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

EDITORIAL

Μια φορά και έναν καιρό ήταν μια μικρή χώρα, με πολλούς μηχανικούς και 
ένα σοφό σύστημα για τη φορολόγησή τους. Το σύστημα αυτό αναπτύχθηκε 
κατόπιν επιπόνου σκέψεως, προκειμένου να κλείσει μια σειρά από μικρά και 
μεγάλα «παράθυρα», που στερούσαν κονδύλια από το κράτος και δημιουργού-
σαν προβλήματα στην ποιότητα των κατασκευών.
Με το παλιό σύστημα, αν κάποιος μηχανικός δεν ήθελε να μοιραστεί τον άρτον 
τον επιούσιον με την εφορία, μπορούσε επιδέξια να αποφύγει τη μοιρασιά: 
δεν ήταν καθόλου σπάνια η «αντ’ αυτού» υπογραφή μελετών ή η ανάληψη 
επιβλέψεων ώστε να μειωθεί η φορολογική επιβάρυνση. 
Παράλληλα, συχνά-πυκνά, οι πιο επιτήδειοι του κλάδου δεν απέφευγαν τον 
πειρασμό της υπερτιμολόγησης των υπηρεσιών των συνεργατών τους, ώστε 
να ενισχυθούν οι εγγραφές εξόδων στα βιβλία. 
Επειδή όμως, ακόμη και σε αυτή τη μικρή χώρα, έφτασε κάποτε η ώρα να μπει 
ο κάθε κατεργάρης στον πάγκο του, ήρθε ένα νέο σύστημα, που αντικατέστησε 
το παλιό και έκανε πρακτικώς αδύνατα τα «μαγειρέματα». 
Το καινούργιο σύστημα έκλεισε τα «παράθυρα» που έκαναν …διαμπερείς τις 
φορολογικές υποχρεώσεις των λιγότερο ευσυνείδητων φορολογικά συναδέλ-
φων.  Ήταν απολύτως σαφές: το καθαρό εισόδημα των μηχανικών βρισκόταν 
πλέον με την εφαρμογή συγκεκριμένων συντελεστών, στις ακαθάριστες –και 
εκ των προτέρων δεδομένες βάσει νόμου- αμοιβές τους. Ήταν δεδομένο και 
κατοχυρωμένο με διατάξεις αναγκαστικού χαρακτήρα, τόσο ως προς το ύψος 
αυτού, όσο και ως προς τον τρόπο είσπραξης.
Το νέο σύστημα έλυνε ένα ακόμη σημαντικό πρόβλημα: αυτό της αναντιστοι-
χίας δαπανών και εσόδων, λόγω του συνήθους «απλώματος» του έργου σε 
περισσότερες από μία διαχειριστικές χρήσεις. Ο τεκμαρτός λοιπόν προσδιο-
ρισμός αποδείχτηκε και στην πράξη η μόνη ενδεδειγμένη λύση για τη φορο-
λογία του εισοδήματος των μηχανικών.
Το  νέο σύστημα αφού τέθηκε στη βάσανο του χρόνου, έδειξε ότι αποδίδει. Τα 
ταμεία γέμισαν και οι σχέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ μηχανικών και πολιτείας 
αποκαταστάθηκαν. Οποιοσδήποτε (οι φορολογικά ευσυνείδητοι τουλάχιστον) 
κοίταζε πίσω στο χρόνο αναρωτιόταν: πώς γινόταν πριν η φορολόγηση των μη-
χανικών. Και ενδεχομένως σκεφτόταν: αν αλλάξει το σύστημα, τα προβλήματα 
θα είναι πολλά. Δε θα είναι δυνατόν εφεξής να μην εκδίδονται και να μην λαμ-
βάνονται υπόψη πιστωτικά σημειώματα. 
Η αλλαγή αυτή θα επιφέρει με τη σειρά της απώλειες εσόδων του κράτους, 
τόσο από το φόρο εισοδήματος, όσο και από το ΦΠΑ. Θα αποτελέσει κύρια αι-
τία έντασης ενός εξοντωτικού αθέμιτου ανταγωνισμού, που θα δημιουργήσει 
πλήγμα στην ποιότητα των μελετών και την ασφάλεια των κατασκευών.
«Ευτυχώς, όμως», σκεφτόταν, «το σύστημα άλλαξε». Πλέον, τα έσοδα των μη-
χανικών είναι απολύτως γνωστά και πλήρως αντικειμενικά, μέσω μηχανογρα-
φημένων συστημάτων. Και ουδείς θα σκεφτόταν να αντικαταστήσει το έξυπνο 
αυτό σύστημα, γιατί αποδείχτηκε σε βάθος χρόνου ότι λειτουργεί «ρολόι». Κά-
που εδώ, λοιπόν, θα «κολλούσε» κανονικά το «έζησαν αυτοί καλά κι εμείς…»
Δυστυχώς, όμως, στη μικρή μας χώρα, την Ελλάδα, η πολιτεία σκέφτεται να 
καταργήσει αυτό το σύστημα, με στόχο, λέει, να αυξήσει τα έσοδα. Κανένας 
δε σκέφτηκε ότι τυχόν κατάργησή του θα αποτελέσει οπισθοδρόμηση και θα 
επαναφέρει τους μηχανικούς στην κατάσταση της συνεχούς αμφισβήτησης 
των βιβλίων τους και του εισοδήματός τους.
Ουδείς σκέφτηκε ότι, με το προτεινόμενο σύστημα, εναπόκειται πλέον στη 
διακριτική ευχέρεια των φορολογικών αρχών να προσδιορίσουν το καθαρό 
εισόδημα των μηχανικών με την καθ’ υποκειμενική κρίση εφαρμογή μιας 
ευρείας κλίμακας συντελεστών σε κάθε ατομική περίπτωση. Υποκειμενική 
κρίση, δηλαδή ανθρώπινος παράγοντας, με ότι συνεπάγεται αυτό. Τα παρά-
θυρα που έκλεισαν, φαίνεται, στην ουσία ξανανοίγουν διάπλατα. 
Το ΤΕΕ/ΤΚΜ καλεί την κυβέρνηση να εξετάσει εκ νέου τις αλλαγές στον τρό-
πο φορολόγησης των μηχανικών, γιατί το προτεινόμενο σύστημα αντί να βελ-
τιώνει την κατάσταση, έρχεται να καταργήσει ένα επιτυχημένο και αμοιβαία 
ωφέλιμο μοντέλο.
Η κυβέρνηση καλείται να αναλογιστεί ότι η φορολόγηση δεκάδων χιλιάδων 
συναδέλφων, στη συντριπτική πλειοψηφία τους νέων, γίνεται σήμερα με βάση 
δύο κριτήρια: ότι δε συμπίπτουν οι χρονιές εσόδων με τις χρονιές εξόδων και 
ότι το ύψος της ακαθάριστης αμοιβής τους είναι εκ των προτέρων και νομο-
θετικά δεδομένο. 
Οι αμοιβές των μηχανικών στο σύνολό τους, εισπράττονται είτε από το Δημό-
σιο, είτε από το ΤΕΕ και, πριν αποδοθούν, παρακρατείται ο προβλεπόμενος 
φόρος, ενώ γίνονται όλες οι άλλες προβλεπόμενες κρατήσεις. Δεν επιτρέπο-
νται εκπτώσεις, το φαινόμενο της απόκρυψης εσόδων αντιμετωπίζεται και 
αυτά έχουν γίνει με συνεχείς προτάσεις και διαρκή επιμέλεια του ΤΕΕ. Αυτό 
δεν πρέπει να αλλάξει.

«Παράθυρα» ερμητικά …ανοιχτά
Πηγή: 

http://nationaltaxreliefcenter.com



04/ 394
1  ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2010 

ΤΕΥΧΟΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ:
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ
Προσυνεδριακή ημερίδα HELECO 2011

Σοβαρά προβλήματα, που σχετίζονται –μεταξύ 
άλλων- με την ελλιπή αστυνόμευση της διάθε-
σης απορριμμάτων, την έλλειψη υποδομών και τα 
κενά στο νομικό πλαίσιο, εξακολουθούν να ση-
μειώνονται στον τομέα της διαχείρισης στερεών 
αποβλήτων στην Ελλάδα, παρά τη σημαντική πρό-
οδο που έχει επιτευχθεί σε πολλές περιπτώσεις. 
Στη διαπίστωση αυτή κατέληξαν οι περισσότεροι 
από τους ομιλητές στην προσυνεδριακή ημερίδα, 
με θέμα «Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων», που 
διοργάνωσε το ΤΕΕ/ΤΚΜ στη Θεσσαλονίκη, στις 
22/3, ενόψει της HELECO 2011.
«Κορυφαίο περιβαλλοντικό ζήτημα, με τεράστι-
ες οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις», χα-
ρακτήρισε τη διαχείριση στερεών αποβλήτων ο 
γενικός γραμματέας Υπουργείου Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Ανδρέας Αν-
δρεόπουλος, κηρύσσοντας την έναρξη εργασιών 
της ημερίδας. Πρόσθεσε ότι το υπουργείο Περι-
βάλλοντος αναγνωρίζει τη σημασία πρωτοβουλι-
ών όπως η ημερίδα του ΤΕΕ/ΤΚΜ και εναποθέτει 
υψηλές προσδοκίες στον τεχνικό κόσμο προ-
σβλέποντας σε μια συνεργασία που θα εκτείνεται 
σε πολλά πεδία.
Η υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Θεοδώρα Τζάκρη, 
τόνισε ότι έχουν γίνει σημαντικά βήματα προς τη 
κατεύθυνση της ορθολογικής διαχείρισης και 

αξιοποίησης των απορριμμάτων και ανέπτυξε 
μία δέσμη δέκα συγκεκριμένων προτάσεων για 
τη βιωσιμότητα του εγχειρήματος.
Απευθύνοντας χαιρετισμό στην εκδήλωση, ο 
πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ, Τάσος Κονακλίδης, 
επεσήμανε ότι στην Ελλάδα εξακολουθούμε να 
παλεύουμε για να ξεπεράσουμε τον Μεσαίωνα 
των χωματερών και την αδιέξοδη -περιβαλλο-
ντικά, κοινωνικά και οικονομικά- ταφή. «Δεν 
υλοποιούνται οι περιφερειακοί σχεδιασμοί και 
δεν έχουν κατασκευαστεί τα σημαντικότερα και 
ακριβότερα έργα, που είναι αυτά της επεξεργα-
σίας», σημείωσε ο κ. Κονακίδης και πρόσθεσε 
ότι εξακολουθούν να μην υπάρχουν αξιόπιστες 
λύσεις για επικίνδυνα στερεά απόβλητα όπως 
νοσοκομειακά, λυματολάσπες, αδρανή-μπάζα, 
βιομηχανικά, κλπ. Σύμφωνα με τον κ. Κονακλίδη, 
η Ελλάδα χρειάζεται αξιόπιστους και αποτελε-
σματικούς φορείς διαχείρισης, ενώ πρέπει να 
ενισχυθούν οι δημόσιες επενδύσεις στη διαχεί-
ριση των στερεών απορριμμάτων.
Ακόμη εννέα προσυνεδριακές εκδηλώσεις επί 
συνόλου 17, πρόκειται να πραγματοποιηθούν 
από τα περιφερειακά τμήματα του ΤΕΕ μέχρι την 
πραγματοποίηση της HELECO 2011, σύμφωνα 
με τη συντονίστρια το μέλος της Μόνιμης Επιτρο-
πής Περιβάλλοντος του ΤΕΕ Χριστίνα Θεοχάρη. 
Όπως είπε, η Ελλάδα θα μπορούσε να βρίσκεται 
σήμερα σε θέση να παράγει τεχνολογία περιβάλ-
λοντος αλλά δυστυχώς εισάγει. Πρόσθεσε πως 
«εφόσον υλοποιούνται οι πολιτικές περιβάλλο-
ντος, θα καταγράφεται και απασχόληση». Επί-
σης, κάλεσε τους μηχανικούς «να γίνουν φορείς 
περιβαλλοντικού πολιτισμού» και ξεκαθάρισε 
ότι το ΤΕΕ θα συνεχίσει να έχει διαρκή παρουσία 
και συμμετοχή στα περιβαλλοντικά γεγονότα. 

n Οι τρεις ομάδες εργασίας του ΤΕΕ/ΤΚΜ
Ι. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ Ν. 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
«Πρωταθλητής» στην ανακύκλωση, με 65 κιλά 
ανακύκλωσης απορριμμάτων ανά κάτοικο ετησί-
ως (μέσος όρος), αναδείχθηκε ο Δήμος Θέρμης, 
σύμφωνα με το πόρισμα της Ομάδας Εργασίας 
του ΤΕΕ/ΤΚΜ, που παρουσίασαν οι Σταύρος Γιαν-
νόπουλος, Κώστας Πλάκας και Ειρήνη Δημούδη. 
Η έρευνα του ΤΕΕ/ΤΚΜ αποκάλυψε ακόμη την 
έλλειψη -αλλά και την ανάγκη εφαρμογής- ενός 
αξιόπιστου συστήματος καταγραφής και ταξινό-
μησης των παραγόμενων στερεών αποβλήτων, 
και όχι μόνο αυτών που διαχειρίζονται οι Ο.Τ.Α. 
ή αυτών που διατίθενται στο ΧΥΤΑ. Για κάθε περί-
που 2.000 κατοίκους αντιστοιχεί μόλις ένας εργά-
της Καθαριότητας, ενώ η στελέχωση των αρμόδιων 
υπηρεσιών σε επιστήμονες και μηχανικούς δεν εί-
ναι επαρκής. Στο νομό εντοπίζονται διακυμάνσεις 
μεταξύ των ΟΤΑ στην παραγωγή απορριμμάτων, 
ενώ η ΟΕ του ΤΕΕ/ΤΚΜ πρότεινε ως βάση σχεδι-
ασμού τα 1,2 κιλά ανά κάτοικο και ημέρα
Τα απορριμματοφόρα των συμμετεχόντων Δήμων 
διανύουν καθημερινά απόσταση περίπου 17.000 
χλμ για τη μεταφορά των Α.Σ.Α. έως τον ΧΥΤΑ 
Μαυροράχης. Από αυτά τα 4.000 χλμ. περίπου 
αντιστοιχούν σε δρομολόγια του Δήμου Θεσσα-
λονίκης, ενώ εκτιμάται ότι αν δεν λειτουργούσε 
ο Σ.Μ.Α του Δήμου θα έπρεπε να διανύονταν 
καθημερινά 4.000 χλμ. επιπλέον. Μόνο οι 15 
από τους 33 Δήμους της έρευνας δήλωσαν ότι 
έχουν συνάψει κάποιου είδους συνεργασία για 

τη διαχείριση των ογκωδών αποβλήτων, με το 
κόστος επεξεργασίας να κυμαίνεται από 17 έως 
23 €/τόνο. Επίσης, μόνο 11 Δήμοι της έρευνας 
δήλωσαν ότι έχουν συνάψει κάποιου είδους συ-
νεργασία για τη διαχείριση αδρανών αποβλήτων. 
Ελλείψεις προέκυψαν από την έρευνα για την 
πλειοψηφία των ΟΤΑ όσον αφορά το χώρο διάθε-
σης ογκωδών και αδρανών αποβλήτων.
ΙΙ. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ «Α.Σ.Α» ΣΤΗΝ Κ. 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Υπέρ των λύσεων ενεργειακής αξιοποίησης 
απορριμμάτων υπό προϋποθέσεις τάχθηκε η 
Ομάδα Εργασίας του ΤΕΕ/ΤΚΜ, με θέμα «Αξι-
οποίηση Αστικών Στερεών Αποβλήτων από την 
ενεργειακή σκοπιά και οι προοπτικές εφαρμο-
γής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας». 
Τα πορίσματα παρουσίασαν οι Ι. Κατσανεβάκης, 
Α. Μαλαμάκης, Γ. Περκουλίδης και Θ. Τσατσα-
ρέλης. Οι προϋποθέσεις που έθεσε το ΤΕΕ/ΤΚΜ 
είναι : 1) η κατά 80-90% αξιοποίηση της συμπα-
ραγόμενης θερμικής ενέργειας της μονάδας με 
μεσοπρόθεσμα συμβόλαια θερμικών καταναλω-
τών, 2) η εφαρμογή αυστηρών περιβαλλοντικών 
όρων για τις σχεδιαζόμενες μονάδες, 3) η παράλ-
ληλη εφαρμογή ανακύκλωσης, 4) η ολοκληρω-
μένη εξέταση κάθε περίπτωσης ως προς τα ισο-
ζύγια μάζας, ενέργειας και των περιβαλλοντικών 
πιέσεων, 5)η ασφαλή και υγιεινή διάθεση των 
στερεών υπολειμμάτων σε ΧΥΤΥ και ΧΥΤΕΑ και 6) 
η υποχρεωτική τακτική δημοσιοποίηση των με-
τρήσεων των εκροών των μονάδων. 
Για το Ν.Πιερίας μελετήθηκαν τα «υπέρ» και τα 
«κατά» δύο πρακτικών διαχείρισης Αστικών Στε-
ρεών Αποβλήτων (ΑΣΑ), της ξηρής αναερόβιας 
ζύμωσης (ΞΑΖ) και της Πυρόλυσης. Η τελική μεί-
ωση όγκου ΑΣΑ είναι μεγαλύτερη στην μονάδα 
πυρόλυσης, ενώ η ξηρή αναερόβια ζύμωση έχει 
κυρίως στερεά υπολείμματα, που μπορούν όμως 
να διατεθούν για επικάλυψη ΧΥΤΥ. Ενεργειακά, η 
μονάδα πυρόλυσης παράγει ηλεκτρισμό 32.800 
MWh ενώ η μονάδα ξηρής αναερόβιας ζύμωσης 
5.240 MWh, δεδομένου ότι ανακυκλώνει μεγάλο 
ποσοστό του οργανικού κλάσματος των ΑΣΑ. Οι-
κονομικά, όμως, η μονάδα πυρόλυσης κοστίζει 
3,5 φορές περισσότερο, ενώ και οι δύο παρουσι-
άζουν δελεαστικό εσωτερικό επιτόκιο απόδοσης. 
Η Ο.Ε. κατέληξε στο συμπέρασμα πως «η ξηρή 
αναερόβια ζύμωση είναι προτιμότερη για τα ΑΣΑ 
και ειδικά για την περιοχή της Κ. Μακεδονίας. 
ΙΙΙ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟ-
ΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Σε περίπου 14.637 τόνους ετησίως υπολογίζε-
ται ο όγκος των Ιατρικών Αποβλήτων (ΙΑ) στην Κ. 
Μακεδονία, εκ των οποίων 3.132 τόνοι είναι τα  
Επικίνδυνα (ΕΙΑ) και 2.660 κιλά τα μολυσματικά-
τοξικά (πχ, τα περιέχοντα υδράργυρο και βαρέα 
μέταλλα κτλ). Αυτά προκύπτουν από στοιχεία της 
ομάδας εργασίας του ΤΕΕ/ΤΚΜ, αποτελούμενης 
από τους  μηχανικούς Κ. Πούλιο, Α. Χασιώτη 
και Ελ. Χλιοπάνου (στην «καταμέτρηση» δεν 
περιλαμβάνονται απόβλητα από μικροβιολογικά/
διαγνωστικά εργαστήρια, κέντρα υγείας, οδοντι-
ατρεία και κτηνιατρεία). Η ομάδα κατέληξε στο 
συμπέρασμα ότι τα τελευταία χρόνια έχει σημει-
ωθεί σημαντική πρόοδος στην ορθή διαχείριση 
επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων στην Κ. Μα-
κεδονία, ιδίως αν αναλογιστεί κάποιος ότι, μέ-
χρι πριν λίγα χρόνια, δεν υπήρχε καν νομοθετικό 
πλαίσιο ή νόμιμα λειτουργούντες χώροι υγειονο-
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μικής ταφής για τα αποστειρωμένα μολυσματικά 
ΙΑ. Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν προβλή-
ματα. Η διαχείριση των αμιγώς μολυσματικών 
ιατρικών αποβλήτων (ΕΙΑ-ΜΧ) στη Β. Ελλάδα δεν 
αντιμετωπίζει ιδιαίτερα προβλήματα, καθώς ανα-
τίθεται σε αδειοδοτημένες εταιρίες, που τα απο-
στειρώνουν με ατμό. Αντίθετα, πρόβλημα υπάρ-
χει με τα μολυσματικά-τοξικά (ΕΙΑ-ΜΤΧ), όπως 
αυτά που προέρχονται από χημειοθεραπείες ή 
μικροβιολογικές/βιοχημικές εξετάσεις, καθώς 
η μοναδική δυνατότητα είναι η μεταφορά τους 
στον αποτεφρωτήρα του ΕΣΔΚΝΑ στα Λιόσια, 
κάτι που λόγω μεγάλης γεωγραφικής απόστασης 
εκτιμάται ότι στοιχίζει 1.350.000 ευρώ ετησίως! 
«Το υψηλό κόστος θέτει ευλόγως το ερώτημα της 
κατασκευής αποτεφρωτήρα στη Β. Ελλάδα, το 
οποίο μπορεί να απαντηθεί μόνο με ολοκληρω-
μένη τεχνο-οικονομική μελέτη», σημείωσαν οι 
εισηγητές. Πρόταση της Ομάδας είναι η εξέταση 
της διαχείρισης των ΕΙΑ σε συνδυασμό με τις 
υπόλοιπες κατηγορίες επικινδύνων αποβλήτων 
και η διερεύνηση δημιουργίας υποδομών για τη 
συνεπεξεργασία τους. Επίσης, είναι απαραίτητη 
εξαιτίας του χαρακτήρα των ΕΙΑ η δημιουργία κε-
ντρικής βάσης δεδομένων από τις αδειοδοτού-
σες αρχές όπου θα συλλέγονται και θα αντιπα-
ραβάλλονται τα αρχεία όλων των εμπλεκομένων 
φορέων, με σκοπό την εξασφάλιση της ορθής 
επεξεργασίας και την ιχνηλασιμότητα του κάθε 
φορτίου και του συστήματος συνολικά. Απαραί-
τητη είναι, τέλος, η επικαιροποίηση του βασικού 
νομοθετικού πλαισίου, η επέκτασή του και σε 
μικρότερες μονάδες και ο αυστηρός έλεγχος της 
αποτελεσματικότητας των διεργασιών επεξεργα-
σίας αποβλήτων.
Περισσότερα από 6.993.400 κιλά επικίνδυνων 
ιατρικών αποβλήτων αμιγώς μολυσματικού 
χαρακτήρα (ΕΙΧ-ΜΧ), προερχόμενα από τη Μα-
κεδονία, αλλά και την Αττική, επεξεργάστηκε 
μεταξύ Απριλίου 2008 και Δεκεμβρίου 2009 το 
«ΚΕΜΑ Β. Ελλάδος» της εταιρίας Sterimed Ltd. 
Σε ετήσια βάση, από το Κέντρο Επεξεργασίας 
Μολυσματικών Αποβλήτων (ΚΕΜΑ) περνά το 1/3 
της συνολικής παραγόμενης ποσότητας ΕΙΧ-ΜΧ 
στην Ελλάδα, όπως εξήγησε η υπεύθυνη παρα-
γωγής και ποιοτικού ελέγχου της Sterimed, Α. 
Μανουσίδου. 
Στην πολιτική διαχείρισης στερεών αποβλήτων 
αναφέρθηκε ο Σωκράτης Φάμελλος, μέλος της 
Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΚΜ. Για το θεσμικό πλαίσιο και τον 
Περιφερειακό Σχεδιασμό τόνισε ότι οι ανάγκες 
αναθεώρησης εντοπίζονται στην εξυπηρέτηση 
όλων των ειδών των μη επικινδύνων αποβλήτων. 
«Η τήρηση των νομαρχιακών ορίων, η πολυδιά-
σπαση σε μικρές μονάδες και σε μη βιώσιμους 
ΦοΔΣΑ πρέπει να αναθεωρηθούν και να λει-
τουργήσει παρατηρητήριο διαχείρισης στερεών 
αποβλήτων, σε περιφερειακό επίπεδο, λαμβά-
νοντας υπόψη και το μητροπολιτικό χαρακτήρα 
της Θεσσαλονίκης. Άμεσης προτεραιότητας για 
το ΤΕΕ/ΤΚΜ θεωρείται η θεσμική οργάνωση της 
διαχείρισης των αποβλήτων εκσκαφών, κατα-
σκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) και η ανά-
ληψη πρωτοβουλίας από την πολιτεία σε εθνικό 
επίπεδο για μονάδα/μονάδες διαχείρισης επικιν-
δύνων αποβλήτων, ζήτημα ιδιαίτερα κρίσιμο και 
για την επιβίωση του δευτερογενούς τομέα της 
χώρας μας», κατέληξε. Άμεσης προτεραιότητας 
έργα για το Νομό Θεσσαλονίκης πρέπει να είναι 

η επέκταση του ΧΥΤ Μαυροράχης και η εγκατά-
σταση σπαστήρα ογκωδών, η αποκατάσταση της 
Χωματερής Ταγαράδων, η αξιοποίηση της δυ-
ναμικότητας του ΣΜΑ Φοίνικα και η κατασκευή 
του ΣΜΑ Ευκαρπίας. Τέλος επανέλαβε την πλήρη 
αντίθεση του ΤΕΕ/ΤΚΜ με τη χωροθέτηση του 
ΧΥΤΑ και της μονάδας επεξεργασίας απορριμ-
μάτων στην Ημαθία. 
Την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι «στην 
Ελλάδα ακόμα παλεύουμε να κλείσουμε τους 
εκατοντάδες, αν όχι ακόμη χιλιάδες, παράνο-
μους ΧΑΔΑ παρά τις προόδους που έχουν γίνει», 
εξέφρασε κατά την ομιλία του ο πρόεδρος της 
Ελληνικής Εταιρίας Διαχείρισης Στερεών Απο-
βλήτων (ΕΕΔΣΑ), δρ. Κωνσταντίνος Αραβώσης. 
«Στους ΧΑΔΑ που κλείνουν δεν γίνεται πάντα η 
καλύτερη αποκατάσταση. Δεν γίνονται νέοι ΧΥΤΑ, 
οπότε την θέση των παλαιών ΧΑΔΑ παίρνουν νέοι. 
Από την στιγμή που ένα έργο εγκρίνεται, καθυ-
στερεί έως και πέντε χρόνια λόγω παραπομπών 
στο Συμβούλιο της Επικρατείας», πρόσθεσε. 

n Αποτελέσματα 7 συστημάτων διαχείρισης
Τα αποτελέσματα επτά συστημάτων εναλλακτι-
κής διαχείρισης απορριμμάτων στην Ελλάδα πα-
ρουσίασε ο πρόεδρος της Εταιρίας Συστημάτων 
Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΕΣΕΔ) και γενικός 
διευθυντής της Ελληνικής Εταιρίας Αξιοποίησης 
Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ), Ι. Ραζής. Για τη «Διαχεί-
ριση Χρησιμοποιούμενων Συσσωρευτών» είπε 
πως έχουν συλλεχθεί 12.000 τόνοι μολύβδου 
οξέος και 120 τόνοι νικελίου καδμίου. Για την 
«Ανακύκλωση Συσκευών» σημείωσε ότι οι συμ-
βεβλημένοι δήμοι ήταν 486 πέρυσι (μόλις εννέα 
το 2005) και οι κάδοι συλλογής 230 (κανένας το 
2005). Για την «Διαχείριση Οχημάτων» τόνισε 
πως ο αριθμός ανακύκλωσης «επικίνδυνων» 
υλικών (Ορυκτέλαια, Συσσωρευτές, Υγρά, Φρέ-
ον, Φίλτρα, Τακάκια) έφτασε τα 2008 σε 827.511 
κιλά, έναντι μόλις 101.000 το 2005. Σε ότι αφορά 
την «Ανακύκλωση Φορητών Ηλεκτρικών Στη-
λών» υπογράμμισε πως βρίσκεται στη 2η θέση 
στην Ευρώπη -μετά τη Γερμανία- στην τοποθέτη-
ση κάδων συλλογής.  Για το «Σύστημα Διαχείρι-
σης Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων» σημείωσε 
πως έχει απαλλάξει το περιβάλλον συνολικά από 
190.000 τόνους επικίνδυνων και τοξικών απο-
βλήτων. Για την «Eco Elastika» τόνισε ότι πέρυσι 
συγκέντρωσε 46.884 τόνους ελαστικών, από τους 
οποίους ανακύκλωσε το 96,3% και το υπόλοιπο 
βρίσκεται αποθηκευμένο.  Σε ότι αφορά την «Ελ-
ληνική Εταιρία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης», ενώ 
το 2005 ο έλληνας ανακύκλωνε σε μπλε κάδους 
πέντε κιλά, πέρυσι (2009) έφτασε τα 22 κιλά.

n Οι οικολογικές οργανώσεις προτείνουν  
Τη στρατηγική πρόταση τεσσάρων οικολογικών 
οργανώσεων για τη διαχείριση των απορριμμά-
των, που υποστηρίζουν την εναλλακτική διαχεί-
ριση απορριμμάτων έναντι της θερμικής επε-
ξεργασίας,  παρουσίασε αναλυτικά ο πρόεδρος 
της Οικολογικής Εταιρίας Ανακύκλωσης δρ. 
Φίλιππος Κυρκίτσος, . Η Οικολογική Εταιρεία 
Ανακύκλωσης (ΟΕΑ), η Greenpeace, το WWF 
και το Δίκτυο Μεσόγειος SOS, με βάση την εθνι-
κή και διεθνή εμπειρία υλοποίησης ανάλογων 
προγραμμάτων, εκτίμησαν το κόστος υλοποίησης 
αυτής της πολιτικής. «Από το εκτιμώμενο κόστος 
αξίζει να αναφερθεί ότι με συνολική αξιοποίηση 

οικονομικών πόρων της τάξης των 275 εκατ. € 
ετησίως, μπορούμε σε μια πενταετία να δρομο-
λογήσουμε ολοκληρωμένες και περιβαλλοντικά 
και κοινωνικά αποδεκτές λύσεις στη διαχείριση 
των απορριμμάτων μας, δημιουργώντας ταυτό-
χρονα και περίπου 11.000 νέες μόνιμες θέσεις 
απασχόλησης», εκτίμησε. 
 
 n Μονάδες αποτέφρωσης: 600 παγκοσμίως, 
καμία στην Ελλάδα
Τη μοναδική χώρα στην ΕΕ των 15, που δεν δι-
αθέτει μονάδα αποτέφρωσης Αστικών Στερεών 
Απορριμμάτων (ΑΣΑ) για ενεργειακή αξιοποίηση, 
αποτελεί η Ελλάδα, σύμφωνα με τον επίκουρο 
καθηγητή του ΑΠΘ, Α.Καραγιαννίδη. Ο εισηγη-
τής υπενθύμισε ότι η διάθεση των ΑΣΑ σε ΧΥΤΑ 
είναι ακόμη η επικρατούσα μέθοδος διάθεσης 
στην Ελλάδα, κάτι που δεν μπορεί να συνεχιστεί, 
καθώς η ΕΕ πιέζει για την εκτροπή των εν λόγω 
απορριμμάτων από τους ΧΥΤΑ.  Στο μεταξύ, μέχρι 
σήμερα, στην Ελλάδα έχουν κατασκευαστεί μόνο 
πέντε μονάδες βιολογικής επεξεργασίας απορ-
ριμμάτων (γνωστές διεθνώς ως ΜΒΤ). Εν ανα-
μονή των εξελίξεων, από τους 45 λειτουργούντες 
ΧΥΤΑ στην Ελλάδα (άλλοι 56 βρίσκονται υπό αδει-
οδότηση ή κατασκευή), σε μόλις τρεις ανακτάται 
βιοαέριο για ηλεκτροπαραγωγή: Ανω Λιόσια, Τα-
γαράδες και Βόλος. «Τα περιθώρια για ανάκτη-
ση ενέργειας από το βιοαέριο των ΧΥΤΑ πρέπει 
να εξαντληθούν», σημείωσε ο κ.Καραγιαννίδης. 
Κατά τον ίδιο, τα εμπόδια για την κατασκευή 
μονάδων αποτέφρωσης ΑΣΑ στην Ελλάδα πα-
ραμένουν πολλά, μεταξύ των οποίων το χαμηλό 
«τέλος εισόδου» των ΧΥΤ.  «Όσο τα τέλη ταφής 
παραμένουν χαμηλά (10-37 ευρώ/τόνο) και χωρίς 
άλλη παρέμβαση, η ενεργειακή αξιοποίηση δεν 
θα είναι ανταγωνιστική», κατέληξε.
Ο πρόεδρος του Συμβουλίου Ενεργειακής Αξι-
οποίησης Αποβλήτων «ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ», δρ. Ευ-
στράτιος Καλογήρου αναφέρθηκε στην θερμική 
επεξεργασία ΑΣΑ με ταυτόχρονη ανάκτηση ενέρ-
γειας. Όπως είπε σήμερα στην Ευρώπη λειτουρ-
γούν 432 μονάδες WTE (Waste-to-energy) και 
600 παγκοσμίως. Το 2007 στην Ευρώπη αποτε-
φρώθηκαν 65 εκατ. Τόνοι απορριμμάτων, υποκα-
θιστώντας 6 - 35 εκατ. Τόνους ορυκτών καυσίμων. 
Παρήχθησαν 26 εκατ. MWh ηλεκτρικής ενέργειας 
για 12 εκατ. Κατοίκους και παρήχθησαν 65 εκατ. 
MWh θερμικής ενέργειας για 11 εκατ. κατοίκους. 
Ο δρ. Καλογήρου επεσήμανε ακόμη ότι με την 
καύση ενός  τόνου απορριμμάτων εξοικονομεί-
ται ένας  τόνος ελληνικού λιγνίτη. 
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n Απόβλητα κατασκευών: Χιλιάδες τόνοι σε 
παράνομες χωματερές
Κάθε όριο έχει ξεπεράσει η ρύπανση από διάφο-
ρα απόβλητα, μπάζα και απορρίμματα στο νομό 
Θεσσαλονίκης, λόγω ανύπαρκτης αστυνόμευσης, 
θεσμικού πλαισίου και σχεδίου δράσης. Την εκτί-
μηση αυτή διατύπωσε η Δ. Μάτσικα, εκπρόσω-
πος της εταιρίας «Ανακύκλωση Αδρανών Υλικών 
Μακεδονίας ΑΕ». Η μονάδα ανακύκλωσης της 
εταιρίας στη Γέφυρα Θεσσαλονίκης έχει πελά-
τες όπως το Μετρό, ενώ διαχειρίζεται τα ογκώδη 
απόβλητα πολλών δήμων, με αποτέλεσμα να οδη-
γείται στον ΧΥΤΑ Μαυρορράχης μόνο ένα πολύ μι-
κρό υπόλειμμα αυτών (μόλις το 3% των συνολικά 
διαχειριζόμενων). Σύμφωνα με την κα Μάτσικα, 
τα υλικά που παράγονται από την ανακύκλωση 
των αδρανών είναι άριστης ποιότητας και έχουν 
κόστος περίπου στο 60% των πρωτογενών ενώ 
με την ανακύκλωση των μπαζών μπορεί να εξοι-
κονομηθεί το 30% των λατομικών πόρων.
Σε δεκάδες χιλιάδες τόνους υπολογίζονται τα 
Απόβλητα Εκσκαφών Κατεδαφίσεων και Κατα-
σκευών (ΑΕΕΚ), που καταλήγουν σε παράνομους 
χώρους απόθεσης, λόγω νομοθετικών κενών 
και ανυπαρξίας ελέγχων, όπως επεσήμανε 
στην εκδήλωση η υπεύθυνη δημοσίων σχέσε-
ων της εταιρίας TRIAS-ECO, Δήμητρα Γκουνά-
κη, διαβάζοντας την εισήγηση  του προέδρου 
και διευθύνοντος συμβούλου της επιχείρησης, 
Γ.Τριανταφυλλίδη. Με βάση την εισήγηση, απα-
ραίτητο είναι να ενεργοποιηθούν ελεγκτικοί μη-
χανισμοί, που θα μπορούν να εξασφαλίζουν την 
εφαρμογή της έστω ελλιπούς νομοθεσίας για τα 
απόβλητα.

n Βιομηχανία: Πρόβλημα η διάθεση στερεών 
αποβλήτων
Πρόβλημα τη διάθεση των στερεών αποβλήτων 
αντιμετωπίζουν στην πλειοψηφία τους οι επιχει-
ρήσεις της Β. Ελλάδας, παρά το γεγονός ότι το 
ζήτημα αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει  ευκαι-
ρία κι όχι πρόβλημα για την  Ελλάδα. Την πεποί-
θηση αυτή διατύπωσε ο πρόεδρος και διευθύνων 
σύμβουλος της ΜΕΛ ΑΕ και προεδρεύων της 
Ομάδας Εργασίας Περιβάλλοντος του Συνδέσμου 
Βιομηχανιών Β. Ελλάδος, Κ. Οικονόμου.
Σύμφωνα με τον κ.Οικονόμου, παρά το γεγονός 
ότι υπάρχουν νομικά κατοχυρωμένες  εναλλακτι-
κές μορφές διαχείρισης των βιομηχανικών στε-
ρεών αποβλήτων, με καλές προοπτικές και ευνο-
ϊκές προϋποθέσεις, η διαχείρισή τους  καταλήγει 
σε αδιέξοδα: οι αδειοδοτούσες αρχές αδυνατούν 
να υποστηρίξουν και να ακολουθήσουν τους 
ρυθμούς προσαρμογής και εναρμόνισης  των 
απαιτήσεων που επιβάλλονται από την ΕΕ. «Μια  
βιώσιμη λύση στο θέμα της διάθεσης των βιομη-
χανικών στερεών αποβλήτων είναι να ενταχθεί η 
διαχείρισή τους σε πλαίσιο παροχής κινήτρων 
τόσο οικονομικών, όσο και θεσμικών», σημείω-
σε και εξήγησε ότι θα επιμηκυνόταν η διάρκεια 
ζωής των ΧΥΤΑ, θα εξοικονομούνταν ενέργεια 
από ορυκτά καύσιμα κτλ.
Οικονομικά βιώσιμες είναι οι επενδύσεις που 
γίνονται από τις βιομηχανίες για τη διαχείριση 
αποβλήτων, την παραγωγή ανακυκλώσιμων υλι-

κών και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ). 
Την πεποίθηση αυτή εξέφρασε ο Α. Στρατής, 
γενικός διευθυντής της ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΕ, θυγατρι-
κής εταιρίας διαχείρισης αποβλήτων  του ομίλου 
ΣΙΔΕΝΟΡ. Πρόσθεσε δε, ότι οι επενδύσεις των 
εταιριών για την προστασία του περιβάλλοντος 
πρέπει να ενισχυθούν από την Πολιτεία και τις 
αδειοδοτούσες αρχές. 
Το «παράδειγμα» των Χανίων στη Μηχανική 
Βιολογική Επεξεργασία παρουσίασε ο διευθυ-
ντής Εργοστασίου Μηχανικής Ανακύκλωσης και 
Κομποστοποίησης (Ε.Μ.Α.Κ.) Χανίων, Κωστής 
Πατεράκης. Στην ενεργειακή συναξιοποίηση ορ-
γανικών αποβλήτων και βιομάζας αναφέρθηκε ο 
εκπρόσωπος του τμήματος Ανάπτυξης και Έρ-
γων της «Ηλέκτωρ» Γιώργος Κουφοδήμος. 
Kατά τον χαιρετισμό του στην εκδήλωση, ο πρό-
εδρος του Συνδέσμου ΟΤΑ Μείζονος Θεσσαλονί-
κης, Γιάννης Ζουρνάς, σημείωσε: «Περιμένουμε 
18 μήνες τη γνωμοδότηση του Νομαρχιακού 
Συμβουλίου Θεσσαλονίκης για το έργο στον Άγιο 
Αντώνιο και χρειάστηκε να περάσουν τέσσερα 
χρόνια μέχρι να μπει τεχνικός σύμβουλος στη 
Μαυροράχη! Εχω οδηγηθεί στο Συμβούλιο της 
Επικρατείας 16 φορές. Και έχω κερδίσει όλες 
τις δικαστικές ‘μάχες’. Πρέπει όμως να μπει ένα 
τέλος σε αυτή την κατάσταση και εκείνος που δεν 
δικαιώνεται με τη προσφυγή του στο ΣτΕ να κα-
λείται να καταβάλει μικρή αποζημίωση», είπε.
 
n ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Στα συμπεράσματα της ημερίδας επιβεβαιώθηκε 
η κρισιμότητα της διαχείρισης στερεών αποβλή-
των για την ποιότητα ζωής και την ανάπτυξη και 
το ειδικό βάρος που αποκτούν εξαιτίας και του 
οικονομικού αντικειμένου που δημιουργούν, αλλά 
και της πολιτικής εκμετάλλευσης του θέματος. Η 
καθυστέρηση στην Ελλάδα αντανακλά την ελλιπή 
περιβαλλοντική κουλτούρα αλλά και την έλλειψη 
σεβασμού του δημόσιου χώρου. Προτεραιότητα 
δίνεται στην οργάνωση των δράσεων, στη ύπαρξη 
ελέγχων και στην ενίσχυση της ασφάλειας, στη 
διαχείριση με προτεραιότητες, την πρόληψη πα-
ραγωγής και την ανακύκλωση. 
Προβλήθηκε η ανάγκη αναθεώρησης του θεσμι-
κού πλαισίου ώστε να περιλαμβάνει όλα τα είδη 
στερεών αποβλήτων στο σχεδιασμό, με προτε-
ραιότητες τη θέσπιση κανόνων για τη διαχείριση 
των μπαζών και την ανάληψη κεντρικής πρω-
τοβουλίας για την ίδρυση μονάδας διαχείρισης 
επικινδύνων αποβλήτων.
Εντοπίστηκε η ανάγκη ενίσχυσης της αξιοπιστί-
ας, της τεχνογνωσίας και του ανθρώπινου δυ-
ναμικού των ΦοΔΣΑ και των ΟΤΑ στο θέμα των 
απορριμμάτων και η εκμετάλλευση των ΣΣΕΔ 
ώστε να αναπτυχθεί περαιτέρω η ανακύκλωση. 
Τέλος για την περίπτωση των τεχνολογιών τέθηκε 
ως προϋπόθεση η ανάπτυξη της ανακύκλωσης 
και η εξασφάλιση διαφάνειας στον περιβαλλοντι-
κό έλεγχο και χαμηλού κόστους για τους πολίτες.
Τις εργασίες της ημερίδας παρακολούθησαν ο 
βουλευτής Σερρών του ΛΑ.Ο.Σ. Ηλίας Πολατί-
δης, ο δήμαρχος Θέρμης, Θεόδωρος Παπαδό-
πουλος, ο δήμαρχος Ασσήρου, Δημήτρης Ράβ-
ναλης, η πρόεδρος του ιδρύματος Κ. Καραμανλή 
Λιάνα Γούτα, ενώ γραπτό χαιρετισμό απέστειλε ο 
υφυπουργός Οικονομίας, Μάρκος Μπόλαρης. n
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ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 
ΜΕ ΚΛΙΜΑΚΙΟ 
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΠΑΣΟΚ
 

Το σχέδιο «Καλλικράτης» καθώς κι άλλα ζητήμα-
τα που απασχολούν τους μηχανικούς, συζήτησαν 
τα μέλη της Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΚΜ με κλιμάκιο της 
Νομαρχιακής Επιτροπής ΠΑΣΟΚ Α’ Θεσσαλονί-
κης, το οποίο επισκέφτηκε τα γραφεία του Επιμε-
λητηρίου στις 16 Μαρτίου.
Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των 
επαφών του κυβερνώντος κόμματος με φορείς, 
προκειμένου να καταγραφούν οι θέσεις τους πάνω 
στη μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης. 
Ο πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ Τάσος Κονακλίδης 
καθώς και τα μέλη της Δ.Ε. του Τμήματος μετέ-
φεραν στα στελέχη του ΠΑΣΟΚ την άποψή πως 
για την υλοποίηση του σχεδίου «Καλλικράτης» 
απαιτείται σημαντικός και ουσιαστικός διάλογος. 
Η μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης απα-
σχολεί το ΤΕΕ, το οποίο επεξεργάζεται το θέμα με 
βάση οκτώ συγκεκριμένους άξονες. Επιπλέον, το 
σχέδιο μελετούν τα μέλη της Μόνιμης Επιτροπής 
Χωροταξίας του ΤΕΕ, ενώ έχει ήδη συσταθεί και 
Ομάδα Εργασίας η οποία επεξεργάζεται το σχέ-
διο και θα παρουσιάσει τις παρατηρήσεις και τις 
προτάσεις της. 
Με την ευκαιρία της παρουσίας των στελεχών 
του ΠΑΣΟΚ στα γραφεία του ΤΕΕ/ΤΚΜ, ο κ. Κο-
νακλίδης αναφέρθηκε και σε άλλα ζητήματα που 
απασχολούν του μηχανικούς, όπως είναι το ασφα-
λιστικό και το φορολογικό, παρουσιάζοντας τις 
προτάσεις του Τμήματος στα συγκεκριμένα θέ-
ματα και επισημαίνοντας την ανάγκη για τη λήψη 
άμεσων αναπτυξιακών μέτρων. 
Το κλιμάκιο της Νομαρχιακής του ΠΑΣΟΚ αποτε-
λούνταν από το γραμματέα της Χρήστο Παπαστερ-
γίου και από τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου 
και της Επιτροπής για τη βιώσιμη ανάπτυξη της 
Νομαρχιακής Λάζαρο Αγγέλου, Κώστα Νικολάου 
και Θέμη Τζίμα. Από την Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΚΜ, εκτός 
από τον πρόεδρο, στη συνάντηση παραβρέθηκαν 
ο γενικός γραμματέας  Πάρης Μπίλλιας και τα 
μέλη: Παρθένα Ανδρεάδου, Άννα Μίχου, Σωτή-
ρης Πρέντζας και Σωκράτης Φάμελλος. n

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ 
ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ 
ΘΕΜΑΤΑ
  

Συμβουλές και πληροφορίες για φορολογικά θέ-
ματα θα μπορούν να ζητούν από τον αρμόδιο φο-
ροτεχνικό-συνεργάτη του ΤΕΕ/ΤΚΜ τα μέλη του 
επιμελητηρίου μέχρι τις 16 Δεκεμβρίου. Η διαδι-
κασία ενημέρωσης, που «τρέχει» ανά δεκαπεν-
θήμερο, έχει ξεκινήσει από τις 25 Φεβρουαρίου.
Στο διάστημα μέχρι την 1η Ιουλίου, οι ενδιαφερό-
μενοι μηχανικοί θα μπορούν να εξυπηρετηθούν 
κατά τις εξής ημερομηνίες: 8/4/2010, 22/4/2010, 
6/5/2010, 20/5/2010, 3/6/2010, 17/6/2010, 
1/7/2010. Η εξυπηρέτηση των συναδέλφων θα 
γίνεται από τις 12.00 μ. – 14.30 μ.μ., στον 1ο όρο-
φο του ΤΕΕ/ΤΚΜ (γραφείο ΓΟΚ). n
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«ΣΦΟΔΡΟΤΑΤΗ ΑΝΤΙΘΕΣΗ» 
ΣΤΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ MASTER
Ανακοίνωση Συνόδου Πρυτάνεων, ΤΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ

Τη σφοδρότατη αντίθεση των Ελλήνων μηχανικών 
και γεωτεχνικών και της ακαδημαϊκής τους κοι-
νότητας, στην «τελείως άδικη και αναιτιολόγητη 
θέση του υπουργείου Παιδείας» για τα Master, 
εκφράζει με ανακοίνωσή της η 13η Σύνοδος Πρυ-
τάνεων Πολυτεχνείων και Κοσμητόρων  Πολυτε-
χνικών Σχολών Ελλάδας, ΤΕΕ, Πρυτανείας Γεω-
πονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και ΓΕΩΤΕΕ. 
Σύμφωνα με τη Σύνοδο, η οποία συνήλθε στις 10 
Μαρτίου, το υπουργείο δείχνει να αγνοεί την αυτο-
διοίκηση των Πανεπιστημίων και το δημόσιο συμ-
φέρον ασκώντας πολιτική χωρίς το διάλογο που 
έχει ζητηθεί από τον προηγούμενο Νοέμβριο. Δεί-
χνει επιπλέον να εντάσσεται στο συνολικό πλαίσιο 
απορρύθμισης των αντίστοιχων επαγγελμάτων με  
πολλαπλές ασφαλιστικές, φορολογικές, μισθολο-
γικές και εργασιακές επιπτώσεις.
Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκε, άλλωστε, η 
στάση εργασίας της 19ης Μαρτίου των μηχανικών, 
γεωτεχνικών και ακαδημαϊκών του κλάδου. Το 
πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης ακολουθεί:
«Η 13η Σύνοδος των Πρυτάνεων των Πολυτεχνεί-
ων και των Κοσμητόρων των Πολυτεχνικών Σχο-
λών Ελλάδας,  του Προέδρου και  εκπροσώπων 
του ΤΕΕ, της Πρυτανείας του Γεωπονικού Πανεπι-
στημίου Αθηνών και του ΓΕΩΤΕΕ συνήλθε σήμερα 
στις 10.3.2010 στο Ε.Μ.Π. με αφορμή το έγγραφο 
του Υπουργείο Παιδείας με αριθμ.πρωτ.17412/
Β7/16.2.2010 με το οποίο η πολιτική ηγεσία ανα-
κοινώνει ότι “…δεν αντιμετωπίζει προς το παρόν 
νομοθετική ρύθμιση που αφορά στο θέμα της 
ισοτιμίας των διπλωμάτων πενταετούς διάρκειας 
που χορηγούνται από τις πολυτεχνικές σχολές με 
μεταπτυχιακά διπλώματα…”.
Μετά από συζήτηση κατέληξε ομόφωνα στα εξής:
Προασπιζόμαστε τα διπλώματα των ενιαίων και 
αδιάσπαστων 5ετών σπουδών των Μηχανικών και 

Γεωτεχνικών, ως προϋπόθεση για την άσκηση του 
επαγγέλματος στην υψηλότερη βαθμίδα τεχνικής 
ευθύνης, για τη διασφάλιση του δημοσίου συμφέ-
ροντος. Όλα τα Πολυτεχνεία και οι Πολυτεχνικές 
Σχολές της χώρας και το Γεωπονικό Πανεπιστή-
μιο Αθηνών αναγνωρίζουν ήδη τα διπλώματα 
αυτά ως ακαδημαϊκώς ισοδύναμα με το Ευρωπα-
ϊκό Master. Άλλωστε και βάσει των προδιαγρα-
φών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαπίστευσης 
των Προγραμμάτων Σπουδών των Μηχανικών, 
τα διπλώματα αυτά αντιστοιχούν στο Ευρωπαϊκό 
Master. 
Η Σύνοδος έχει προτείνει και διεκδικήσει από την 
Πολιτεία την κατάταξη των Μηχανικών και των 
Γεωτεχνικών πενταετούς διάρκειας σπουδών στο 
7ο επίπεδο στο Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων και με 
παράλληλη διασφάλιση της διαβάθμισης τεχνι-
κής ευθύνης με τα πτυχία των ΤΕΙ στο 5ο και τα 
Πανεπιστημιακά Διπλώματα 4ετών σπουδών στο 
6ο επίπεδο.
Διατυπώνει τη σφοδρότατη αντίθεση όλου του 
κόσμου των Μηχανικών, των Γεωτεχνικών και της 
Ακαδημαϊκής τους κοινότητας στην τελείως άδικη 
και αναιτιολόγητη θέση του Υπουργείου Παιδείας, 
Δ.Β.Μ.Θ., όπως διατυπώνεται στο παραπάνω έγ-
γραφο, απέναντι στο πάγιο αίτημα της αναγνώρι-
σης της ισοτιμίας των διπλωμάτων ως Master. Το 
Υπουργείο δείχνει να αγνοεί την αυτοδιοίκηση των 
Πανεπιστημίων και το δημόσιο συμφέρον ασκώ-
ντας πολιτική χωρίς το διάλογο που έχει ζητηθεί 
από τον προηγούμενο Νοέμβριο. Δείχνει επιπλέ-
ον να εντάσσεται στο συνολικό πλαίσιο απορρύθ-
μισης των αντίστοιχων επαγγελμάτων με  πολλα-
πλές ασφαλιστικές, φορολογικές, μισθολογικές 
και εργασιακές επιπτώσεις». n

ΤΟ ΝΕΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΤτΕ 
ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
 Παρουσίαση λευκώματος

Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και η αυξημένη αρ-
χιτεκτονική και πολιτιστική αξία του νέου κτηρί-
ου της Τράπεζας της Ελλάδος στη Θεσσαλονίκη, 
αναδείχτηκαν την Τρίτη 23 Φεβρουαρίου 2010, 
στο Βιβλιοπωλείο «Ιανός», στο πλαίσιο της πα-
ρουσίασης σχετικού λευκώματος των εκδόσεων 
«Ιανός». Την εκδήλωση διοργάνωσε ο Ιανός, σε 
συνεργασία με την Τράπεζα της Ελλάδος και το 
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας/Τμήμα Κεντρικής 
Μακεδονίας. 
Στην παρουσίαση μίλησαν η υποδιοικητής της 
Τραπέζης της Ελλάδος, καθηγήτρια Ελένη Δεν-
δρινού Λουρή,  ο αρχιτέκτονας Πρόδρομος Νικη-
φορίδης και ο καθηγητής αρχιτεκτονικής Πανε-
πιστημίου Θεσσαλίας, Λόης Παπαδόπουλος, ενώ 
συντόνισε ο δημοσιογράφος Γεώργιος Τούλας. 
Απευθύνοντας χαιρετισμό στην εκδήλωση, η αρ-
χιτέκτων Δώρα Μάνου, μέλος της διοικούσας επι-
τροπής του ΤΕΕ/ΤΚΜ τόνισε: «Με βάση τον προ-
γραμματισμό δράσεων της Διοικούσας Επιτροπής 
και της Μόνιμης Επιτροπής Αρχιτεκτονικών Θε-
μάτων του ΤΕΕ/ΤΚΜ, η προβολή της αρχιτεκτο-
νικής δημιουργίας κι η θεσμοθέτηση δράσεων 
διαχρονικού χαραχτήρα, είναι σε προτεραιότητα.
Συγκεκριμένα στη θεματική περιοχή ‘’Τύπος- Εκ-
δόσεις – Αρχιτεκτονική’’ προβλέπονται εξειδικευ-
μένες δράσεις και επιδίωξη μας είναι η ανάπτυξη  
συνεργασίας με εκδοτικούς οίκους, δημιουργούς 
και Φορείς, για θεματικά αφιερώματα που άπτο-
νται των εκδηλώσεων του ΤΕΕ/ΤΚΜ, όπως η 
έντυπη παρουσίαση του έργου σημαντικών αρχι-
τεκτόνων που συνέβαλλαν στο αρχιτεκτονικό το-
πίο της πόλης-μικρά θεματικά αφιερώματα που 
μπορεί να περιλαμβάνουν συνεντεύξεις ή/και 
παρουσιάσεις της σκέψης των αρχιτεκτόνων για 
την αρχιτεκτονική και την πόλη ή/και παρουσία-
ση του υλοποιημένου έργου τους στη Θεσσαλο-
νίκη. Σε υλοποίηση των παραπάνω στοχεύσεων, 
το ΤΕΕ/ΤΚΜ και η Μ.Ε. Αρχιτεκτονικών Θεμάτων 
που είναι επιφορτισμένη για την προετοιμασία και 
οργάνωση κοινών εκδηλώσεων, συμμετέχει στην 
παρουσίαση του λευκώματος του νέου κτιρίου 
της Τράπεζας της Ελλάδος και ευελπιστούμε στη 
διεύρυνση της συνεργασίας μας με σημείο ανα-
φοράς το προγραμματικό πλαίσιο που αναφέραμε 
παραπάνω» .

Τα κτήρια της Τράπεζας της Ελλάδος, σε μια εξε-
λικτική πορεία 80 και πλέον ετών, αποτελούν χα-
ρακτηριστικά δείγματα αρχιτεκτονικής δημοσίων 
κτηρίων της εποχής που κατασκευάστηκαν. Από 
τον καιρό της ίδρυσής της, το 1927 και μέχρι σήμε-
ρα, η Τράπεζα της Ελλάδος, ως νομικό πρόσωπο 
με δημόσια αποστολή, στεγάζεται σε κτήρια εμ-
βληματικά, που κατέχουν ιδιαίτερες θέσεις στους 
ιστούς των πόλεων και αναδύονται ως τοπόσημα.  
Τα δύο κτήρια της Τράπεζας της Ελλάδος στη 
Θεσσαλονίκη εμπεριέχονται σε αυτήν τη δια-
δρομή, σηματοδοτώντας χρονικά τα έως σήμερα 

δύο άκρα της. Το ένα κτήριο είναι το πρώτο που 
απέκτησε η Τράπεζα μετά την ίδρυσή της, ενώ το 
άλλο είναι το πιο πρόσφατο της οικοδομικής της 
δραστηριότητας. 
Με την έκδοση του λευκώματος, η Τράπεζα 
της Ελλάδος θέλησε να αναδείξει τα σημα-
ντικά χαρακτηριστικά ενός έργου αιχμής, το 
σχεδιασμό του οποίου αντιμετώπισε ως μια 
σημαντική τεχνολογική, οργανωτική, αρχιτε-
κτονική αλλά και περιβαλλοντική πρόκληση.  
Σήμερα, με την ολοκλήρωση του Κέντρου Επε-
ξεργασίας και Διακίνησης Χρηματικού στην περι-
οχή Πυλαία της Θεσσαλονίκης, παραδίδεται στην 
πόλη ένα κτηριακό συγκρότημα που ξεχωρίζει για 
την υψηλή αρχιτεκτονική του ποιότητα, σχεδια-
σμένο από τους αρχιτέκτονες Πρόδρομο Νικηφο-
ρίδη και Μπερνάρ Κουόμο. 
Το νέο κτήριο (του Κέντρου Επεξεργασίας και Δια-

κίνησης Χρηματικού) διαθέτει -μεταξύ άλλων- το 
μεγαλύτερο σε έκταση πράσινο δώμα στην Ελλά-
δα, έκτασης 2,5 στρεμμάτων και εκτατικού τύπου, 
με περίπου 80 είδη ελληνικών φυτών, ύψους έως 
30 εκατοστών, ώστε να μην εμποδίζουν την επιτή-
ρηση των χώρων. 
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του το κάνουν κυριολε-
κτικά φρούριο. Πρόκειται για κτήριο υψίστης ασφα-
λείας. Κατασκευαστικά, το κάνουν τόσο ασφαλές οι 
πολύ υψηλές προδιαγραφές του οπλισμένου σκυ-
ροδέματος και ο ειδικός σιδερένιος εξοπλισμός. 
Το κτιριακό «σύμπλεγμα» έχει συνολικό εμβαδόν 
6.500 τ.μ, και στεγάζει –μεταξύ άλλων- διοικη-
τικές υπηρεσίες, ιατρεία, βοηθητικούς χώρους, 
αίθουσα ελέγχου για τα ιδιαίτερα εξελιγμένα συ-
στήματα ασφαλείας και χώρους καταμέτρησης 
και επεξεργασίας χρημάτων και των χρηματαπο-
στολών. n
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ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ

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

ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
της Αθηνάς Τάχα –διακε-
κριμένης καλλιτέχνιδος 
στην Αμερική- με τίτλο 
«Αθηνά Τάχα. Από το Δη-
μόσιο στο Ιδιωτικό», 16 
Ιανουαρίου - 11 Απριλίου 
2010, ΚΣΤΘ (Αποθήκη Β1, 
Λιμάνι), Θεσσαλονίκη.

ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ, 
με τίτλο «Έλληνες ζωγρά-
φοι, από τη συλλογή της 
Εθνικής Τράπεζας», 23 
Φεβρουαρίου – 9 Μαΐου 
2010, Εθνική Τράπεζα και 
Κίνηση των Πέντε Μου-
σείων (5Μ), Μακεδονικό 
Μουσείο Σύγχρονης Τέ-
χνης (ΔΕΘ), Θεσσαλονίκη.
 

ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ, 
του Στίβεν Αντωνάκου, με 
τίτλο «Concrete color», 
με έργα από την περίοδο 
του Βερολίνου, 20 Φε-
βρουαρίου - 3 Απριλίου 
2010, γκαλερί Καλφαγιάν 
(Πρ. Κορομηλά 43), Θεσ-
σαλονίκη.
 

ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ, 
του Αλέξη Αυλάμη, με 
τίτλο «Φαντασμαγορία», 
12 Μαρτίου - 10 Απριλίου 
2010, γκαλερί Ζήνα Αθα-
νασιάδη (Π.Π. Γερμανού 
5), Θεσσαλονίκη.
 

ΕΚΘΕΣΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ 
ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ, 16 Μαρ-
τίου – 22 Απριλίου 2010, 
Κέντρο Ιστορίας Θεσσα-
λονίκης (μέγαρο Μπίλλη), 
Θεσσαλονίκη.
 

ΕΚΘΕΣΗ με τίτλο «Ιστο-
ρίες για τα Ανθρώπινα Δι-
καιώματα» (22 τρίλεπτες 
ταινίες μικρού μήκους, 
εμπνευσμένες από τις 6 
θεματικές της Παγκό-
σμιας Διακήρυξης: πολι-
τισμός, ανάπτυξη, αξιο-
πρέπεια και δικαιοσύνη, 
περιβάλλον, φύλο και 

συμμετοχή), 11 Δεκεμβρί-
ου 2009  - 30 Μαΐου 2010, 
Αρχαιολογικό Μουσείο, 
Θεσσαλονίκη.
 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
ΚΟΜΙΞ με τίτλο: «50 χρό-
νια Αστερίξ. Ο Γαλάτης 
ήρωας στο Αρχαιολογικό 
Μουσείο Θεσσαλονίκης», 
Μάρτιος – Μάιος 2010, 
Αρχαιολογικό Μουσείο 
Θεσσαλονίκης σε συνερ-
γασία με το Γαλλικό Ινστι-
τούτο Θεσσαλονίκης και 
τις εκδόσεις «ΜΑΜΟΥΘ 
Comix» με αφορμή τα 
50 χρόνια κυκλοφορίας 
του “Αστερίξ”, (παράλ-
ληλες εκδηλώσεις θα 
συνοδέψουν την έκθεση), 
Αρχαιολογικό Μουσείο, 
Θεσσαλονίκη.
 

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

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ 
«Ο Σιμιγδαλένιος» του 

ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙ-
ΑΣ, με τίτλο «Eyes of the 
world, Με το βλέμμα στον 
κόσμο», 22 Μαρτίου – 31 
Μαΐου 2010, Αμερικανικό 
Κολλέγιο, Θεσσαλονίκη.

ΕΚΘΕΣΗ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ, του Μανόλη Γιανναδάκη, 
με τίτλο «Ex-plate, εκ της μήτρας», 11 - 30 Απριλίου 
2010, γκαλερί Artis Causa (Μητροπόλεως 97), Θεσ-
σαλονίκη.

ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ των Μ. 
Αμάραντου, Ο. Βερυκάκη, Α. Για-
γιάννου, Τ. Δημητρακοπούλου, Ε. 
Κανά, Β. Καρακατσάνη, Ε. Καφί-
δα,  Τ. Μπατινάκη,  Α. Νικολά-
ου, Κ. Παππά, με τίτλο «SPRING 
LIGHT», 15 Μαρτίου – 10 Απριλίου 
2010, Αίθουσα Τέχνης ATRION 
(Τσιμισκή 94), Θεσσαλονίκη.

ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙ-
ΚΗΣ, της Ειρήνης 
Καραγιαννοπούλου, με 
τίτλο «Immaterial XV», 
11 Μαρτίου - 10 Απριλί-
ου 2010, γκαλερί Λόλα 
Νικολάου (Ν. Εγνατία 
224), Θεσσαλονίκη.

ΕΚΘΕΣΗ ΚΟΣΤΟΥΜΙΩΝ 
με τίτλο «Αρχαίο Δράμα 
& Όπερα», 26 Φεβρου-
αρίου – 2 Μαΐου 2010, 
Τελλόγλειο Ίδρυμα 
Τεχνών (Αγ. Δημητρίου 
159Α), Θεσσαλονίκη.

ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙ-
ΚΗΣ, του Αλέξη Αυλά-
μη, με τίτλο «Φαντα-
σμαγορία», 12 Μαρτίου 
- 10 Απριλίου 2010, 
γκαλερί Ζήνα Αθανασι-
άδη (Π.Π. Γερμανού 5), 
Θεσσαλονίκη.

ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ, με τίτλο «Η ελληνική τοπιο-
γραφία», από τη συλλογή της Εθνικής Τράπεζας, 26 
Φεβρουαρίου – 2  Μαΐου 2010, Τελλόγλειο Ίδρυμα 
Τεχνών (Αγ. Δημητρίου 159Α), Θεσσαλονίκη.

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΧΟΡΟΥ «Fakebook: 
basically human» της Ομάδας χορού Κιναίσθηση, 
με θέμα «Διαδικτυακές σχέσεις και επαφές…Τρεις 
άντρες και τρεις γυναίκες ανακαλύπτουν νέες ταυτό-
τητες και κώδικες επικοινωνίας», 17-18 Απριλίου, 
Θέατρο Άνετον  (Παρασκευοπούλου 42- Φάληρο), 
Θεσσαλονίκη.

Αλέξανδρου Αδαμόπου-
λου, από την Παιδική 
Σκηνή του ΚΘΒΕ, 3 Νοεμ-
βρίου 2009 – 25 Απριλίου 
2010, Βασιλικό Θέατρο, 
Θεσσαλονίκη.
 

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ 
«Αποστολή στον πλανήτη 
γη» του Σάκη Σερέφα, από 
την Πειραματική Σκηνή 
του ΚΘΒΕ, 12 Φεβρουα-
ρίου -  25 Απριλίου 2010, 
μικρό θέατρο Μονής Λα-
ζαριστών, Θεσσαλονίκη.
 

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑ-
ΣΗ «Με τα παιδιά της 
πιάτσας» του Γιώργου 
Σκαμπαρδώνη, από τη Λα-
ϊκή Σκηνή του ΚΘΒΕ, 19 
Φεβρουαρίου -  16 Μαΐου 
2010, Σκηνή “Σωκράτης 
Καραντινός” της Μονής 
Λαζαριστών, Θεσσαλο-
νίκη.
 

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.
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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

6o ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
& ΕΚΘΕΣΗ για τη Νοτιοα-
νατολική Ευρώπη με θέμα 
“Ενέργεια & Ανανεώσιμες 
Πηγές Ενέργειας”, 14-16 
Απριλίου 2010, με την 
υποστήριξη της Ευρωπα-
ϊκή Ένωσης Φωτοβολτα-
ϊκής Βιομηχανίας και των 
Bayern Innovativ, του Ευ-
ρωπαϊκού Συμβουλίου Γε-
ωθερμικής Ενέργειας, της 
COGEN Ευρώπης, της Ευ-
ρωπαϊκής Ομοσπονδίας 

Ηλιακής Θερμικής Βιομη-
χανίας, της Ευρωπαϊκής 
Ομοσπονδίας Ανανεώσι-
μων Πηγών Ενέργειας, του 
Αμερικανικού Συμβουλίου 
σχετικά με τις ανανεώ-
σιμες πηγές ενέργειας, 
και της Ιταλικής Ένωσης 
Παραγωγών Ενέργειας, 
Σόφια, Βουλγαρία.
 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ με θέμα «Η 
εκπαιδευτική μεταρ-
ρύθμιση στην ανώτατη 
εκπαίδευση στη Γερμανία 
- Συγκρίσεις με την κα-
τάσταση στην Ελλάδα», 

23 Απριλίου 2010, Τμήμα 
Πολιτικών Μηχανικών 
του ΑΠΘ, Αμφιθέατρο 
Τοπογράφων ΠΣ του ΑΠΘ, 
Θεσσαλονίκη 
 

ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙ-
ΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ με θέμα 
«Πόλεις και Περιφέρειες 
στην Ελλάδα και τη Με-
σόγειο στον 21ο αιώνα», 
2 – 4 Ιουλίου 2010, Τμήμα 
Μηχανικών Χωροταξίας, 
Πολεοδομίας και Περι-
φερειακής Ανάπτυξης 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 
και Ίδρυμα Κεφαλονιάς 
και Ιθάκης, Αργοστόλι Κε-
φαλονιάς.

ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ με τίτλο 
«Τα Παναθήναια της Παγκόσμιας 
Γλυπτικής: Η ιστορία μιας έκθε-
σης», που πραγματοποιήθηκε 
στην Αθήνα το 1965, 26 Φεβρουα-
ρίου – 2  Μαΐου 2010, Τελλόγλειο 
Ίδρυμα Τεχνών (Αγ. Δημητρίου 
159Α), Θεσσαλονίκη.

ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ, της Χριστίνας 
Παπούλια-Μπάρλου, με τίτλο «Κοκκό-
ρια», 18 Μαρτίου - 10 Απριλίου 2010, 
γκαλερί ΖΜ (Πρ. Κορομηλά 1), Θεσσα-
λονίκη.

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ 
ERNST ZILLER «Ερνέστος 
Τσίλερ (1837 – 1923)», 450 
σχέδια και υδατογραφίες, 20 
Μαρτίου – Αύγουστος 2010, 
αφιερωμένη στο Μαρίνο 
Καλλιγά, Εθνική Πινακοθήκη, 
Αθήνα.

ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΡΤΡΑΙΤΩΝ από τη συλλογή 
της Εθνικής Τράπεζας, με τις υπογραφές 
μεγάλων Ελλήνων ζωγράφων του 19ου 
και του 20ού αιώνα, με τίτλο «Η απεικό-
νιση του προσώπου», 22 Φεβρουαρίου 
- 9 Μαΐου 2010, Πολιτιστικό Κέντρο Θεσ-
σαλονίκης του ΜΙΕΤ, Θεσσαλονίκη.

ΕΚΘΕΣΗ με τίτλο «Το Δόκανο των Δικαστών (SADOK 
SUDEI)», με έργα των πρώτων χρόνων της Ρωσικής 
Πρωτοπορίας (1900-1915) από τη Συλλογή Κωστάκη 
του ΚΜΣΤ, 19 Φεβρουαρίου – τέλη Μαΐου 2010, Κρα-
τικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Μονή Λαζαριστών, 
Θεσσαλονίκη.

ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ, της Κυριακής, με τίτλο 
«Περιμένοντας τον Δημοφώντα», 13 Μαρτίου - 10 
Απριλίου 2010, αίθουσα τέχνης ΧΡΥΣΑ (Π. Ανδρού-
τσου 2), Κατερίνη.

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ «Η Απόδραση» της Ομά-
δας «Άλογοι», 1 Μαρτίου μέχρι και τον Μάιο, Kινη-
ματοθέατρο Αριστοτέλειο, Θεσσαλονίκη.

ΕΚΘΕΣΗ του έργου του El Greco «Η στέψη της Πα-
ναγίας», 10 Μαρτίου – 30 Μαΐου 2010, Τελλόγλειο 
Ίδρυμα Τεχνών (Αγ. Δημητρίου 159Α), Θεσσαλονίκη.

ΕΚΘΕΣΗ του Παντελή Ξη-
ροχειμώνα, με τίτλο «16 
Devotional Stories», διε-
ρευνά εικαστικά τη σχέση 
του νεαρού ευρώ με τα 
ισχυρότερα νομίσματα 
8 Μαρτίου - 6 Απριλίου 
2010, γκαλερί «Ρωμανού 
7», Θεσσαλονίκη.

ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙ-
ΚΗΣ, του Φώτη Ζογλο-
πίτη, μέχρι 14 Απριλίου 
2010, γκαλερί Ειρμός 
(Καρόλου Ντιλ 1), Θεσ-
σαλονίκη.

ΕΚΘΕΣΗ ΖΩ-
ΓΡΑΦΙΚΗΣ, του 
γερμανού καλλιτέ-
χνη Wolf Hamm, 
μέχρι 18 Απριλίου 
2010, γκαλε-
ρί Donopoulos 
International Fine 
Arts (πολυχώρος 
«Μύλου»), Θεσσα-
λονίκη.
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ
ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Ομάδα εργασίας ΤΕΕ/ΤΚΜ  

«Στο Ν.Θεσσαλονίκης 
συνεχίζουν να υπάρχουν 

περιοχές με σοβα-
ρά προβλήματα και 
επικείμενο κίνδυνο 

πλημμυρών, και 
χρήζουν επεμβάσεων 
άμεσης προτεραιότη-

τας». 

«Θα πρέπει να υπάρξουν 
μέτρα που θα βοηθή-
σουν στην υλοποίηση 

του  Master Plan, όπως 
χρηματοδότηση των 

μελετών και έργων και 
έγκαιρη έγκριση πιστώ-

σεων»

Σημαντικές καθυστερήσεις σε επίπεδο ανάθεσης 
μελετών και υλοποίησης αντιπλημμυρικών έργων, 
διαπιστώνονται στο πολεοδομικό συγκρότημα 
Θεσσαλονίκης, είτε λόγω έλλειψης ώριμων μελε-
τών είτε λόγω μη χρηματοδότησης των απαιτού-
μενων παρεμβάσεων. Παράλληλα, εξακολουθούν 
να υπάρχουν περιοχές με σοβαρά προβλήματα 
και επικείμενο κίνδυνο πλημμυρών, που χρήζουν 
επεμβάσεων άμεσης προτεραιότητας.
Στις διαπιστώσεις αυτές κατέληξε ομάδα εργα-
σίας (ΟΕ) του ΤΕΕ/ΤΚΜ, με αντικείμενο την επι-
καιροποίηση παλαιότερης ΟΕ για τη διερεύνηση 
του θέματος της αντιπλημμυρικής προστασίας.
Για τη βελτίωση της κατάστασης, η ΟΕ επισημαί-
νει –μεταξύ άλλων- ότι θα πρέπει να ληφθούν 
μέτρα, που θα βοηθήσουν στην υλοποίηση του 
Γενικού Ρυθμιστικού Σχεδίου Αντιπλημμυρι-
κής Προστασίας και Αποχέτευσης Ομβρίων 
Ν.Θεσσαλονίκης (master plan).
Την ομάδα αποτέλεσαν οι Λένα Διαμαντή (ΑΤΜ, 
μέλος Μόνιμης Επιτροπής Έργων Υποδομής 
ΤΕΕ/ΤΚΜ), Κατερίνα Πεχλιβάνου (ΠΜ, μέλος 
Μόνιμης Επιτροπής Έργων Υποδομής ΤΕΕ/ΤΚΜ) 
και Σωτήρης Πρέντζας (ΑΤΜ, μέλος Διοικούσας 
Επιτροπής ΤΕΕ/ΤΚΜ). 
Η ομάδα κατέγραψε επίσης τη μέχρι σήμερα πρό-
οδο και πορεία αντιπλημμυρικών παρεμβάσεων. 
Το ιστορικό και η σύνοψη των παρατηρήσεων και 
προτάσεων της ΟΕ ακολουθούν:
Το ΤΕΕ -Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας συγκρό-
τησε το 2003 Ομάδα Εργασίας για τη διερεύνη-
ση του θέματος της αντιπλημμυρικής προστα-
σίας του Πολεοδομικού συγκροτήματος της 
Θεσσαλονίκης. Αναγνωρίστηκαν, καταγράφηκαν 
τα προβλήματα και αξιολογήθηκε η προτεραιό-
τητα επίλυσής τους με κριτήριο την επικινδυνό-
τητά τους και προτάθηκαν λύσεις. Σε συνέχεια 
αυτής της ΟΕ συγκροτήθηκε φέτος νέα ΟΕ προ-
κειμένου να επικαιροποιηθούν τα αποτελέσματα 
της αρχικής ΟΕ. Με το Ν.2937/2672001 (ΦΕΚ 
169Α) η αντιπλημμυρική προστασία της Θεσσα-
λονίκης για την περιοχή που επεκτείνεται από 
τον Αξιό ποταμό, μέχρι και τις Τουριστικές Πε-
ριοχές ανήκουν στην Ε.Υ.Α.Θ. ΠΑΓΙΩΝ. Με το 
Π.Δ. 203/882002 (ΦΕΚ 182Α) τροποποιητικό του 
Π.Δ. 132/1983 (ΦΕΚ 59Α) μεταβιβάστηκαν στην 
Ε.Υ.Δ.Ε και τα έργα αντιπλημμυρικής προστασί-
ας της εκάστοτε περιοχής δραστηριότητας της 

Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. Η Ε.Υ.Δ.Ε. Θεσσαλονίκης παρέλαβε 
από την Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. το Μάρτιο του 2003 όσες 
μελέτες αντιπλημμυρικών έργων ήταν έτοιμες ή 
βρίσκονταν σε διακριτό στάδιο υλοποίησης. Προ-
κειμένου οι προμελέτες αυτές να γίνουν οριστικές 
μελέτες και η να επικαιροποιηθούν, εκπονήθηκε 
το «Γενικό Ρυθμιστικό Σχέδιο αντιπλημμυρικής 
προστασίας και αποχέτευσης ομβρίων Ν. Θεσ-
σαλονίκης (Master Plan)», που περιλαμβάνει την 
καταγραφή και αξιολόγηση μελετών και έργων 
και τον προγραμματισμό και καθορισμό προτεραι-
οτήτων για το σχεδιασμό και την εκτέλεση νέων 
έργων. Σύμφωνα με τις προτεραιότητες αυτές, η 
Ε.Υ.Δ.Ε. προχώρησε στον προγραμματισμό έργων 
και μελετών αντιπλημμυρικής προστασίας, υπό 
την προϋπόθεση πάντοτε της χρηματοδότησης των 
επί μέρους δραστηριοτήτων. Εκτός από τα έργα του 
Master Plan, η Ε.Υ.Δ.Ε. προχώρησε από κοινού με 
την Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. στη σύνταξη ειδικής σύμβασης 
για τη διαχείριση του συστήματος ομβρίων στην 
περιοχή του πολεοδομικού συγκροτήματος Μείζο-
νος Θεσσαλονίκης.

n Προτάσεις Master Plan 
Στο Master Plan έγινε αξιολόγηση των υφι-
στάμενων μελετών και των προβλημάτων αντι-
πλημμυρικής προστασίας του ευρύτερου πολεο-
δομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης, ώστε 
να προκύψουν τα έργα προς κατασκευή και οι 
μελέτες που απαιτούνται να συνταχθούν. 

n Πορεία υλοποίησης μελετών και έργων 
Παρακάτω παρουσιάζεται η εξέλιξη των έργων 
άμεσης προτεραιότητας, και στην παράγραφο Β 
τα έργα που κρίθηκαν αναγκαία για εκπόνηση σε 
δεύτερη φάση, όπως αυτά είχαν αξιολογηθεί από 
το ΤΕΕ το 2003.
• Διευθέτηση ρέματος Πολίχνης: Εκπονήθηκαν 
2 μελέτες: α) Το έργο που αφορά την πρώτη πε-
ραιώθηκε εμπρόθεσμα στις 2.3.09. και β) το έργο 
που αφοαρά τη δεύτερη έχει πιστοποιημένες ερ-
γασίες που ανέρχονται σε 1.205.000,00 €. 
• Διευθέτηση Δενδροπόταμου και κλάδων του 
Αφορά τους παρακάτω κλάδους
α) Χείμαρροι περιοχής Ωραιοκάστρου 
Έχουν  ολοκληρωθεί  από την ΕΥΔΕ τα  Τεύχη Δημο- 
πράτησης και ο Φάκελος του Έργου προϋπο-
λογισμού 668.042,32 €. 
β) Χείμαρρος Αγίου Παντελεήμονα 
Προς το παρόν γίνεται καθαρισμός στο εν λόγω 
τμήμα του ρέματος. Χείμαρρος Πεύκων 
Έχουν ολοκληρώθεί από την ΕΥΔΕ τα Τεύ-
χη Δημοπράτησης και ο Φάκελος του Έργου 
προϋπολογισμού 459.670,20 €. 
δ) Χείμαρρος Ξηροποτάμου Φιλύρου 
Το ΤΕΕ είχε προτείνει τη συνέχιση της ανωτέρω 
μελέτης και έργου και για τον κλάδο Φιλύρου του 
χειμάρρου Ξηροπόταμου.
ε-στ) Χείμαρρος Μύλου και Φιλύρου 
Προτάθηκε από την ομάδα εργασίας του ΤΕΕ το 
2003 η κατασκευή 2 λιμνοδεξαμενών σε υπάρχου-
σες εκτάσεις. Εκτός από καθαρισμό και συντήρη-
ση του τελευταίου δεν υπάρχει κάποια μελέτη. 
• Γέφυρα οδού Λαγκαδά και Δενδροπόταμου: 
Προβλέπονταν κατασκευή γέφυρας επί της οδού 
Λαγκαδά και Δενδροπόταμου. Το έργο περαιώθη-
κε εμπρόθεσμα από τη Δ.Ε.Κ.Ε. το 2004. 

• Διαμόρφωση ρεμάτων Διαβατών και κλάδων: 
Το 2003 υπήρχε μελέτη που είχε συνταχθεί από 
την Ε.Υ.Α.Θ.. Επίσης υπήρχε εγκεκριμένη οριστι-
κή μελέτη τμήματος της ανωτέρω προμελέτης. 
Σήμερα ετοιμάζονται τα Τεύχη Δημοπράτησης και 
ο Φάκελος του Έργου 
• Αντιπλημμυρική προστασία Ελαιορέματος: Το 
έργο συγχρηματοδοτείται από το 2ο Ταμείο Συνοχής. 
Περαιώθηκε εμπρόθεσμα στις 30.10.2009 με ολο-
κλήρωση του συμβατικού τεχνικού αντικειμένου. 
• Χείμαρρος Λύτρα 
  Στο χείμαρρο Λύτρα γίνεται καθαρισμός και συ-
ντήρησή του. 
• Χείμαρρος Κωνσταντινίδη 
Γίνεται μόνο καθαρισμός και συντήρησή του. 
Απαιτείται να μελετηθούν και να διευθετηθούν 
τα τμήματα: α) Τμήμα από Θ. Χαρίση έως γέφυρα 
οδού Παπάφη. β) Τμήμα ρέματος Ορτανσίας και γ) 
Τμήμα κλάδου όπισθεν Λοφίσκου Τούμπας 
• Χείμαρρος Κυβερνείου: Είναι έτοιμο προς 
δημοπράτηση το έργο προϋπολογισμού 7.500.000 €. 
• Αντιπλημμυρική προστασία του Δήμου Θέρμης 
και περιοχής Αεροδρομίου:
Αφορά την περιοχή Δήμου Θέρμης μετά της περι-
οχής του αεροδρομίου ‘Μακεδονία’ Τα αντιπλημ-
μυρικά έργα που απαιτούνται στην περιοχή, εντο-
πίζονται κυρίως στο χείμαρρο Θέρμης και κλάδων 
αυτού. Σήμερα γίνεται μόνο καθαρισμός. 
• Αντιπλημμυρική προστασία του Δήμου 
Θερμαϊκού: 
α) Εκπονείται η μελέτη. Εκκρεμεί η έγκριση πα-
ράτασης συμβατικής προθεσμίας εκπόνησης της 
μελέτης. 
β) Εκτελούνται 2 έργα: α) Στο πρώτο έγινε η ορι-
στική παραλαβή. β) “για το δεύτερο στις 10.5.09 
εγκρίθηκε η μελέτη εφαρμογής. 

n Έργα δεύτερης φάσης (σύμφωνα με την πρό-
ταση του ΤΕΕ/ΤΚΜ) 
3 Χείμαρροι Μενεμένης και κλάδοι αυτών: 
Xρήζουν διευθέτησης ανάντη των σημερινών 
στομίων. 
3 Χείμαρροι Δ. Διαμερίσματος Σίνδου του 
Δήμου Εχεδώρου: Υπάρχει μελέτη που δεν είχε 
χρηματοδοτηθεί. 
3 Αντιπλημμυρικά Έργα Ευρύτερης Περιο-
χής Λαχαναγοράς Θεσσαλονίκης: Υπάρχουν 
Τεύχη Δημοπράτησης του έργου προϋπολογισμού 
597.109,36 €. 
3 Διερεύνηση λύσεων: Διαμόρφωση ρεμάτων 
περιοχής Πανοράματος Ευκαρπίας. Ετοιμάζονται 
τα Τεύχη Δημοπράτησης 
3 Διευθέτηση ρέματος χειμάρρου Νέστορος 
Τύπα: Προτάθηκε για το τμήμα κατάντη της περι-
φερειακής τάφρου, η ολοκλήρωση της διευθέτη-
σης αυτού από την οδό Κ. Καραμανλή μέχρι την 
οδό Θεσ/νίκης Νέων Νεκροταφείων και η κατα-
σκευή του δικτύου όμβριων υδάτων στην εντός 
σχεδίου περιοχή Ρίγανη του Δ. Πυλαίας. Μέχρι 
σήμερα γίνεται καθαρισμός.
3 Χείμαρρος Εκθέσεως: Απαιτείται η μελέτη 
και κατασκευή αντικατάστασης του τμήματος του 
κλειστού αγωγού από το σημείο εκβολής μέχρι το 
σημείο της διακλάδωσης εντός της Έκθεσης 
3 Χείμαρρος Αναγεννήσεως: Προτάθηκε από 
το ΤΕΕ συνεχής επιτήρηση και καθαρισμός της 
κάτω διάβασης της γέφυρας ΟΣΕ στην οδό Αγίων 
Πάντων άλλα και της οδού σε περιόδους μεγάλων 
βροχοπτώσεων. 

Πηγή: http://3.bp.blogspot.com
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ΣΤΟ +1,5% ΕΤΗΣΙΩΣ Η ΑΥΞΗΣΗ 
ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
 Μέχρι το 2030

Με μέσο ρυθμό 1,5% ετησίως υπολογίζεται ότι θα 
«τρέξει» μέχρι το 2030 η παγκόσμια ζήτηση ενέρ-
γειας, σύμφωνα με τον εκτελεστικό διευθυντή της 
Διεθνούς Υπηρεσίας Ενέργειας (ΙΕΑ), Νομπούο 
Τανάκα. Μιλώντας στη Θεσσαλονίκη, στο διεθνές 
συνέδριο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσε-
ων, ο ίδιος επεσήμανε ότι οι αγορές θα ζητήσουν 
22% περισσότερο πετρέλαιο, 42% αέριο και 53% 
περισσότερο άνθρακα, σε σχέση με σήμερα. 
Πρόσθεσε ότι τα κρατικά αποθέματα των χωρών 
της IEA σε πετρέλαιο μπορούν να τροφοδοτούν 
την αγορά με 4.000.000 βαρέλια ημερησίως για 
περίοδο ενός έτους, σε περίπτωση που κλείσουν 
οι «στρόφιγγες» των εισαγωγών.

n Πρόβλημα τροφοδοσίας για τον αγωγό «Να-
μπούκο»
Στο μεταξύ, αν και ο περίφημος αγωγός του Να-
μπούκο βρίσκεται διαρκώς στην επικαιρότητα ως 
ένα εξαιρετικά φιλόδοξο έργο, φαίνεται ότι αντι-
μετωπίζει πρόβλημα …τροφοδοσίας: όταν ολο-
κληρωθεί, ο «Ναμπούκο» θα χρειάζεται να μετα-
φέρει 30 δισ. κυβικά (bcm) για να είναι οικονομι-
κά αποδοτικός, ενώ οι προβλεπόμενοι διαθέσιμοι 
όγκοι ως το 2020 δεν ξεπερνούν τα 10 bcm.
Την εκτίμηση αυτή διατύπωσε ο CEO της ιταλι-
κής Edison, Ουμπέρτο Κουαντρίνο. «Πρέπει να 
είμαστε ρεαλιστές. Όταν το πολιτικό πρόβλημα 
του Ιράν και τα τεχνικά Ιράκ και Τουρκμενιστάν 
λυθούν και εξασφαλιστεί το απαιτούμενο αέριο, 
μόνο τότε τα πράγματα θα αλλάξουν για τον Να-
μπούκο», υπογράμμισε.
Σήμερα, πρόσθεσε, ως το πλήρες άνοιγμα του λεγό-
μενου «Νότιου Διαδρόμου», η μόνη βιώσιμη λύση για 
την περιοχή της ΝΑΕ είναι ο αγωγός ITGI (σ.σ.Αγωγός 
Διασύνδεσης Τουρκίας-Ελλάδας-Ιταλίας).

n Τα 40 ευρώ/τόνο θα χτυπήσουν μετά το 2013 
τα δικαιώματα CO2
Η Ευρώπη χρειάζεται γενικότερα το αέριο για να 
διαφοροποιήσει το ενεργειακό της «καλάθι», δε-
δομένου ιδίως ότι μετά το 2013 ο λιγνίτης θα γίνει 
οικονομικά ασύμφορος (με το δικαίωμα εκπο-
μπών να «χτυπάει» ακόμη και τα 40 ευρώ), όπως 
τόνισε ο κ. Κουαντρίνο, σύμφωνα με τον οποίο η 
εγχώρια παραγωγή στην ΕΕ θα μειωθεί τουλάχι-
στον κατά 50 bcm έως το 2020.
Η μείωση αυτή είναι κάθε άλλο παρά θετική, δε-
δομένου ότι η ζήτηση για αέριο προβλέπεται να 
αυξηθεί στα 100 bcm στο ίδιο διάστημα. «Παρά 
την κρίση, η ζήτηση αερίου στην Ευρώπη διπλα-
σιάστηκε. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την 
πτώση της παραγωγής, δημιουργεί θέμα με τις 
αυξημένες εισαγωγές», συμπλήρωσε και πρό-
σθεσε ότι η Ρωσία θα παραμείνει ο βασικός προ-
μηθευτής της ΕΕ για τα επόμενα χρόνια, αν και 
πιθανότατα δε θα είναι σε θέση να προσφέρει τις 
ποσότητες που ευαγγελίζεται (+50 bcm), καθώς 
δεν επενδύει σε υποδομές με την απαιτούμενη 
ταχύτητα.
«Το πρόσθετο ρωσικό αέριο εκτιμώ ότι θα είναι 
της τάξης των 25 bcm, συν άλλα 25 bcm από Β. 

Αφρική ως το 2020 και άλλα 35-40 bcm σε υγρο-
ποιημένο φυσικό αέριο. Για να καλύψουμε το σύ-
νολο των απαιτούμενων 100 bcm χρειαζόμαστε 
πρόσθετες πηγές», σημείωσε ο κ. Κουναντρίνο, 
σύμφωνα με τον οποίο το Αζερμπαϊτζάν είναι στην 
παρούσα φάση η μόνη χώρα της περιοχής, που 
είναι έτοιμη να κάνει εξαγωγή στην ΕΕ.

n Διπλάσια ζήτηση για αέριο στην Ελλάδα μετά 
το 2020
Στα του οίκου μας, διπλάσια σε σχέση με το 2009 
εκτιμάται ότι θα είναι από το 2020 η ζήτηση για 
φυσικό αέριο στην Ελλάδα, η οποία θα φτάσει 
τη συγκεκριμένη χρονιά σε περίπου 7 bcm ένα-
ντι 3,5 bcm πέρυσι, όπως σημείωσε ο πρόεδρος 
και διευθύνων σύμβουλος ΔΕΠΑ, Χάρης Σαχίνης. 
Επεσήμανε, πάντως, ότι οι πωλήσεις αερίου μει-
ώθηκαν πέρυσι κατά 15% σε σχέση με το 2008, 
ενώ γνωστοποίησε, τέλος, ότι «υπάρχουν ιδέες 
για δημιουργία σταθμού υγροποιημένου φυσικού 
αερίου στη Β. Ελλάδα».
Στο μεταξύ, σε περίπου 100 εκατ. ευρώ εκτι-
μάται το κόστος, με το οποίο θα επιβαρυνθεί η 
ΔΕΗ, λόγω της επιβολής αυξημένου ΕΦΚ στο 
πετρέλαιο. Πάντως, «η εταιρία εκτιμάται ότι «θα 
μπορέσει μάλλον να το απορροφήσει εσωτερι-
κά», χωρίς να το μετακυλήσει στα τιμολόγια. Την 
εκτίμηση αυτή διατύπωσε ο πρόεδρος και διευ-
θύνων σύμβουλος της ΔΕΗ, Αρθούρος Ζερβός 
(σ.σ. η ΔΕΗ χρησιμοποιεί πετρέλαιο κυρίως για 
ηλεκτροπαραγωγή στα νησιά). n

3 Αντιπλημμυρική προστασία του Δήμου Μί-
κρας: Για την περιοχή αυτή δεν αναφέρεται τίπο-
τα στο master plan. Συνιστάται η επανεξέταση 
της επάρκειας των υπαρχόντων τεχνικών, ο τακτι-
κός καθαρισμός των χειμάρρων και η διευθέτηση 
αυτών κατάντη της επαρχιακής οδού 
   
n Οικονομική πορεία των έργων
Όσον αφορά τις χρηματοδοτήσεις μελετών και 
έργων εντοπίζουμε ότι υπάρχει πρόβλημα στις 
απαιτούμενες πιστώσεις και στη ροή της χρηματο-
δότησης:
Ενώ το εκτιμώμενο σύνολο της δαπάνης για μελέτες 
και έργα σύμφωνα με το Master Plan, ανέρχεται 
στο ποσό των 92.050.000,00€ (+ 3.000.000,00€ 
για μετά το έτος 2014), τα πραγματικά ποσά που 
δεσμεύτηκαν και εγκρίθηκαν είναι πολύ μικρό-
τερα και αυτά που τελικά εκταμιεύτηκαν είναι 
ακόμα λιγότερα.
• Για το 2003 η ΕΥΔΕ εξασφάλισε την εγγραφή στη 
ΣΑΜ και ΣΑΕ 076 του Π.Δ.Ε. των ποσών 1.920.000€ 
για μελέτες και 22.890.000€ για έργα αντίστοιχα 
• Για το 2004 για μελέτες εγκρίθηκαν 1.000€, 
και για έργα  εγκρίθηκαν 300.000€, χωρίς όμως 
να εκταμιευθεί ούτε ένα Ευρώ. 
• Για το 2005 εγκρίθηκαν 400.000€ για μελέτες 
και 1.000.000€ για έργα, αλλά με αντίστοιχη 
εκταμίευση μηδέν και 77.590 €. 
• Για το 2006 εγκρίθηκαν 600.000 για μελέτες και 
1.620.000€ για έργα  και εκταμιεύθηκαν αντίστοι-
χα μηδέν και 322.841€. 
•  Για το 2007 εγκρίθηκαν 2.527.339€ για έργα 
και 230.000€ για μελέτες, ενώ εκταμιεύθηκαν 
1.757.690€ μόνο για έργα. 
• Για το 2008 εγκρίθηκαν 2.000.000€ για έργα και 
610.000€ για μελέτες, ενώ απορροφήθηκαν 
μέχρι τέλους του έτους 602.746€ για έργα και 
4.574€ για μελέτες 
• Για το 2009 μέχρι στιγμής απορροφήθηκαν 
453.359,74€, ενώ εκκρεμούν προς πληρωμή 
υπογεγραμμένοι λογαριασμοί ύψους 1.610.331,87 €. 

n Συμπεράσματα 
Σύμφωνα με την οδηγία 2007/60 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου για την πρόληψη των πλημμυρών, η 
Ελλάδα έχει την υποχρέωση να υιοθετήσει προ-
σέγγιση μακροπρόθεσμου σχεδιασμού για τον 
περιορισμό των κινδύνων πλημμυρών. Το Master 
Plan καλύπτει τις περισσότερες περιοχές του 
Πολεοδομικού Συγκροτήματος της Θεσσαλονί-
κης εκτός της περιοχής της Μίκρας, που χρήζει 
μελέτης αντιπλημμυρικής προστασίας. 
Διαπιστώνονται σημαντικές καθυστερήσεις στην 
ανάθεση μελετών, και στην υλοποίηση έργων, είτε 
λόγω έλλειψης ώριμων μελετών, είτε λόγω μη 
χρηματοδότησης έργων. Συνεχίζουν να υπάρχουν 
περιοχές με σοβαρά προβλήματα και επικείμενο 
κίνδυνο πλημμυρών, και χρήζουν επεμβάσεων 
άμεσης προτεραιότητας. 
Θα πρέπει να υπάρξουνε μέτρα που θα βοηθή-
σουν στην υλοποίηση του Master Plan, όπως 
χρηματοδότηση των μελετών και έργων, έγκαιρη 
έγκριση πιστώσεων, ένταση ρυθμού εργασιών, δι-
άλογος με τις τοπικές κοινωνίες, τήρηση των προ-
τεραιοτήτων, επικαιροποίηση του Master Plan, 
εμπλουτισμός βροχογράφων και υδρομετρικών 
σταθμών και συντήρησή τους για συλλογή πολύ-
τιμων πληροφοριών για τη σύνταξη ορθών μελε-
τών υδρολογίας. n

Πηγή: Ελληνική και Βρετανική wikipedia
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Ο υποφαινόμενος, τόσο σαν πολεοδόμος με πάνω από τρι-
άντα χρόνια εμπειρίας, τόσο ως μέλος του ΤΕΕ/ΤΚΜ, όσο 
και σαν μέλος του Δ.Σ. της Ένωσης για τα Δικαιώματα των 
Πεζών, και μαζί με  χιλιάδες άλλους επώνυμους και μη 
ενεργούς και σκεπτόμενους πολίτες, διαπιστώνουμε κάθε 
μέρα και περισσότερο ότι οι μέχρι τούδε ακολουθούμενες 
μέθοδοι αστικής διακυβέρνησης του Συγκροτήματος και οι 
πολεοδομικές, συγκοινωνιακές και κυκλοφοριακές πολιτι-
κές και πρακτικές που παράγουν, δεν είναι ικανές να αντιμε-
τωπίσουν τη συνεχή χειροτέρευση της ποιότητας ζωής και 
εργασίας που όλοι βιώνουμε. 

n 1. Τα προβλήματα 
Είναι γνωστά τα εκρηκτικά πλέον για τη Θεσσαλονίκη (και 
για όλα τα αστικά κέντρα της χώρας βεβαίως) αλληλοσυ-
σχετιζόμενα θέματα της διακίνησης και της προστασίας των 
πεζών, των ποδηλατών, των ατόμων με ειδικές ανάγκες, των 
μαθητών, γενικώς των εμποδιζόμενων ατόμων, της έλλει-
ψης ελεύθερων χώρων και χώρων πρασίνου και ευρύτερα 
το κρίσιμο θέμα του σχεδιασμού του αστικού περιβάλλοντος 
της πόλης μας με τρόπο φιλικό προς τον πολίτη, προς την 
κατεύθυνση της αειφορίας, της βιώσιμης μη μηχανοκίνητης 
κινητικότητας και της «έξυπνης-πράσινης ανάπτυξης» που 
κατά τα φαινόμενα αποτελεί (και καλώς) ένα βασικό -πλην 
ζητούμενο-, στόχο της κυβέρνησης. 
Ειδικά στη Θεσσαλονίκη, το πληθυσμιακό και γεωγραφι-
κό μέγεθος του Μητροπολιτικού πλέον Συγκροτήματος, η 
μορφή της αστικής διακυβέρνησης, ο αριθμός των κυκλο-
φορούντων οχημάτων, το ακολουθούμενο επί δεκαετίες 
μοντέλο ανάπτυξης της πόλης, το διοικητικό και κυκλοφο-
ριακό χάος, η προτεραιότητα πάντα και παντού των μηχανο-
κίνητων οχημάτων, η ανεξέλεγκτη χρήση και κίνηση τους, 
η κατάληψη κάθε πεζοδρομίου, πεζοδρόμου, πλατείας και 
ελεύθερου χώρου της πόλης από οχήματα εμπορεύματα και 
τραπεζοκαθίσματα, η ασυντόνιστη κατασκευή έργων πάσης 
φύσης, η τοποθέτηση πινακίδων, στύλων, περιπτέρων, ζαρ-
ντινιέρων, κ.α. εμποδίων οπουδήποτε και από οποιονδήποτε, 
οι διαδηλώσεις, οι καταλήψεις, έχουν κυριολεκτικά φθάσει 
σε ακραία όρια, έχουν θέσει τους πεζούς πολίτες (δηλαδή 
όλους μας) «υπό διωγμό», και έχουν αναδείξει την ανάγκη 
προστασίας τους ως ένα από τα μείζονα προβλήματα της 
«καθημερινότητας» και μάλλον το μεγαλύτερο πρόβλημα 
αστικού και πολεοδομικού σχεδιασμού του Συγκροτήματος. 
Η κατάσταση αυτή δε βλάπτει μόνο τους «πεζούς» -αλλά και 

τους εποχούμενους- πολίτες, δεν επηρεάζει μόνο τα καθα-
ρώς «κυκλοφοριακά» ζητήματα του συγκροτήματος και του 
πληθυσμού (εάν υποτεθεί ότι υπάρχουν τέτοια), αλλά προκα-
λεί μείζονος σημασίας αλλοιώσεις στο πολεοδομικό γίγνε-

σθαι ευρύτατων περιοχών. Έτσι, περιοχές ολόκληρες (περι-
οχές που δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν ούτε από το μη-
χανοκίνητο, ούτε από το ανύπαρκτο μη μηχανοκίνητο δίκτυο 
προσπελασιμότητας), και μάλιστα το Ιστορικό και Εμπορικό 
Κέντρο της πόλης, υποβαθμίζονται ταχύτατα, ενώ η προα-
στιοποίηση του πληθυσμού και των επιχειρήσεων καλπάζει. 
Εμπορικά και επιχειρηματικά κέντρα αναπτύσσονται στην 
περίμετρο του Συγκροτήματος από το πουθενά, ενισχύοντας 
τη χρήση του Ι.Χ. σε ένα φαύλο κύκλο διαρκώς ανακυκλού-
μενων σε μεγαλύτερη κλίμακα αδιέξοδων καταστάσεων 
όπου τα οχήματα απαιτούν δρόμους, οι δρόμοι φέρνουν με-
γαλύτερους αριθμούς οχημάτων, οι αξίες της γης ανέρχονται 
στα ύψη καθιστώντας παράλογα ακριβή και τελικά αδύνατη 
τη δημιουργία οδικών και κοινωνικών υποδομών κ.ο.κ. 
Τελικά όλα αυτά μεταφράζονται σε εξαιρετικά αυξημένο 
κόστος διαχείρησης της αστικής κινητικότητας, ατυχημά-
των, ενεργειακής σπατάλης, ακριβών οδικών και συγκοι-
νωνιακών έργων που πρέπει να εκτελεσθούν, υπανάπτυξης, 
απότομων μεταπτώσεων στις αξίες των ακινήτων και των 
εμπορευμάτων. 
Επιπροσθέτως, στα πλαίσια της παγκόσμιας και εθνικής οι-
κονομικής κρίσης, το Συγκρότημα βυθίζεται σταθερά και με 
επιταχυνόμενους ρυθμούς στην αποβιομηχάνιση, την ανερ-
γία, την εμπορική κρίση, την οικιστική κρίση που προστίθε-
νται στη χρόνια οικολογική του κρίση και στις αρνητικές του 
πανευρωπαϊκές πρωτιές όσον αφορά σειρά δεικτών από την 
επιφάνεια των ελεύθερων χώρων ανά κάτοικο, μέχρι την πο-
σότητα των μικροσωματιδίων στην ατμόσφαιρα.  

n 2. Για μια στρατηγική αντιμετώπισης των προβλημάτων
Τα συνδυασμένα προβλήματα της αστικής κινητικότητας, της 
συνεχούς πτώσης της ποιότητας του αστικού περιβάλλοντος 
και της αστικής ανάπτυξης της Θεσσαλονίκης που αναφέρ-
θηκαν, -αν και βεβαίως έχουν και προφανή κυκλοφοριακή 
ή και οδική διάσταση- δεν μπορούν να αντιμετωπισθούν 
(μόνο) με συνήθεις μη στοχευμένες, επί μέρους κυκλοφο-
ριακές μελέτες των ΟΤΑ ή έστω και σημαντικά και αναγκαία 
οδικά και συγκοινωνιακά έργα (βλέπε μετρό, περιφερειακή 
κ.α.). Η αποτυχία σειράς ολόκληρης τέτοιων μελετών αλλά 
και έργων -όπως π.χ. η υποθαλάσσια αρτηρία-, αποδεικνύ-
ουν του λόγου το αληθές. Η αποτυχία των προσεγγίσεων 
αυτών οφείλεται τόσο στο τεράστιο -μη αντιμετωπίσιμο από 
την παρούσα κατάσταση του ελληνικού κράτους- κόστος των 
έργων, στη μη ολιστική προσέγγισή τους1, στους εξαιρετικά 
αργούς χρόνους υλοποίησής τους, όσο και στις προτεραιό-
τητες, τους στόχους και τις παρενέργειές τους.
Η πόλη της Υόρκης έχει ένα από τα μεγαλύτερα  πεζοδρο-
μημένα κέντρα στην Ευρώπη.
Εξ άλλου, οι (ελάχιστες) τυπικές και τοπικές μελέτες ανά-
πλασης είναι μεν υποβοηθητικές και καλοδεχούμενες, αλλά 
εφ’ όσον συντάσσονται μεμονωμένα δεν υπάρχει καμία βε-
βαιότητα ότι περιλαμβάνουν τις ρυθμίσεις που απαιτούνται 
για τη θετική ένταξη της συγκεκριμένης περιοχής σε ένα 
γενικό σχέδιο βιώσιμης ανάπτυξης που δε θα ανατραπεί σε 
σύντομο χρονικό διάστημα. 
Τα προβλήματα του Συγκροτήματος είναι τυπικά μιας ανα-
πτυξιακής-πολεοδομικής-οικολογικής κρίσης και διεθνώς 
πλέον αντιμετωπίζονται (στο δυτικό τουλάχιστον κόσμο), στα 
πλαίσια μιας αειφορικής «πράσινης» πολεοδομικής προ-
σέγγισης με παράλληλες δράσεις για το περιβάλλον, την ει-
σαγωγή «πράσινης» και «έξυπνης» αναπτυξιακής τεχνολο-
γίας, «πράσινες» μεταφορές και δράσεις για την κοινωνική 

συνοχή. 
Ειδικότερα για τη Θεσσαλονίκη –εκτός από τα λεγόμενα 
«μεγάλα έργα», ως βασικό βήμα για την αντιμετώπιση της 
κατάστασης προτείνεται ένας ολοκληρωμένος ευέλικτος 
στρατηγικός προγραμματισμός σε διάφορα επίπεδα και στην 
συνέχεια μια μεγάλη σειρά συντονισμένων μέτρων, δράσε-
ων, επί μέρους μελετών και έργων σε πολλούς παράλληλους 
τομείς, με κεντρικές κατευθύνσεις την: 
•  προτεραιότητα στη βιώσιμη μη μηχανοκίνητη κινητικό-

τητα 
•   διασύνδεση των κεντρικών τόπων και  λειτουργιών του 

Συγκροτήματος 
•  εισαγωγή τεχνολογιών και σχεδιασμών «πράσινης» και 

«έξυπνης» πόλης 
Ο προγραμματισμός αυτός πρέπει συνειδητά να κρατηθεί σε 
χαμηλό (όχι φυσικά μηδενικό) κόστος ώστε να έχει πιθανό-
τητες υλοποίησης στην τρέχουσα συγκυρία. Πρέπει επίσης 
-εκτός από τον αρχικό στρατηγικό σχεδιασμό-, να περι-
λαμβάνει πρακτικές και άμεσα εφαρμόσιμες προτάσεις. Οι 
εντελώς μακροχρόνιοι σχεδιασμοί (πχ νέο Ρυθμιστικό, με-
ταφορά αεροδρομίου, πολεοδομήσεις κ.α.) είναι αναγκαίοι 
αλλά άλλου επιπέδου. Ο προγραμματισμός αυτός στην εκκί-
νησή του (σαν αφετηρία) πρέπει κυρίως να περιλαμβάνει:

α. Την εκπόνηση μιας μελέτης-προγράμματος Στρατηγικού 
Σχεδιασμού (ενός «master plan») για ένα «Δίκτυο» ελεύ-
θερων χώρων, - χώρων και διαδρομών πρασίνου. - πεζο-
δρόμων, -ποδηλατοδρόμων, - δρόμων ήπιας κυκλοφορίας, 
- λεωφορειολωρίδων και άλλων μέσων, δράσεων και έργων 
ενίσχυσης της βιώσιμης κινητικότητας σε ολόκληρο το Πο-
λεοδομικό Συγκρότημα της Θεσσαλονίκης. Στο Δίκτυο αυτό, 
τις δράσεις και τις ρυθμίσεις του θα πρέπει να ενταχθούν 
όλες οι σήμερα αποσπασματικές -και τελικά αναποτελεσμα-
τικές από μόνες τους- προσπάθειες Δήμων ή άλλων φορέ-
ων για δράσεις όπως επιμέρους πεζοδρομήσεις διαφόρων 
μικρών και αποκομμένων οδικών τμημάτων, δημιουργίας 
ποδηλατοδρόμων μικρών και συχνά επικίνδυνων διαδρο-
μών, δημιουργίας τοπικών η υπερτοπικών χώρων πρασίνου, 
τοπικών συγκοινωνιακών διαδρομών κ.α. ενεργειών. 
Με το «Δίκτυο» αυτό, –εάν μελετηθεί σωστά- θα καταστεί 
δυνατόν να συντονισθούν όλοι οι φιλικοί στο περιβάλλον 
(βιώσιμοι) τρόποι μετακίνησης, θα αυξηθεί η ταχύτητα 
των ΜΜM, θα προταθούν μέτρα κατευνασμού της κίνησης 
οχημάτων (traffic calming), ποδηλατόδρομοι και πεζοδρο-
μημένες διαδρομές (pedways) . Θα προστατευθούν οι πε-
ζοί, θα αναβαθμισθούν με «Ζώνες προτεραιότητας πεζών» 
(pedestrian priority Zones, Zones de rancontre) το Ιστορικό 
και Εμπορικό Κέντρο και οι Αγορές της πόλης, θα αναδει-
χθούν τα τοπικά κέντρα των γειτονιών.. Θα αναδειχθούν τα 
μνημεία της, θα δημιουργηθούν τουριστικές διαδρομές, θα 
συνδεθούν τα μεγάλα και τα μικρά, τα τοπικά και τα Μητρο-
πολιτικά Πάρκα (πολλά από τα οποία θα πρέπει να σχεδια-
σθούν εκ του μηδενός), οι μεγάλες κοινωφελείς εγκαταστά-
σεις και οι κεντρικές περιοχές και θα προκύψουν ευκαιρίες 
τοπικής ανάπτυξης. 
Το Δίκτυο και τα Μ.Μ.Μ. που θα συνδέονται με αυτό θα πρέ-
πει να αναλάβουν σταδιακά μεγάλο μέρος της αστικής κι-
νητικότητας και των μετακινήσεων μειώνοντας το ρόλο των 
Ι.Χ. μηχανοκίνητων μέσων. Παράλληλες ενημερωτικές και 
εκπαιδευτικές δράσεις και προγράμματα πρέπει να εθίσουν 
και να ωθήσουν τους πολίτες και κυρίως τους νέους στη 
χρήση μη μηχανοκίνητων μέσων. Αναπλάσεις μπορούν και 
πρέπει να γίνουν σε κομβικά σημεία του Δικτύου. Εν τέλει 
ένα τέτοιο Δίκτυο θα συμβάλλει καθοριστικά για να θα μπο-
ρέσει να ξεφύγει η Θεσσαλονίκη από το μοντέλο ανάπτυξής 
της που τείνει να καθιερωθεί την τελευταία δεκαετία και βα-
σίζεται στην προαστιοποίηση, στο Ι.Χ., στην υποβάθμιση του 

Germany - Verkehrsberuhigter Bereich
Γερμανία: Σήμανση περιοχής με ήπια κυκλοφορία οχημάτων
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Ιστορικού Κέντρου, στη δημιουργία μεγάλων εμπορικών κέ-
ντρων στην περιαστική ζώνη του Συγκροτήματος, στη συνεχή 
μετακίνηση με οχήματα από την πόλη προς και από αυτά τα 
κέντρα. Θα συμβάλλει καθοριστικά στην αναζωογόνηση του 
Ιστορικού Κέντρου και των τοπικών κέντρων, και στην εν γέ-
νει αειφορική οργάνωση της πόλης. 
Φυσικά το στρατηγικό αυτό «Δίκτυο» δεν μπορεί να είναι 
παρά μια αφετηρία και ένας εγγυητής της συμβατότητας 
πολλών δράσεων/έργων που θα εκτελεσθούν στη συνέχεια 
ένα είδος Ρυθμιστικού Σχεδίου & Προγράμματος Βιώσιμης 
Κινητικότητας στην πόλη (καμία σχέση βέβαια με το γνωστό 
«Ρυθμιστικό Σχέδιο του ΠΣΘ»). Προφανώς το Δίκτυο αφού 
σχεδιασθεί στρατηγικά θα υλοποιηθεί σταδιακά κατά περι-
οχές, έργα και δράσεις με το χρόνο και μέσα από διάφορα 
προγράμματα ανάπλασης και Φορείς. 
Το Στρατηγικό Δίκτυο & Πρόγραμμα –σε αντίθεση με τις 
μέχρι στιγμής άκαμπτες πολεοδομικές και μονοσήμαντες 
κυκλοφοριακές πρακτικές- θα πρέπει να είναι ευέλικτο, να 
δέχεται την ενσωμάτωση καινούργιων δράσεων και νέων 
ιδεών που θα προκύψουν καθώς η επανάσταση της «πρά-
σινης ανάπτυξης», οι τεχνολογικές καινοτομίες θα εξελίσ-
σονται, θα πολλαπλασιάζονται και θα υλοποιούνται σε όλο 
τον πλανήτη και τη χώρα μας. Το Πρόγραμμα θα πρέπει να 
εξασφαλίσει σταθερή χρηματοδότηση καθώς οι δράσεις 
εφαρμογής του θα κλιμακωθούν σε βάθος χρόνου.

β. Παράλληλα θα πρέπει να δρομολογηθούν και να υλο-
ποιηθούν επιτέλους -από τους συναρμόδιους Υπουργούς 
συγκεκριμένες και ώριμες δράσεις, όπως- η από εικοσα-
ετίας εκκρεμούσα απόδοση των χώρων των στρατοπέδων 
και της ΔΕΘ στην πόλη της Θεσσαλονίκης ώστε ως χώροι 
Μητροπολιτικών ή Υπερτοπικών Πάρκων να αποτελέσουν 
κομβικά σημεία του εν λόγω Δικτύου το οποίο οφείλει να 
τους διασυνδέσει κατά προτεραιότητα. Στα στρατόπεδα πρέ-
πει να προστεθούν ποικίλοι άλλοι χώροι όπως της ΔΕΘ, του 
Στρατηγείου, της 1ης προβλήτας, της παραλιακής λεωφόρου 
κ.α. χώροι ενδοαστικά και περιαστικά, που είναι κρίσιμα ση-
μεία επέκτασης του Δικτύου. Πολιτικές πράσινης ανάπτυξης 
πρέπει να ενισχύσουν το ιδιωτικό πράσινο (πράσινες στέγες, 
ενοποίηση ακαλύπτων κ.α.). 
Τονίζεται όμως ιδιαίτερα η ανάγκη διασύνδεσης των χώρων 
σε ενιαίο Δίκτυο (με φυσικές διαδρομές και συγκοινωνιακά 
μέσα). Οι μορφές διασύνδεσης ορίζονται ως «δίκτυα πρασί-
νου» μέσα στον αστικό χώρο που διασταυρώνονται με τα λοι-
πά μεταφορικά, εκπαιδευτικά, οικιστικά, εργασιακά δίκτυα 
του οικιστικού συνόλου και είναι ποικίλες όπως καταδεικνύ-
εται στα παρακάτω σχήματα: 

                                                
γ. Με το Δίκτυο αυτό και τα Προγράμματα εφαρμογής του, τα 
κομβικά του Μητροπολιτικά και Περιαστικά Πάρκα, τα Διοι-
κητικά και Εκπαιδευτικά του κέντρα, τις Κεντρικές περιοχές, 
τα Μνημεία, τους πράσινους δρόμους και τα διασυνδεδεμέ-
να με αυτό Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, μπορούν να συνδυ-

ασθούν και να εισαχθούν πάρα πολλές τεχνολογικές καινο-
τομίες, εφαρμογές και έργα που εμπίπτουν στους τομείς της 
«πράσινης» και «έξυπνης» ανάπτυξης, με δραστηριότητες 
και τεχνολογίες σε διάφορους τομείς όπως : 
•  στον τομέα της Αστικής διακυβέρνησης και το e-

Government, 
•  στον τομέα της πληροφόρησης και της Ψηφιακής Ψυχα-

γωγίας, 
•  στους τομείς της Εκπαίδευσης και του Πολιτισμού
•  στους τομείς των ψηφιακών οικονομικών και δημόσιων 

υπηρεσιών, 
•  στις διαδικασίες των υπηρεσιών υγείας, 
•  στις διαδικασίες της εφοδιαστικής αλυσίδας 
•  στους τομείς της Hi-Tech βιομηχανίας και της καινοτομί-

ας,  
•  στους τομείς και υπηρεσίες  του Τουρισμού και της Ανα-

ψυχής 
•  στους τομείς και υπηρεσίες  των Λιανικών Πωλήσεων 
•  στον τομέα του ελέγχου της κυκλοφορίας,
•  στον τομέα της εξοικονόμησης ενέργειας και το «πράσινο 

σπίτι»
ανοίγοντας νέα πεδία ανάπτυξης και δημιουργώντας θέσεις 
απασχόλησης. 

δ. Η νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης -οποία και εάν 
είναι αυτή- οφείλει να αντιμετωπίσει κατά προτεραιότητα 
το θέμα της δημιουργίας κατάλληλης διοικητικής δομής 
συντονισμού όλων των θεμάτων μεταφορών, συγκοινωνίας, 
κυκλοφορίας και στάθμευσης για όλο το Πολεοδομικό Συ-
γκρότημα και για όλους τους πολίτες. Είναι γνωστή η σημε-
ρινή εξαιρετική πολυδιάσπαση των Φορέων και Υπηρεσιών 
της Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης που ασχολούνται με τα θέ-
ματα αυτά (Περιφέρεια και υπηρεσίες της, Νομαρχία, ΟΤΑ 
(14 τον αριθμό), ΟΡ.ΘΕ., ΣΑΣΘ, ΟΑΣΘ, ΚΤΕΛ, ΟΣΕ, Τροχαία, 
Δημοτικές Αστυνομίες, εταιρείες κατασκευής Μετρό, κ.α.) 
η οποία πολυδιάσπαση -όπως προκύπτει συνεχώς από την 
εμπειρία-, καθιστά αδύνατη την εφαρμογή των όποιων σχε-
διασμών, μέτρων, ρυθμίσεων και ελέγχων. 
Τα παραπάνω δεν είναι ένα εύκολο έργο. Αντίθετα η μετα-
μόρφωση ενός Συγκροτήματος σε πολλαπλή κρίση, παρα-
δομένου στις μηχανοκίνητες μεταφορές, σχεδόν μη κυβερ-
νήσιμου από την πολυδιάσπασή του σε αρμόδιους-αναρ-
μόδιους Φορείς της Διοίκησης και της Αυτοδιοίκησης, με 
πολίτες στην πλειοψηφία τους μη πληροφορημένους και 
εθισμένους στην αλόγιστη χρήση των Ι.Χ., είναι ένα δύσκολο 
και μακροχρόνιο έργο.
Τελικά, η «πράσινη», «έξυπνη», καινοτομική Θεσσαλονίκη 
με νέους περιφερειακούς και μητροπολιτικούς αυτοδιοικη-
τικούς θεσμούς, με σεβασμό στους πολίτες της, πρέπει και 

μπορεί να είναι η απάντηση όλων μας στο ζοφερό μέλλον της 
αποβιομηχάνισης, της ανεργίας, της παγκόσμιας και εντό-
πιας οικονομικής κρίσης, και τη συνεχή πτώση της ποιότη-
τας του αστικού περιβάλλοντος που βιώνουμε τα τελευταία 
χρόνια.
Το ΤΕΕ/ΤΚΜ, η όποια νέα διοίκηση του Οργανισμού Ρυθμι-
στικού, οι Ενώσεις Πολιτών και επαγγελματιών, οι ΟΤΑ και οι 
φορείς, θα πρέπει να κινηθούν γρήγορα και συντονισμένα με 
τη διοργάνωση ημερίδων, εκδηλώσεων και διαβούλευσης 
στη διερεύνηση των παραπάνω θεμάτων και τον προγραμ-
ματισμό των σχετικών δράσεων.
 Όσοι από τους πολίτες –και ιδιαιτέρως βέβαια από τους συ-
ναδέλφους μηχανικούς- ενδιαφέρονται να συμβάλλουν σε 
μια διαβούλευση για τα θέματα και τις προτάσεις που θίγο-
νται στο παρόν άρθρο, μπορούν να το κάνουν στο προσωπικό 
μου e-mail, στις δομές του ΤΕΕ/ΤΚΜ, αλλά (και) μέσα από 
την ιστοσελίδα της ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΕ-
ΖΏΝ (http://www.enosipezon.gr/).
Οι προτάσεις και οι ιδέες τους θα είναι καλοδεχούμενες. n

1 Δε λαμβάνεται υπ όψη ότι τα δίκτυα μετρό, ποδηλατοδρό-
μων δρόμων κλπ πρέπει για να αποδώσουν να ολοκληρώνο-
νται, οι περιορισμοί κίνησης οχημάτων και οι ήπιες πεζοδρο-
μήσεις να γίνονται κατά περιοχές και όχι σε μεμονωμένους 
δρόμους κ.ο.κ.

ΛΕΖΑΝΤΕΣ
1.   Κεντρική πεζοδρομημένη περιοχή πόλης Υόρκης (Αγγλία)
2. Τυπική κεντρική διασταύρωση ευρωπαϊκής πόλης με 
ρυθμίσεις ήπιας κυκλοφορίας. Πηγή: http://www.except nt
3. Κέντρο Κοπεγχάγης Strøget (περιοχή Car-free)
Πηγή: Pedestrian Cities /Paul Makovsky/ 2002
4. Κοπεγχάγη: City bike system   
Πηγή: Pedestrian Cities /Paul Makovsky/ 2002
5. Πεζογέφυρα Millenium Park Σικάγο Frank Gerry
Πηγή:http://en.wikipedia.org/
6. GreenWays
7. PaveWays
8. BlueWays
9. GlazeWays
10. Skyways
11. Συνδυασμένα δίκτυα στον οικιστικό ιστό
12. Σήμανση τέλους πεζοδρομημένης ζώνης (πόλη Ripon in 
the United Kingdom). Πηγή: http://en.wikipedia.org/
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ΠΟΛΕΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ MASTER
Με προσφυγή στην ευρωπαϊκή δικαιοσύνη, αλλά 
και με κινητοποιήσεις στο άμεσο μέλλον αντιδρούν 
οι μηχανικοί και οι γεωπόνοι στην απόφαση του 
υπουργείου Παιδείας να απορρίψει το αίτημά τους 
τα πτυχία πενταετών σπουδών να αναγνωριστούν 
ισότιμα με Μάστερ. Σε σύσκεψη που πραγματο-
ποιήθηκε χθες με τη συμμετοχή της διοικούσας 
επιτροπής του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, 
των πρυτανικών αρχών των Πολυτεχνείων και των 
Πολυτεχνικών Σχολών, καθώς και του Πανεπιστη-
μίου Πατρών και του Γεωπονικού Πανεπιστημίου 
Αθηνών, αποφασίστηκε στάση εργασίας για την 
επόμενη Παρασκευή 19 Μαρτίου από τις 10 π.μ. 
έως τις 2 μ.μ. Σημειώνεται ότι ήδη από πέρυσι, 
το ΕΜΠ χορηγεί στους αποφοίτους του πιστοποι-
ητικό ισοτιμίας του πτυχίου τους με ευρωπαϊκό 
Master. Σε ανάλογες κινήσεις έχουν προχωρήσει 
και οι υπόλοιπες πολυτεχνικές σχολές της χώρας 
που πήραν την κατάσταση στα χέρια τους, καθώς 
το υπουργείο Παιδείας εδώ και χρόνια τους έχει 
υποσχεθεί σχετική νομοθετική ρύθμιση, αλλά δεν 
την έχει προχωρήσει. Οι αρχές των Πολυτεχνικών 
Σχολών τονίζουν ότι πρόκειται για θέμα κοινωνι-
κής αδικίας σε Έλληνες πολίτες, σημειώνοντας 
πως η πενταετής διάρκεια των σπουδών, τα 65 
μαθήματα που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα 
σπουδών, αλλά και η υποχρέωση της εκπόνησης 
διπλωματικής εργασίας τουλάχιστον για έξι μήνες 
είναι χαρακτηριστικά τα οποία καθιστούν  τις πα-
ρεχόμενες σπουδές ισάξιες με Μάστερ.
(Ημερησία 12/3/2010)

«ΒΑΛΤΩΜΕΝΟ» ΣΤΟ ΣτΕ ΤΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΓΙΑ ΤΑ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΩΝ
“Φύλλο και φτερό” κάνει το Συμβούλιο της Επι-
κρατείας το Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για 
την αναγνώριση των επαγγελματικών δικαιωμά-
των των αποφοίτων των Κολλεγίων (σ.σ. ο τίτλος 
Κολλέγια είναι υπό κατάργηση από τη σημερινή 
πολιτική ηγεσία). Σύμφωνα με ενημέρωση που 
είχε , σήμερα Τετάρτη, το esos.gr από το υπ. Παι-
δείας το Διάταγμα εξακολουθεί να βρίσκεται στο 
ΣτΕ, παρά το γεγονός ότι εστάλη με την ένδειξη 
του Κατεπείγοντος. Η καθυστέρηση οφείλεται στο 
γεγονός ότι τα μέλη του ΣΤΕ επεξεργάζονται λέξη 
προς λέξη το Διάταγμα. Σημειώνεται ότι η υπουρ-
γός Παιδείας ζήτησε και έλαβε από την Ευρω-
παϊκή Ένωση αναστολή επιβολής προστίμου στη 
χώρα μας (15.000 ευρώ ημερησίως)  το οποίο ήδη 
θα έπρεπε να επιβληθεί για την μη εφαρμογή της 
σχετικής κοινοτικής οδηγίας.
(Esos.gr 12/3/2010)

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΤΗΝ ΑΡΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ
Ο περιορισμός των παράνομων γεωτρήσεων και 
η εξοικονόμηση νερού από την άρδευση, ώστε 
να μην εξαντλείται ο υδροφόρος ορίζοντας, θα 
είναι πιθανώς τα επόμενα μέτρα για την προστα-
σία και αποκατάσταση της λίμνης Κορώνειας. 
Το θέμα της Κορώνειας ήταν το αντικείμενο σύ-
σκεψης που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη στο 
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, παρουσία της 
υπουργού κυρίας Κ. Μπατζελή, της υπουργού 

Περιβάλλοντος κυρίας Τ. Μπιρμπίλη, της ΓΓ της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας κυρίας Λι-
ώνη, του Νομάρχη Θεσσαλονίκης κ. Π. Ψωμιάδη 
και υπηρεσιακών παραγόντων. Οι αποφάσεις για 
την αντιμετώπιση των προβλημάτων θα πρέπει να 
έχουν άμεσο χαρακτήρα, ώστε να αποφευχθεί η 
καταδίκη από την ΕΕ. Σε πρώτη φάση συμφωνή-
θηκε να υπάρξει κοινή δράση με ένα στοχευμένο 
«πακέτο» παρεμβάσεων, ώστε να περιοριστεί ο 
αριθμός και η χρήση των παράνομων γεωτρήσε-
ων, αναφέρει ανακοίνωση του υπουργείου Αγρο-
τικής Ανάπτυξης. Μεταξύ άλλων, έγινε αναφορά 
στο ρόλο των υπουργείων Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Περιβάλλοντος, της Περιφέρειας και της 
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης για τον έλεγχο της 
κατανάλωσης νερού μέσω γεωτρήσεων για την 
άρδευση των αγροτικών καλλιεργειών -περίπου 
70.000 στρέμματα. Εξετάστηκαν επίσης: -η σύν-
δεση της Ενιαίας Ενίσχυσης με το πιστοποιητικό 
πολλαπλής συμμόρφωσης που θα κατατίθεται 
στην αίτηση ΟΣΔΕ (Ολοκληρωμένο Σύστημα Δια-
χείρισης και Ελέγχου) των παραγωγών, -η εκτέλε-
ση αγροπεριβαλλοντικών έργων στην περιοχή της 
Κορώνειας με στόχο τη μείωση της κατανάλωσης 
νερού σε ορισμένες ζώνες κατά 25%, -η σύνταξη 
μελέτης για την επιμόλυνση των τροφίμων από 
το υφιστάμενο καθεστώς άρδευσης όπως αυτή 
εφαρμόστηκε στην περίπτωση του Ασωπού πο-
ταμού. Αποφασίστηκε, τέλος, να συγκληθεί εκ 
νέου σύσκεψη τις επόμενες ημέρες όπου και θα 
οριστικοποιηθούν οι δράσεις και οι παρεμβάσεις 
των συναρμόδιων Υπουργείων, ΥπΑΑΤ και ΥΠΕΚΑ, 
σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μα-
κεδονίας και τη Νομαρχία Θεσσαλονίκης.
(Το Βήμα 12/3/2010)

ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ 
ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΣΕΟΥΛ

Οι εφευρέτες του λένε ότι είναι το μέλλον των 
αστικών συγκοινωνιών και πράγματι ήταν δύ-
σκολο να μην εντυπωσιαστεί κανείς βλέποντας 
το πρώτο ηλεκτρικό λεωφορείο στους δρόμους 
της Σεούλ. Η δημόσια επίδειξη του Δικτυωμένου 
Ηλεκτρικού Οχήματος (Οlev) είχε να κάνει τόσο με 
το δρόμο πάνω στον οποίο κινούνταν όσο και με το 
ίδιο το λεωφορείο. Σε βάθος 30 εκατοστών κάτω 
από την επιφάνεια του οδοστρώματος βρίσκονται 
θαμμένες ταινίες παροχής ηλεκτρικής ενέργειες 
οι οποίες συνδέονται με το εθνικό δίκτυο ηλε-
κτροδότησης. Αυτές παρέχουν ηλεκτρομαγνητική 
ενέργεια στο όχημα με ασύρματο τρόπο, φορτί-
ζοντας την μπαταρία του και τροφοδοτώντας το 
ηλεκτρικό μοτέρ του. Οι δημιουργοί του συστήμα-
τος από το Ινστιτούτο Επιστημών και Τεχνολογίας 
της Νότιας Κορέας λένε ότι η τεχνολογία του όχι 
μόνο εξαλείφει τον παράγοντα «μόλυνση», αλλά 
αποσοβεί και προβλήματα που συνήθως συνδέο-
νται με τα υβριδικά οχήματα, όπως είναι οι βαριές 
μπαταρίες, η μακρόχρονη περίοδος φόρτισης και 
η περιορισμένη αυτονομία. Πιστεύουν ότι αν η 

χρήση αυτής της τεχνολογίας επεκταθεί και στα 
αυτοκίνητα, η ενέργεια που παράγεται από δύο 
πυρηνικές μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέρ-
γειας ή το ισοδύναμό της θα αρκούσε για να κι-
νείται επ΄ άπειρο κάθε όχημα της Νότιας Κορέας. 
Το Ινστιτούτο ελπίζει ότι το σύστημα θα αρχίσει να 
λειτουργεί εμπορικά το 2013.
(Το Βήμα 11/3/2010)

ΚΕΠΕ: 500.000 ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΥΝΑ-
ΜΙΚΟ ΩΣ ΤΟ 2050
Την εφιαλτική για την ανάπτυξη και το ασφαλιστι-
κό σύστημα προοπτική να μειωθεί το 2050 κατά 
500.000 άτομα το εργατικό δυναμικό, με τη σταδι-
ακή συρρίκνωση να αρχίζει το 2015, καταγράφει 
μελέτη - έκθεση του ΚΕΠΕ για την Οικονομική 
και Δημογραφική Βιωσιμότητα του Κοινωνικο-
ασφαλιστικού Συστήματος, που υπογράφουν οι 
ερευνητές Λ. Αθανασίου, Φ. Ζερβού, Α. Κώτσης. 
Σε άλλη έκθεση του ΚΕΠΕ (της Φ. Ζερβού) ση-
μειώνεται ότι το ασφαλιστικό σύστημα δεν είναι 
βιώσιμο και προτείνεται η χρηματοδοτική του 
στήριξη με άμεσους φόρους.
Σύμφωνα με την πρώτη μελέτη: * Με βάση μια με-
σαία εκδοχή, ώς και το 2050 η μείωση θα υπερβεί 
το μισό εκατομμύριο άτομα. Αν λάβει κανείς υπό-
ψη ότι το ελληνικό εργατικό δυναμικό στο δεύτερο 
μισό του 20ού αιώνα αυξήθηκε κατά 60% (από 2,8 
εκατ. άτομα το 1951, σε 4,6 εκατ. άτομα το 2001) 
αντιλαμβάνεται την έκταση της ανατροπής.
(Ελευθεροτυπία 12/3/2010)

ΖΗΤΟΥΝ ΚΙ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ ΣΤΑ ΤΕΜΠΗ
Να ληφθούν επιπρόσθετα μέτρα για τη συγκρά-
τηση των κάθετων βράχων στην κοιλάδα των Τε-
μπών ζητεί στο πόρισμά της η τριμελής επιτροπή 
εμπειρογνωμόνων του υπουργείου Υποδομών. Οι 
εργασίες αυτές μπορούν να εκτελεστούν αφού 
παραδοθεί ο δρόμος και πάλι στην κυκλοφορία, 
κάτι που όπως όλα δείχνουν θα συμβεί πριν από 
το Πάσχα. Το πλήρες κείμενο του πορίσματος θα 
είναι το διαπραγματευτικό «χαρτί» του υπουργεί-
ου στη διαδικασία διαιτησίας με την εταιρεία Αυ-
τοκινητόδρομος Αιγαίου Α.Ε., για την ανάληψη του 
κόστους των επιπρόσθετων επεμβάσεων.
Το πόρισμα της τριμελούς επιτροπής, η οποία 
αποτελείται από έναν Ελληνα, έναν Αυστριακό και 
έναν Ελβετό ειδικό, παραδόθηκε την προηγούμε-
νη εβδομάδα στην Εγνατία Οδό Α.Ε. (που εκπρο-
σωπεί το κράτος στη σύμβαση παραχώρησης του 
άξονα) και στο υπουργείο Υποδομών. Στο πόρισμα 
αποτυπώνεται η κατάσταση στα Τέμπη και αναλύ-
ονται τα μέτρα που είναι απαραίτητα, προκειμένου 
να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος να επαναληφθεί το 
τραγικό περιστατικό του Δεκεμβρίου.
(Καθημερινή 11/3/2010)

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟ-ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΜΑΥ-
ΡΟΡΡΑΧΗΣ
Μέσα στο ΧΥΤΑ (Χώρος Υγειονομικής Ταφής 
Απορριμμάτων) Μαυρορράχης, η χωροθέτηση του 
εργοστασίου ενεργειακής αξιοποίησης απορριμ-
μάτων δυτικού τομέα Θεσσαλονίκης. Την απόφα-
ση έλαβε χθες το διοικητικό συμβούλιο του Συνδέ-
σμου ΟΤΑ (Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης), 
μειοψηφούντος του δημάρχου Ασσήρου, Δημήτρη 
Ράβναλη, που εξέφρασε «την αντίθεση των κα-
τοίκων της περιοχής». Πριν από δέκα ημέρες, 
αντιπροσωπεία του Συνδέσμου ΟΤΑ συναντήθηκε 
στην Αθήνα με το γενικό γραμματέα του υπουρ-
γείου Περιβάλλοντος, Κώστα Μαθιουδάκη.«Κατά 
τη συνάντηση αυτή πήραμε το πράσινο φως για τη 
χωροθέτηση του εργοστασίου δυτικού τομέα στη 
Μαυροράχη, αλλά και τη δημιουργία ΧΥΤΥ (Χώρος 
Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων) και εργοστα-
σίου ενεργειακής αξιοποίησης στην ανατολική 
πλευρά της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή του Αγί-
ου Αντωνίου», ανέφερε στην «Ε» ο πρόεδρος του 
Συνδέσμου ΟΤΑ Γιάννης Ζουρνάς.
Από την άλλη πλευρά, ο δήμαρχος Ασσήρου, Δη-
μήτρης Ράβναλης, επιμένει να διαφωνεί με τη 
χωροθέτηση του εργοστασίου στην περιοχή. Ξε-
καθάρισε ότι θα συγκαλέσει έκτακτο δημοτικό 
συμβούλιο ώστε να προσδιορίσει τις επόμενες 

(Φωτογραφία από το site της εφημερίδας  
«Το Βήμα»)
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κινήσεις του και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για 
προσφυγή στη Δικαιοσύνη.
(Ελευθεροτυπία 10/3/2010)

ΥΠΟΧΩΡΗΣΕ 27,6% Η ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙ-
ΟΤΗΤΑ ΤΟ 2009
Πτώση 27,6% σημείωσε η ιδιωτική οικοδομική 
δραστηριότητα (με βάση τον όγκο που εγκρίνουν 
οι πολεοδομίες) το 2009 σε σχέση με το 2008, 
σύμφωνα με τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής 
Υπηρεσίας. Το Δεκέμβριο του 2009 ο οικοδομι-
κός όγκος μειώθηκε κατά 22,3% σε σχέση με τον 
αντίστοιχο μήνα του 2008. Αναλυτικότερα:
Το Δεκέμβριο 2009, στο σύνολο της χώρας, η οι-
κοδομική δραστηριότητα (ιδιωτική και δημόσια) 
ανήλθε σε 5.007 οικοδομικές άδειες, που αντι-
στοιχούν σε 1.127,8 χιλιάδες τ.μ. επιφάνειας και 
4.410,2 χιλιάδες κ.μ. όγκου, παρουσίασε δηλαδή 
μείωση κατά 2,8% στον αριθμό των οικοδομικών 
αδειών, κατά 16,6% στην επιφάνεια και κατά 
22,6% στον όγκο σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα 
του 2008.
(Εξπρές 10/3/2010)

ΣΤΑ… ΧΑΡΤΙΑ ΚΟΛΛΗΜΕΝΕΣ ΟΙ ΕΝΤΑΞΕΙΣ 
300.000 ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ
Στον αέρα και στα… χαρτιά κολλημένες σε γρα-
φειοκρατικές διαδικασίες, αλλά και στην έλλειψη 
χρημάτων βρίσκονται οι εντάξεις 300.000 στρεμ-
μάτων σε όλη τη χώρα. Ακόμη και προγράμματα 
που ανακοινώθηκαν πριν από δύο χρόνια και 
χρηματοδοτήθηκαν με το ποσό των 18 εκατ. ευρώ 
βρίσκονται ακόμη σε πρώιμο στάδιο και θα απαι-
τηθεί μεγάλο χρονικό διάστημα ώστε να ολοκλη-
ρωθούν και να μπουν νέες περιοχές στο σχέδιο 
πόλεως. Στην όλη επιβαρημένη κατάσταση ήρθε 
να προστεθεί τόσο η έλλειψη χρηματοδότησης 
όσο και η πολιτική απόφαση του υπουργείου 
Περιβάλλοντος να βάλει μπλόκο στις νέες εντά-
ξεις στο σχέδιο πόλεως, ζητώντας αποτροπή της 
επέκτασης του αστικού ιστού. Πάντως, βασικότε-
ρη αιτία για τις καθυστερήσεις είναι η αδυναμία 
χρηματοδότησης, καθώς ορισμένοι δήμοι έχουν 
σπαταλήσει τα χρήματα σε άλλες δραστηριότητες. 
Κατά ορισμένες πληροφορίες, μία από τις λύσεις 
που έχουν πέσει στο τραπέζι ώστε να προχωρή-
σουν οι διαδικασίες για τα 300.000 στρέμματα σε 
όλη την Ελλάδα είναι να χρησιμοποιηθούν πόροι 
από το «πράσινο ταμείο», το οποίο θα έχει συμ-
μετοχή σε ανάλογες δράσεις.
Μόνο στην Αττική εκκρεμούν εντάξεις για πάνω 
από 150.000 στρέμματα, με αποτέλεσμα να ξεφυ-
τρώνουν αυθαίρετα, να μένουν σε υψηλές τιμές τα 
ακίνητα και να πωλούνται ιδιαίτερα ακριβά οι λίγοι 
ελεύθεροι χώροι. Αντίστοιχα στην υπόλοιπη Ελλά-
δα είναι υπό ένταξη γύρω στα 150.000 στρέμματα, 
με τα 104.000 από αυτά στη Θεσσαλονίκη.
(Απογευματινή 9/3/2010)

Η ΔΕΗ ΣΩΖΕΙ ΝΕΟΛΙΘΙΚΟ ΟΙΚΙΣΜΟ
Τη στιγμή που οι ανασκαφές του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης συρρικνώνονται, 
λόγω έλλειψης χρημάτων, η ΔΕΗ δίνει ευκαιρία 
για τη μεγαλύτερη σε έκταση ανασκαφή σε νεο-
λιθικό οικισμό, στον Κλείτο Κοζάνης. Σε περιο-
χές όπως το Καραμπουρνάκι στη Θεσσαλονίκη 
και το Καστρί Γρεβενών, τα ισχνά οικονομικά δεν 
επέτρεψαν να γίνουν ανασκαφές διάρκειας πάνω 
από ένα μήνα, σύμφωνα με τους καθηγητές Κλα-
σικής Αρχαιολογίας στο ΑΠΘ, Στέλλα Δρούγου και 
Μιχάλη Τιβέριο. Στον Κλείτο Κοζάνης, μέσα στα 
όρια άμεσης ανάπτυξης των λιγνιτωρυχείων της 
ΔΕΗ, αποκαλύφθηκαν οικοδομικά λείψανα δύο 
προϊστορικών οικισμών, της ύστερης και της τελι-
κής νεολιθικής περιόδου, που καλύπτουν έκταση 
περίπου 40 στρεμμάτων. Η έρευνα, που χρημα-
τοδοτήθηκε από τη ΔΕΗ, έδωσε την ευκαιρία να 
πραγματοποιηθεί σωστική ανασκαφή με ιδιαίτε-
ρα εντατικούς ρυθμούς, καλύπτοντας σχεδόν ολό-
κληρη την έκταση του χώρου, όπως λέει η υπεύ-
θυνη αρχαιολόγος της Λ’ Εφορείας Προϊστορικών 
και Κλασικών Αρχαιοτήτων στην Αιανή Κοζάνης, 
Χριστίνα Ζιώτα. Θα παρουσιάσει τα αποτελέσματα 
των μέχρι τώρα εργασιών στην 23η Συνάντηση για 
το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και τη Θρά-

κη, που ξεκινά αύριο στην αίθουσα τελετών του πα-
λιού κτιρίου της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ.
(Ελευθεροτυπία 10/3/2010)

KΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΛΑΘΗ ΚΛΕΙΝΟΥΝ ΤΟΝ ΕΠΙ-
ΤΑΧΥΝΤΗ ΣΤΟ CERN

Σε αποκλειστικές δηλώσεις στο BBC, διευθυντι-
κό στέλεχος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Πυρη-
νικών Ερευνών (CERN) παραδέχτηκε ότι έχουν 
γίνει ορισμένα λάθη στην κατασκευή του μεγά-
λου επιταχυντή αδρονίων, τα οποία αναγκαστικά 
θα καθυστερήσουν επί διετία το μηχάνημα να 
φτάσει στο απόγειο της ενεργειακής ισχύος του. 
Κατά συνέπεια οι επιστήμονες θα αναγκαστούν 
να ξανακλείσουν τον επιταχυντή  στο τέλος του 
2011 για ένα ολόκληρο χρόνο, προκειμένου να 
γίνουν οι απαραίτητες επισκευές, ώστε το υπό-
γειο τούνελ του να γίνει απολύτως ασφαλές για 
τις συγκρούσεις πρωτονίων με την μέγιστη δυνα-
τή ισχύ, οι οποίες θα ακολουθήσουν, κατά πάσα 
πιθανότητα εντός του 2013. Ο επιταχυντής  μέχρι 
το τέλος Μαρτίου πρόκειται να φτάσει στην ενερ-
γειακή ισχύ των 7 τρισεκατομμυρίων ηλεκτρονιο-
βόλτ (TeV), που αποτελεί μακράν παγκόσμιο ρε-
κόρ σε σχέση με οποιονδήποτε άλλο επιταχυντή 
στο παρελθόν. Για να φτάσει όμως το μέγιστο της 
απόδοσής του, δηλαδή στο διπλάσιο ενεργειακό 
επίπεδο των 14 TeV, οπότε και αναμένεται να ανα-
δημιουργηθούν παρόμοιες συνθήκες με αυτές 
του αρχικού «Μπινγκ Μπανγκ» στο σύμπαν, θα 
πρέπει να προηγηθούν νέες βελτιώσεις και διορ-
θώσεις στο μηχάνημα. Οι μηχανικοί πιστεύουν ότι 
το μηχάνημα είναι ασφαλές για να πραγματοποι-
ήσει συγκρούσεις σωματιδίων με τη μισή από τη 
μέγιστη ισχύ του (7 TeV), ωστόσο θεωρούν ότι αν 
τον φτάσουν στο μάξιμουμ των 14 TeV υπάρχει πε-
ρίπτωση να  συμβεί νέα τεχνική βλάβη στον επι-
ταχυντή. Γι’ αυτό, τεχνικοί και φυσικοί του CERN 
από κοινού έχουν αποφασίσει να τον «τρέξουν» 
(συγκρατημένα!) επί 18 έως 24 μήνες ως το τέλος 
του 2011 περίπου και μετά να τον κλείσουν και 
πάλι για ένα χρόνο, ώστε να κάνουν τις τεχνικές 
βελτιώσεις που κρίνουν αναγκαίες.
(Ημερησία 12/3/2010)

ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ ΑΠΕΙΛΟΥΝ ΤΗ ΒΕΡΓΙΝΑ!
Μάχη με το χρόνο, τις καιρικές συνθήκες, αλλά 
και ένα νέο ύπουλο εχθρό καλούνται να δώσουν οι 
πλούσιοι σε τοιχογραφίες επιβλητικοί βασιλικοί 
τάφοι της Βεργίνας. Ο άγνωστος μέχρι πρόσφατα 
εχθρός είναι τα φυτοφάρμακα, που περνούν στον 
υδροφόρο ορίζοντα και λόγω της υγρασίας αλλοι-
ώνουν τις τοιχογραφίες στους τοίχους των τάφων. 
Γι΄ αυτό και το υπουργείο Πολιτισμού ετοιμάζεται 
να απλώσει ασπίδα προστασίας σε τέσσερις από 
αυτούς- του Φιλίππου, του Πρίγκιπα, της Περσε-
φόνης και του Ρωμαίου- εφόσον βρεθεί σχετικό 
κονδύλι από το νέο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης 
(ΕΣΠΑ). «Η κατάσταση των τάφων είναι προ-
βληματική», παραδέχτηκε στη συνεδρίαση του 
Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου ο προϊστά-
μενος της διεύθυνσης συντήρησης αρχαίων και 
νεώτερων μνημείων Νίκος Μίνως. Στον πλέον δι-
άσημο των τάφων- του Φιλίππου Β΄ που ανακάλυ-
ψε ο Μανόλης Ανδρόνικος το 1977- η πρόσοψη με 
τις ζωγραφισμένες σκηνές κυνηγιού λιονταριών, 
αρκούδων, αντιλοπών και κάπρων σε ένα δάσος, 

που είναι ορατή στο κοινό, διατηρείται σε καλή 
κατάσταση, καθώς αμέσως μετά την αποκάλυψή 
του έγιναν οι σχετικές στερεώσεις. Δεν ισχύει 
όμως το ίδιο και για το εσωτερικό του μνημείου. 
Στον προθάλαμο έχουν εντοπιστεί ρωγμές, απο-
κολλήσεις και άλατα στις τοιχογραφίες, όπως και 
στο εσωτερικό όπου τα επιχρίσματα τοποθετή-
θηκαν πρόχειρα λόγω του αιφνίδιου θανάτου του 
Φιλίππου.
(Τα Νέα 4/3/2010)

ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ
Για την ενθάρρυνση, την ανάπτυξη της ηλιακής 
ενέργειας και τη μείωση της εξάρτησης από ορυ-
κτά καύσιμα, η Ευρώπη βασιζόταν κυρίως σε ένα 
σύστημα, σύμφωνα με το οποίο οι κυβερνήσεις 
καταβάλλουν ένα υψηλό premium για ηλεκτρικό 
ρεύμα από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
Οι ρυθμιστικές αρχές των ΗΠΑ προτιμούν λιγό-
τερο άμεσα κίνητρα, όπως το να υποχρεώνουν 
τις δημοτικές αρχές στην αγορά ενός ποσοστού 
ηλεκτρικού ρεύματος από εταιρείες ανανεώσι-
μων πηγών ενέργειας, παρόλο που σε κάποιες 
αμερικανικές πόλεις και πολιτείες -κυρίως στο 
Βερμόντ- ακολουθείται τακτική παρόμοια με της 
Ευρώπης. Προς το παρόν, η παραγωγή ηλεκτρι-
κής ενέργειας από τον ήλιο χρειάζεται να στηρι-
χθεί μέσω επιδοτήσεων, διότι προϋποθέτει την 
αγορά νέου εξοπλισμού, καθώς και επενδύσεις 
σε τεχνολογίες υπό εξέλιξη. Ομως το κόστος μει-
ώνεται ραγδαία. «Η βιομηχανία ηλιακής ενέργει-
ας διδάχθηκε πολλά από το παράδειγμα της Ισπα-
νίας», επισημαίνει η Κάσιντι ΝτιΛάιν, αναλύτρια 
της ευρωπαϊκής αγοράς ηλιακής ενέργειας στην 
Emerging Energy Research. Πριν από δύο χρό-
νια, η πόλη Πουερτολάνο της Ισπανίας είχε ζήσει 
ένα σύντομο «πυρετό χρυσού» του 21ου αιώνα. Το 
Πουερτολάνο ανακάλυψε μια νέα πηγή ενέργειας, 
τον ήλιο. Με τη βοήθεια γενναιόδωρων κινήτρων 
από την ισπανική κυβέρνηση για τη σύσταση μιας 
εθνικής βιομηχανίας ηλιακής ενέργειας, η πόλη 
σύντομα απέκτησε δύο εργοστάσια ηλιακής ενέρ-
γειας, μονάδες κατασκευής ηλιακών πάνελ και 
δισκιδίων πυριτίου, καθώς και ινστιτούτα ερευ-
νών καθαρής ενέργειας. Περίπου το ήμισυ των 
εγκαταστάσεων ηλιακής ενέργειας του 2008 αφο-
ρούσε στην Ισπανία. Οταν όμως η ισπανική κυ-
βέρνηση άλλαξε τακτική το Σεπτέμβριο του 2008, 
μειώνοντας τις επιδοτήσεις και περιορίζοντας 
την ανέγερση εργοστασίων ηλιακής ενέργειας, η 
σύντομη ευημερία του Πουερτολάνο έφθασε στο 
τέλος της. Αρκετά εργοστάσια έκλεισαν, χιλιάδες 
εργαζόμενοι έχασαν τις θέσεις τους, ξένες εται-
ρείες και τράπεζες «εγκατέλειψαν» τα συμβόλαια 
που είχαν διαπραγματευθεί. Στη βιασύνη της να 
δημιουργήσει μια βιομηχανία ηλιακής ενέργειας, 
η Ισπανία έκανε κάποιους λάθος υπολογισμούς: 
τα ηλιακά εργοστάσια μπορούν να στηθούν τόσο 
γρήγορα και εύκολα, που το μαζικό ενδιαφέρον 
για συμμετοχή ήταν μεγαλύτερο του αναμενομέ-
νου. Και οι «απλόχερες» επιδοτήσεις «φούσκω-
σαν» το κόστος σε μια εποχή που μειωνόταν σε 
άλλες περιοχές, κυρίως λόγω του έντονου αντα-
γωνισμού από κατασκευαστές πάνελ στην Κίνα. 
Οι ειδικοί προβλέπουν ότι πιθανότατα μέχρι την 
επόμενη χρονιά η Ιταλία θα αποτελέσει την πρώ-
τη χώρα που η ηλιακή ενέργεια δε θα χρειάζεται 
επιδοτήσεις για να ανταγωνιστεί το ηλεκτρικό 
ρεύμα από ορυκτά καύσιμα.
Η Ιταλία διαθέτει άφθονη ηλιοφάνεια και υψηλό 
κόστος ρεύματος.
(Ναυτεμπορική 12/3/2010)

 (Φωτογραφία από το site της εφημερίδας «Ημερη-
σία»)
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n ΣΔΑΤΜ ΒΕ:ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ 

Τη Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου 2010 πραγματοποιήθηκε, με 
μεγάλη επιτυχία, η ετήσια κοπή της βασιλόπιτας του ΣΔΑ-
ΤΜΒΕ στο Bar-Restaurant “Ρέμβη”. Στην εκδήλωση πα-
ραβρέθηκαν πολλοί συνάδερφοι Αγρονόμοι & Τοπογράφοι 
Μηχανικοί μέλη του ΣΔΑΤΜΒΕ καθώς και πολλοί επίση-
μοι προσκεκλημένοι εκπρόσωποι φορέων της πόλης και 
Δημοσίων Οργανισμών.
Την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης εκπροσώ-
πησε ο ίδιος ο νομάρχης κ. Π. Ψωμιάδης, το Δήμο Θεσ-
σαλονίκης ο Δημοτικός Σύμβουλος και συνάδερφος ΑΤΜ 
κ. Π. Σαββαΐδης, το ΤΕΕ/ΤΚΜ ο Πρόεδρος κ. Α. Κονακλί-
δης, ο Γ. Γραμματέας κ. Π. Μπίλλιας και το μέλος της Δι-
οικούσας Επιτροπής κ. Δ. Μήτρου, το ΤΑΤΜ/ΑΠΘ ο επικ. 
καθηγητής κ. Χ. Πικριδάς, την ΕΜΔΥΔΑΣ Κεντρ. Μακεδο-
νίας ο Πρόεδρος και συνάδερφος ΑΤΜ κ. Χ. Μακρής, το 
ΣΜΕΔΕΚΕΜ ο Αντιπρόεδρος και συνάδερφος ΑΤΜ κ. Γ. 
Πίλτσης, το ΣΠΕΔΕΘ & Κ.Μ. ο Πρόεδρος κ. Γ. Γάγαλης, τον 
ΣΑΘ η αντιπρόεδρος κ. Ο. Παππά, το Σύλλογο Πολιτικών 
Μηχανικών. ο πρόεδρος κ. Γ. Ρεντζεπέρης, τη Δ/νση Πο-
λεοδομίας Ν. Θεσ/νίκης ο κ. Σ. Λαδόπουλος, την ΚΤΗΜΑ-
ΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. ο υποδ/ντής του Περιφερειακού Κέντρου 
κ. Μ. Βογιατζής, την ΕΥΔΕ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ η Δ/ντρια και 
συνάδερφος ΑΤΜ κ. Κ. Σοϊλεμετζίδου και την ΕΓΝΑΤΙΑ 
ΟΔΟ Α.Ε. ο Διευθύνων Σύμβουλος  και συνάδερφος ΑΤΜ 
κ. Δ. Κωτούλας. 
Στον σύντομο χαιρετισμό του ο Πρόεδρος του Συλλόγου κ. 
Γ. Τσακούμης αφού επισήμανε τη δύσκολη συγκυρία που 
διέρχεται ολόκληρος ο κλάδος, ευχήθηκε μια καλή και 
δημιουργική χρονιά για όλους τους συναδέλφους.   

n ΣΠΜΘ:ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ
Την Κυριακή 7 Μαρτίου πραγματοποιήθηκαν οι εκλογές 
για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. του Συλλόγου Πολιτικών Μηχα-
νικών Θεσσαλονίκης, τα αποτελέσματα των οποίων έχουν 
ως εξής:
ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ: 637, ΕΓΚΥΡΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ: 631, ΑΚΥΡΑ 
ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ: 6, ΛΕΥΚΑ: 4
Έλαβαν 
Δ.Κ.Μ. – ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
381 ψήφους, ποσοστό 60,38% και 5 έδρες

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
171 ψήφους, ποσοστό 27,10% και 3 έδρες
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙ-
ΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
75 ψήφους, ποσοστό 11,89% και 1 έδρα
Στο Δ.Σ. εκλέγονται:
Από τη Δ.Κ.Μ. οι Περτζινίδης Ηλίας με 141 ψήφους, Στρα-
καλής Ζαφείριος με 88 ψήφους, Κουβουκλιώτης Φώτιος 
με 80 ψήφους, Χατζής Κωνσταντίνος με 77 ψήφους και 
Παπαδόπουλος Σταύρος με 67 ψήφους.
Από την ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ οι Σαρη-
γιάννης Δημήτριος με 87 ψήφους,Τοκατλίδης Αριστοτέλης 
με 66 ψήφους και Λεμπετλής Ιωάννης με 48 ψήφους.
Από τη ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ 
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ η Χατζοπούλου Αθηνά (Νανά) 
με 40 ψήφους.
Στην Ε.Ε. εκλέγονται οι: 
Μπίλλιας Παρίσης με 123 ψήφους, Γρηγοριάδου Μαρία με 
79 ψήφους και Λεκίδης Βασίλειος με 76 ψήφους.

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ Δ.Σ.
Στη συνεδρίαση της 15ης Μαρτίου 2010 συγκροτήθηκε σε 
σώμα το νέο Δ.Σ. ως εξής: 
Πρόεδρος: Περτζινίδης Ηλίας
Αντιπρόεδρος: Σαρηγιάννης Δημήτριος
Γ. Γραμματέας: Χατζής Κωνσταντίνος
Ταμίας: Παπαδόπουλος Σταύρος
Μέλη: Κουβουκλιώτης Φώτης, Λεμπετλής Ιωάννης, Στρα-
καλής Ζαφείριος, Τοκατλίδης Αριστοτέλης, Χατζοπούλου 
Αθηνά

n ΠΣΧΜ/ΤΚΔΜ : ΚΟΠΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ 
Μεγάλη επιτυχία σημείωσε και φέτος η ετήσια εκδήλωση 
κοπής της βασιλόπιτας του Πανελληνίου Συλλόγου Χημι-
κών Μηχανικών-Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής & Δυτι-
κής Μακεδονίας για το 2010 που πραγματοποιήθηκε στο 
Cafe-Bar Friends, την Κυριακή 24 Ιανουαρίου 2010. 
Στην εκδήλωση παρευρέθησαν περισσότερα από 70 μέλη 
και φίλοι του ΠΣΧΜ, τους οποίους και το ΔΣ του Περιφε-
ρειακού Τμήματος Κεντρικής & Δυτικής Μακεδονίας του 
ΠΣΧΜ ευχαριστεί θερμά για τη ζεστή παρουσία και συμμε-
τοχή τους στην εκδήλωση.
Πριν την κοπή της πίτας ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Συλλό-
γου, Κάρναβος Ν., ευχήθηκε στους παριστάμενους για τη 
νέα χρονιά και έκανε, έναν μικρό απολογισμό για τις δρα-
στηριότητες του 2009.
Το ΔΣ του Περιφερειακού Τμήματος Κεντρικής & Δυτικής 
Μακεδονίας του ΠΣΧΜ (Κάρναβος Ν., Ζαχαριάδης Ν., 
Καζάκος Ι., Κακοσίμος Κ., Σαλιάκας Β., Καραγιαννίδης 
Ε., Βλαχάκης Δ., Σαμαράς Μ., Γκάγκας Σ., Πλάκας Κ. συ-
ντονιστής Ο.Ε.) εκφράζει τις ευχαριστίες του στα μέλη και 
τους φίλους που παρευρέθησαν στην εκδήλωση, το συ-
νάδελφο Ασσαέλ Μ., αντιπρόεδρο του Τμήματος Χημικών 
Μηχανικών Α.Π.Θ., το συνάδελφο κ. Φάμελλο Σ., μέλος 
της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ/ΤΚΜ, τον κ. Κολότσιο 
Αθ., πρόεδρο του Σ.Μ.Η.Β.Ε., τον συνάδελφο κ. Καρτσιώτη 
θεμ., μέλος του Δ.Σ. της HELEXPO, και εύχεται σε όλους 
τους Χημικούς Μηχανικούς, τους φίλους τους και τις οικο-
γένειές τους καλή χρονιά, με υγεία, ευημερία και πρόοδο 
σε όλους τους τομείς. 

n ΕΜΔΥΔΑΣ ΚΜ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ 
ΔΕΣΕ /ΚΜ
Προς τη Γ. Γ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας κ. Λιονή 
Μαρία:
Η ΔΕΣΕ /ΠΚΜ είναι αρμόδια για τη συντήρηση του εθνικού 
οδικού δικτύου και συγκεκριμένων επαρχιακών ή/και δη-
μοτικών οδών ,που θεωρούνται μεγάλης κυκλοφοριακής 
σημασίας στα διοικητικά όρια της Περιφέρειας και ανέρ-
χεται σήμερα σε μήκος περίπου 1500 χλμ.
Οι εργασίες συντήρησης πραγματοποιούνται με την τα-
κτική συντήρηση, που περιλαμβάνει έργα που πραγμα-
τοποιούνται μέσω εργολαβιών και σύμφωνα με την ισχύ-
ουσα νομοθεσία περί δημοσίων έργων και τη στοιχειώδη 

συντήρηση ,για άμεσες αλλά περιορισμένης κλίμακας 
εργασίες, όπου η ΔΕΣΕ διαθέτει ελάχιστα συνεργεία, με 
τα οποία εκτελεί μεμονωμένες εργασίες αποκατάστασης 
βλαβών στο οδόστρωμα, στη σήμανση και στη συντήρηση 
ηλεκτροφωτισμού και των φωτεινών σηματοδοτών. 
Όμως, της έχουν ανατεθεί και καθήκοντα ,τα οποία δεν 
προβλέπονται από τον Ν.2503/1997,που είναι ο Νόμος για 
την οργάνωσή των ΔΕΣΕ, όπως κατεδαφίσεις αυθαιρέτων 
κτιρίων - κατασκευών, αποξήλωση παράνομων μυδοκαλ-
λιεργειών και εγκατάσταση συστημάτων πυροπροστασίας 
στο δάσος του Σέιχ-Σου.
Στη Δ.Ε.Σ.Ε.  επίσης, έχει ανατεθεί η διαχείριση του προ-
βλήματος των παράνομων διαφημιστικών πινακίδων. 
Το αντικείμενο, λοιπόν, της Δ.Ε.Σ.Ε. είναι ιδιαίτερα σύνθε-
το για μια τεχνική Υπηρεσία. Περιλαμβάνει την κατασκευή 
έργων με βάση το νόμο περί δημοσίων έργων, έργων με 
αυτεπιστασία, κυκλοφοριακές συνδέσεις εγκαταστάσεων, 
διαφημιστικές πινακίδες, προσλήψεις εποχικού προσω-
πικού για το εργοτάξιο,  προμήθειες υλικών κλπ. Εξαιτί-
ας αυτού του απαιτητικού και ογκώδους αντικειμένου , οι 
υπάλληλοι βρίσκονται συνεχώς στην πρώτη γραμμή αντι-
μετώπισης φυσικών καταστροφών, επικίνδυνων καιρικών 
φαινομένων και πληθώρας άλλων προβλημάτων πέραν του 
ωραρίου τους και σε περιόδους αργίας. 
Όταν η Υπηρεσία ανήκε στο Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., το μεγαλύτερο 
μέρος των πιστώσεων για το έργο της ΔΕΣΕ προέρχονταν 
από πιστώσεις του Ταμείου Εθνικής Οδοποιίας Α.Ε (ΤΕΟ 
ΑΕ). Επίσης το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. προμήθευε την Υπηρεσία με 
βασικά υλικά για την εκτέλεση των εργασιών στοιχειώδους 
συντήρησης (π.χ. προμήθεια μηχανημάτων και οχημάτων, 
μεταλλικά στηθαία ασφάλειας, οριοδείκτες, πινακίδες σή-
μανσης, χρώμα διαγράμμισης κλπ.). Παράλληλα το Τ.Ε.Ο. 
Α.Ε. κάλυπτε οικονομικά τις ανάγκες της Υπηρεσίας, σε 
περιπτώσεις έκτακτων αναγκών με την πληρωμή δαπα-
νών για τη μίσθωση μηχανημάτων, αγορές υλικών, έξοδα 
λειτουργίας και τις εργασίες αποχιονισμού, κοπής χόρτων,  
πληρωμής λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος για ηλε-
κτροφωτισμό οδών και φωτεινή σηματοδότηση παρόλο 
που στην πραγματικότητα δεν αποτελούν έκτακτες εργασί-
ες ή δαπάνες, αλλά τακτικές σε ετήσια βάση.
Μετά την ένταξη της Υπηρεσίας στην Περιφέρεια, αποκόπη-
κε πλήρως από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και στη συνέχεια στερήθη-
κε τη δυνατότητα χρηματοδότησης από πιστώσεις του Τ.Ε.Ο. 
Α.Ε με αποτέλεσμα, εξαιτίας των μειωμένων πιστώσεων 
της Περιφέρειας οι δυνατότητες της τακτικής συντήρησης 
περιορίστηκαν στο ελάχιστο. Ακόμη και οι πιστώσεις που 
διατίθενται για τη στοιχειώδη συντήρηση είναι ελάχιστες 
και δεν επαρκούν για να καλύψουν ανάγκες όπως η αγορά 
ασφαλτομίγματος, πινακίδων, χρωμάτων κλπ.
Ταυτόχρονα, τα συνεργεία της ΔΕΣΕ στελεχώνονται από το 
ελάχιστο, γερασμένο πλέον, μόνιμο προσωπικό που έχει 
απομείνει και προσλαμβάνει εποχικό ανειδίκευτο προσω-
πικό με συμβάσεις οκτώ μηνών, με κοινωνικά κριτήρια και 
όχι την εξειδίκευση και την ικανότητα για την παραγωγή 
του συγκεκριμένου έργου συντήρησης. 
Τα παραπάνω έχουν σαν συνέπεια, την αδυναμία αποκατάστα-
σης των βλαβών στο ήδη γερασμένο Εθνικό Δίκτυο, το οποίο 
συνεχώς παρουσιάζει αύξηση των ήδη εκτεταμένων φθορών, 
σε μήκος πολλών χιλιομέτρων που η ΔΕΣΕ ,λόγω της έλλει-
ψης επαρκούς χρηματοδότησης αδυνατεί να αντιμετωπίσει.
Αυτή η αδυναμία ουσιαστικής συντήρησης του εθνικού 
Οδικού Δικτύου συμβάλλει στην αύξηση των τροχαίων ατυ-
χημάτων και στην επικινδυνότητα των οδών γενικότερα.
Ένα ακόμη πολύ σοβαρό πρόβλημα που επηρεάζει την οδι-
κή ασφάλεια είναι η ανάρτηση διαφημιστικών πινακίδων 
κατά μήκος των εθνικών οδών.Η έλλειψη πιστώσεων και η 
αδυναμία απομάκρυνσής τους από τα συνεργεία της ΔΕΣΕ 
δημιούργησαν ένα άλυτο πρόβλημα με νομικές προεκτά-
σεις για τους υπαλλήλους. Τα τελευταία χρόνια μόνο μια 
φορά διατέθηκε πίστωση αποξήλωσης διαφημιστικών πι-
νακίδων και αφορούσε μόνο τμήματα  περιαστικών οδών.
Το αποτέλεσμα όλων αυτών είναι οι υπάλληλοι της Υπηρε-
σίας να βάλλονται και να απολογούνται συνεχώς σε πολίτες, 
άλλες υπηρεσίες και ΜΜΕ για παραλήψεις και φθορές του 
Οδικού δικτύου, για τις οποίες ουσιαστικά δεν ευθύνονται.
Από την άλλη μεριά, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ.6 του Ν. 
3481/2006 « η αποκατάσταση των βλαβών της οδού ,που 
κρίνονται επικίνδυνες για την οδική ασφάλεια ολοκλη-
ρώνεται υποχρεωτικά εντός 10 ημερών από τη διενέργεια 
αυτοψίας» και «η μη τήρηση της υποχρέωσης αυτής συ-
νιστά πειθαρχικό παράπτωμα». 
Το άρθρο όμως δεν ορίζει τον τρόπο χρηματοδότησης των 
έργων και ενώ γίνεται η καταγραφή των φθορών από τους 
συναδέλφους, δεν υπάρχουν οι ανάλογες πιστώσεις για 
την αποκατάσταση, με αποτέλεσμα το σύνολο των στελε-
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χών της ΔΕΣΕ να εγκαλούνται αδίκως από την Ελληνική 
Δικαιοσύνη ,να απολογηθούν για πλημμελή συντήρηση 
του Εθνικού Οδικού Δικτύου.

Απαιτείται λοιπόν:
• Να περιοριστεί το αντικείμενο της ΔΕΣΕ στα προβλεπό-
μενα καθήκοντά της από τον Ν.2503/1997.
• Να οριοθετηθούν οι αρμοδιότητές της με την Εγνατία 
Οδό Α.Ε.,καθώς η τελευταία προχωρά στην κατασκευή 
οδών, για τις οποίες στη συνέχεια θεωρεί ότι δεν είναι 
τμήμα του δικτύου της και συνεπώς δεν έχει ευθύνη για τη 
συντήρησή τους. Έτσι αυθαίρετα αποποιείται   την ευθύνη 
συντήρησης στους κάθετους άξονες και στο παράπλευρο 
οδικό δίκτυο. Επίσης πρέπει να δοθεί λύση και στο θέμα 
της έγκρισης των κυκλοφοριακών συνδέσεων στις παρά-
πλευρες οδούς της Εγνατίας καθώς προσωρινά με απόφα-
ση του Γ. Γ. ΠΚΜ ορίστηκε αρμόδια η ΔΕΣΕ και ενώ έχει γί-
νει ερώτημα στο Νομικό Σύμβουλο του πρώην ΥΠΕΧΩΔΕ, 
η απάντηση εκκρεμεί περισσότερο από 6 μήνες.
• Το εργοτάξιο της ΔΕΣΕ, το οποίο αποτελεί ένα αναντι-
κατάστατο εργαλείο για την άμεση αποκατάσταση στοιχει-
ωδών βλαβών και φθορών στην οδό,  να στελεχωθεί με 
το απαραίτητο προσωπικό και να χορηγούνται έγκαιρα οι 
απαιτούμενες πιστώσεις για τη λειτουργία του.
• να δοθούν άμεσα χρηματοδοτήσεις για τακτική και στοι-
χειώδη συντήρηση του οδικού δικτύου, προκειμένου η 
Υπηρεσία να ανταποκριθεί στις τρέχουσες υποχρεώσεις 
της  και να υπάρχει προγραμματισμός μέσω του Προγράμ-
ματος Δημοσίων Επενδύσεων, να εντάσσονται οι απαιτού-
μενες πιστώσεις ώστε να μην παρατηρηθούν  παρόμοια 
προβλήματα μελλοντικά.
• Τα έσοδα που προέρχονται από τα πρόστιμα που επι-
βάλλουν οι ΔΕΣΕ, με τα πρωτόκολλα φθοράς (της οδού, 
του εξοπλισμού της κλπ) και με τα τέλη χρήσης (για πα-
ράνομη τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων, για κα-
τάληψη απαλλοτριωμένης έκτασης Δημοσίου κλπ), που 
μέχρι και σήμερα εισπράττονται από το Τ.Ε.Ο. Α.Ε. να 
αποδίδονται πλέον στην Περιφέρεια, καθώς είναι ο λογι-
κός δικαιούχος των ποσών αυτών, αφού αφορούν οδούς 
της αρμοδιότητάς της.
• και τέλος, να υπάρξει νομική υποστήριξη στο έργο της 
Υπηρεσίας σε σχέση με τα νομικά θέματα που συνεχώς προ-
κύπτουν είτε από πολίτες είτε από άλλες αρχές (Δικαιοσύνη-
Αστυνομία-Σώμα Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης κτλ) . 

Κυρία Γενικέ,
Τα προβλήματα της ΔΕΣΕ ΠΚΜ και των συναδέλφων μας 
που υπηρετούν εκεί είναι πολλά και οξυμμένα. Σαν Ένωση 
Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων  Ανω-
τάτων Σχολών Κεντρικής Μακεδονίας είμαστε υποχρεω-
μένοι να παρέμβουμε για να βρεθούν λύσεις. Περιμένουμε 
λοιπόν τις δικές σας ενέργειες και είμαστε στη διάθεσή σας 
για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία μας ζητηθεί.

n ΣΕΜΠΧΠΑ-ΠΤΒΕ:Η ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΘ
Ο Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α – Π.Τ.Β.Ε. ήταν ο πρώτος σύλλογος που 
ασχολήθηκε με το ζήτημα της μετεγκατάστασης της Δ.Ε.Θ. 
θέτοντας ένα πλαίσιο για τη διαδικασία λήψης της απόφα-
σης, και αναδεικνύοντας στη συνέχεια τρεις βασικούς άξο-
νες προσέγγισης: 1. Προσδιορισμός νέας θέσης. 2. Καθο-
ρισμός χρήσης σημερινής έκτασης. 3. Διαδικασίες για τις 
βασικές επιλογές του σχεδιασμού της μετεγκατάστασης.
Παράλληλα είχε επισημάνει τα σχεδιαστικά, δημοκρατι-
κά και νομιμοποιητικά ελλείμματα των διαδικασιών που 
ακολουθήθηκαν και των συνεπειών τους. Το ζήτημα της 
μετεγκατάστασης αντιμετωπίστηκε μονόπλευρα υπό την 
οπτική της νέας θέσης, ενώ χάθηκε η ευκαιρία ένταξής 
του σε έναν ευρύτερο σχεδιασμό της Μητροπολιτικής Πε-
ριοχής της Θεσσαλονίκης, από τη στιγμή που παράλληλα 
εξελίσσονταν οι διαδικασίες επικαιροποίησης του Ρυθμι-
στικού Σχεδίου.
Όμως, δεν είναι πλέον αργά για να μετατραπεί το ζήτημα 
της μετεγκατάστασης της Δ.Ε.Θ. σε ένα κερδισμένο στοί-
χημα για την πόλη.  Αρκεί βέβαια να υπάρξουν συντονι-
σμός, επιτάχυνση και ορισμένες διορθώσεις στην αντιμε-
τώπιση του εγχειρήματος.  Άμεσα θα πρέπει:
1. να δηλωθεί ρητά ότι η νέα θέση της Δ.Ε.Θ. βρίσκεται στη 
Δυτική Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στο αγρόκτημα του 
Τ.Ε.Ι., θέση για την οποία έχει δημιουργηθεί μια ευρύτερη 
συναίνεση,
2. να εκδηλωθεί η πρόθεση για ένα ενιαίο σχέδιο αντι-
μετώπισης της μετεγκατάστασης της Δ.Ε.Θ. και της δη-
μιουργίας Μητροπολιτικού Πάρκου και ανάπλασης των 
σημερινών αλλά και όμορων εκτάσεων του κέντρου, υπό 
τη μορφή «Διπλής Ανάπλασης». 

Η Μετεγκατάσταση - Ανάπλαση της Δ.Ε.Θ. μπορεί να 
αποτελέσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αστικής ανάπτυ-
ξης, το οποίο θα σηματοδοτήσει τη στροφή προς τους 
πραγματικούς κινητήρες της ανάπτυξης κάθε εθνικής και 
περιφερειακής οικονομίας, δηλαδή τις πόλεις, ενεργοποι-
ώντας την επίκαιρη και ουσιαστική στρατηγική των Πόλων 
Ανάπτυξης του Ε.Σ.Π.Α. 
Ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αστικής ανάπτυξης για τη 
Μετεγκατάσταση – Ανάπλαση της Δ.Ε.Θ. μπορεί να συ-
νεισφέρει, στην αναθέρμανση της μελετητικής και κα-
τασκευαστικής δραστηριότητας για δημόσιες υποδομές 
και δίκτυα, στον εκσυγχρονισμό και στην ίδρυση νέων 
επιχειρήσεων στις περιοχές παρέμβασης, στη σύνδεση 
τους με την ερευνητική δραστηριότητα του Τ.Ε.Ι. και του 
Α.Π.Θ., στην απόδοση κοινόχρηστων χώρων και κοινω-
νικών υποδομών στους πολίτες, στη δημιουργία θέσεων 
απασχόλησης και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής, στην 
αναζωογόνηση του κέντρου και στην ανάπτυξη όχι μόνο 
της Δυτικής Θεσσαλονίκης, αλλά ολόκληρης της Μητρο-
πολιτικής Περιοχής.
Περαιτέρω, ο σχεδιασμός ενός τέτοιου ολοκληρωμένου 
εγχειρήματος αστικής ανάπτυξης μπορεί να αποτελέσει 
τον πιλότο για την εφαρμογή νέων χρηματοοικονομικών 
τεχνικών. Η δεδομένη στενότητα των οικονομικών πό-
ρων, τόσο για δημόσιες όσο και για ιδιωτικές επενδύσεις, 
αφενός επιβάλει τη στόχευση και τη συγκέντρωσή τους 
σε σχέδια που μεγιστοποιούν τα κοινωνικοοικονομικά και 
αναπτυξιακά οφέλη, αφετέρου φέρνει στο προσκήνιο το 
σχεδιασμό ανταποδοτικών παρεμβάσεων. 
Οι θετικές επιπτώσεις από μια τέτοια ολοκληρωμένη και 
πιλοτική θεώρηση του εγχειρήματος της Μετεγκατάστα-
σης – Ανάπλασης της Δ.Ε.Θ. δεν περιορίζονται μόνο στα 
αναμενόμενα αποτελέσματα του σχεδίου. Μια τέτοια θε-
ώρηση μπορεί να προσφέρει σημαντική προστιθέμενη 
αξία στην τεχνογνωσία της πόλης και των εμπλεκόμενων 
φορέων. Μπορεί να αποτελέσει την ικανή συνθήκη για να 
στραφεί το ενδιαφέρον των επενδυτικών οργανισμών προς 
το ίδιο το σχέδιο αλλά και αντίστοιχες αστικές παρεμβά-
σεις στις ελληνικές πόλεις.
Παράλληλα είναι αναγκαίο να υπάρξει στήριξη προς τον 
ΟΡ.ΘΕ. για την οριστικοποίηση και θεσμοθέτηση του επικαι-
ροποιημένου Ρυθμιστικού Σχεδίου. Ο Οργανισμός πρέπει να 
αποσαφηνίσει τη χάραξη μιας εφικτής συνολικής αστικής 
στρατηγικής, να ιεραρχήσει τις προτεραιότητες με εστίαση 
στον αστικό ιστό του Πολεοδομικού Συγκροτήματος και να 
παρουσιάσει ένα άμεσο και ρεαλιστικό πρόγραμμα δράσης. 
Πάνω σε αυτά θα πρέπει να «συνδεθεί» ένα ολοκληρωμένο 
σχέδιο Μετεγκατάστασης – Ανάπλασης της Δ.Ε.Θ.

n ΣΕΤΕΟ: ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Σας γνωρίζουμε ότι από τις εκλογές του Συλλόγου εργαζο-
μένων της Εγνατίας Οδός Α.Ε. που διενεργήθηκαν στις 22-
2-2010 προέκυψε το παρακάτω Δ.Σ. που συγκροτήθηκε σε 
σώμα την 2α Μαρτίου 2010 ως εξής:
Πρόεδρος: Δημήτριος Τσιαπραλής (Τοπογράφος Μηχ)        
Αντιπρόεδρος: Παναγιώτης Πανέτσος  (Πολιτικός Μηχ)            
Γεν. Γραμματέας: Γρηγόρης Κολπονδίνος (Οικονομολόγος)  
Γραμματέας Οργανωτικού-Δημ. Σχέσεων:  Μαίρη Κόντζο-
γλου (Πολιτ. Επιστήμων)         
Ταμίας: Δημήτριος Σημαιοφορίδης (Τοπογράφος Μηχ)           

Μέλος: Αλεξάνδρα Νικολάρα (Κοινωνιολόγος)
Μέλος: Ελένη Γεωργιάδου (Πολιτικός Μηχ)
Μέλος: Ιωάννης Ιωάννου (Γεωλόγος)
Μέλος: Δημήτριος Τσολιάνος (Πολιτικός Μηχ)                  

n ΑΚΜΗ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Η Ανεξάρτητη Κίνηση Μηχανολόγων, Ηλεκτρολόγων 
(ΑΚΜΗ) με αίσθημα κοινωνικής δικαιοσύνης, εκφράζει 
την έντονη δυσαρέσκεια για την προφανή αδικία εις βά-
ρος των συναδέλφων Μηχανικών (όλων των ειδικοτήτων) 
με τα νέα φορολογικά μέτρα που ανακοινώθηκαν από το 
Υπουργείο Οικονομικών. Επισημαίνει τα ακόλουθα:
- Οι Μηχανικοί ελεύθεροι επαγγελματίες μελετητές δη-
λώνουν το σύνολο των αμοιβών τους και μάλιστα αυτές 
αποτελούν το κατώτατο θεσμοθετημένο όριο ως «σύμ-
βαση έργου». Μάλιστα πολλές φορές οι αμοιβές αυτές 
που εισπράττονται, «υπολείπονται κατά πολύ», αυτών που 
τελικά δηλώνονται. Συνυπολογίζοντας και το γεγονός ότι 
πολλές από τις λειτουργικές τους δαπάνες δεν αναγνω-
ρίζονται (π.χ. έξοδα μετακίνησης, διαμονής εκτός έδρας 
κ.λ.π.), γίνεται άμεσα αντιληπτό ότι καταβάλλουν φόρο 
μεγαλύτερο αυτού που αντιστοιχεί στα πραγματικά τους 
εισοδήματα.
- Οι αμοιβές Μηχανικών προκύπτουν με την ηλεκτρονική 
διαμεσολάβηση του ΤΕΕ και μάλιστα καταβάλλεται υπο-
χρεωτικά και χωρίς κόπο είσπραξης από την Πολιτεία, ει-
δικός προκαταβλητέος φόρος. Γίνεται επομένως αντιλη-
πτό ότι δεν υπάρχει περίπτωση φοροδιαφυγής. Το γεγονός 
αυτό εξασφαλίζεται επιπλέον από την ειδική ηλεκτρονική 
σελίδα που δημιουργείται από το ΤΕΕ για κάθε έργο και 
βέβαια από την υποχρεωτική κατάθεση αμοιβής στην 
Εθνική Τράπεζα.
- Σχετικά με τους μισθωτούς μηχανικούς που δηλώνο-
νται ως ελεύθεροι επαγγελματίες μέσω δελτίων παροχής 
υπηρεσιών, αυτοί είναι κατά κανόνα νέοι και οι πλέον 
χαμηλόμισθοι. Αυτή η ευαίσθητη κοινωνική ομάδα επι-
στημόνων επαγγελματιών λειτουργεί με τον τρόπο αυτό με 
την ανοχή της Πολιτείας, συνήθως χωρίς συμβάσεις και 
ασφαλιστικές καλύψεις.
- Η λογιστική – φορολογική ύλη των Μηχανικών είναι από-
λυτα συγκεκριμένη και προσδιοριστέα. Πρέπει σε κάθε πε-
ρίπτωση να παραμείνει η αυτοτελής φορολόγηση μέσω συ-
ντελεστών ειδικότερα μάλιστα όταν προβλέπεται και πραγ-
ματοποιείται ούτως η άλλως και η προσαύξηση αυτών.
- Σε μία εποχή συνεχούς αποβιομηχάνισης, και δραματι-
κής μείωσης των ιδιωτικών έργων, σε συνδυασμό με την 
μεγάλη αύξηση των νέων μηχανικών, η Κυβέρνηση οφεί-
λει να ενθαρρύνει συνθήκες παραγωγής και ανάπτυξης, 
με αντίστοιχη δημιουργία θέσεων εργασίας. Αντί αυτού, 
με κοινωνικά άδικα κριτήρια, καλεί τους μηχανικούς να 
καλύψουν σημαντικό τμήμα του ελλείμματος της  οικονο-
μίας.
- Είμαστε οι τεχνικοί επιστήμονες της ανάπτυξης και της 
παραγωγής που τόσο λείπει από τον τόπο μας. Ζητούμε 
από την Κυβέρνηση να αποσύρει κάθε σκέψη αλλαγής 
του φορολογικού μας συστήματος. Η Ανεξάρτητη Κίνηση 
Μηχανολόγων, Ηλεκτρολόγων (ΑΚΜΗ) καλεί το ΤΕΕ, τους 
Κλαδικούς και Εργασιακούς Συλλόγους και όλους ανε-
ξαιρέτως τους μηχανικούς, συντονισμένα και μαχητικά να 
αντισταθούμε.   

Αποτελέσματα εκλογών ΕΜΔΥΔΑΣ Κεντρικής Μακεδονίας 2010

 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

 Εκλογές 2008 Εκλογές 2010   Εκλογές 2008 Εκλογές 2010

 ΨΗΦΟΙ % ΕΔΡ. ΨΗΦΟΙ % ΕΔΡ. ΨΗΦΟΙ % ΑΝΤ. ΨΗΦΟΙ % ΑΝΤ.

Ψήφισαν 945   816   870   774   

Άκυρα - Λευκά 19   23   13   20   

Έγκυρα 926   793   857   754   

ΠΑΣΚ 391 42,22 4 366 46,16 4 334 38,97 14 342 45,36 14

ΔΚΜ 254 27,43 3 177 22,32 2 263 30,69 11 169 22,41 7

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 245 26,46 2 207 26,10 3 222 25,90 9 208 27,59 9

ΔΗΜ/ΛΗΛΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 36 3,89 0 43 5,42 0 38 4,43 1 35 4,64 1

ΣΥΝΟΛΟ 926 100 9 793 100 9 857 100 35 754 100 31
 

n ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΔΗΜΟΣΙΟΥ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ 

Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ευχαριστεί όλους τους Συναδέλφους που την τίμησαν με τη 
ψήφο τους.
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Β  ́ΦΑΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ
της Κυριακής Διαβολίτση, ΑΤΜ

Η «κτηματογράφηση» μιας περιοχής, ορίζεται 
ως η διαδικασία καταγραφής των εμπράγματων 
ή άλλων εγγραπτέων δικαιωμάτων, που έχουν τα 
φυσικά ή νομικά πρόσωπα, σε ακίνητα μίας συ-
γκεκριμένης περιοχής της χώρας και η σύνδεση 
των δικαιωμάτων αυτών με συγκεκριμένο ακίνητο 
ή ακίνητα, όπως αυτά ορίζονται και απεικονίζο-
νται στα κτηματολογικά διαγράμματα. Η διαδικα-
σία της κτηματογράφησης έχει σαν σκοπό, καταρ-
χήν, τη συλλογή, επεξεργασία και καταγραφή των 
εμπράγματων δικαιωμάτων και κατά δεύτερον 
την συλλογή και επεξεργασία στοιχείων που θα 
επιτρέψουν την καλύτερη και ακριβέστερη απει-
κόνιση των γεωτεμαχίων στο κτηματολογικό διά-
γραμμα.
Η διαδικασία κτηματογράφησης έχει ένα χρονο-
διάγραμμα, που ξεκινά με την κήρυξη μιας πε-
ριοχής υπό κτηματογράφηση και ολοκληρώνεται 
με την έναρξη λειτουργίας του Κτηματολογικού 
Γραφείου στην περιοχή αυτή.
 Τα στάδια κτηματογράφησης είναι τα παρακάτω: 
• Υποβολή δηλώσεων ιδιοκτησίας από τους δι-
καιούχους στα Γραφεία Κτηματογράφησης και 
καταχώριση των δηλώσεων σε ψηφιακή βάση (το 
στάδιο αυτό ολοκληρώθηκε στην Α’ φάση Κτημα-
τολογίου)
• Σύνταξη προσωρινών κτηματολογικών πινάκων 
και διαγραμμάτων, με βάση τα στοιχεία που έχουν 
συλλεχθεί από τη διαδικασία υποβολής δηλώ-
σεων και έχουν επεξεργαστεί από νομικούς και 
τοπογράφους.
• Ανάρτηση προσωρινών κτηματολογικών στοι-
χείων στα Γραφεία Κτηματογράφησης για διάστη-
μα 2 μηνών και αποστολή αποσπασμάτων στους 
δικαιούχους προς ενημέρωσή τους.
• Υποβολή ενστάσεων σε ανεξάρτητες διοικητι-
κές επιτροπές ή αιτήσεων διόρθωσης, για συγκε-
κριμένο διάστημα υποβολής
• Αναμόρφωση των κτηματολογικών στοιχείων 
μετά τις ενστάσεις και σύνταξη των τελικών κτη-
ματολογικών πινάκων και διαγραμμάτων. 
• Τέλος, μετά τα παραπάνω έχουμε την έναρξη 
λειτουργίας Κτηματολογικού Γραφείου στη συ-
γκεκριμένη περιοχή στη θέση του παλαιού Υπο-
θηκοφυλακείου.
Το Εθνικό Κτηματολόγιο είναι ήδη σε εξέλιξη 
στην Ελλάδα από το 1994, με χρηματοδότηση της 
Ε.Ε και του Ελληνικού Κράτους.
Ο διαχωρισμός της διαδικασίας κτηματογράφη-
σης σε δύο φάσεις έγινε, προκειμένου να μη χα-
θούν τα 42,4 εκατ. Ευρώ που εξασφαλίστηκαν για 
το πρόγραμμα από το Γ’ ΚΠΣ. 
Ήδη το καλοκαίρι του 2008 ολοκληρώθηκε η Α’ 
φάση, που περιελάμβανε την υποβολή δηλώσε-
ων ιδιοκτησίας. Στη φάση αυτή όμως, αυτό που 
πραγματικά έγινε, είναι μέρος της προετοιμασίας 
για τη δημιουργία του κτηματολογίου. Η «ουσι-
αστική» δουλειά θα γίνει στη Β’ φάση κτηματο-

γράφησης. Οι 22 μελέτες για την Β’ φάση προκη-
ρύχθηκαν στις 18 Ιουλίου 2008. Ο ανάδοχος της 
Β’ φάσης θα πάρει το ψηφιακό αρχείο με τους 
τίτλους ιδιοκτησίας και θα:
• Αναρτήσει δημόσια τα στοιχεία που υποβλήθη-
καν στην B‘ φάση, ώστε να γίνουν τυχόν ενστάσεις, 
που θα εξεταστούν από ειδικές επιτροπές, σε συ-
γκεκριμένη προθεσμία που θα ανακοινωθεί
• Αντιστοιχίσει τους τίτλους με ακρίβεια στα γε-
ωτεμάχια 
• Καταρτίσει τους τελικούς κτηματολογικούς πί-
νακες
Οι 22 μελέτες της Β’ φάσης αφορούν την κτημα-
τογράφηση των παρακάτω 107 περιοχών: 

3 Δήμος Αθηναίων, με προϋπολογισμό μελέτης 
24.689.469,78 €
3 Δήμος Πειραιώς, Τοπικό Διαμέρισμα Σαμίων 
Δήμου Βαθέως του Νομού Σάμου, με προϋπολο-
γισμό, 6.624.619,06 €
3 Δήμοι Αγ. Βαρβάρας, Αιγάλεω, Περιστερίου του 
Νομού Αττικής, με προϋπολογισμό, 8.171.022,34 €
3 Δήμοι Γαλατσίου, Ηρακλείου, Νέας Ιωνίας του 
Νομού Αττικής με προϋπολογισμό, 6.451.502,30 €
3 Δήμοι Λυκοβρύσεως, Μεταμορφώσεως, Νέας 
Φιλαδέλφειας, Νέας Χαλκηδόνος, Παπάγου, Πεύ-
κης, Ψυχικού του Νομού Αττικής με προϋπολογι-
σμό, 6.001.949,81 €
3 Δήμοι Αγ. Αναργύρων, ‘Ανω Λιοσίων, Αχαρνών, 
Ζεφυρίου, Θρακομακεδόνων, Καματερού, Φυλής, 
Κοινότητας Κρυονερίου του Νομού Αττικής με 
προϋπολογισμό, 11.042.367,20 €.
3 Δήμοι Ασπροπύργου, Ιλίου, Μάνδρας, Πετρου-
πόλεως, Χαϊδαρίου του Νομού Αττικής με προϋ-
πολογισμό, 10.618.768,22 €
3 Δήμοι Ανοίξεως, Δροσιάς, Εκάλης, Κηφισι-
άς, Νέας Ερυθραίας, Νέας Πεντέλης, Παλλήνης, 
Πεντέλης του Νομού Αττικής με προϋπολογι-
σμό, 7.787.124,40 €
3 Δήμοι Αγίου Στεφάνου, Διονύσου, Μαραθώ-
νος, Νέας Μάκρης, Ραφήνας και Κοινότητες 
Ανθούσης, Ροδοπόλεως -Μπάλας, Σταμάτας, Πι-
κερμίου του Νομού Αττικής με προϋπολογισμό, 
7.418.358,96 €
3 Δήμοι Αλίμου, Δάφνης, Ελληνικού, Μοσχάτου, 
Ταύρου, Υμηττού του Νομού Αττικής με προϋπο-
λογισμό, 5.750.309,32 €
3 Δήμοι Αργυρουπόλεως, Γλυφάδας, Ηλιου-
πόλεως του Νομού Αττικής με προϋπολογισμό, 
9.328.585,62 €
3 Δήμοι Αναβύσσου, Καλυβίων-Θορικού, Κερα-
τέας, Λαυρεωτικής και Κοινότητες Αγίου Κωνστα-
ντίνου, Παλαιάς Φώκαιας, Σαρωνίδας, Κουβαρά του 
Νομού Αττικής με προϋπολογισμό, 9.882.498,46 €
3 Δήμοι Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης, Κρωπί-
ας, Μαρκοπούλου-Μεσογαίας του Νομού Αττικής 
με προϋπολογισμό, 12.016.626,12 €
3 Δήμος Θεσσαλονίκης του Νομού Θεσσαλονί-
κης με προϋπολογισμό,12.144.688,50 €.
3 Δήμοι Αγίου Παύλου, Ευκαρπίας, Νεαπόλεως, 
Πεύκων, Πολίχνης, Σταυρουπόλεως, Συκεών, Τρι-
ανδρίας του Νομού Θεσσαλονίκης με προϋπολο-

γισμό, 8.152.838,72 €.
3 Δήμοι Αμπελοκήπων, Ελευθερίου Κορδελιού, 
Ευόσμου, Μενεμένης, Ωραιοκάστρου, πρώην Δη-
μοτικό Διαμέρισμα Ιωνίας (νυν Τοπικό Διαμέρισμα 
Νέας Μαγνησίας και Διαβατών)  - Δήμου Εχεδώ-
ρου του Νομού Θεσσαλονίκης με προϋπολογισμό, 
7.299.523,94 €
3 Τοπικά Διαμερίσματα Πρεβέζης- Δήμου Πρε-
βέζης του Νομού Πρεβέζης, Ηγουμενίτσης - Δή-
μου Ηγουμενίτσης του Νομού Θεσπρωτίας, Πύρ-
γου-Δήμου Πύργου του Νομού Ηλείας, Ζακυνθί-
ων -Δήμου Ζακυνθίων του Νομού Ζακύνθου με 
προϋπολογισμό, 5.681.019,66 €.
3 Τοπικά Διαμερίσματα Σπαρτιατών- Δήμου 
Σπάρτης του Νομού Λακωνίας, Κορίνθου -Δή-
μου Κορινθίων του Νομού Κορινθίας, Τριπόλεως 
-Δήμου Τρίπολης του Νομού Αρκαδίας, Ναυπλι-
έων- Δήμου Ναυπλίου του Νομού Αργολίδας με 
προϋπολογισμό, 7.655.238,78 €
3 Τοπικά Διαμερίσματα Λαμιέων -Δήμου Λαμιέων 
του νομού Φθιώτιδας, Λεβαδέων -Δήμου Λεβαδέ-
ων του Νομού Βοιωτίας, Δήμου Βόλου του Νομού 
Μαγνησίας με προϋπολογισμό, 11.416.981,31 €.
3 Τοπικά Διαμερίσματα Λαρίσης-Δήμου Λαρισαί-
ων του Νομού Λαρίσης, Καρδίτσης-Δήμου Καρ-
δίτσας του Νομού Καρδίτσας με προϋπολογισμό, 
10.036.846,41 €
3 Τοπικά Διαμερίσματα Πολυγύρου-Δήμου Πολυ-
γύρου του Νομού Χαλκιδικής, Φλωρίνης -Δήμου 
Φλώρινας του Νομού Φλώρινας, Κατερίνης-Δή-
μου Κατερίνης του Νομού Πιερίας, Εδέσσης-Δή-
μου Έδεσσας του Νομού Πέλλης, Κοζάνης -Δή-
μου Κοζάνης του Νομού Κοζάνης με προϋπολο-
γισμό, 13.325.936,42 €
3 Τοπικά Διαμερίσματα Αλεξανδρουπόλεως-Δή-
μου Αλεξανδρουπόλεως του Νομού Έβρου, Ξάν-
θης- Δήμου Ξάνθης του Νομού Ξάνθης, Δράμας 
-Δήμου Δράμας του Νομού Δράμας, Κιλκίς-Δή-
μου Κιλκίς του Νομού Κιλκίς με προϋπολογι-
σμό, 10.598.362,58 €.

Ο διαγωνισμός για την ανάθεση της Β’ φάσης 
πραγματοποιήθηκε το Σεπτέμβριο του 2008 και 
από τις 22 μελέτες που προκηρύχθηκαν, έχουν 
ανατεθεί μόνο 6 (έξι). Υπάρχουν σημαντικά προ-
βλήματα που δημιουργούνται λόγω της καθυστέ-
ρησης.  Κάποια από αυτά είναι η  ανάγκη ενημέ-
ρωσης των χαρτογραφικών υπόβαθρων 2 χρόνια 
μετά, οι μη επεξεργασμένες συσσωρευμένες 
δηλώσεις και το θέμα αξιοπιστίας της πληροφο-
ρίας τους πλέον, ενώ σημαντικός αριθμός ατόμων 
που εξειδικεύονται στα παραπάνω προγράμματα 
έχουν χάσει τις θέσεις τους. Ακόμη, οι συμμετέ-
χουσες στο διαγωνισμό εταιρείες, αναγκάζονται 
να υπόκεινται σε έξοδα διατήρησης χώρου και 
εξοπλισμού χωρίς να κάνουν τίποτα. 
Σύμφωνα με δηλώσεις της νέας Διοίκησης της 
«ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.», γίνονται προσπάθειες να 
«ξεκολλήσει» το τρέχον πρόγραμμα κτηματογρά-
φησης, ώστε τα αποτελέσματα των διαγωνισμών 
να ανακοινωθούν πολύ σύντομα και ίσως αρχές 
Μαρτίου να αρχίσει η διαδικασία των ενστάσεων. 
Αν δεν υπάρξουν προσφυγές στην Ε.Ε, τότε είναι 
πιθανό οι ανάδοχοι να αναλάβουν το έργο το φθι-
νόπωρο. 
Αναμένομεν………...n
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ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
ΜΟΝΤΕΛΟ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
 Διεθνής αναγνώριση

Ως ένα από τα δύο πλέον αξιόπιστα μοντέλα δι-
εθνώς, για το σχεδιασμό κόμβων δοκού-υποστυ-
λώματος κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, 
αναγνωρίστηκε αυτό του καθηγητή Αλεξάνδρου-
Δημητρίου Τσώνου της Πολυτεχνικής Σχολής του 
ΑΠΘ, σε πρόσφατη επιστημονική αναφορά του 
καθηγητή του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας 
στο Μπέρκλεϋ, K. M. Mosalam.
Σημειώνεται ότι μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει δε-
κτό από όλους κανένα μοντέλο σχεδιασμού κόμ-
βων, μη εξαιρουμένου και του Νεοζηλανδικού 
(T. Paulay  and R. Park),  το οποίο επί δεκαετίες 
χρησιμοποιούνταν διεθνώς.
 Η επιστημονική αναφορά του κ.Mosalam έτυχε 
των θετικών κριτικών σχολίων και παρεμβάσεων 
του παγκοσμίου φήμης Αμερικανού Καθηγητή 
J.P. Moehle (University of California, Berkeley) 
και βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://peer.berkeley.edu/publications/peer_
reports/reports_2009/web_PEER9106_PARK_
Mosalam.pdf . n

      

ΔΕΥΤΕΡΗ ΓΕΝΙΑ 
ΣΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
 

Ο Σύλλογος Αποφοίτων της Πολυτεχνικής Σχολής 
του Α.Π.Θ. με χαρά υποδέχεται τους καινούργιους 
φοιτητές και φοιτήτριες και εύχεται σε όλους Κα-
λές Σπουδές. Ανάμεσα σ’ αυτούς συγκαταλέγονται 
και παιδιά αποφοίτων τα οποία επίσης χαιρετίζει 
με χαρά και υπερηφάνεια, γιατί έχουν την ιδιαι-
τερότητα να συνεχίζουν την παράδοση που δημι-
ούργησαν οι γονείς τους. 
Ο Σύλλογος διοργανώνει μια γιορτή για τα παιδιά 
αυτά και τους γονείς τους και προσκαλεί όλους να 
πάρουν μέρος. Στη γιορτή αυτή θα βραβευτούν οι 
πρωτεύσαντες νεοεισαχθέντες φοιτητές των αντί-
στοιχων Τμημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής που 
έχουν το μεγαλύτερο σύνολο μορίων εισαγωγής 
στα Τμήματα και είναι παιδιά απόφοιτου ή από-
φοιτης.
Δηλώστε συμμετοχή στη γιορτή του Συλλόγου 
Αποφοίτων και αποστείλετέ μας τα στοιχεία σας 
μαζί με τα στοιχεία των παιδιών σας που είτε είναι 
πρωτοετείς φοιτητές στη Σχολή είτε έχουν ήδη 
προχωρήσει στις σπουδές τους. 
Σας περιμένουμε όλους. 
Το Διοικητικό Συμβούλιο 
Δηλώστε συμμετοχή στις παρακάτω ηλεκτρονικές 
διευθύνσεις:
Γιάννης Τσιάφης: tsiafis@eng.auth.gr
Θάλεια Μαντοπούλου-Παναγιωτοπούλου: 
thaliamp@vis.auth.gr
Μάκης Γυιόκας:  yokas@otenet.gr n

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ  
 του Ανδρέα Θ. Δεληγιάννη          

Κυκλοφόρησε, από τον εκδοτικό οίκο UNIVERSITY 
STUDIO/ Θεσσαλονίκη (ISBN .978-960-12-1826-
7) βιβλίο με τίτλο «Επεξεργασία αστικών λυμά-
των», του συναδέλφου χημικού μηχανικού Αν-
δρέα Δεληγιάννη, ο οποίος εργάζεται τα τελευταία 
30 χρόνια στην Εταιρεία Ύδρευσης Αποχέτευσης 
Θεσσαλονίκης, κυρίως ως υπεύθυνος του τμήμα-
τος ποιοτικού ελέγχου αποβλήτων. 
Μαζί με άλλους συναδέλφους, ο Α. Δεληγιάννης 
συμμετείχε στο σχεδιασμό-προδιαγραφές και 
στην επίβλεψη της κατασκευής της εγκατάστα-
σης επεξεργασίας λυμάτων τουριστικής περιοχής 
Θεσσαλονίκης  «ΑΙΝΕΙΑ»
Εισαγωγικά, το βιβλίο περιλαμβάνει  ένα κεφά-
λαιο όπου  παρουσιάζονται ορισμοί των χρησι-
μοποιούμενων εννοιών, αλλά και ένα ακόμη, στο 
οποίο γίνεται προσπάθεια σύντομης ιστορικής 
θεώρησης και αυτογνωσίας πάνω στο θέμα.
Το βιβλίο αναφέρεται στη χημεία, τους χημικούς 
αντιδραστήρες και τη λειτουργία της προεπεξερ-
γασίας, και κύρια της βιολογικής βαθμίδας ( με 
αιωρούμενη βιομάζα ή παραλλαγές με στερεά 
κλίνη) της επεξεργασίας λυμάτων. Αναφέρεται 
επίσης στην αναερόβια επεξεργασία του παρα-
προϊόντος βιολογική ιλύς, αλλά και ατη δειγματο-
ληψία  και τον αναλυτικό έλεγχο παρακολούθησης 
των διεργασιών αυτών. 
Με παράδειγμα τον έλεγχο διαστασιολόγησης της 
εγκατάστασης «ΑΙΝΕΙΑ», το βιβλίο δίνει   μοντέλα 
(F/M, ηλικία της λάσπης, ταχύτητα δημιουργίας 
μικροοργανισμών) διαστασιολόγησης βιολογικής 
βαθμίδας για μικρές και μεγάλες εγκαταστάσεις.  
Το βιβλίο συνοδεύεται και με ένα CD με φωτογραφι-
κό υλικό για παρουσιάσεις και διδασκαλία, καθώς 
και με παρουσίαση των μοντέλων διαστασιολόγησης 
σε απλό EXCEL τα οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει  
ο αναγνώστης για δικές του εφαρμογές. n

       

ΠΟΛΕΙΣ 
ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ
 Διεθνές επιστημονικό συμπόσιο

Διεθνές επιστημονικό συμπόσιο, με τίτλο «Πό-
λεις και Περιφέρειες στην Ελλάδα και τη Με-
σόγειο στον 21ο αιώνα», διοργανώνουν στις 
2-4 Ιουνίου, στο Αργοστόλι της Κεφαλονιάς, το 
Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας 
και Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΤΜΧΠΠΑ) του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και το Ίδρυμα Κε-
φαλονιάς και Ιθάκης (ΙΚΙ), σε συνεργασία με 
άλλους φορείς.
Η θεματολογία του συνεδρίου θα είναι σχετι-
κή με το σχεδιασμό του χώρου, το περιβάλλον 
και την ανάπτυξη (αρχιτεκτονική, πολεοδομία, 
χωροταξία, γεωγραφία, τοπίο, φυσικές και τε-
χνολογικές καταστροφές, πολιτιστική κληρονο-
μιά, διαχείριση προστατευόμενων περιοχών και 
υδάτινων πόρων, θαλάσσιος – παράκτιος χώ-
ρος, νησιωτικές και ορεινές περιοχές, δίκτυα 
συνεργασίας πόλεων, βιώσιμη αστική κινητικό-
τητα κλπ).
Oι ενδιαφερόμενοι, που έχουν ήδη καταθέσει 
περιλήψεις, πρέπει να αποστείλουν το πλή-
ρες κείμενο του άρθρου τους (περίπου 5.000 
λέξεις) έως τις 7 Μαΐου 2010 στο e-mail:
cephaloniansymposia@gmail.com. 
Οι επιστημονικές εργασίες θα δημοσιευτούν, 
ύστερα από κρίση, σε ειδικό τόμο που θα διανε-
μηθεί κατά την έναρξη του Συμποσίου. Για τους 
υπόλοιπους συμμετέχοντες αρκεί μια απλή δή-
λωση συμμετοχής στο παραπάνω e-mail.
Τα τέλη έγκαιρης εγγραφής στο συμπόσιο 
ανέρχονται σε 150 ευρώ. Ειδικά για τους φοι-
τητές, το κόστος εγγραφής είναι 50 ευρώ. Για 
περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμε-
νοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 
2103642057, 2421074493 και στην ιστοσελίδα 
Hwww.ikifoundation.gr. n

       

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 
ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ 
 Εκδήλωση 23 Απριλίου

Η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση στην ανώτατη εκ-
παίδευση στη Γερμανία με κύριο άξονα την προ-
σπάθεια προσαρμογής στη Συνθήκη της Bologna, 
η οποία παρουσίασε σειρά από δυσκολίες και 
προβλήματα, καθώς και τα διδάγματα που προκύ-
πτουν για τον ελληνικό ακαδημαϊκό χώρο, αποτε-
λούν το αντικείμενο της εκδήλωσης που διοργα-
νώνεται την Παρασκευή 23/4/2010 από το Τμήμα 
Πολιτικών Μηχανικών του ΑΠΘ.
Κεντρικός ομιλητής στην εκδήλωση θα είναι ο 
Κωνσταντίνος Μεσκούρης, Καθηγητής στο Τμή-
μα Πολιτικών Μηχανικών και πρώην Αντιπρύτα-
νης του Πανεπιστημίου του Aachen της Γερμανί-
ας. Ο κ. Μεσκούρης, διακεκριμένος και με διεθνή 
προβολή επιστήμονας, έχει σημαντική γνώση και 
εμπειρία χειρισμού του θέματος της εκπαιδευτι-
κής μεταρρύθμισης (εφαρμογή της Συνθήκης της 

Bologna) στην ανώτατη εκπαίδευση στη Γερμανία 
και των προβλημάτων που προέκυψαν από αυτή. 
Έχει επίσης ολοκληρωμένη εικόνα των προβλη-
μάτων των ελληνικών ΑΕΙ, δεδομένου ότι μετείχε 
προ ετών στην πρώτη αξιολόγηση του Τμήματος 
Πολιτικών Μηχανικών.
Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει, μετά το αρχικό 
καλωσόρισμα από τον Πρόεδρο της ΕΔΙΑΚΑΧ (της 
Επιτροπής «Διασύνδεσης με τον Ελληνικό, Ευρω-
παϊκό & Διεθνή Ακαδημαϊκό χώρο» του ΤΠΜ, που 
έχει την ευθύνη της οργάνωσης), χαιρετισμό του 
Πρύτανη του ΑΠΘ, του Κοσμήτορα της Πολυτε-
χνικής Σχολής, του Προέδρου του Τμήματος Πο-
λιτικών Μηχανικών, του Προέδρου του ΤΕΕ/ΤΚΜ, 
και του Προέδρου του ΕΣΔΕΠ. Μετά την κεντρική 
ομιλία θα ακολουθήσει ελεύθερος διάλογος στον 
οποίο θα κληθούν να συμμετάσχουν με σύντομες 
παρεμβάσεις όλοι όσοι το επιθυμούν. n



«Να υλοποιηθούν 
χωρίς εκπτώσεις τα 

έργα που προβλέπονται 
στο master plan που 

έχει εκπονηθεί για την 
Κορώνεια

Η Κορώνεια αποδεικνύει 
ότι το μοντέλο ανάπτυξης 

που ακολουθήσαμε τα 
τελευταία 30 χρόνια έχει 

πλέον φτάσει στο τέλος 
του

Χωρίς πολιτική βούληση 
και καλά μελετημένες 

προτάσεις, θα παραμεί-
νουμε οι «φτωχοί συγγε-
νείς» της Ευρώπης στον 

τομέα της διαχείρισης 
των απορριμμάτων

Η πρόταση για την θε-
σμοθέτηση ενός Φορέα 
Διαχείρισης είναι προς 
τη σωστή κατεύθυνση

Χωρίς αποτελεσματικούς 
μηχανισμούς πρόληψης 
και άμεσης επέμβασης 

είναι εξαιρετικά δύσκολο 
να αντιμετωπιστεί η πυρ-

καγιά στα δάση, ειδικά 
στα περιαστικά όπως το 

Σέιχ Σου

Διαχρονικές ευθύνες σε εκείνους οι οποίοι στη λίμνη 
Κορώνεια «σπατάλησαν πολύτιμους φυσικούς πόρους 
στο όνομα μίας στρεβλής ανάπτυξης» καταλογίζει με 
συνέντευξή του στο «Τεχνογράφημα» ο υπεύθυνος 
του τομέα Περιβάλλοντος της ΝΔ, Κυριάκος Μητσο-
τάκης. Εκτιμά πως η προσπάθεια για τη βελτίωση της 
κατάστασης του οικοσυστήματος της λίμνης, για να 
είναι αποτελεσματική, πρέπει να είναι συλλογική και 
ζητά την άμεση υλοποίηση των έργων που προβλέπο-
νται στο master plan για τη σωτηρία της. 
Τόνισε ότι είναι γνώστης των αντιρρήσεων του ΤΕΕ/
ΤΚΜ για τη χωροθέτηση του ΧΥΤΥ Ημαθίας αλλά 
απέφυγε να τοποθετηθεί με σαφήνεια καθώς το ζή-
τημα βρίσκεται στα χέρια της Δικαιοσύνης. Ερωτη-
θείς για την πρόταση του ΤΕΕ/ΤΚΜ για σύσταση Φο-
ρέα Διαχείρισης Θερμαϊκού Κόλπου, ο κ. Μητσοτά-
κης ξεκαθάρισε πως δε διαφωνεί ωστόσο πρόσθεσε 
ότι χρειάζονται κι άλλες πρωτοβουλίες –κυρίως σε 
κυβερνητικό επίπεδο- για να υπάρξουν χειροπιαστά 
αποτελέσματα. Ζήτησε να δοθεί πολύ μεγαλύτερη 
έμφαση στον τομέα της πρόληψης των δασικών πυρ-
καγιών με την ενίσχυση του συστήματος εποπτείας 
του δάσους και τον συντονισμό όλων των φορέων 
που εμπλέκονται στην δασοπροστασία. 
Σε ότι αφορά το πρόβλημα της ατμοσφαιρικής ρύ-
πανσης της Θεσσαλονίκης εκτίμησε πως γι’ αυτό 
ευθύνεται σε ένα μεγάλο ποσοστό ο κλάδος των 
μεταφορών και τάχθηκε υπέρ της ολοκλήρωσης του 
Μετρό καθώς και μίας συνολικής πολιτικής «πράσι-
νων» μεταφορών. Χαρακτήρισε τον ποταμό Αξιό ως 
μία περίπτωση που αναδεικνύει την ανάγκη να επα-
νεξετάσει η χώρα τη συνολική της πολιτική στον το-
μέα της διαχείρισης των διασυνοριακών υδάτων. Για 
τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειες υπενθύμισε πως 
η κυβέρνηση της ΝΔ ήταν αυτή που έθεσε τις βάσεις 
του θεσμικού πλαισίου τους. Ωστόσο, πρόσθεσε, ότι 
η διείσδυση των ΑΠΕ στο ενεργειακό ισοζύγιο ώστε 
να εκπληρωθούν οι στόχοι για το 2020, δεν είναι μέ-
χρι σήμερα η προσδοκώμενη και υπογράμμισε την 
ανάγκη για ένα μακροχρόνιο ενεργειακό σχεδιασμό 
που να οριοθετεί τους στόχους και τις ενεργειακές 
ανάγκες για τα επόμενα χρόνια. Ο κ. Μητσοτάκης 
υποστήριξε ότι το κυβερνητικό νομοσχέδιο για τις 
ΑΠΕ σε αρκετά σημεία κινείται προς την σωστή κα-
τεύθυνση, αν και έχει και «προβληματικά σημεία». 
Χαρακτήρισε «λάθος της κυβέρνησης της ΝΔ» τη 
μη ίδρυση αυτόνομου υπουργείου Περιβάλλοντος 
και «σωστή» τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία της 
κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ. Ωστόσο, έσπευσε να συ-
μπληρώσει ότι διαπιστώνει «σημαντικές αρρυθμίες 
στη λειτουργία του σε οργανωτικό επίπεδο καθώς 
και μεγάλη προχειρότητα και παλινωδίες σε επίπεδο 
πολιτικών πρωτοβουλιών». 
Ο τομεάρχης της ΝΔ, χαρακτήρισε «λανθασμένη, 
πρόχειρη και κοινωνικά άδικη» την κυβερνητική 
απόφαση για κατάργηση της απόσυρσης και τέλος 
εκτίμησε ότι η συνεργασία του πολιτικού κόσμου 
με φορείς, όπως το ΤΕΕ/ΤΚΜ, είναι απαραίτητη 
προϋπόθεση προκειμένου οι πρωτοβουλίες των 
κομμάτων και των φορέων να είναι προς τη σωστή 
κατεύθυνση και να πιάνουν πραγματικά τόπο.

n Πρόσφατα επισκεφτήκατε την πολύπαθη λίμνη 
Κορώνειας Θεσσαλονίκης. Ποια έργα πρέπει να γί-
νουν για να σωθεί η λίμνη και γιατί δεν έγιναν επί 
κυβερνήσεως Κώστα Καραμανλή;
Περισσότερο αρμόδιοι να δώσουν απάντηση στο 
τελευταίο σκέλος της ερώτησής σας είναι όσοι εί-
χαν την ευθύνη άσκησης της κυβερνητικής πολι-
τικής στον τομέα του περιβάλλοντος τα τελευταία 
χρόνια. Προσωπικά, ως αρμόδιος Τομεάρχης του 
κόμματος, επέλεξα να ξεκινήσω από την Κορώνεια 
τις επισκέψεις μου σε περιβαλλοντικά ευαίσθητες 
περιοχές της χώρας. Το κεντρικό συμπέρασμα που 
αποκόμισα είναι ότι η προσπάθεια για τη βελτίωση 
της κατάστασης του οικοσυστήματος της λίμνης, για 
να είναι αποτελεσματική, πρέπει να είναι συλλογική. 
Παρά τις σημαντικές προσπάθειες που καταβάλλει η 
Νομαρχία Θεσσαλονίκης και τα έργα που έχει δρο-
μολογήσει, το πρόβλημα ξεπερνά τις δυνατότητές 
της. Κι αυτό κάνει επιτακτική την ανάγκη να ενεργο-
ποιηθούν άμεσα τα συναρμόδια Υπουργεία Περιβάλ-
λοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης, να αναλάβουν τις 
ευθύνες τους και να υλοποιηθούν χωρίς εκπτώσεις 
τα έργα που προβλέπονται στο master plan που έχει 
εκπονηθεί για την Κορώνεια.

n Ποιος θεωρείτε ότι ευθύνεται για την καταστρο-
φή της Κορώνειας;
Η ρύπανση της Κορώνειας είναι ένα ζήτημα που πη-
γαίνει πίσω πολλές δεκαετίες. Οι ευθύνες είναι δια-
χρονικές και θα σας έλεγα ότι βαρύνουν αναλογικά 
όλους εκείνους που, στο όνομα μίας στρεβλής ανά-
πτυξης, σπατάλησαν πολύτιμους φυσικούς πόρους, 
διατάραξαν το ευαίσθητο οικοσύστημα της λίμνης 
και επιβάρυναν το φυσικό περιβάλλον της περιοχής. 
Η Κορώνεια είναι άλλο ένα παράδειγμα προς απο-
φυγή – από τα πολλά που υπάρχουν στη χώρα μας – 
το οποίο αποδεικνύει ότι το μοντέλο ανάπτυξης που 
ακολουθήσαμε τα τελευταία 30 χρόνια έχει πλέον 
φτάσει στο τέλος του. Αντί η Κορώνεια να αποτελεί 
έναν ελκυστικό πόλο έλξης για βιώσιμη ανάπτυξη και 
ένα συγκριτικό πλεονέκτημα για την ευρύτερη περιο-
χή, σήμερα καλούμαστε να επανορθώσουμε τη ζημιά, 
στο βαθμό που τουλάχιστον κάτι τέτοιο είναι εφικτό, 
με μεγάλο οικονομικό και κοινωνικό κόστος για την 
τοπική κοινωνία. Και στην περίπτωση της Κορώνειας 
το να αποδώσει κανείς ευθύνες είναι μία «εύκολη» 
υπόθεση που όμως δεν οδηγεί πουθενά. Το να ανα-
στρέψουμε όμως κατά το δυνατόν την σημερινή κατά-
σταση και να διασφαλίσουμε ότι δεν θα επαναληφθεί 
παρόμοια καταστροφή στο μέλλον, είναι ένα κρίσιμο 
στοίχημα το οποίο καλούμαστε να κερδίσουμε.

n Γνωρίζετε τις ενστάσεις του ΤΕΕ/ΤΚΜ για τη 
χωροθέτηση του ΧΥΤΥ Ημαθίας; Ποια θεωρείτε τη 
βέλτιστη λύση για το συγκεκριμένο θέμα;
Γνωρίζω τις αντιρρήσεις του ΤΕΕ για τη χωροθέτηση 
του ΧΥΤΥ Ημαθίας αλλά από τη στιγμή που το ζήτημα 
αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη δικαιοσύνη, ας περι-
μένουμε τις σχετικές αποφάσεις. Επιτρέψετέ μου 
όμως μία γενικότερη παρατήρηση για το ζήτημα της 
διαχείρισης των απορριμμάτων. Είναι ίσως το μεγα-

λύτερο δομικό πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν 
πολλές περιοχές της χώρας μας που δεν έχει μόνο 
περιβαλλοντικές, αλλά οικονομικές και κοινωνικές 
διαστάσεις. Όσο περνάει ο χρόνος χωρίς να δίνο-
νται λύσεις και όσο καθυστερούν να εφαρμοστούν 
οι περιφερειακοί σχεδιασμοί που έχουν θεσμοθε-
τηθεί, τόσο περισσότερο θα οξύνεται το πρόβλημα. 
Κατανοώ εν μέρει κάποιες επιφυλάξεις των τοπικών 
κοινωνιών στη χωροθέτηση εγκαταστάσεων επε-
ξεργασίας απορριμμάτων αλλά δεν μπορώ παρά να 
επισημάνω ότι χωρίς πολιτική βούληση και καλά με-
λετημένες προτάσεις, θα παραμείνουμε οι «φτωχοί 
συγγενείς» της Ευρώπης στον τομέα της διαχείρι-
σης των απορριμμάτων.

n Είστε υπέρ την σύστασης ανεξάρτητου φορέα 
διαχείρισης του Θερμαϊκού Κόλπου, που έχει προ-
τείνει το ΤΕΕ/ΤΚΜ;
Ο Θερμαϊκός, παρά το γεγονός ότι η κατάσταση έχει 
βελτιωθεί σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, 
αντιμετωπίζει ακόμα σημαντικά προβλήματα με 
βασικότερα τη ρύπανση των υδάτων, την αυξημένη 
οικιστική και τουριστική πίεση και την υποβάθμιση 
του οικοσυστήματός του. Τα προβλήματα του Θερ-
μαϊκού είναι λίγο πολύ γνωστά και είναι προφανές 
ότι είναι ακόμα πολλά αυτά που πρέπει να γίνουν για 
την αποτελεσματική προστασία του. Πιστεύω ότι η 
πρόταση για τη θεσμοθέτηση ενός Φορέα Διαχείρι-
σης είναι προς τη σωστή κατεύθυνση καθώς μπορεί 
να συμβάλλει στο συντονισμό ορισμένων δράσεων 
εποπτείας του Θερμαϊκού. Δεν αποτελεί όμως την 
οριστική λύση στο πρόβλημα, καθώς το ζήτημα εί-
ναι να υπάρχει συγκεκριμένο σχέδιο και να υλοποι-
ούνται συγκεκριμένες δράσεις, ανεξάρτητα από το 
ποιος φορέας καλείται να το κάνει. Άλλωστε όπως 
λειτουργούν σήμερα οι περισσότεροι Φορείς Διαχεί-
ρισης, χωρίς πόρους, συγκεκριμένες αρμοδιότητες 
και επαρκές εξειδικευμένο προσωπικό, δεν μπο-
ρούν να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στο ρόλο 
που τους έχει ανατεθεί. Επομένως δε διαφωνώ με 
τη σύσταση Φορέα αλλά πιστεύω ότι χρειάζονται και 
άλλες πρωτοβουλίες κυρίως σε επίπεδο κεντρικής 
κυβέρνησης αλλά και τοπικής αυτοδιοίκησης για να 
υπάρξει χειροπιαστό αποτέλεσμα. 

n Δεκατρία χρόνια μετά από την καταστροφική 
πυρκαγιά στο Σέιχ Σου, πόσο σίγουροι πρέπει να αι-
σθάνονται οι Θεσσαλονικείς πως δε θα ξαναζήσουν 
ανάλογη κατάσταση;
Αυτό είναι ένα ερώτημα που πιστεύω ότι απασχο-
λεί όλους τους κατοίκους των μεγάλων πόλεων της 
χώρας, θα έλεγα και όλους τους έλληνες που έχουν 
βιώσει καταστροφικές πυρκαγιές τα προηγούμενα 
χρόνια. Ειδικά όμως τα περιαστικά δάση, όπως το 
Σέιχ Σου στη Θεσσαλονίκη, είναι οι τελευταίοι πνεύ-
μονες πρασίνου γι’ αυτό και πρέπει να βρίσκονται 
στον πυρήνα των πρωτοβουλιών δασοπροστασίας 
ενόψει μάλιστα και της επικείμενης αντιπυρικής πε-
ριόδου. Κατά τη γνώμη μου, πρέπει να δοθεί πολύ 
μεγαλύτερη έμφαση στον τομέα της πρόληψης των 
δασικών πυρκαγιών με την ενίσχυση του συστήμα-
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Χρειαζόμαστε ένα 
μακροχρόνιο ενεργει-
ακό σχεδιασμό που να 
οριοθετεί τους στόχους 
και τις ενεργειακές μας 
ανάγκες για τα επόμενα 
χρόνια

Ήμουν από τους ελάχι-
στους μέσα στο κόμμα 
που ζητούσα τη σύσταση 
υπουργείου Περιβάλλο-
ντος αλλά δυστυχώς δεν 
εισακούστηκα

Διαφωνώ κάθετα με 
την κατάργηση της 
απόσυρσης. Ήταν μία 
λανθασμένη, πρόχειρη 
και κοινωνικά άδικη 
απόφαση

Είμαι διατεθειμένος να 
αναπτύξω την συνερ-
γασία με το ΤΕΕ/ΤΚΜ 
ώστε να διαμορφώ-
σουμε συγκεκριμένες 
προγραμματικές θέσεις 
και προτάσεις για τα πε-
ριβαλλοντικά ζητήματα

τος εποπτείας του δάσους, το συντονισμό όλων των 
φορέων που εμπλέκονται στη δασοπροστασία, την 
ενεργοποίηση των τοπικών κοινωνιών και την αξιο-
ποίηση των εθελοντικών ομάδων καθώς και τη δη-
μιουργία ενός συστήματος έγκαιρης επισήμανσης 
της φωτιάς και άμεσης επέμβασης σε μικρό χρόνο. 
Χωρίς αποτελεσματικούς μηχανισμούς πρόληψης 
και άμεσης επέμβασης, όσα εναέρια ή άλλα μέσα 
και αν χρησιμοποιηθούν, είναι εξαιρετικά δύσκολο 
να αντιμετωπιστεί η πυρκαγιά στα δάση, ειδικά στα 
περιαστικά όπως είναι το Σέιχ Σου.

n Από έρευνα του ΤΕΕ/ΤΚΜ διαπιστώθηκαν αυξη-
μένοι ατμοσφαιρικοί ρύποι στο κέντρο της Θεσσα-
λονίκης και τις δυτικές συνοικίες. Πως εκτιμά η ΝΔ 
ότι μπορεί να αντιμετωπιστεί η κατάσταση;
Η ατμοσφαιρική ρύπανση είναι ένα από τα πιο σημα-
ντικά προβλήματα στα μεγάλα αστικά κέντρα όπως η 
Θεσσαλονίκη. Είναι ένα θέμα που θα σας έλεγα ότι 
είναι λιγότερο περιβαλλοντικό με τη στενή έννοια 
και ότι συνδέεται άρρηκτα με την ποιότητα ζωής των 
πολιτών και τη δημόσια υγεία. Κατά τη γνώμη μου, 
ο βασικός υπεύθυνος για τους αέριους ρύπους και 
τη μόλυνση της ατμόσφαιρας στη συμπρωτεύουσα 
είναι οι μεταφορές, χωρίς να υποτιμώ και άλλους 
παράγοντες. Η Θεσσαλονίκη χρειάζεται μέσα στα-
θερής τροχιάς όπως το Μετρό αλλά και μία συνολική 
πολιτική «πράσινων» μεταφορών. Μία πολιτική που 
θα δίνει έμφαση αφενός στον περιορισμό των ΙΧ που 
κυκλοφορούν στο κέντρο της πόλης και αφετέρου 
στην ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς. Εξί-
σου σημαντικά ζητήματα που πρέπει να αντιμετω-
πιστούν και αφορούν και την Αθήνα, είναι η εκτετα-
μένη νοθεία στα καύσιμα, η ανεπαρκής συντήρηση 
των κινητήρων των παλαιών οχημάτων ιδιαίτερα των 
μικρών και μεγάλων φορτηγών και η επανεξέταση 
της απαγόρευσης της πετρελαιοκίνησης για τα ΙΧ 
στη Θεσσαλονίκη, όπως σας είπα και πρωτύτερα. 
Πιστεύω ότι με τέτοιες συνδυασμένες πρωτοβου-
λίες μπορούν οι πόλεις μας να ανασάνουν ξανά και 
να διασφαλίσουμε μία καλύτερη ποιότητα ζωής για 
όλους όσους ζούμε σε αυτές.

n Η μόλυνση στον ποταμό Αξιό, παραμένει σε υψηλά 
επίπεδα. Σύμφωνα με μετρήσεις κυρίως «εισάγεται» 
από τα Σκόπια. Ποια μέτρα πρέπει να λάβει η χώρα για 
να «θωρακίσει» τη ποιότητα νερού του Αξιού;
Ο Αξιός είναι μία χαρακτηριστική περίπτωση που 
αναδεικνύει την ανάγκη να επανεξετάσουμε τη συ-
νολική μας πολιτική στον τομέα της διαχείρισης των 
διασυνοριακών υδάτων. Περίπου το 25% των υδά-
των που διαχέονται στη χώρα μας είναι διακρατικό, 
πρέπει κατά συνέπεια, το ζήτημα αυτό να αποτελέ-
σει μία από τις προτεραιότητες της υδατικής μας 
πολιτικής. Είναι ένα κρίσιμο ζήτημα που απασχολεί 
ολόκληρη την Ευρώπη γι’ αυτό και υπάρχουν σχε-
τικές προβλέψεις στην οδηγία πλαίσιο 2000/60 της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης την οποία η χώρα μας έχει 
ενσωματώσει στο εθνικό δίκαιο, οφείλει όμως από 
εδώ και πέρα να την εφαρμόσει στο σύνολό της. 
Είναι, επομένως, επιτακτική η ανάγκη να βρούμε 

μία δίκαιη και βιώσιμη λύση στο πρόβλημα και να 
εφαρμόσουμε συμφωνίες με γειτονικά κράτη όπως 
η Βουλγαρία, η Τουρκία, η ΠΓΔΜ που θα αφορά τόσο 
την ποιότητα όσο και την ποσότητα των διακρατικών 
υδάτων που διαχέονται στην Ελλάδα.

n Πως κρίνετε τις απόψεις και την αποτελεσματι-
κότητα της κυβέρνησης στο ζήτημα των Ανανεώσι-
μων Πηγών Ενέργειας; Πόσο ικανοποιημένος είστε 
από την απόδοση της κυβέρνησης της ΝΔ στο συ-
γκεκριμένο θέμα και σε πόσο χρόνο θεωρείτε πως 
είναι εφικτός ο στόχος της ενεργειακής κάλυψης 
που έχει θέσει η ΕΕ για τις ΑΠΕ;
Η κυβέρνηση της ΝΔ έθεσε τις βάσεις του θεσμι-
κού πλαισίου για τις ΑΠΕ (αδειοδοτικό πλαίσιο, τι-
μολόγηση, χωροταξικό κ.λπ.) με το οποίο ξεκίνησαν 
οι διαδικασίες για μια σειρά επενδύσεων στη χώρα 
μας. Η διείσδυση όμως των ανανεώσιμων πηγών 
στο ενεργειακό μας ισοζύγιο ώστε να εκπληρώ-
σουμε και τους στόχους μας για το 2020, δεν είναι 
μέχρι σήμερα η προσδοκώμενη. Εάν θέλουμε να 
τους πετύχουμε, οφείλουμε να ξεπεράσουμε τα 
γραφειοκρατικά εμπόδια και να αντιμετωπίσουμε 
τις – συχνά αδικαιολόγητες- αντιδράσεις τοπικών 
κοινωνιών που στην πράξη ακυρώνουν πολλές και 
σημαντικές επενδύσεις ΑΠΕ. Χρειαζόμαστε επίσης 
ένα μακροχρόνιο ενεργειακό σχεδιασμό που να ορι-
οθετεί τους στόχους και τις ενεργειακές μας ανά-
γκες για τα επόμενα χρόνια. Η κυβέρνηση παρουσί-
ασε ένα νομοσχέδιο για τις ΑΠΕ που, κατά τη γνώμη 
μου, σε αρκετά σημεία του κινείται προς τη σωστή 
κατεύθυνση. Έχει όμως και προβληματικά σημεία, 
όπως η πρόβλεψη για σημαντική μείωση της τιμής 
πώλησης του ρεύματος που παράγεται από φω-
τοβολταϊκά συστήματα γεγονός που κινδυνεύει να 
τινάξει στον αέρα πολλά επενδυτικά σχέδια στον 
τομέα της ηλιακής ενέργειας. Καλλιεργώντας αβε-
βαιότητα στην αγορά, με πρόχειρες πρωτοβουλίες 
όπως αυτή και με διακριτική μεταχείριση κάποιων 
τεχνολογιών έναντι άλλων, δεν μπορεί η χώρα μας 
να ανταποκριθεί στο στόχο για δυναμική προώθηση 
των ΑΠΕ. Η Ελλάδα διαθέτει πλούσιο ηλιακό,  αιολι-
κό και γεωθερμικό δυναμικό που μπορεί και πρέπει 
να αξιοποιήσει προς όφελος του περιβάλλοντος και 
της εθνικής μας οικονομίας, αλλά χρειάζεται σχέδιο 
και πρωτοβουλίες στην πράξη.

n Κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση η σύσταση 
αυτόνομου υπουργείου Περιβάλλοντος; Κι αν ναι, 
γιατί δεν το είχε προωθήσει η κυβέρνηση της ΝΔ;
Ήταν λάθος της κυβέρνησης της ΝΔ που δεν ίδρυσε 
Υπουργείο Περιβάλλοντος. Ήμουν από τους ελάχι-
στους μέσα στο κόμμα μας που το ζητούσα αλλά δυ-
στυχώς δεν εισακούστηκα. Η Ελλάδα το είχε ανάγκη 
καθώς αντιμετωπίζει πολλά και περίπλοκα περι-
βαλλοντικά προβλήματα και γιατί το συγκριτικό μας 
πλεονέκτημα είναι το περιβάλλον και οι φυσικοί μας 
πόροι τους οποίους οφείλουμε να διαφυλάξουμε και 
να αξιοποιήσουμε προς όφελος της κοινωνίας αλλά 
και της εθνικής μας οικονομίας. Ήταν επομένως 
σωστή η πρωτοβουλία της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ 

να προχωρήσει στην σύστασή του παρά το γεγονός 
ότι διαπιστώνω σημαντικές αρρυθμίες στην λειτουρ-
γία του σε οργανωτικό επίπεδο καθώς και μεγάλη 
προχειρότητα και παλινωδίες σε επίπεδο πολιτι-
κών πρωτοβουλιών, όπως έγινε για παράδειγμα με 
την κατάργηση της απόσυρσης. Και στον τομέα του 
περιβάλλοντος, η κυβέρνηση φαίνεται περισσότερο 
απροετοίμαστη από ότι η ίδια ήθελε να πιστεύει.

n Συμφωνείτε με την κατάργηση του μέτρου της 
απόσυρσης αυτοκινήτων; Ήρθε η ώρα για την κυ-
κλοφορία πετρελαιοκίνητων οχημάτων σε Αθήνα 
και Θεσσαλονίκη;
Διαφωνώ κάθετα με την κατάργηση της απόσυρ-
σης. Ήταν μία λανθασμένη, πρόχειρη και κοινωνι-
κά άδικη απόφαση της κυβέρνησης που τελικά δεν 
είχε κανένα όφελος ούτε για το περιβάλλον ούτε για 
τα δημόσια οικονομικά, ενώ επιβάρυνε σε μεγάλο 
βαθμό και τα χαμηλά εισοδηματικά στρώματα της 
ελληνικής κοινωνίας. Εκ των υστέρων και μετά από 
πίεση του κόμματός μας, η κυβέρνηση αναγνώρισε 
το λάθος της αλλά δε βλέπω ακόμα καμία συγκεκρι-
μένη εναλλακτική πρόταση, την οποία εμείς ως Νέα 
Δημοκρατία θα παρουσιάσουμε το επόμενο διάστη-
μα. Το αρμόδιο Υπουργείο πρέπει να σταματήσει 
τους ατελέσφορους πειραματισμούς και να ανοίξει 
μία σοβαρή συζήτηση για το ζήτημα των μεταφορών 
και για την πολιτική του αυτοκινήτου στη χώρα μας. 
Μία πολιτική που θα διαμορφώνει τα τέλη κυκλοφορί-
ας βάσει των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, όπως 
γίνεται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, που θα θέτει 
σε πρώτη προτεραιότητα την αντικατάσταση παλαιών 
ρυπογόνων αυτοκινήτων αλλά και φορτηγών. Μία πο-
λιτική που θα περιλαμβάνει την πετρελαιοκίνηση στην 
Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη η οποία πιστεύω ότι έχει 
έρθει πλέον η ώρα να επιτραπεί για τα ΙΧ αυτοκίνητα.

n Τι προσδοκάτε από τη συνεργασία με το ΤΕΕ/
ΤΚΜ, δεδομένου ότι είναι σύμβουλος της Πολιτείας 
κι έχει ολοκληρωμένη και ξεκάθαρη άποψη για τα 
περιβαλλοντικά ζητήματα της περιοχής; 
Πάγια θέση μου είναι ότι για να ασκηθεί μία συντε-
ταγμένη και αποτελεσματική πολιτική σε όλους τους 
τομείς, οφείλουμε πρώτα από όλα εμείς οι πολιτικοί 
να ακούμε τους ειδικούς. Έχει περάσει η εποχή που 
οι πολιτικές χαράσσονταν πίσω από κλειστές πόρ-
τες και υλοποιούνταν πρόχειρα και αποσπασματικά 
χωρίς να λαμβάνονται υπόψιν όλες οι επιμέρους πα-
ράμετροι. Κι αυτό ισχύει κατεξοχήν για την περιβαλ-
λοντική πολιτική. Γι’ αυτό πιστεύω ότι η συνεργασία 
του πολιτικού κόσμου με φορείς, όπως το ΤΕΕ/ΤΚΜ, 
είναι απαραίτητη προϋπόθεση - είτε μιλάμε για κυ-
βέρνηση είτε για αντιπολίτευση – προκειμένου οι 
πρωτοβουλίες μας να είναι προς τη σωστή κατεύ-
θυνση και να πιάνουν πραγματικά τόπο. Προσωπικά, 
ως Τομεάρχης Περιβάλλοντος της ΝΔ είμαι διατε-
θειμένος να αναπτύξω αυτή τη συνεργασία ώστε 
να διαμορφώσουμε και εμείς ως κόμμα συγκεκρι-
μένες προγραμματικές θέσεις και προτάσεις για τα 
περιβαλλοντικά ζητήματα που απασχολούν τη χώρα 
μας.  n
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ΤΕΥΧΟΣ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ

Αρχιτέκτων από τεχνική εταιρεία, 5 έτη 
εμπειρία σε μελέτες κτιριακών έργων, άρι-
στη γνώση Γ.Ο.Κ., προγραμμάτων ηλεκτρο-
νικής σχεδίασης και παρακολούθησης τε-
χνικών έργων, Αγγλικά, επαφές με δημόσιες 
υπηρεσίες. Βιογραφικό Fax 2310 280734, 
Τηλ. 2310 225163. 
Ηλεκτρολόγος τηλεπικοινωνιακής κατεύ-
θυνσης, από τεχνική εταιρεία. Ηλικία 20 έως 
30 ετών, εκπληρωμένες στρατιωτικές υπο-
χρεώσεις,. Τηλ / Fax 2310 441690, email: 
info@mihaniki.gr.
Ηλεκτρολόγος από τεχνική εταιρεία με έδρα 
Θεσσαλονίκη. 5 έτη εμπειρία στο βιομηχανι-
κό χώρο ή στο χώρο των φωτοβολταϊκών 
συστημάτων. Βιογραφικό Τηλ 2310 729822, 
email: info@nrg-orion.gr. 
Μηχανικός, για στελέχωση εταιρείας, με 
πτυχίο ΜΕΚ Δ’ οδοποιία, Γ’ υδραυλικά. Τηλ 
697 2916588. 
Μηχανικός από εμπορική εταιρεία. Ηλικία 
25 έως 35 ετών, 3 – 5 έτη προϋπηρεσία,. Τηλ 
2310 515100.
Μηχανικός από εργοστάσιο ηλεκτρολογικού 
υλικού στη Σίνδο, ως υπεύθυνος παραγω-
γής. Τηλ 697 5879022.
Μηχανικός από εμπορική κατασκευαστι-
κή εταιρεία για μηχανικός πωλήσεων. Τηλ 
23920 72462, Fax 2310 72463.
Μηχανικός για το τμήμα πωλήσεων κουφω-
μάτων αλουμινίου. Επιθυμητό μεταφορικό 
μέσο. Τηλ 2310 547425 ώρες καταστημά-
των. 
Μηχανικός από εταιρεία TZOVARAS 
GROUP OF ENGINEERS. 10 ετής εμπειρία 
στον τομέα της ενέργειας. Τηλ 2310 458323, 
697 7825257. 
Μηχανικός από εταιρεία Τυποφρουτ, ως 
υπεύθυνος παραγωγής. Προϋπηρεσία σε 
εταιρεία τροφίμων. Βιογραφικό Fax 2310 
783671, email: sales@typofrout.gr.
Μηχανικός από εταιρεία παραγωγής  προϊό-
ντων αλουμινίου, για προϊστάμενος παραγω-
γής. Γνώση Η/Υ, μηχανολογικές. Επιθυμητή 
ηλικία 40 έως 50 ετών. Βιογραφικό Τ.Θ. 488, 
Τ.Κ. 57008 Ιωνίας Θεσσαλονίκης. 
Μηχανικός Προγραμματιστής για ανάπτυξη 
web εφαρμογών στη Θεσσαλονίκη. Γνώ-
ση ΝΕΤ και SQL Server. Τηλ 694 4809362, 
email: info@dataverse.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 τεχνική εταιρεία στο 
Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης ως projector 
manager. Βιογραφικό Fax 2310 681461, 
email: sec@dionsa.com. 
Μηχανολόγος από ανώνυμη εμπορική και 
τεχνική εταιρεία με έδρα τη Θεσσαλονίκη. 
Γνώση άπταιστων Αγγλικών. Εμπειρία σε 
πωλήσεις εξοπλισμών επεξεργασίας τρο-
φίμων, θα ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.. 
Βιογραφικό Fax 2310 948852, Τηλ. 2310 
948851, email: sivvas@otenet.gr.
Μηχανολόγος ενεργειακής κατεύθυνσης 
από την εταιρεία κλιματισμού CLIMATEAM 
με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Αγγλικά, Η/Υ(Ms 
Office), AutoCAD, άδεια οδηγήσεως. Προϋ-
πηρεσία σε εταιρεία κλιματισμού επιθυμη-
τή. Βιογραφικό Fax 2310 557317, Τηλ 2310 
557300, email: info@climateam.gr. Υπόψη 
Διεύθυνσης Προσωπικού.
Πολιτικός Μηχανικός από ανώνυμη τεχνική 
εταιρεία, για έργα στην Κύπρο. Εμπειρία σε 
έργα αποχέτευσης. Βιογραφικό Fax 2310 
887483. 
Πολιτικός Μηχανικός από διεθνή τεχνική 
εταιρεία. 3 έτη εμπειρία και δυνατότητα με-
τακίνησης εκτός Θεσσαλονίκης. Fax 2310 
445507, Τηλ. 2310 445367.
Πολιτικός Μηχανικός (2 έτη κτήσης πτυ-

χίου) για θέματα  ασφαλείας και υγιεινής 
σε εργοτάξιο στην περιοχή της Κατερίνης. 
Βιογραφικό Fax 2310 458323, email: info@
atzovaras.gr.
Πολιτικός Μηχανικός από Αφοί Εμμανουη-
λίδη Ο.Ε., για στατικές μελέτες σε μεταλλικά 
κτίρια. Προϋπηρεσία. Βιογραφικό Τηλ 2310 
782140, email: info@greenhouses.gr.
Πολιτικός Μηχανικός (ΜΒΑ). Γνώση Αγγλι-
κών, Γερμανικών, 5 έτη εμπειρία στη μελέτη 
ιδιωτικών έργων, 20ετή στην επίβλεψη δη-
μοσίων και ιδιωτικών έργων, για συνεργασία 
στα δημόσια και ιδιωτικά έργα στη Θεσσαλία 
και Μακεδονία, ως επιβλέπων μηχανικός 
για έργα εντός εκτός Ελλάδας καθώς και 
ενασχόληση σε κοινοτικά προγράμματα. Τηλ 
697 4428152
Πολιτικός Μηχανικός ή Αρχιτέκτων για 
συνεργασία, σε δημόσια έργα. Τηλ. 2310 
210141.
Τοπογράφος Μηχανικός Για εργοτάξιο απο-
χέτευσης στην Κύπρο. Βιογραφικό Fax 2310 
887483. 
Τοπογράφος Μηχανικός 5 έτη εμπειρία 
σε έργα οδοποιίας και υδραυλικών, επιμε-
τρήσεις, νέες τιμές. Τηλ 23730 65440, Fax 
23730 65380, email: gmaktris@elkat.gr.
Τοπογράφος Μηχανικός από εταιρεία Μη-
χανική Μελετητική, 3 έτη εμπειρία στην εκ-
πόνηση τοπογραφικών και συγκοινωνιακών 
μελετών. Βιογραφικό email: info@mimel.gr.
Τοπογράφος Μηχανικός από τεχνική 
εταιρεία για εργασία γραφείου και πεδίου 
για εργοτάξια σε όλη την Ελλάδα. 3ετής 
εμπειρία. Γνώση Geo Calc, άδεια οδηγήσε-
ως. Βιογραφικό Fax 2310 334499, email: 
sidirodromika@tee.gr. 

 

Αρχιτέκτων με πτυχίο ΜΕΚ Γ’ οικοδομικά 
και Β’ πρασίνου, για στελέχωση εταιρείας. 
Τηλ 697 6126326.
Αρχιτέκτων με πτυχίο ΜΕΚ Β’ οικοδομικά 
και Α’ πρασίνου, για στελέχωση εταιρείας. 
Τηλ 2310 402960, 697 7587578.
Αρχιτέκτων για συνεργασία με αρχιτέκτονα 
για στελέχωση γραφείου ιδιωτικών έργων. 
Βιογραφικό Τηλ 2310 843445, 697 4447547, 
email: arch1@ tee.gr.
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.
Αρχιτεκτόνισσα Γνώση Αγγλικών, Ιταλι-
κών, Ισπανικών, Η/Υ(Ms Office), AutoCAD, 
ArchiCAD, Adobe Photoshop, Corel Draw, 
Goggle SketchUP, Adobe InDesign, για 
εργασία σε αρχιτεκτονικό - τεχνικό γραφείο 
στη Θεσσαλονίκη. Τηλ 697 8337775.
Αρχιτεκτόνισσα για συνεργασία με αρχιτε-
κτονικό- τεχνικό γραφείο ή κατασκευαστική 
εταιρεία. Με master στη βιοκλιματική αρ-
χιτεκτονική, ευχέρεια στη σύνθεση. Γνώση 
Η/Υ(Ms Office), AutoCAD, 3ds max., ecotect, 
Photoshop. Τηλ 697 6693232, email: nastia.
katsoulea@gmail.com.
Αρχιτέκτων μέλος ΤΕΕ 2006, ΜSc AAC 
Bartlett, UCL, με εργασιακή εμπειρία σε Ελ-
λάδα και Λονδίνο. Γνώση  AutoCAD 2D-3D, 
Revit, Microstation 2D-3D, 3ds Max Design, 
Rhino, Sketchup, Photoshop, Indesign, 
Illustrator, για φωτορεαλιστικές απεικο-
νίσεις, για εξωτερική συνεργασία. Τηλ 694 
2715122, email: tm.3darch@gmail.com.
Αρχιτεκτόνισσα μέλος ΤΕΕ 2008, με 
Master βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής 

(UPC 2009). Γνώση Αγγλικών, Ιταλικών, 
Ισπανικών, AutoCAD, ArchiCAD, 3ds Max, 
Revit Architecture, Ecotect, Meteonorm, 
Phoenics, Photoshop, CorelDraw, για συ-
νεργασία με τεχνικά γραφεία ή εταιρείες. Τηλ 
697 7219944, email: kalamakidoueleni@
gmail.com. 
Αρχιτεκτόνισσα για συνεργασία με τεχνικά 
γραφεία. Με μελετητικό πτυχίο Β’ τάξης 
κατηγορίες 6 – 7, με μεγάλη εμπειρία σε 
ιδιωτικά και δημοσία έργα και στη σύνταξη 
τευχών δημοπράτησης. Γνώση Αγγλικών, 
Γαλλικών, Ιταλικών, ψηφιακού σχεδιασμού, 
μεταπτυχιακό στο βιοκλιματικό σχεδιασμό. 
Τηλ 2310 232657, 693 2577845, email: g-
pinter@otenet.gr.
Ηλεκτρολόγος, μέλος ΤΕΕ 2005. 3 έτη 
προϋπηρεσία σε τεχνικές εταιρείες, ΜΕΚ 
Α’. Γνώση Αγγλικών, Η/Υ(Ms Office), 4Μ, 
AutoCAD, μελετών φυσικού αερίου για εργα-
σία στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Τηλ 698 
3661271, email: ilektrologos_mixanikos@
yahoo.com. 
Ηλεκτρολόγος μέλος ΤΕΕ 2009, με μετα-
πτυχιακό στα “Συστήματα Αυτοματισμού” 
(ΕΜΠ). Γνώση Αγγλικών, Γερμανικών, Η/Υ 
(Ms Office), AutoCAD, Matlab, C, VHDL, 
άδεια οδηγήσεως, για εργασία στην περιοχή 
της Θεσσαλονίκης. Τηλ 697 2201295, email: 
mgkioulo@gmail.com.
Μηχανικός Περιβάλλοντος, νέα, μέλος 
ΤΕΕ 2008, με μεταπτυχιακές σπουδές στην 
Υδραυλική Μηχανική (ΔΠΘ) και στην Προ-
στασία Περιβάλλοντος & Βιώσιμη Ανάπτυξη 
(ΑΠΘ). Με μικρή εμπειρία  σε μελέτες υγρών 
αποβλήτων. Γνώση άπταιστων Αγγλικών, 
καλή Ισπανικών, Η/Υ, AutoCAD, για εργασία 
στη Θεσσαλονίκη. Τηλ. 697 3226508.
Μηχανικός Χωροταξίας Πολεοδομίας και 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, εμπειρία σε 
κατασκευαστική εταιρεία. Γνώση Αγγλικών, 
Γερμανικών,  AutoCAD, ArchiCAD, GIS, 
Artlantis, για εργασία. Τηλ 697 4712058, 
email: chriefth@plandevel.auth.gr.
Μηχανολόγος Τεχνικός Ασφαλείας για ερ-
γασία σε βιοτεχνίες. Τηλ 697 8480377.
Μηχανολόγος για στελέχωση εταιρείας ή 
για συνεργασία με Μελετητικό πτυχίο Α’ ηλε-
κτρομηχανολογικά (9), περιβαλλοντικά (27). 
Τηλ 693 6702406, email: perixontas768@
hotmail.com.
Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος για στελέ-
χωση εταιρείας με πτυχίο ΜΕΚ Δ’ ηλεκτρο-
μηχαλογικά, υδραυλικά υπό πίεση, βιομηχα-
νικά-ενεργειακά, για σύσταση ή στελέχωση 
τεχνικής εταιρείας. Τηλ 697 6612102. 
Μηχανολόγος – Ηλεκτρολόγος με διοικητι-
κή και εργοταξιακή εμπειρία βιομηχανικών 
και κτιριακών έργων. Γνώση Αγγλικών, Η/Υ, 
άδεια οδηγήσεως, για εργασία. Τηλ 2310 
314278, 697 6206265.
Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος για στελέ-
χωση εταιρείας ή για συνεργασία με Μελε-
τητικό πτυχίο Γ’ ηλεκτρομηχανολογικά (9), 
βιομηχανικά (15) ,και Α’ περιβαλλοντικά (27). 
Τηλ 690 7419109, email: asko@hol.gr.
Πολιτικός Μηχανικός Γνώση AutoCAD, 
για εργασία σε τεχνική εταιρεία. Τηλ 697 
2108711.
Πολιτικός Μηχανικός, με πτυχίο ΜΕΚ Γ’ 
οικοδομικά οδοποιία, υδραυλικά, για συνερ-
γασία. Τηλ 698 5124899.
Πολιτικός Μηχανικός με εμπειρία στο εργο-
τάξιο σε επίβλεψη και επιστασία μεταλλικών 
κατασκευών, με προϋπηρεσία ως project 
manager, για εργασία. Τηλ 694 6677018.

Α. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

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

Πολιτικός Μηχανικός μέλος ΤΕΕ 1997, 
με πτυχίο ΜΕΚ Γ’ οικοδομικά οδοποιία, Β’ 
υδραυλικά, Α’ λιμενικά, βιομηχανικά – ενερ-
γειακά, για στελέχωση εταιρείας . Τηλ 693 
2195808.
Πολιτικός Μηχανικός, με πτυχίο ΜΕΚ Β’ οι-
κοδομικά, υδραυλικά, Α’ οδοποιία λιμενικά, 
βιομηχανικά – ενεργειακά, για συνεργασία ή 
στελέχωση εταιρείας . Τηλ 697 4304355.
Πολιτικός Μηχανικός για στελέχωση εται-
ρείας, με πτυχίο ΜΕΚ Δ’ οδοποιία, υδραυ-
λικά, βιομηχανικά – ενεργειακά, Γ’ οικοδο-
μικά, Α’ λιμενικά. Τηλ 697 5875839, email: 
kyriakosa63@yahoo.com. 
Πολιτικός Μηχανικός μέλος ΤΕΕ 2006, 
εμπειρία στα δημοσία έργα και μεταπτυχι-
ακές σπουδές στην Προστασία Περιβάλλο-
ντος & Βιώσιμη Ανάπτυξη (ΑΠΘ). Γνώση Αγ-
γλικών, Ιταλικών, Η/Υ, AutoCAD, για εργασία 
στη Θεσσαλονίκη. Τηλ 697 3221556. 
Πολιτικός Μηχανικός μέλος ΤΕΕ 2004. 
6έτη εμπειρία παρακολούθησης δημοσίων 
και ιδιωτικών έργων και προγραμμάτων 
ΕΣΠΑ, για εργασία σε εταιρείες στην περι-
οχή της Θεσσαλονίκης. Τηλ 694 6483591, 
email: nlomvardos@hotmail.com.
Πολιτικός Μηχανικός, MSc Συγκοινωνιολό-
γος, 2 έτη εμπειρία σε έκδοση οικοδομικών 
αδειών σύνταξη προσφορών / προκοστο-
λογήσεων, σχεδιασμός ιδιωτικών έργων, 
μικρές κυκλοφοριακές μελέτες. Γνώση 
Γ.Ο.Κ., Α.με.Α  Αγγλικών, Γερμανικών, Η/
Υ(Ms Office), Internet, AutoCAD, CivilTech, 
ADEIA 4M, για εργασία. Τηλ 697 4045774. 
Πολιτικός Μηχανικός μέλος ΤΕΕ 2009, κα-
τασκευαστικής κατεύθυνσης, με διπλωμα-
τική σε ενεργειακό σχεδιασμό. Γνώση Αγ-
γλικών, Ιταλικών, Η/Υ(Ms Office), AutoCAD, 
ArchiCAD, FESPA, Sap2000, Etabs, EPA-
NR, 4M KENAK Photoshop, άδεια οδη-
γήσεως, για εργασία σε τεχνική εταιρεία ή 
τεχνικό γραφείο στη Θεσσαλονίκη. Τηλ 693 
2814122, email: constantinos@hotmail.it. 
Τοπογράφος Μηχανικός, με πτυχίο ΜΕΚ 
Γ’ οδοποιία, Α’ οικοδομικά υδραυλικά, λι-
μενικά, , για στελέχωση εταιρείας. Τηλ 697 
2085911.
Τοπογράφος Μηχανικός με εμπειρία και 
πλήρη εξοπλισμό, για εργασία με τεχνική 
εταιρεία μελετών και κατασκευών, αναλαμ-
βάνοντας και κατ’ αποκοπήν τοπογραφικές 
εργασίες. Τηλ. 697 7808358.
Τοπογράφος Μηχανικός με πολυετή εμπει-
ρία και τοπογραφικό εξοπλισμό, για συνερ-
γασία με μελετητές και κατασκευαστές 
ιδιωτικών και δημοσίων έργων στην ευρύ-
τερη περιοχή της Θεσσαλονίκης. Τηλ 2311 
249930, 694 6377638, email: kalopetr@
hotmail.com.
Τοπογράφος Μηχανικός για συνεργασία, με 
10 έτη εμπειρία και πλήρη εξοπλισμό (Total 
Station και GPS), σε σύνταξη τοπογραφικών 
διαγραμμάτων, αποτυπώσεων, χαράξεων, 
παρακολούθηση έργων, υποστήριξη και ορ-
γάνωση εργοταξίων. Τηλ 694 7930433.
Χημικός Μηχανικός με διδακτορικό, 4 
έτη εργαστηριακή εμπειρία. Γνώση Αγγλι-
κών, Proficiency), Γερμανικών, (Mittelstu-
fenprufung), Η/Υ, HPLC, GC και GC-MS. για 
εργασία. Τηλ 699 2043437, email: zkons@
teemail.gr.

Β. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
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� Επι τόπου έρευνα σκυροδέματος
�  Μη καταστροφικές μετρήσεις
�  Ομοιογένεια   � Θλιπτική αντοχή
�  Υπέρηχοι   � Κρουσίμετρο   � Εξόλκευση ήλων
�  Ενανθράκωση, Ασβεστοποίηση
�  Βλάβες απο πυρκαγιά   � Φαινολφθαλεϊνη
�  Διάβρωση   � Προσβολή απο χημικά
�  Ρωγμοσκόπηση   � Βελόμετρα
�  Ανίχνευση χάλυβα οπλισμού   � Scanner 
� Πυρηνοληψίες ( καρότα ) 

Αποτ ίµηση  φέρουσας  ι κανότητας

ΕΡΕΥΝΑ ΜΠΕΤΟΝ

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

GUNITE ξηρό / υγρό 
Ρητινενέσεις
Τσιμεντενέσεις
Ανθρακονήματα
Ελάσματα

ΑΔΙΑΤΑΡΑΚΤΗ ΔΙΑΜΑΝΤΟΚΟΠΗ Μπετόν
CRUSHER, Διάτρηση, Διάνοιξη οπών
Ειδικές στεγανοποιήσεις, μονώσεις

Επισκευές   
   Ενισχύσεις

Αρχαιολογικού Μουσείου 28 · Θεσ/νίκη
Τηλ.: 2310 85 82 84 · Κιν. 6958 17 88 90

epivlavon@yahoo.gr

Επισκευή ενίσχυση φέροντος οργανισμού
Αποκατάσταση βλαβών Οπλ. Σκυροδέματος

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

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

 03
n   «Παράθυρα» ερμητικά 

...ανοιχτά

 04
n  Διαχείριση στερεών 

αποβλήτων: προβλήματα 
και λύσεις

 06
n  Συνάντηση με κλιμάκιο 

νομαρχιακής ΠΑΣΟΚ
n  Συμβουλές για φορολογικά 

θέματα

 07
n  Το νέο κτήριο της ΤτΕ στη 

Θεσσαλονίκη
n  «Σφοδρότατη αντίθεση» 

στις ανακοινώσεις για τα 
master

 18
n  Β’ φάση κτηματολογίου

 19
n  Δεύτερη γενιά στο 

πολυτεχνείο
n  Ελληνικό μοντέλο 

σχεδιασμού
n  Πόλεις και περιφέρειες 

στην Ελλάδα και τη 
μεσόγειο

n  Επεξεργασία αστικών 
λυμάτων

n  H εκπαιδευτική 
μεταρρύθμιση στη Γερμανία

 20
n  Κυριάκος Μητσοτάκης
  Παράδειγμα προς αποφυγή  

η Κορώνεια

 22
n  Ζητείται

 08
n  Eνδιαφέρουν

 10
n  Σημαντικές καθυστερήσεις 

στην αντιπλημμυρική 
προστασία

 11
n  Στο +1,5 ετησίως η αύξηση 

της παγκόσμιας ζήτησης 
ενέργειας

 12-13
n  Ανάγκη η βιώσιμη 

κινητικότητα & «έξυπνη» 
ανάπτυξη στη Θεσσαλονίκη

  14
n Με μια ματιά

 16
n  Συλλογικά_Παραταξιακά


