λάστιχο, ανεργία 
χωρίς προστασία, τις άθλιες και επικίνδυνες συν-
θήκες εργασίας, νέες ιδιωτικοποιήσεις, νέους 
φόρους. Όλα τα είχαν προαποφασισμένα πριν από 
τις εκλογές, ακόμα και πριν από την κρίση.  Κα-
νένας δεν μπορεί να γλιτώσει ή να αντιμετωπίσει 
μόνος του τη φτώχεια – ανέχεια, την ανεργία, τη 
ζωή με περιορισμένα δικαιώματα.
Εμείς παράγουμε τον πλούτο και είναι ασύγκριτα 
μεγαλύτερος από κάθε άλλη εποχή. Είναι ώριμο 
και αναγκαίο να αυξηθούν οι μισθοί, να έχουμε 
όλοι σταθερή δουλειά, να μειωθεί ο εργάσιμος 
χρόνος και τα όρια συνταξιοδότησης. Να έχουμε 
σύγχρονες δωρεάν παροχές στην Παιδεία, στην 
Υγεία, στην αναψυχή. Αυτοί που μας τα στερούν 
θέλουν να μας γυρίσουν δεκαετίες πίσω.
Εμείς έχουμε το δίκιο, έχουμε και τη δύναμη και 
είναι καιρός να τη χρησιμοποιήσουμε. Είναι η 
ενωμένη ταξική οργάνωση, πάλη και αλληλεγγύη. 
Η συμμετοχή όλων στην απεργία πρέπει να είναι 
το πρώτο βήμα, η πρώτη απάντηση. Αυτός είναι ο 
δρόμος για να έχουμε κατακτήσεις, για να ανατρέ-
ψουμε συνολικά την αντιλαϊκή πολιτική.
Στον πόλεμο που κήρυξαν η κυβέρνηση, ο ΣΕΒ 
και η Ε.Ε. ενάντια στα εργασιακά – ασφαλιστικά 
και μισθολογικά μας δικαιώματα ο εργοδοτικός 
και δικομματικός συνδικαλισμός στο ΤΕΕ όχι 
μόνο δεν πρόκειται να αντιδράσει, αλλά θα βάλει 
και πλάτη να περάσουν αυτά τα μέτρα. Η ΠΑΝΕ-
ΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚή με συνέπεια, κόντρα σε όλες τις 
κυβερνήσεις που εξυπηρετούν την πολιτική του 
κεφαλαίου, καλεί όλους τους εργαζόμενους Μη-
χανικούς σε Απεργία στις 17 Δεκέμβρη. 
Να διεκδικήσουμε:
• Ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς, στη βάση 
των σύγχρονων λαϊκών αναγκών. Για το μηχανικό, 
αυτό σημαίνει, ελάχιστο κατώτατο μισθό στα 1.840 
€, και επίδομα ανεργίας στα 1.120 €. 

• Πλήρης-σταθερή εργασία για όλους. Κατάργη-
ση των ελαστικών μορφών απασχόλησης. ΟΧΙ στις 
απολύσεις. 
• Αποκλειστικά Δημόσια Καθολική Υποχρεωτική 
Κοινωνική Ασφάλιση. Φραγμός σε κάθε μορφή 
ληστείας των αποθεματικών, μέσω του Χρηματι-
στηρίου, κλπ. Κατάργηση των αντιασφαλιστικών 
νόμων 3655/2008, 3518/2006 και όλων των αντι-
ασφαλιστικών νόμων ΝΔ και ΠΑΣΟΚ. Μετατόπιση 
των ασφαλιστικών βαρών στην εργοδοσία και το 
κράτος. Άμεση αποδέσμευση του ΤΣΜΕΔΕ από 
τη Τράπεζα Αττικής και το Χρηματιστήριο. Άμεση 
γενναία μείωση των εισφορών, έκπτωση 50% για 
τους κάτω 5ετίας μηχανικούς. Πλήρης κάλυψη 
των στρατευμένων και μεταπτυχιακών φοιτητών 
από την πολιτεία.
• Άμεση μείωση των επιτοκίων για στεγαστικά και 
καταναλωτικά δάνεια σε βάρος των κερδών των 
τραπεζικών ομίλων. Πάγωμα όλων των δανείων 
για τους ανέργους. Κατάργηση του ανατοκισμού 
σε όλα τα δάνεια. Διακοπή κάθε πλειστηριασμού-
κατάσχεσης περιουσιακών στοιχείων εργαζομέ-
νων για χρέη στεγαστικών δανείων κύριας κατοι-
κίας. Άτοκα στεγαστικά δάνεια για νέα ζευγάρια 
για κύρια κατοικία. 
• Ριζική αύξηση των άμεσων κατασκευαστικών 
προγραμμάτων του ΟΕΚ και αναβάθμιση της 
ΔΕΠΟΣ. Διασφάλιση ευνοϊκών όρων δανειοδό-
τησης για όσους εργαζόμενους δεν μπορούν να 
καλύψουν άμεσα τα συγκεκριμένα κατασκευα-
στικά προγράμματα. Άμεση ανάπτυξη κρατικών 
προγραμμάτων για την Αντισεισμική Θωράκιση 
με πλήρη & ουσιαστικό έλεγχο σε όλα τα Δημό-
σια κτίρια της χώρας. Στελέχωση των φορέων 
με άμεσες προσλήψεις Πολιτικών Μηχανικών. 
Προγραμματισμός και εκτέλεση όλων των έργων 
αντιπλημμυρικής προστασίας που απαιτούνται 
σύμφωνα με τα σύγχρονα πραγματικά δεδομένα. 
• Πραγματική αύξηση των νομικά κατοχυρωμέ-
νων κατώτατων αμοιβών μελετών και επιβλέψε-
ων ιδιωτικών έργων. Άμεση αύξηση των αμοιβών 
Στατικών Επιβλέψεων κατά 80% με υπολογισμό 
της αντίστοιχης προσαύξησης αντισεισμικού, 
που ισχύει στις μελέτες. Όχι στην υποχρεωτική 
ασφάλιση των μελετών. Καμία μετακύλιση της 
κρατικής και εργοδοτικής ευθύνης στις πλάτες 
των μελετητών, επιβλεπόντων μηχανικών και των 
τεχνικών ασφάλειας. 
• Αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν Παιδεία 
-Υγεία - Πρόνοια. Καμιά εφαρμογή των αντιδρα-
στικών κοινοτικών οδηγιών, όπως η 2005/36, που 
υποβαθμίζουν τους τίτλους σπουδών και ισοπε-
δώνουν τα μορφωτικά δικαιώματα των εργαζό-
μενων μηχανικών. Ενιαία, αποκλειστικά Δημόσια, 
Ανώτατη Εκπαίδευση, χωρίς διακρίσεις σε ΑΕΙ-
ΤΕΙ, 5ετούς διάρκειας, ανά βασική ειδικότητα μη-
χανικού. Το δίπλωμα, μοναδική προϋπόθεση για 
την άσκηση του επαγγέλματος. Κατάργηση των 
εξετάσεων ΤΕΕ για άδεια άσκησης επαγγέλμα-
τος. Να σταματήσουν τώρα τα σχέδια της ηγεσίας 
του ΤΕΕ για δημιουργία εξεταστικού κέντρου πι-
στοποίησης ενισχύει πανηγυρικά την αποσύνδεση 
πτυχίου & επιπέδου σπουδών από τα επαγγελμα-
τικά δικαιώματα, όπως προωθεί η Ε.Ε.  
• Ενιαίος κρατικός φορέας κατασκευών για όλες 
τις φάσεις παραγωγής των έργων, που θα κατοχυ-
ρώνει το δημόσιο έργο και τη λαϊκή κατοικία σαν 
κοινωνικά αγαθά και όχι σαν εμπορεύματα και θα 
αξιοποιεί σχεδιασμένα το σύνολο του παραγωγι-
κού δυναμικού με κριτήριο την ικανοποίηση των 
λαϊκών αναγκών. Υλοποίηση προγραμμάτων λαϊ-
κής στέγης, δημιουργία ασφαλών, σύγχρονων και 
φθηνών κατοικιών, προγραμμάτων αντιπλημμυρι-
κών έργων και έργων αντισεισμικής θωράκισης. 
• Την κρίση να πληρώσουν αυτοί που ευθύνονται. 
Να φορολογηθούν τώρα με 45% οι μεγάλες επι-
χειρήσεις. Να καταργηθούν τα προνόμια και οι 
χρηματοδοτήσεις τους. 
Όλοι στην απεργία στις 17 Δεκεμβρίου
Μαζί με την ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚή,  μαζί με το 
ΠΑΜΕ. n  

ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ 
ΤΩΝ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΩΝ
του Χ. Φ. Παπαδόπουλου, ΠΜ 

“Καθένας έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Κοινωνία της Πλη-
ροφορίας. Η διευκόλυνση της πρόσβασης στις πληροφορίες 
που διακινούνται ηλεκτρονικά, καθώς και της παραγωγής, 
ανταλλαγής και διάδοσής τους αποτελεί υποχρέωση του 
Κράτους, τηρουμένων πάντοτε των εγγυήσεων των άρθρων 
9, 9Α και 19.” 
ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, Άρθρο 5α.παρ.2 
«Οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου.”
ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, Άρθρο 4.παρ.1 
Η εκπόνηση τεχνικά άρτιων μελετών οι οποίες θα οδη-
γήσουν σε ασφαλείς κατασκευές, ιδιωτικές και δημόσι-
ες, (οικοδομές, νοσοκομεία, σχολεία, γέφυρες, δρόμους 
κ.ά.), αποτελεί ύψιστο καθήκον της πολιτείας, ώστε να 
προσφέρει στους πολίτες τις βασικές παροχές, όπως 
στέγαση, περίθαλψη, μόρφωση, δυνατότητα για ανάπτυ-
ξη κ.λπ. Αυτός άλλωστε είναι ένας απ’ τους λόγους ελέγ-
χου των μελετών αυτών από φορείς του δημοσίου όπως 
οι πολεοδομίες.
Η σύνταξη μιας τεχνικής μελέτης, είτε αυτή αφορά ένα 
οικοδομικό έργο στο οποίο εντάσσονται διαφόρων ειδών 
μελέτες, (αρχιτεκτονικές, στατικές ηλεκτρομηχανολογι-
κές κ.λπ.), είτε ένα μεγάλο βιομηχανικό, υδραυλικό, τε-
χνικό έργο, βασίζεται στη γνώση η οποία προσφέρεται 
μέσα από την επιστήμη και την τεχνολογία και στην κω-
δικοποίησή της. Η τελευταία αποτελεί ουσιαστικά την 
πρακτική εφαρμογή της επιστήμης στην καθημερινή 
ενασχόληση του μελετητή-επιβλέποντα-κατασκευαστή 
μηχανικού με τα τεχνικά θέματα που καλείται να αντιμε-
τωπίσει, τόσο στα ιδιωτικά όσο και στα δημόσια έργα.
Αυτό στην πράξη επιτυγχάνεται με τη θεσμοθέτηση των 
βασικών κανόνων που πρέπει να εφαρμόζονται κατ’ ελά-
χιστον, από τους μηχανικούς μελετητές, επιβλέποντες και 
κατασκευαστές και την κύρωσή των ως νόμων του κρά-
τους. Μ’ αυτόν τον τρόπο οι διάφοροι κανονισμοί, πρότυπα 
κ.λπ. λαμβάνουν την ισχύ νόμου, γεγονός που συνεπάγεται 
την υποχρεωτική τους εφαρμογή. 
Μέχρι σήμερα τέτοιοι κανονισμοί όπως ο Ελληνικός Κα-
νονισμός Οπλισμένου Σκυροδέματος, ο Ελληνικός Αντι-
σεισμικός Κανονισμός, το Βασιλικό Διάταγμα Φορτίσεων 
κ.ά. εφαρμόζονται σ’ όλες τις μελέτες εντός της επικρά-
τειας της χώρας μας. Στην προσπάθειά της η Ευρωπαϊκή 
Ένωση να ενοποιήσει τους κανόνες εκπόνησης των μελε-
τών των κατασκευών στα κράτη μέλη καθώς και σε τρίτες 
χώρες, προχώρησε στην εκπόνηση ενιαίων προδιαγραφών 
για το σχεδιασμό, διαστασιολόγηση και εκτέλεση των κατα-
σκευών, τους λεγόμενους Ευρωκώδικες. 
Οι Ευρωκώδικες αναμένεται να διατίθενται από τον 
ΕΛ.Ο.Τ και μάλιστα με χρέωση (το κόστος τους μπορεί 
να είναι μεγαλύτερο από 11.000 €) όπως και σχεδόν 
όλα τα πρότυπα που ο οργανισμός εκδίδει. 
Από τη στιγμή που οι Ευρωκώδικες θα αποτελούν νό-
μους του κράτους που θα αντικαταστήσουν τους σημε-
ρινούς κανονισμούς και αντίστοιχους νόμους, η ΔΩΡΕ-
ΑΝ διανομή τους σε ηλεκτρονική μορφή και η διανομή 
τους σε έντυπη μορφή, με κόστος όσο η εκτύπωση και 
η αποστολή τους, σ’ όλους τους μηχανικούς είναι επιβε-
βλημένη, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η σωστή εφαρμογή 
τους στην καθημερινή πρακτική, καθώς και η εφαρμογή 
του Άρθρου 4 του Συντάγματος περί ισότητας όλων απέ-
ναντι στο νόμο, το οποίο καταστρατηγείται εξαιτίας της 
διάκρισης με βάση την οικονομική δυνατότητα του κάθε 
μηχανικού. 
Το ενδεχόμενο κόστος για τον εκδότη των κανονισμών θα 
μπορούσε να καλυφθεί από το Υπουργείο Υποδομών, το ΤΕΕ 
και τους συναφείς με το θέμα Επαγγελματικούς Συλλόγους.
Στην ιστοσελίδα αυτή (http://www.petitiononline.com/
FREE_EC/petition.html) συλλέγουμε υπογραφές για τη 
δωρεάν διανομή των Ευρωκωδίκων. n



Την πεποίθησή του ότι τα τελευταία τρία χρόνια 
υπάρχει μεγάλη κρίση στον κλάδο των Μηχανι-
κών εξέφρασε με συνέντευξή του στο ΤΕΧΝΟ-
ΓΡΑΦΗΜΑ ο πρόεδρος του ΣΜΗΒΕ κ. Αθανάσιος 
Κολότσιος και εκτίμησε πως οι πρόσθετες επιβα-
ρύνσεις από τη διεθνή κρίση θα φανούν σύντομα. 
Ο κ. Κολότσιος ανέφερε πως ανάμεσα στα σημα-
ντικότερα προβλήματα του κλάδου συγκαταλέγε-
ται και το γεγονός πως μεγάλος αριθμός κυρίως 
νέων συναδέλφων Μ-Η ωθείται στην ετεροαπα-
σχόληση, την υποαπασχόληση και την έξοδο από 
το επάγγελμα και πρότεινε δέσμη έντεκα μέτρων 
για την αντιμετώπιση της κατάστασης. 
Χαρακτήρισε μείζον το ζήτημα των θεμελιακών 
γειώσεων και κάλεσε την Πολιτεία να λαμβάνει 
υπόψη της τις υποδείξεις που κάνει ο Σύλλογος 
για τη σύνταξη και βελτιώσεις του νομοθετικού 
πλαισίου. Κατέθεσε συγκεκριμένες ενστάσεις 
και ερωτήματα για τον Κ.ΕΝ.Α.Κ., αν και όπως 
είπε γενικά κινείται σε πολύ θετική κατεύθυν-
ση. Αναφερόμενος στο φυσικό αέριο υποστήριξε 
πως θα πρέπει να υπάρχει από πλευράς ΕΠΑ η 
σαφής σύσταση προς τον υποψήφιο καταναλωτή 
να αναζητήσει έναν αρμόδιο μηχανικό, πριν από 
οποιονδήποτε άλλο. 
Σε ότι αφορά τον κανονισμό πυροπροστασίας υπο-
γράμμισε πως όποιες επεμβάσεις θα γίνουν θα 
πρέπει να είναι προς την κατεύθυνση της απλο-
ποίησης και κωδικοποίησης.  Τέλος, τόνισε ότι η 
συνεργασία του Συλλόγου με το ΤΕΕ/ΤΚΜ βρίσκε-
ται εδώ και αρκετά χρόνια σε ένα καλό επίπεδο. 

n Πόσο έχει επηρεάσει η παγκόσμια οικονομική 
κρίση τον κλάδο των μηχανολόγων - ηλεκτρολόγων;
Η διεθνής οικονομική κρίση, που εμφανίστηκε 
ως γεγονός αναμφισβήτητο μόλις τον περασμένο 
Σεπτέμβριο, υπόβοσκε επι πολλά χρόνια, απλά οι 
διαχειριστές των παγκοσμίως μεγάλων οικονο-
μιών μπορούσαν μέχρι τότε να συγκρατούν τους 
οικονομικούς δείκτες και τα συνακόλουθα φαινό-
μενα σε τέτοιο επίπεδο, που να μη γίνεται εύκολα 
αντιληπτή.
Ο κλάδος των Μηχανικών ταλανίζεται επί χρόνια 
από προβλήματα και ιδιαίτερα την τελευταία τρι-
ετία υπάρχει μεγάλη κρίση. Η πρόσφατη διεθνής 
κρίση είναι άσχετη με αυτό και τα πρόσθετα επι-
βαρυντικά από αυτή αποτελέσματα θα φανούν 
προσεχώς. 
Δεδομένης της ευκαιρίας, θα ήθελα να εκφράσω 
τις απόψεις μου, που είναι και απόψεις του ΣΜΗ-
ΒΕ για τις αιτίες, ιδιαίτερα για τους Μ-Η της Β. 
Ελλάδας, που είναι: 
1. Η μείωση της αγοραστικής δύναμης του κατα-
ναλωτή, γεγονός το οποίο αντανακλά σε όλες τις 
παραγωγικές δραστηριότητες.
2. Η αύξηση της πραγματικής ανεργίας.
3. Η μείωση ιδιωτικών επενδύσεων.

4. Κλείσιμο μεγάλων και ιστορικών παραγωγικών 
μονάδων στην περιοχή.
5. Μεταφορά πολλών επιχειρήσεων σε χώρες της 
Βαλκανικής και μάλιστα με επιδοτήσεις του Ελ-
ληνικού Δημοσίου.
6. Η μείωση πόρων από Πρόγραμμα Δημοσίων 
Επενδύσεων και πόρων προς εκτέλεση έργων 
- σε ποσοστό και απόλυτους αριθμούς - για τις 
περιοχές Μακεδονίας – Θράκης.
7. Έλλειμμα Μ-Η Μηχανικών σε πολλές Υπηρεσί-
ες του Δημόσιου Τομέα και της Τοπικής Αυτοδιοί-
κησης, με ελάχιστες προσλήψεις.
8. Στον τομέα Πληροφορικής και Επικοινωνιών η 
μείωση της οικονομικής δραστηριότητας και των 
θέσεων εργασίας συνεχίζεται αμείωτη.
9. Το απαράδεκτο καθεστώς με τα Δ.Π.Υ., η ανα-
σφάλιστη εργασία, οι εξοντωτικές συνθήκες ερ-
γασίας χωρίς ωράριο και η μη πληρωμή υπερω-
ριών συνεχίζονται.
Πιστεύουμε ότι η κρίση θα συνεχιστεί στο επίπεδο 
της πραγματικής οικονομίας στη χώρα μας, ακόμα 
και μετά το πιθανολογούμενο τέλος της παγκόσμι-
ας κρίσης και την ενδεχόμενη άνοδο των χρηματι-
στηριακών και άλλων οικονομικών δεικτών.
Η κρίση αυτή είναι αποτέλεσμα του μοντέλου 
οικονομικής ανάπτυξης και δομικό στοιχείο του 
καπιταλισμού, όπως εξ άλλου εκφράστηκε με 
τάσεις πτώχευσης στις οικονομίες ΗΠΑ και Ε.Ε. 
καθώς και σε όλες τις Δυτικές οικονομίες και της 
ανεξέλεγκτης λειτουργίας και γιγάντωσης του πα-
γκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος.

n Ποιά θεωρείτε πως είναι τα σημαντικότερα προ-
βλήματα του κλάδου σας και πως μπορούν να αντι-
μετωπιστούν;
Μεγάλος αριθμός κυρίως νέων συναδέλφων Μ-Η 
ωθείται στην ετεροαπασχόληση, στην υποαπα-
σχόληση και στην έξοδο από το επάγγελμα. 
Πολλοί συνάδελφοι ελεύθεροι επαγγελματίες, 
που δραστηριοποιούνται χρόνια στο χώρο της οι-
κοδομής ως μελετητές-επιβλέποντες, αλλά και  
ως κατασκευαστές Η/Μ εγκαταστάσεων έχουν 
δεχθεί τα τελευταία αυτά τρία χρόνια μεγάλο 
πλήγμα στη δουλειά τους, καθώς η οικοδομική 
δραστηριότητα  έχει πέσει κατακόρυφα. 
Ανάλογα είναι τα φαινόμενα σε τεχνικές εταιρίες, 
όπου απασχολούνται συνάδελφοι, πολλές από τις 
οποίες έχουν συρρικνωθεί, με αποτέλεσμα τη 
μείωση προσωπικού και, επομένως, την απώλεια 
θέσεων εργασίας.
Επίσης, μεγάλα προβλήματα αντιμετωπίζουν οι 
συνάδελφοι εργολήπτες δημοσίων έργων, όπου η 
κατάσταση δε δημιουργεί καμία αισιοδοξία. 
Το ευρύ κοινό δε γνωρίζει το αντικείμενο ενασχό-
λησης του Μ-Η, και αυτό είναι η αιτία να μην είναι 
κατοχυρωμένος στη συνείδησή του ο επιστημονι-
κός ρόλος αυτού.
Έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα ασταθές και όχι 
αξιοκρατικό θεσμικό πλαίσιο επαγγελματικών 
δικαιωμάτων, ενώ μία διστακτική και άτολμη Πο-

λιτεία δεν προχωρεί σε αναθεώρησή του, για την 
εξέλιξη της τεχνολογίας στο περιβάλλον των σύγ-
χρονων απαιτήσεων.
Είναι επίσης χαρακτηριστικό ότι δεν έχουν τακτο-
ποιηθεί εκκρεμότητες που αφορούν καθ’ εαυτό 
το αντικείμενό μας, με στόχο τη λειτουργικότητα 
και την ασφάλεια των κατασκευών (φωτοβολταϊ-
κά, ενεργ. Επιθεώρηση κτιρίων). 
Θέλω, στο σημείο αυτό, να τονίσω ότι τα εργασια-
κά προβλήματα γενικά στο χώρο των μηχανικών, 
αλλά και ειδικότερα στους Μ-Η, δεν είναι απο-
κομμένα από ό,τι συμβαίνει στην υπόλοιπη κοινωνία 
και το γενικότερο οικονομικό πρόβλημα. Αντίθετα, 
έχει με αυτό άμεση σχέση και δεν περιορίζεται σε 
θέματα σχετικά με νομοθεσίες και επαγγελματικά 
δικαιώματα. 
Για την αντιμετώπιση της κατάστασης αυτής, εμείς 
προτείνουμε:
1. Μείωση των δυσβάσταχτων ασφαλιστικών εισφο-
ρών, έκπτωση 50% για τους κάτω 5ετίας μηχανι-
κούς
2. Μείωση των φορολογικών συντελεστών.      
3. Προσλήψεις στο Δημόσιο Τομέα.
4. Αύξηση προϋπολογισμού και αριθμού έργων προ-
γράμματος Δημοσίων επενδύσεων στη Β. Ελλάδα.
5. Λήψη μέτρων για αύξηση οικοδομικής δραστη-
ριότητας και επιδότηση κατασκευών ενεργειακής 
βελτίωσης κτιρίων και εγκατάστασης Α.Π.Ε., με δια-
δικασίες που να είναι εύκολες για τον καταναλωτή.
6. Σταμάτημα άμεσα των ιδιωτικοποιήσεων ορ-
γανισμών και άλλων κομματιών του Δημόσιου 
τομέα και επαναφορά στην αρχική κατάσταση για 
όσες ήδη έχουν γίνει. 
7. Κίνητρα και επιδοτήσεις σε μικρές επιχειρή-
σεις, υπό τον ανάλογο πραγματικό έλεγχο.
8. Οι Τράπεζες, που τους χαρίζονται 28 δισ., να 
δανειοδοτήσουν με ευνοϊκούς   όρους.
9. Να ισχύσει  Ταμείο Ανεργίας και για τους Μη-
χανικούς. 
10. Πλήρης-σταθερή εργασία για όλους. Ουσι-
αστικές αυξήσεις στους μισθούς με αυτόματη 
τιμαριθμική αναπροσαρμογή, στη βάση των σύγ-
χρονων αναγκών. Κατάργηση των ελαστικών μορ-
φών απασχόλησης: 35ωρο - 5θήμερο - 7ωρο. Να 
απαγορευθούν με νόμο οι απολύσεις.
11. Αποκλειστικά Δημόσια Υποχρεωτική Κοινωνι-
κή Ασφάλιση. Φραγμός σε κάθε μορφή ληστείας 
των αποθεματικών, μέσω του Χρηματιστηρίου, 
κλπ. Κατάργηση των αντιασφαλιστικών νόμων 
3655/2008, 3518/2006 και των αντιασφαλιστικών 
νόμων όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων. Με-
τατόπιση των ασφαλιστικών βαρών στην εργοδοσία 
και το κράτος. Άμεση αποδέσμευση του ΤΣΜΕΔΕ 
από την Τράπεζα Αττικής και το Χρηματιστήριο. 
Πλήρης κάλυψη των στρατευμένων και μεταπτυχι-
ακών φοιτητών και ερευνητών από την πολιτεία.

n Ποιά είναι η θέση του Συλλόγου στο θέμα των θε-
μελιακών γειώσεων; 
Το θέμα των θεμελιακών γειώσεων θεωρείται 
μείζον για το Σύλλογο, αυτός είναι και ο λόγος 
που προχωρήσαμε στη διοργάνωση ημερίδας σε 
συνεργασία με τη ΔΕΗ, που πραγματοποιήθηκε 
την 23-05-2009  στο μεγάλο αμφιθέατρο της Π.Σ. 

«Η πρόσφατη διεθνής 
κρίση είναι άσχετη με 
αυτό και τα πρόσθετα 

επιβαρυντικά από αυτή 
αποτελέσματα θα φανούν 

προσεχώς» 

«Έχουμε να αντιμετωπί-
σουμε ένα ασταθές και 

όχι αξιοκρατικό θεσμικό 
πλαίσιο επαγγελματικών 

δικαιωμάτων, ενώ μία 
διστακτική και άτολμη 

Πολιτεία δεν προχωρεί 
σε αναθεώρησή του, για 

την εξέλιξη της τεχνολο-
γίας στο περιβάλλον των 

σύγχρονων απαιτήσεων»

«Ο Σύλλογος είναι 
θετικός στην προοπτική 
εφαρμογής των εγκατα-

στάσεων της θεμελιακής 
γείωσης στα κτίρια, 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν 
την επιστημονική τεκμη-
ρίωση της αναγκαιότητας 

εφαρμογής της»

«η εξοικονόμηση ενέρ-
γειας είναι η καλλίτερη 

μορφή ενέργειας και 
ότι η διαχείρισή της 

αποτελεί θέμα ύψιστης 
κοινωνικής, πολιτικής 

και εθνικής προτεραιό-
τητας»
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ΤΕΥΧΟΣ

Η οικονομική κρίση θα συνεχιστεί στην Ελλάδα, ακόμη 
και μετά την πιθανολογούμενη ολοκλήρωσή της διεθνώς
n του Άγγελου Αγγελίδη  

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
Αθανάσιος Κολότσιος  
Πρόεδρος του ΣΜ-ΗΒΕ



«Όταν η Πολιτεία δεν έχει 
θεσπίσει Διεύθυνση Φυσι-
κού Αερίου στο ΥΠ.ΑΝ. 
και αυτό εξακολουθεί να 
υπάγεται στη Διεύθυνση 
Πετρελαιοειδών, τι μπορεί 
να περιμένει κανείς».

«Η άποψη του ΣΜΗΒΕ 
για επικαιροποίηση του 
κανονισμού πυροπρο-
στασίας και μάλιστα με 
συγκεκριμένες προτάσεις 
έχει εκφραστεί εδώ και 
πολλά χρόνια»

«η συνεργασία με το ΤΕΕ/
ΤΚΜ είναι εδώ και αρκετά 
χρόνια σε ένα καλό επί-
πεδο, αποτέλεσμα κυρίως 
πολλών προηγούμενων 
διοικήσεων του ΣΜΗΒΕ 
μέχρι και σήμερα προς 
αυτή την κατεύθυνση, 
όμως δεν έχει φτάσει ποτέ 
στο σημείο να δημιουργη-
θεί άμεση οργανική σχέση 
μεταξύ των δύο φορέων»

ΑΠΘ, όπου και αναλύθηκαν από όλους τους συμ-
μετέχοντες φορείς, στο βαθμό που ήταν δυνατόν, 
οι παράμετροι που αφορούν σε θέματα νομοθεσί-
ας και εγκατάστασης.
Το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384-ΚΕΦ. 54, που αντικα-
θιστά τον Κανονισμό Εσωτερικών Ηλεκτρικών 
Εγκαταστάσεων και καλούμαστε να εφαρμόσου-
με, δεν προδιαγράφει υλικά ή τρόπους  εγκατά-
στασης. Προδιαγράφει μόνο απαιτήσεις ή σημεία 
που πρέπει να ελεγχθούν. Πρέπει εδώ να τονί-
σουμε ότι το Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 δεν απαιτεί 
υποχρεωτικά τη θεμελιακή γείωση. 
Η εγκατάσταση καθίσταται υποχρεωτική με την 
υπ’ αριθ. Φ. Α΄50/12081/642 (ΦΕΚ 1222 Β΄/5-9-
2006) ΚΥΑ των Υπουργών Ανάπτυξης και ΠΕΧΩΔΕ 
και την Απόφαση του ΥΠΕΧΩΔΕ ΦΕΚ 57 της 24-
01-2007 (Β΄Τεύχος), με την οποία τροποποιείται 
και ο ΓΟΚ.
Για τον τρόπο κατασκευής και τις απαιτήσεις της 
θεμελιακής γείωσης εκκρεμεί το Πρότυπο 1424 
του ΕΛΟΤ, το οποίο είχε δοθεί για δημόσια δια-
βούλευση, όμως δεν έχει εκδοθεί ακόμα.   
Ο Σύλλογος είναι θετικός στην προοπτική εφαρ-
μογής των εγκαταστάσεων της θεμελιακής γεί-
ωσης στα κτίρια. Τέλος, η πολιτεία θα πρέπει να 
λαμβάνει υπ’ όψιν της τις υποδείξεις μας για τη 
σύνταξη, προσθήκες και βελτιώσεις του νομοθε-
τικού πλαισίου. 

n Ποιά η θέση του ΣΜΗΒΕ στο ζήτημα της εφαρμο-
γής του Κανονισμού της Ενεργειακής Αποδοτικότη-
τας Κτιρίων;
Το ότι ο Σύλλογος μας προχώρησε στην πραγμά-
τωσή της ημερίδας για τον Κ.ΕΝ.Α.Κ. την 21-03-
2009, με την πολύ μεγάλη εκείνη συμμετοχή, απο-
δεικνύει  το τεράστιο ενδιαφέρον του κλάδου μας 
για ένα αντικείμενο, που είναι στο χώρο ευθύνης 
και αρμοδιότητάς του. Θεωρούμε ότι αυτοδίκαια 
οι Μηχανολόγοι –Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί είναι 
οι πλέον αρμόδιοι τεχνικοί επιστήμονες σχετικά 
με την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, με βάση 
το περιεχόμενο σπουδών. Στην ημερίδα είχαν 
εκτεθεί αναλυτικά οι θέσεις του ΣΜΗΒΕ συνολικά 
για το θέμα του Κ.ΕΝ.Α.Κ. (site ΣΜΗΒΕ).
Ο Κ.ΕΝ.Α.Κ. κινείται γενικά σε πολύ θετική κα-
τεύθυνση, καθορίζοντας ενεργειακά όρια και 
κλάσεις κτιρίων και αντιμετωπίζει πολύ καλλίτε-
ρα την ενεργειακή κατάσταση των κτιρίων σε σχέ-
ση με τον Κανονισμό Θερμομόνωσης.
Καταθέτω, όμως , και κάποιες ενστάσεις και ερω-
τήματα, όπως:
α) Δεν είναι σωστό να αντιμετωπίζεται μονοσήμα-
ντα το θέμα των αμοιβών των Ενεργειακών Επι-
θεωρητών (Ε-Ε) με βάση την έκταση του κτιρίου, 
αλλά πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και η πολυπλο-
κότητα του εξοπλισμού και, σε κάθε περίπτωση, 
να προηγηθούν διαβουλεύσεις.
β) Για την εφαρμογή του Κ.ΕΝ.Α.Κ. είναι κατ’ αρ-
χάς απαραίτητη η πιστοποίηση των Ενεργειακών 
Επιθεωρητών, και προς την κατεύθυνση αυτή δεν 
έχουμε εδώ και πολλούς μήνες καμία εξέλιξη. 
Έχουν γίνει , το προηγούμενο διάστημα, μόνο κά-
ποια σεμινάρια από το ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ, που, χωρίς να 
είναι θεσμοθετημένα για την πιστοποίηση, ακού-

γεται ότι θα θεωρηθούν ως χρόνος εκπαίδευσης 
για όσους τα έχουν παρακολουθήσει. Μάλιστα, κα-
νένα από αυτά δεν έχει πραγματοποιηθεί στη Θεσ-
σαλονίκη, ούτε στον υπόλοιπο χώρο της Βόρειας 
Ελλάδας. Θεωρούμε ότι αυτή η ασάφεια, η έλλειψη 
ενημέρωσης και η ολιγωρία στην όλη διαδικασία 
κάνουν το θεσμό να φθίνει και δημιουργούν καχυ-
ποψία στο χώρο των συναδέλφων ως προς τις δια-
δικασίες που ακολουθούνται.
γ)  Ένα άλλο θέμα είναι το πώς θα το κάνει ο κό-
σμος χωρίς να δημιουργηθούν  φαινόμενα αντι-
δράσεων. Πιστεύω ότι η απαίτηση αυτή πρέπει να 
συνοδευτεί από κίνητρα, άσχετα με την οικονομι-
κή κατάσταση του κάθε υπόχρεου. 
δ )  Ο ΚΕΝΑΚ αναφέρεται στις κατοικίες. Πιστεύ-
ουμε ότι θα πρέπει να επεκταθεί και στα υπόλοι-
πα κτίσματα.
Σχετικά με τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές  (Ε-Ε):
1. Θεωρούμε ότι η απαιτούμενη επιμόρφωση 
των Ε-Ε θα πρέπει να γίνεται από έγκυρο κρατικό 
φορέα, διότι πιστεύουμε ότι η ενεργειακή απόδο-
ση του δομημένου περιβάλλοντος αποτελεί ύψι-
στο ζήτημα εθνικής σημασίας.
2. Θεωρούμε ότι ο κάθε Μηχανικός αυταπό-
δεικτα είναι ικανός να εκτελέσει εργασίες του 
επιστημονικού του πεδίου, εφ’ όσον κατέχει την 
Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος, που του χορηγεί 
το ΤΕΕ.
3. Είμαστε αντίθετοι με τη δυνατότητα εγγραφής 
στο Μητρώο Ε-Ε ειδικοτήτων, που δε διαθέτουν 
το απαραίτητο επιστημονικό υπόβαθρο.
4. Σχετικά με τα Πιστοποιητικά Ενεργειακής 
Επιθεώρησης, που εν τω μεταξύ, μέχρι να έχουμε 
τις πιστοποιήσεις Ε-Ε, θα εκδοθούν, πιστεύουμε 
ότι θα πρέπει να θεσμοθετηθεί δημόσιος φορέας 
ελέγχου. 
5. Οι προβλεπόμενες προσωρινές άδειες που θα 
δοθούν κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιό-
δου, από την έναρξη εφαρμογής του Κανονισμού 
και μέχρι να πιστοποιηθούν οι Ε-Ε, με μοναδικό 
κριτήριο την επαγγελματική εμπειρία, χωρίς να 
προηγηθεί καμία επιμόρφωση, είναι γεγονός που 
δημιουργεί αμφιβολίες για την εγκυρότητα της δι-
αδικασίας γενικότερα, αλλά και ειδικότερα για τις 
αρχικές αυτές Ενεργειακές Επιθεωρήσεις.

n Ποιά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα μέλη 
σας με το φυσικό αέριο και την ΕΠΑ;
Αρκετά χρόνια, πλέον, από την έναρξη εγκαταστά-
σεων Φ.Α. στη Θεσσαλονίκη, έχουν προχωρήσει, 
σε συνεργασία με την ΕΠΑ Θεσ/νίκης, αρκετά 
θέματα σχετικά με τη συνεργασία των μελών μας 
μαζί της προς την κατεύθυνση διευκόλυνσης των 
διαδικασιών που μας αφορούν, για την αεριοδό-
τηση των καταναλωτών. 
Ένα κύριο θέμα, που αφορά τα μέλη μας, είναι το 
ότι οι διαδικασίες για τις εγκαταστάσεις ξεκινούν 
χωρίς την παρουσία μηχανικού. Θα πρέπει να 
υπάρχει από πλευράς ΕΠΑ η σαφής σύσταση προς 
τον υποψήφιο καταναλωτή να αναζητήσει έναν αρ-

μόδιο μηχανικό, πριν από οποιονδήποτε άλλο. 
Ο ρόλος του μηχανικού δεν είναι απλά «Να πάει να 
κάνει το σχέδιο», όπως δυστυχώς συχνά αναφέρεται.
Το ότι αυτό δε συμβαίνει, καταλήγει να δημιουργεί 
στην πλειοψηφία των περιπτώσεων προβλήματα 
στις εγκαταστάσεις, τα οποία καλούνται εκ των 
υστέρων οι συνάδελφοι να τακτοποιήσουν. Η λύση 
θα μπορούσε να είναι (και αυτό εφαρμόζεται στην 
ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ) να γίνεται εξ αρχής μελέτη, πριν 
από τη σύναψη του συμβολαίου, οπότε αποφεύγο-
νται όλες αυτές οι παρενέργειες(λάθος οδεύσεις, 
κακοτεχνίες, κλπ).
Θα έπρεπε, ακόμα, να γίνει κωδικοποίηση για 
ενιαίο τρόπο ελέγχου-αυτοψιών, γιατί μέχρι και 
σήμερα έχουμε φαινόμενα διαφορετικής, κατά 
περίπτωση, αντιμετώπισης εγκαταστάσεων από 
διαφορετικούς ελεγκτές.
-Έχουμε καταθέσει από το 2002 πρόταση για δη-
μιουργία Ινστιτούτου Φυσικού Αερίου, αρμόδιο 
για ενημέρωση, πιστοποιήσεις, ελέγχους, προδι-
αγραφές υλικών κλπ., με τη συμμετοχή βεβαίως 
όλων των εμπλεκόμενων φορέων, καθώς και κοι-
νωνικών οργανώσεων σχετικών με την προστασία 
του πολίτη. Μέχρι και σήμερα δεν έχει γίνει απο-
λύτως τίποτα σχετικά. Όταν η Πολιτεία δεν έχει 
θεσπίσει Διεύθυνση Φυσικού Αερίου στο ΥΠ.ΑΝ. 
και αυτό εξακολουθεί να υπάγεται στη Διεύθυνση 
Πετρελαιοειδών, τι μπορεί να περιμένει κανείς.
-Υπάρχουν κάποια θέματα σχετικά με το επίπε-
δο και ευκολία επικοινωνίας μελετητή-ΕΠΑ, τα 
οποία έχουν συζητηθεί με την ΕΠΑ και στο πα-
ρελθόν, δεν έχουν καταλήξει και θα ξανασυζη-
τηθούν, ώστε να αποφεύγεται η ταλαιπωρία των 
συναδέλφων.
-Θα ήταν, ακόμα, πολύ θετικό βήμα αν πραγματο-
ποιούνταν η δήλωση της Διεύθυνσης του Εμπο-
ρικού τμήματος της ΕΠΑ για δημιουργία ενός 
καταστήματος (στην οδό Μοναστηρίου) για κατά-
θεση όλων των μελετών, καθόσον η διασπορά στα 
τρία υποκαταστήματα της Θεσσαλονίκης αποτελεί 
πρόβλημα για τους μελετητές μηχανικούς.

n Θεωρείτε ότι απαιτείται επικαιροποίηση του 
κανονισμού πυροπροστασίας; και αν ναι, σε ποια 
κατεύθυνση;
Η άποψη του ΣΜΗΒΕ για επικαιροποίηση του κα-
νονισμού πυροπροστασίας και μάλιστα με συγκε-
κριμένες προτάσεις έχει εκφραστεί εδώ και πολλά 
χρόνια. Οι επεμβάσεις που πρέπει να γίνουν στον 
Κανονισμό  θα πρέπει να είναι προς την κατεύθυν-
ση της απλοποίησης και κωδικοποίησης αφ’ ενός, 
καθώς και σήμερα ακόμη υπάρχουν παράγραφοι 
που επιδέχονται διαφορετικές ερμηνείες και τα-
λανίζουν κατά περίπτωση τους συναδέλφους  και, 
επίσης, την αντικατάσταση τμημάτων αυτού, που 
αποδεδειγμένα δημιουργούν προβλήματα στο 
σχεδιασμό, χωρίς ταυτόχρονα να εξασφαλίζουν 
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ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ ΤΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ 
Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ;
του Γκότση Κων/νου, ΜΜ-ΠΜ

Αφού έλαβα ταχυδρομικά διαφημιστικό φυλλάδιο της Τράπεζας Αττικής 
θέλησα να αποκτήσω την πιστωτική κάρτα Visa Technocard. Το πλεονέκτη-
μα αυτής ότι, ειδικά για τους μηχανικούς, δεν υπάρχει καθόλου συνδρομή. 
Πήγα λοιπόν σε υποκατάστημα της Τράπεζας στη Θεσσαλονίκη με ταυτό-
τητα, εκκαθαριστικό και την ταυτότητα του ΤΕΕ. Πίστευα ότι, και λόγω της 
σχέσης της Τράπεζας με το ΤΣΜΕΔΕ, θα ήταν μια απλή διαδικασία.
Αμ δε... μου ζητήθηκαν επιπλέον: το Ε9, η μάρκα, πινακίδα και έτος κυκλο-
φορίας του αυτοκινήτου μου, αν μένω σε ιδιόκτητο ή νοικιασμένο σπίτι. 
Επισήμανα ότι ζητώ απλά μια πιστωτική και όχι δάνειο των εκατό χιλιάδων 
ευρώ. Η απάντηση ήταν ότι πρόκειται για πολιτική της Τράπεζας.
Ξαναπάω την επόμενη με το Ε9. Η υπάλληλος είχε ήδη στα χέρια της λίστα 
με τα πλήρη στοιχεία όλων των δανείων μου από διάφορες τράπεζες! Ζήτησε 
διευκρινήσεις και αντιστοιχίσεις των δανείων με τα ακίνητα του Ε9! Παρότι 
άρχισα να εκνευρίζομαι ολοκλήρωσα την αίτηση. Δήλωσα δε ότι επιθυμώ το 
χαμηλότερο δυνατό πιστωτικό όριο.
Πέρασα από το κατάστημα δύο εβδομάδες αργότερα για να πληροφορηθώ 
ότι η αίτησή μου απορρίφθηκε διότι: «θέλαμε και άλλα(!!) οικονομικά στοι-
χεία και δε σας βρίσκαμε στο τηλέφωνο».
Θεωρώ την όλη διαδικασία κάπως εξευτελιστική, σε κάνουν να αισθάνεσαι 
ότι επαιτείς για κάτι που μέχρι πρόσφατα οι ίδιες οι τράπεζες κατάφερναν 
και σε έβρισκαν και σε πίεζαν έως και φορτικά να αποκτήσεις. Πόσο μάλλον 
όταν πρόκειται για τράπεζα που υποτίθεται ότι έχει ειδική σχέση με τους 
μηχανικούς.
Γράφω απλώς προς ενημέρωση των συναδέλφων. Ας το έχουν επίσης υπόψη 
οι διοικούντες το ταμείο μας (μέτοχος του 42% της Τράπεζας Αττικής, αν δεν 
κάνω λάθος). n

Η ΤΕΛΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ
του Δημήτρη Γκιόκα, ΠΜ

Ο κενός χώρος περιέχει δραστηριότητες, όπου «σωματίδια» και «αντισωμα-
τίδια» εμφανίζονται και εξαφανίζονται από το πουθενά, κατά την κβαντική 
μηχανική. Αυτή η ιδιότητα του κβαντικού κενού είναι συμβατή με τον επίπε-
δο, άπειρο και άχρονο στο σύνολο του χωρόχρονο της ειδικής θεωρίας της 
σχετικότητας του Einstein. Ακόμα, η σταθερότητα της ταχύτητας του φωτός 
στον κενό χώρο αποδεικνύει το απόλυτο του χωροχρόνου, κατά τη θεωρία 
αυτή. Ο χωρόχρονος συντίθεται από γεγονότα, τα θεμελιώδη στοιχεία του. Η 
καμπύλωση του χωροχρόνου από την ύλη, κατά τη γενική θεωρία της σχετι-
κότητας, προφανώς οφείλεται στην κοινή σύσταση και αλληλεπίδραση των 
δύο φυσικών οντοτήτων. Η ύλη προκύπτει από τις στρεβλώσεις και τις συ-
στροφές του χωροχρόνου και, δευτερογενώς, στρεβλώνει τον πέριξ αυτής 
εκτεινόμενο χωρόχρονο.
Όπως μία «μαύρη τρύπα» δεν μπορεί να περιορίσει την έκταση του χω-
ροχρόνου πέραν αυτής, παρά το ότι συνιστά μία ανωμαλία του, το ίδιο κατ’ 
αναλογία πρέπει να συμβαίνει με ολόκληρο το Σύμπαν, παρά τη συνθήκη 
έλλειψης ορίου του Hawking, περί πεπερασμένου πλην χωρίς όρια Σύμπαντος 
στις τέσσερεις διαστάσεις (που περιλαμβάνουν το φανταστικό χρόνο στη θέση 
του πραγματικού). Συνεπώς, στον άπειρο και επίπεδο χωρόχρονο της ειδικής 
θεωρίας της σχετικότητας, συμβαίνουν κατά τύχη τοπικές διακυμάνσεις, κατά 
την αρχή της απροσδιοριστίας του Heisenberg. Αυτές οι διακυμάνσεις, λόγω της 
βαρύτητας, κατά τη γενική θεωρία της σχετικότητας, προκαλούν παραμορφώ-
σεις και στρεβλώσεις του κβαντισμένου χωροχρόνου, οι οποίες καταλήγουν στις 
μέγιστες συμπυκνώσεις που συνιστούν τη γένεση των αναρίθμητων συμπάντων, 
τα οποία υπόκεινται στο χρόνο.
Το πρωταρχικό και η αυθυπαρξία του άπειρου και επίπεδου χωροχρόνου, 
στην υπόθεση της προέλευσης του Σύμπαντος, επικυρώνονται από την 
ανακάλυψη ότι το διαστελλόμενο Σύμπαν είναι επίσης επίπεδο. Αυτό προ-
ϋποθέτει το άπειρο του χώρου, κατά το αντίστοιχο μοντέλο του Friedmann. 
Συνεπώς, η εξήγηση του όλου φαινομένου της αρχικής χωροχρονικής ανω-
μαλίας, της Μεγάλης Έκρηξης, του πληθωρισμού και της σημερινής επιτα-
χυνόμενης διαστολής του Σύμπαντος είναι να θεωρηθεί ως μία μέγιστη βα-
ρυτική συμπύκνωση μίας περιοχής του ταλαντούμενου άπειρου χωροχρόνου 
και, ακολούθως, ως μία εκτόνωση, που τείνει στην αναγκαστική εξίσωση 
της καμπυλότητας του Σύμπαντος με την επιπεδότητα του περιβάλλοντος 
αυτό άπειρου χωροχρόνου. 
Όπως συνάγεται από την αδυναμία μας να την προσδιορίσουμε ώστε να πε-
ριλαμβάνει την βαρύτητα, αφού ο χωρόχρονος είναι επίπεδος κατά μέσο 
όρο, από το ότι, κατά Popper, κάθε εξήγηση μπορεί να εξηγηθεί περαιτέ-
ρω από μία θεωρία υψηλότερου βαθμού γενίκευσης και παρά την άποψη 
του Weinberg ότι δε θα είναι λογικώς αναπόφευκτη, η Τελική Θεωρία είναι 
η απόλυτη συμμετρία, η μέγιστη δυνατή γενίκευση σε μαθηματική μορφή, 
δηλαδή η ταυτολογία 0x+0y+0z=0. Όπου x,y,z είναι οι σχετικές χωρικές συ-
ντεταγμένες των τυχαίων σημείων του κενού χώρου. Η ταυτολογία αυτή υπο-
δηλώνει το πρωταρχικό του κενού χώρου και την ανυπαρξία θεμελιώδους 
νόμου.
Ο συνεχής κενός χώρος διασπάται, λόγω της αστάθειας του ως απολύτως 
συμμετρικός, στα στοιχειώδη σημεία του. Από τις τυχαίες διακυμάνσεις του 
αναδύονται ο επίπεδος, κατά μέσο όρο, χωρόχρονος και οι αρχές της κβαντι-
κής μηχανικής, βάσει των πιθανοτήτων. Αυτό  αποδεικνύεται από το πείραμα 
του Feynman περί της ανάκλασης του φωτός, στο βιβλίο του “QED”, όπου το 
φως ακολουθεί όλες τις δυνατές διαδρομές με ίσες πιθανότητες. Ακολού-
θως, μέσω των τυχαίων τοπικών καμπυλώσεων του χωροχρόνου, αναδύονται 
οι νόμοι της βαρύτητας του Newton και του Einstein. Τελικώς, με τη μεσο-
λάβηση τυχαίων εξωτερικών επιδράσεων, δηλαδή του χρόνου, προκύπτουν 
οι διαφορετικοί «φυσικοί νόμοι», δυνάμεις, σταθερές, οι ιδιότητες γενικώς 
των διαφόρων συμπάντων.
Βεβαίως, αυτή η ταυτολογία δεν έχει να πει κάτι για το συγκεκριμένο Κόσμο 
που ζούμε. Έτσι, παραβιάζει το επιστημονικό κριτήριο της «διαψευσιμότη-
τας». Όμως, καταδεικνύει το συμπτωματικό του αντικειμένου της επιστή-
μης, αφού αφορά τον συμμετρικό, άπειρο και άχρονο κενό χώρο, όπου κυ-
ριαρχεί η τύχη και, συνεπώς, όλα είναι πιθανά. Το δικό μας τοπικό Σύμπαν, 
με τις ιδιαίτερες αρχικές συνθήκες και σταθερές του, με τους «φυσικούς 
νόμους» και τις δυνάμεις που το διέπουν, είναι ένα προϊόν της θραύσης της 
συμμετρίας, είναι ένα προϊόν της τύχης και του μηδενός. n

αυξημένο επίπεδο πυροπροστασίας για τα κτίρια. Είχαμε ήδη διαφορετικό 
θεσμικό πλαίσιο για τα προ και μετά το ’89 κτίρια, πλέον από την εφαρμογή 
του Π.Δ. 71/88 πέρασαν 20 χρόνια. 
-Όσον αφορά το θέμα της προληπτικής πυροπροστασίας, σχετικά με τις 
επεμβάσεις από πλευράς της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, θέλω να πω ότι οι 
προσπάθειες από πλευράς της είναι φιλότιμες, με στόχο την ασφάλεια, και είναι 
σεβαστή η συμμετοχή και η εποπτεία, όμως θα πρέπει κάποτε να καταλάβουμε 
και να διευκρινίσουμε ποιος είναι ο ρόλος του καθενός.
-Επίσης, θα πρέπει να θεσπιστεί επιτέλους ο θεσμός του αδειούχου εγκατα-
στάτη συστημάτων πυρασφαλείας. 

n Σε ποιο επίπεδο βρίσκεται η συνεργασία του ΣΜΗΒΕ με το ΤΕΕ/ΤΚΜ; 
Θα έλεγα ότι αυτή η συνεργασία είναι εδώ και αρκετά χρόνια σε ένα καλό 
επίπεδο, αποτέλεσμα κυρίως πολλών προηγούμενων διοικήσεων του ΣΜΗ-
ΒΕ μέχρι και σήμερα προς αυτή την κατεύθυνση, όμως δεν έχει φτάσει ποτέ 
στο σημείο να δημιουργηθεί άμεση οργανική σχέση μεταξύ των δύο φορέ-
ων, πράγμα το οποίο θα διευκόλυνε στην προώθηση θεμάτων που αφορούν 
τον κλάδο μας. Για παράδειγμα, θα έπρεπε να θεσμοθετηθεί οι αρμόδιες 
αντίστοιχες επιτροπές για επιστημονικά και επαγγελματικά θέματα να έχουν 
κάποιες κοινές συνεδριάσεις, μέσα από τις οποίες, με συντονισμένη δρά-
ση, θα μπορούσαν να προβάλλουν τα θέματα και προβλήματα του κλάδου 
μας, με στόχο την ταχύτερη και πιο στοχευμένη προώθηση των αιτημάτων 
στους αρμόδιους φορείς. Έτσι, θα είχαμε τελικά και αποτελέσματα ακόμη 
καλλίτερα από αυτά που ήδη έχουμε πετύχει όλα τα τελευταία αυτά χρόνια, 
που ο ΣΜΗΒΕ είναι κοινά παραδεκτό ότι είναι από τους πλέον δραστήριους 
Συλλόγους πανελλαδικά, έχοντας παράξει πολλές γενναίες και ρηξικέλευ-
θες θέσεις και προχωρήματα (π.χ. φυσ. Αέριο).
Πάντως, ούτως ή άλλως η δομή του ΤΕΕ πανελλαδικά ήταν και είναι προς 
την πλευρά των δομικών ειδικοτήτων, με έλλειμμα σε ό,τι αφορά την ενέρ-
γεια. Όμως, επειδή το  ΤΕΕ  είναι η στέγη όλων των ειδικοτήτων, πρέπει 
να δώσει μεγαλύτερη έμφαση στα θέματα αυτά. Γνωρίζουμε, βέβαια, ότι 
δεσμεύεται από περιορισμένα οικονομικά και άλλους λόγους που δυσκο-
λεύουν την κατάσταση, αλλά ο προσανατολισμός και η έμφαση στα θέματα 
ενέργειας αποτελεί πλέον αναγκαιότητα. n 

ΣYNENTEYΞH
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ
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γραφικό Fax 2310 423783, email: tiason@
convartis.gr.
Αρχιτέκτων ή Πολιτικός Μηχανικός για 
συνεργασία από εταιρεία ATHOS για τη λει-
τουργία του εκθεσιακού της χώρου στη Θεσ-
σαλονίκη. Εμπειρία στην πώληση ξύλινου 
κουφώματος, κουζίνας και επίπλου. Γνώση 
Αγγλικών και Ιταλικών, Η/Υ. Βιογραφικό 
Fax 23770 23421, Τηλ 23770 22998, 23770 
23420.
Ηλεκτρολόγος από καπνεμπορική επιχείρη-
ση στο Πολύκαστρο Κιλκίς. Βιογραφικό Fax 
2310 526520, email: tobacco@michailides.
com. 
Ηλεκτρολόγος (κωδ. Α/4.0) από Neodent 
Α.Ε.  καθετοποιημένη εργοστασιακή μονάδα  
με εξειδίκευση στο οδοντιατρικό εξοπλισμό, 
για το τμήμα AFTRE SALES – SERVISE, με 
αρμοδιότητες συντονισμός, καθοδήγηση, 
αξιολόγηση servicemen. Επικοινωνία με 
πελάτες, διαχείριση παραπόνων. Σχεδια-
σμός κατόψεων για τοποθέτηση ιατρικού 
εξοπλισμού. Διενέργεία technical courses. 
Συντονισμός και έλεγχος παραγγελιολη-
ψίας ανταλλακτικών – υπηρεσιών. Κατάρ-
τιση ενημέρωση τεχνικών εγχειριδίων. 3 
έτη εμπειρία σε αντίστοιχη θέση, βασικές 
γνώσεις ηλεκτρολογίας και ηλεκτρονι-
κής. Γνώση άπταιστων Αγγλικών, Η/Υ(MS 
Office), AutoCAD, ERP. Βιογραφικό email: 
ktoumba@neodent.eu. Υπόψη κας Τούμπα 
Καίτης. 
Μηχανικός από τεχνική εταιρεία  στη ΒΙ.ΠΕ.
Θ Σίνδου. Με εμπειρία Μηχανικός έργων 
υποδομής. Τηλ. 2311 990533, 2311 990545, 
Fax 2310 330553, email: vafeiadou@edit.gr.
Μηχανικός από όμιλο δομικών μηχανη-
μάτων με έδρα Θεσσαλονίκη, για στέλεχος 
πωλήσεων. Γνώση Αγγλικών, Η/Υ. Fax 2310 
751082, Τηλ. 2310 752412, email: careers@
texnokat.gr.
Μηχανικός (κωδ. SE/11) από Randstad 
Hellas, για Μηχανικός πωλήσεων. Προϋ-
πηρεσία σε πωλήσεις βιομηχανικών προϊ-
όντων, άδεια οδηγήσεως, δυνατότητα μετα-
κίνησης εντός Ελλάδος. Βιογραφικό email: 
thessaloniki@randstad.gr.
Μηχανικός από σχολή πληροφορικής. Γνώ-
ση και εμπειρία στη διδασκαλία των προ-
γραμμάτων: Corel, Photoshop, web design, 
java, AutoCAD 2D - 3D,ArchiCAD, 3d studio 
max, Autostrad, Stradstell, Ανανεώσιμες 
πηγές  Φωτοβολταϊκά. Βιογραφικό email: 
seminaria97@gmail.com. 
Μηχανικός (κωδ. 201ΧΕ) για μελετητής 
- υπεύθυνος έργων δημοσίου τομέα, από 
συμβουλευτική εταιρεία, υπεύθυνος για το 
σχεδιασμό, συγγραφή και διαχείριση μελε-
τητικών έργων τα οποία αναλαμβάνει και το 
συντονισμό των υπεργολάβων. Μελετητική 
εμπειρία, άπταιστα Αγγλικά, Η/Υ(Ms Office), 
SPSS. Σχετική εμπειρία σε θέματα δημο-
σίων πολιτικών σε περιφερειακή – τοπική 
ανάπτυξη ή πολιτικές απασχόλησης επι-
θυμητή. Βιογραφικό email: theshr@icap.
gr. (Διευκρινίστε ‘Μελετητής - Υπεύθυνος 

Έργων Δημοσίου Τομέα (κωδ. 201ΧΕ)’ στο 
Θέμα του email σας.).
Μηχανικός (κωδ. GRC/2146) από πολυε-
θνική εταιρεία δομικών υλικών, με έδρα τη 
Θεσσαλονίκη, για Μηχανικός πωλήσεων 
με αρμοδιότητες, καθημερινές επισκέψεις 
στο εμπορικό δίκτυο για διαπραγματεύσεις, 
υλοποίηση πλάνου, εισπράξεις, follow-up, 
εκπαίδευση πωλητών, υποστήριξη. Επι-
σκέψεις σε τεχνικούς χώρους, μελετητικά 
γραφεία, τεχνικές εταιρείες  αρχιτεκτονι-
κά γραφεία. Συμμετοχή σε σεμινάρια και 
εκπαιδεύσεις. Υποστήριξη πελατών και 
επίλυση προβλημάτων. Reporting. Ηλικία 
έως 30 ετών,  2 έτη εμπειρία σε θέση πω-
λήσεων  ή σε μελέτη κατασκευή επίβλεψη 
οικοδομικών έργων. Eκπληρωμένες στρα-
τιωτικές υποχρεώσεις. Βιογραφικό email: 
mroussos@manpowerteam.gr.
Μηχανικός Προγραμματιστής από εταιρεία 
κατασκευής λογισμικού. Γνώση Αγγλικών, 
C++, MFC. εμπειρία στον κλάδο επιθυμητή. 
Fax 2310 267391, Τηλ. 2310 275100, email: 
ba_hr@yahoo.gr.
Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης από 
την ΠΥΡΑΜΙΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ Α.Ε. Ηλικί-
ας έως 30 ετών  Γνώση Αγγλικών, Η/Υ(MS 
Office). Βιογραφικό στη διεύθυνση 17ο χλμ. 
Θεσσαλονίκης – Σερρών Τ.Κ. 54500, Τ.Θ. 
10278, email: hr@pyramis.gr.
Μηχανολόγος Γνώση νομοθεσίας για Α.ΜΕ.
Α, για ανελκυστήρες και για αναβατόρια . Τηλ 
697 6800825.
Μηχανολόγος για στελέχωση τεχνικού τμή-
ματος. Γνώση Αγγλικών ή Ιταλικών, Η/Υ, με-
ταφορικό μέσο. Τηλ 697 4995499.
Μηχανολόγος από εταιρεία επαγγελματικού 
επίπλου, για μηχανικός πωλήσεων. Γνώση 
Αγγλικών. Εμπειρία σε παραγωγική μονά-
δα επιθυμητή. Fax 2310 267391, Τηλ. 2310 
275100, email: ba_hr@yahoo.gr.
Μηχανολόγος από όμιλο εταιρειών της 
ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε., για το υποκατάστημα του στη 
Θεσσαλονίκη. Γνώση Αγγλικά, Η/Υ. Προϋ-
πηρεσία επιθυμητή. Βιογραφικό Fax 2310 
754611, email: dpap@eltrak.gr.
Μηχανολόγος από την ΠΥΡΑΜΙΣ ΜΕΤΑΛ-
ΛΟΥΡΓΙΑ Α.Ε., για τον τομέα ανάπτυξης και 
σχεδιασμού νέων προϊόντων. Ηλικίας έως 
30 ετών  Γνώση Αγγλικά, Η/Υ(MS Office) 
AutoCAD, Solid Works. Βιογραφικό στη δι-
εύθυνση 17ο χλμ. Θεσσαλονίκης – Σερρών 
Τ.Κ. 54500, Τ.Θ. 10278, email: hr@pyramis.gr.
Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος από το εμ-
φιαλωτήριο στο Άγκιστρο του Νομού Σερ-
ρών. Βιογραφικό Fax 2310 559421, email: 
akoglan@otenet.gr. 
Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος από τεχνικό 
γραφείο. Γνώση AutoCAD. Επιθυμητή εμπει-
ρία σε σύνταξη μελετών, εμπειρία σε σύντα-
ξη μελετών Η/Μ εγκαταστάσεων και μελε-
τών αδειοδότησης. Βιογραφικό Fax 2310 
522682, Τηλ. 2310 555707, 2310 555151 
2310 534013, email: info@karanasios.com. 
Πολιτικός Μηχανικός 10 έτη εμπειρία. Γνώ-
ση Αραβικών και Αγγλικών. Βιογραφικό Fax 
2310 889020, Τηλ 2310 889010.
Πολιτικός Μηχανικός από τεχνική εργο-
ληπτική εταιρεία.. Με εμπειρία σε δημόσια 
έργα. Βιογραφικό email: atarav@tee.gr. 
Πολιτικός Μηχανικός 5 έτη εμπειρία σε 
έργα οδοποιίας και υδραυλικών, επιμε-
τρήσεις, νέες τιμές. Τηλ 23730 65440, Fax 
23730 65380, email: gmaktris@elkat.gr.
Πολιτικός Μηχανικός από εταιρεία Mavvidis 
and Partners, για το μελετητικό τμήμα. Γνώ-
ση, AutoCAD, StruCad, FESPA, INSTANT. 
Βιογραφικό email: b.mavvidou@mavvidis.
com. 
Πολιτικός Μηχανικός ή Αρχιτέκτων για 
συνεργασία, σε δημόσια έργα. Τηλ. 2310 

210141.
Πολιτικός Μηχανικός ή Αρχιτέκτων από τε-
χνικό γραφείο  στη Χαλκιδική, για πλήρη και 
αποκλειστική απασχόληση. Γνώση Γ.Ο.Κ., 
AutoCAD, εμπειρία στην έκδοση οικοδο-
μικών αδειών. Βιογραφικό email: civil-k@
otenet.gr.
Χημικός Μηχανικός Γνώση Αγγλικών, Η/Υ, 
εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις. 
Βιογραφικό email: ep@ari.gr.
Χημικός Μηχανικός από εταιρεία α  ́ υλών 
πλαστικών, ελαστικών, χημικών στη Σίνδο, 
για το τμήμα πωλήσεων της Β. Ελλάδας. 
Γνώση Αγγλικών, Η/Υ, άδεια οδηγήσεως. 
Βιογραφικό Fax 2310 797760. 

 

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 με-
λέτες εφαρμογής κατασκευών, σύνταξη τε-
χνικών και οικονομικών τευχών). Γνώση Η/Υ, 
για εργασία. Τηλ 2310 916779, 690 7417306.
Αρχιτέκτων με μικρή εμπειρία σε μελέτες 
και εργοτάξιο. Γνώση Γ.Ο.Κ., AutoCAD 2D 
- 3D, ArchiCAD, 3D Studio Max, Artlantis, 
Photoshop, για εργασία σε τεχνική εταιρεία 
ή μελετητικό γραφείο. Τηλ. 693 7288418, 
email: nzikos@teemail.gr.
Αρχιτέκτων μέλος ΤΕΕ 2005, MSc Genetic 
Architecture, έκδοση οικοδομικών αδειών. 
Γνώση Αγγλικών, Ισπανικών, AutoCAD, 3D 
Max, Photoshop, για εργασία σε τεχνικές 
εταιρείες και μελετητικά γραφεία. Τηλ 697 
6017419, email: eleniqu@gmail.com.
Αρχιτέκτων μέλος ΤΕΕ 2007. Γνώση 
Γ.Ο.Κ., άπταιστων Αγγλικών, Η/Υ(Ms Office), 
AutoCAD 2D 3D, ArchiCAD, 3D Max Design, 
Illustrator, InDegign, Photoshop, για ερ-
γασία σε αρχιτεκτονικό – τεχνικό γραφείο. 
Τηλ 693 8834312, email: stavros_toniou@
yahoo.gr.
Αρχιτέκτων, 3 έτη προϋπηρεσία, σε τεχνι-
κό γραφείο, ευχέρεια στην σύνθεση. Γνώση 
Γ.Ο.Κ., Αγγλικών, άπταιστων Γερμανικών, Η/
Υ(Ms Office, Internet), AutoCAD, ArchiCAD 
(φωτορεαλισμός, 3d μοντέλα), Photoshop, 
για εργασία σε αρχιτεκτονικό, τεχνικό γρα-
φείο ή κατασκευαστική εταιρεία. Τηλ 694 
2876842, email: jmoussios@hotmail.com.
Αρχιτεκτόνισσα μέλος ΤΕΕ 1994, με με-
ταπτυχιακές σπουδές στην Αποκατάσταση 
Μνημείων (Ιόνιο Πανεπιστήμιο-ΕΜΠ). Με-
γάλη εμπειρία σε μελέτες και επιβλέψεις 
κτιριακών έργων και ιδιαίτερα στην αποκα-
τάσταση και επανάχρηση κτιρίων, καθώς και 
σε σύνταξη τευχών δημοπράτησης δημόσιων 
έργων (8 έτη προϋπηρεσία στην Περιφέρεια 
Ιονίων Νήσων). Γνώση άπταιστων Αγγλικών, 
Γαλλικών, Η/Υ(MS Office), κάτοχος ECDL, 
για εργασία. Τηλ. 694 2564769, email: 
asefertzi@gmail.com.
Αρχιτέκτων μέλος ΤΕΕ 2007, με ευχέρεια 
στις τρισδιάστατες φωτορεαλιστικές απει-
κονίσεις, παραγωγή πινακίδων εργοταξίου, 
video-animation, σχέδια αρχιτεκτονικών 
μελετών και αρχιτεκτονικής τοπίου. Γνώ-
ση Αγγλικών, Γερμανικών, Η/Υ(Ms Office), 
AutoCAD 2010, 3ds Max Design 2010, 

Α. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

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

Adobe Photoshop CS4, για εξωτερική 
συνεργασία με αρχιτεκτονικά, μελετητικά 
γραφεία, μηχανικούς, εργολάβους, τεχνι-
κές - κατασκευαστικές εταιρίες. Τηλ 694 
8748424, email: marianna.antoniadou@
gmail.com.
Μηχανικός Περιβάλλοντος,  μέλος ΤΕΕ 
2008, με μεταπτυχιακές σπουδές στην 
Υδραυλική Μηχανική (ΔΠΘ) και στην Προ-
στασία Περιβάλλοντος& Βιώσιμης Ανά-
πτυξης (ΑΠΘ). Γνώση άπταιστων Αγγλικών, 
καλών Ισπανικών, Η/Υ(Ms Office), AutoCAD, 
για εργασία στη Θεσσαλονίκη. Τηλ. 697 
3226508.
Μηχανικός Χωροταξίας Πολεοδομίας και 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, μέλος ΤΕΕ 
2008. Γνώση Αγγλικών, Η/Υ(MS Office), 
AutoCAD, GIS, για εργασία σε εταιρεία με-
λετών στη Θεσσαλονίκη. Τηλ. 697 2291812. 
Μηχανολόγος μέλος ΤΕΕ 2007, 2 έτη ερ-
γοστασιακή εμπειρία σε τμήμα Διασφά-
λισης Ποιότητας εταιρείας Μεταλλικών 
Κατασκευών και Μεταπτυχιακό στις “Σύγ-
χρονες Μεθόδους Συστημάτων Ενέργειας, 
Διεργασιών & Αντιρρύπανσης”(2009). Γνώ-
ση άπταιστων Αγγλικών, Η/Υ(Ms Office), 
AutoCAD, StruCad, για εργασία. Τηλ 698 
5030350, email: siranidou@gmail.com. 
Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος με μελε-
τητικό Γ’ ηλεκτρομηχανολογικά (9), βιομη-
χανικά (15) και Α’ περιβαλλοντικά (25), για 
στελέχωση εταιρείας. Τηλ. 690 7413109, 
email: asko@hol.gr. 
Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος με ευρεία 
εργοταξιακή εμπειρία, άπταιστα Αγγλικά, Η/
Υ, εμπειρία σε έργα φυσικού αερίου, μελε-
τητής καθοδικής προστασίας χαλυβδοσω-
λήνων, για εργασία. Τηλ. 2310 314278, 697 
6206265.
Πολιτικός Μηχανικός, με πτυχίο ΜΕΚ Γ’ 
οικοδομικά, ΜΕΚ Α’ οδοποιία, υδραυλικά, 
λιμενικά, βιομηχανικά – ενεργειακά, για 
στελέχωση εταιρείας. Τηλ 694 2015177.
Πολιτικός Μηχανικός Γνώση Γ.Ο.Κ., προ-
γραμμάτων  σχεδιασμού AutoCAD, ΤΕΚΤΩΝ 
και στατικών FESPA, για εργασία. Τηλ. 697 
7027002, email: ampaliasis@gmail.com.
Πολιτικός Μηχανικός μέλος ΤΕΕ 1996, 
με πτυχίο ΜΕΚ Α’ οικοδομικά, οδοποιία, 
υδραυλικά, λιμενικά, βιομηχανικά – ενερ-
γειακά, για στελέχωση εταιρεία. Τηλ 693 
7077771, 693 7039992.
Πολιτικός Μηχανικός μέλος ΤΕΕ 1998, με 
πτυχίο ΜΕΚ Β’ οικοδομικά, ΜΕΚ Α’ οδο-
ποιία, υδραυλικά, λιμενικά, βιομηχανικά 
– ενεργειακά, για στελέχωση εταιρείας. Τηλ 
697 2191377, email: ttbats@yahoo.gr. 
Πολιτικός Μηχανικός με μελετητική και 
κατασκευαστική εμπειρία σε μεταλλικές 
κατασκευές, σε εκπόνηση μελετών, επί-
βλεψη, εμπειρία σε πολυώροφες, καθώς 
και ξύλινες κατασκευές, για συνεργασία με 
αρχιτέκτονες, τεχνικά γραφεία και κατα-
σκευαστές. Τηλ. 2310 480650, 694 6782302, 
email: tcs@teemail.gr.
Πολιτικός Μηχανικός μέλος ΤΕΕ 2006, 
Δομοστατικός, με Μεταπτυχιακό στην Οργά-
νωση και Διοίκηση Τεχνικών Έργων. Γνώση 
Αγγλικών, μέτριων Γερμανικών, Η/Υ(Ms 
Office), AutoCAD, Primavera, εκπληρωμέ-
νες στρατιωτικές υποχρεώσεις, άδεια οδη-
γήσεως, για εργασία ή για συνεργασία με 
τεχνική εταιρεία, κατασκευαστική ή μελετη-
τική ιδιωτικών και δημοσίων έργων. Τηλ 697 
3524359, email: etezias@teemail.gr.

Β. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
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EÈÏ¤ÍÙÂ ˆ˜ ‰ÒÚÔ ¤Ó· ·fi Ù· ‰‡Ô ¤ÚÁ·:

KATOIKIE™ ™THN
¶O§H I + II

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

KATOIKIE™
KONTA ™TH
£A§A™™A I + II

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

KATOIKIE™ ™THN
E•OXH  I + II

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

KATOIKIE™ 
™TO BOYNO
¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜ ‰ÈÂ-
ıÓÒ˜ ·Ó·ÁÓˆÚÈÛÌ¤-
ÓˆÓ ·Ú¯ÈÙÂÎÙfiÓˆÓ
·’ fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ.
ªÂ ÏÔ‡ÛÈÔ ÊˆÙÔ-
ÁÚ·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

™XE¢IA™MO™
KATA™THMATøN

I + II (2 ÙfiÌÔÈ)
ŒÚÁ· ÙˆÓ ÈÔ ÛËÌ·-
ÓÙÈÎÒÓ ∂˘Úˆa›ˆÓ
·Ú¯ÈÙÂÎÙfiÓˆÓ. ¶ÂÚÈ-
Ï·Ì‚¿ÓÂÈ: Î·Ù·ÛÙ‹-
Ì·Ù· ¤Ó‰˘ÛË˜, ˘fi-
‰ËÛË˜, ÎÔÛÌËÌ·ÙÔ-
ˆÏÂ›· Î.¿.
™¯‹Ì· 25x35 cm,
™ÂÏ.: 256, ¢ÂÌ¤ÓÔ

A™TIKH
APXITEKTONIKH 
ªÈ· Û˘ÏÏÔÁ‹ ÌÂ ¤Ú-
Á· ÙˆÓ Èo ÛËÌ·ÓÙÈ-
ÎÒÓ ∂˘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

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

°È· ·Ú·ÁÁÂÏ›Â˜: ÙËÏ. 2310 277113, 2310640755-6 
Fax: 2310264856  info@malliaris.gr   www.malliaris.gr

MÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÚÔÛÊÔÚ¿ ÛÙÔ˘˜ ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓÂ˜ - ÌË¯·ÓÈÎÔ‡˜ - ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜
11 ÛËÌ·ÓÙÈÎ¿ ‚È‚Ï›· ÁÈ· ÙËÓ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎ‹ ÙÔ˘ 20Ô‡ ·ÈÒÓ·
™ÙË ÌÈÛ‹ ÙÈÌ‹ 1+1¢øƒ√! ªÂ ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÓfi˜ ‚È‚Ï›Ô˘ Û·˜ ¯·Ú›˙Ô˘ÌÂ ¿ÏÏÔ ¤Ó·!

FRANK LLOYD WRIGHT - 
TA KA§YTEPA EP°A TOY

ARCHITECTURAL HOUSES
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.

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· Ûˆ-
ÛÙ‹ 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‹˜.

EUROPEAN MASTERSEUROPEAN MASTERS

∏ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÈÛ¯‡ÂÈ
ˆ˜ ÙËÓ 30-1-2010.

ÌfiÓÔ
50€
ÙÔ ‚È‚Ï›Ô

+¢øƒ√

∞•π∞™ 50 €

38 ·fi Ù· ÈÔ ÁÓˆ-
ÛÙ¿  ÎÙ›ÚÈ· ÙÔ˘ ‰È·-
ÛËÌfiÙÂÚÔ˘ AÌÂÚÈ-
Î·ÓÔ‡ ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔ-
Ó·, ·fi Ù· ÚÒÈÌ·
¯ÚfiÓÈ· Ì¤¯ÚÈ ÙÈ˜
ÙÔÏÌËÚ¤˜ ‰ËÌÈ-
Ô˘ÚÁ›Â˜ ÙÔ˘ ÛÙÈ˜
‰ÂÎ·ÂÙ›Â˜ ÙÔ˘ ’40
Î·È ÙÔ˘ ’50.
™¯‹Ì·: 29x29 cm,
™ÂÏ.: 312, ¢ÂÌ¤ÓÔ

ÙÒÚ·

+¢øƒ√
‚È‚Ï›Ô ·Í›·˜ 50 €!

TO ME°A§O
BIB§IO 
TH™
¢IAKO™MH™H™
MÈ· ÔÏ‡ÏÂ˘ÚË
ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÙÔ˘ ¯Ò-
ÚÔ˘ ÙË˜ ¢È·ÎfiÛÌË-
ÛË˜.
™¯‹Ì·: 26x34 cm
™ÂÏ.: 256, ¢ÂÌ¤ÓÔ
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EÈÏ¤ÍÙÂ ˆ˜ ‰ÒÚÔ ¤Ó· ·fi Ù· ‰‡Ô ¤ÚÁ·:

KATOIKIE™ ™THN
¶O§H I + II

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

KATOIKIE™
KONTA ™TH
£A§A™™A I + II

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

KATOIKIE™ ™THN
E•OXH  I + II

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

KATOIKIE™ 
™TO BOYNO
¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜ ‰ÈÂ-
ıÓÒ˜ ·Ó·ÁÓˆÚÈÛÌ¤-
ÓˆÓ ·Ú¯ÈÙÂÎÙfiÓˆÓ
·’ fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ.
ªÂ ÏÔ‡ÛÈÔ ÊˆÙÔ-
ÁÚ·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

™XE¢IA™MO™
KATA™THMATøN

I + II (2 ÙfiÌÔÈ)
ŒÚÁ· ÙˆÓ ÈÔ ÛËÌ·-
ÓÙÈÎÒÓ ∂˘Úˆa›ˆÓ
·Ú¯ÈÙÂÎÙfiÓˆÓ. ¶ÂÚÈ-
Ï·Ì‚¿ÓÂÈ: Î·Ù·ÛÙ‹-
Ì·Ù· ¤Ó‰˘ÛË˜, ˘fi-
‰ËÛË˜, ÎÔÛÌËÌ·ÙÔ-
ˆÏÂ›· Î.¿.
™¯‹Ì· 25x35 cm,
™ÂÏ.: 256, ¢ÂÌ¤ÓÔ

A™TIKH
APXITEKTONIKH 
ªÈ· Û˘ÏÏÔÁ‹ ÌÂ ¤Ú-
Á· ÙˆÓ Èo ÛËÌ·ÓÙÈ-
ÎÒÓ ∂˘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

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

°È· ·Ú·ÁÁÂÏ›Â˜: ÙËÏ. 2310 277113, 2310640755-6 
Fax: 2310264856  info@malliaris.gr   www.malliaris.gr

MÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÚÔÛÊÔÚ¿ ÛÙÔ˘˜ ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓÂ˜ - ÌË¯·ÓÈÎÔ‡˜ - ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜
11 ÛËÌ·ÓÙÈÎ¿ ‚È‚Ï›· ÁÈ· ÙËÓ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎ‹ ÙÔ˘ 20Ô‡ ·ÈÒÓ·
™ÙË ÌÈÛ‹ ÙÈÌ‹ 1+1¢øƒ√! ªÂ ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÓfi˜ ‚È‚Ï›Ô˘ Û·˜ ¯·Ú›˙Ô˘ÌÂ ¿ÏÏÔ ¤Ó·!

FRANK LLOYD WRIGHT - 
TA KA§YTEPA EP°A TOY

ARCHITECTURAL HOUSES
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.

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· Ûˆ-
ÛÙ‹ 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‹˜.

EUROPEAN MASTERSEUROPEAN MASTERS

∏ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÈÛ¯‡ÂÈ
ˆ˜ ÙËÓ 30-1-2010.

ÌfiÓÔ
50€
ÙÔ ‚È‚Ï›Ô

+¢øƒ√

∞•π∞™ 50 €

38 ·fi Ù· ÈÔ ÁÓˆ-
ÛÙ¿  ÎÙ›ÚÈ· ÙÔ˘ ‰È·-
ÛËÌfiÙÂÚÔ˘ AÌÂÚÈ-
Î·ÓÔ‡ ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔ-
Ó·, ·fi Ù· ÚÒÈÌ·
¯ÚfiÓÈ· Ì¤¯ÚÈ ÙÈ˜
ÙÔÏÌËÚ¤˜ ‰ËÌÈ-
Ô˘ÚÁ›Â˜ ÙÔ˘ ÛÙÈ˜
‰ÂÎ·ÂÙ›Â˜ ÙÔ˘ ’40
Î·È ÙÔ˘ ’50.
™¯‹Ì·: 29x29 cm,
™ÂÏ.: 312, ¢ÂÌ¤ÓÔ

ÙÒÚ·

+¢øƒ√
‚È‚Ï›Ô ·Í›·˜ 50 €!

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

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

+¢øƒ√ ‚È‚Ï›Ô ·Í›·˜ 25 €!

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

MÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÚÔÛÊÔÚ¿ ÛÙÔ˘˜ ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓÂ˜ - ÌË¯·ÓÈÎÔ‡˜ - ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜

™Y°XPONH E§§HNIKH APXITEKTONIKH

MO§π™
∫À∫§√º√ƒ∏™∂

1+1¢øƒ√!
ªÂ ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÓfi˜ ‚È‚Ï›Ô˘ ·fi Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ

∏ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÈÛ¯‡ÂÈ ˆ˜ ÙËÓ 30-1-2010.

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

¡∂√

¡¤· ¤Î‰ÔÛË 2010

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˜ ÛÂÈ-
Ú¿˜, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ·Ó·Ï˘ÙÈÎ¿, ÌÂ ÌÂ-

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·˜.

ÌfiÓÔ
50€
ÙÔ ‚È‚Ï›Ô

+¢øƒ√

∞•π∞™ 25 €

ÌfiÓÔ
50€
+¢øƒ√

∞•π∞™ 25 €

∂ÈÌ¤ÏÂÈ· 
¡π∫√™ ∫∞§√°∏ƒ√À

°È· ·Ú·ÁÁÂÏ›Â˜: ÙËÏ. 2310 277113, 2310640755-6 
Fax: 2310264856  info@malliaris.gr   www.malliaris.gr

™¯‹Ì·: 25x35 cm,  ™ÂÏ›‰Â˜: 256 Ô ÙfiÌÔ˜
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ΤΕΥΧΟΣ

 03
n   Mέτρο για το μετρό

 04
n  Άμεσα μέτρα απαιτεί η 

ατμοσφαιρική ρύπανση στη 
Θεσσαλονίκη

 06
n  Άμεση ανάγκη για νέα 

ρύθμιση περί ειδικού 
πολεοδομικού σχεδιασμού

 07
n  Έργα Bόρειας Eλλάδας

 08
n  Προδιαγραφές ψηφιακών 

υποδομών

 16
n  Συλλογικά - Παραταξιακά

 17
n  Δωρεάν διανομή των 

Eυρωκωδίκων

 18
n  Aθανάσιος Kολότσιος 

H οικονομική κρίση θα συνεχιστεί 
στην Eλλάδα, ακόμη και μετά την 
πιθανολογούμενη ολοκλήρωσή της 
διεθνώς

 20
n  H τελική θεωρία
n  Eξυπηρετεί τους 

μηχανικούς η Tράπεζα 
Aττικής;

 21
n  Zητείται

 09
n  Eπιστολές TEE/TKM  

προς M. Mπόλαρη και  
N. Σηφουνάκη 

n  Σωστή η απόφαση 
αποκέντρωσης των 
υπηρεσιών της Aττικό 
Mετρό

n  Eκπροσωπήσεις TEE/TKM

 10
n  Ενδιαφέρουν

 11
n  Docomomo
n Yπερ-επιφάνειες

 12-13
n  Mπάουχαους - Bauhaus 

90 χρόνια κλείνει η Σχολή που 
άλλαξε τα δεδομένα

  14
n  Με μια ματιά

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

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


