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Τα αποτελέσματα κάθε εκλογικής διαδικασίας, ο καθένας τα κρίνει
με τον δικό του τρόπο, ανάλογα με τις προσδοκίες, τις πεποιθήσεις
του ή το χρώμα του ψηφοδελτίου, που έχει ρίξει στην κάλπη. Αν,
όμως, κάτι ήταν απογοητευτικό κατά γενική ομολογία στις φετινές
εκλογές, αυτό ήταν η χαμηλή συμμετοχή- υψηλή αποχή.
Σε μια περίοδο που η λίστα με τα προβλήματα των μηχανικών και
της ελληνικής οικονομίας δεν έχει τέλος, στα 20 εκλογικά τμήματα της Θεσσαλονίκης οι ψηφοφόροι δεν ξεπέρασαν τους 5.000, επί
συνόλου 13.000 εγγεγραμμένων. Συνολικά στην Κ. Μακεδονία, ψήφισαν περί τους 6.800, επί συνόλου 17.500 μηχανικών! Κι αυτό όταν
στις εκλογές του 2006 τα εγγεγραμμένα μέλη ήταν 15.000! Χαμηλή η
συμμετοχή και πανελλαδικά.
Μπορεί στους ψηφοφόρους να περιλαμβάνονται ομότιμοι, συνταξιούχοι που ενδεχομένως κοιτάζουν πλέον «από μακριά» τα δρώμενα
στο ΤΕΕ και νέοι που λείπουν στο εξωτερικό για διδακτορικά ή για
δουλειές, αλλά αυτό δεν αλλάζει το γεγονός της απογοητευτικά χαμηλής συμμετοχής.
Πολλοί μηχανικοί δεν συμμετείχαν ενεργά στην εκλογική διαδικασία. Δυστυχώς προτίμησαν το «δε βαριέσαι, ποιος τρέχει κυριακάτικα». Δεν ψήφισαν για αυτά που τους απασχολούν, για ένα ισχυρό
ΤΕΕ με δυνατή φωνή. Κι είναι κρίμα. Για έναν κυρίως λόγο: επειδή
δείχνει ότι κάτι δεν πάει καλά με το ΤΕΕ, συνολικά και πανελλαδικά
ως φορέας, ότι δεν έχει την εμπιστοσύνη τους, παρά το γεγονός ότι
τόσα κρίσιμα θέματα είναι ανοιχτά.
Ακούγοντας τις συζητήσεις έξω από τα εκλογικά τμήματα καταλάβαινες ότι οι μηχανικοί ανησυχούν. Στις συζητήσεις στα «πηγαδάκια» των εκλογών παρείσφρεαν τα spreads και τα δάνεια, το ΑΕΠ,
τα όρια ηλικίας, οι συντάξεις και το ασφαλιστικό, οι αλλαγές «του
ποδιού» στη φορολογία των μηχανικών…
Στα πηγαδάκια των νεότερων άκουγες περισσότερα για την απασχόληση. Ανήσυχοι οι νεότεροι, ιδίως μετά τις πρόσφατες προγνώσεις
ότι χιλιάδες μηχανικοί και απασχολούμενοι στον κλάδο των κατασκευών θα βρεθούν εκτός αγοράς εργασίας στα επόμενα χρόνια
(πρόσφατη μελέτη του cedefop έκανε λόγο για απώλεια 37.000 θέσεων εργασίας στον τομέα των κατασκευών μέχρι το 2020).
Στο επίκεντρο επίσης οι συζητήσεις για τα κολλέγια και τα ΤΕΙ, τα
επαγγελματικά δικαιώματα, το μέλλον των εργοληπτικών εταιριών,
τον ΚΕΝΑΚ και τους ενεργειακούς επιθεωρητές, τους ημιυπαίθριους, το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και τις ΣΔΙΤ, αλλά και
σχόλια για τη νέα συνεργασία του ΤΕΕ με την Εθνική Τράπεζα για τα
πράσινα «σπίτια» και την προνομιακή χρηματοδότηση μηχανικών.
Γιατί λοιπόν, αν και τόσα θέματα παραμένουν στο επίκεντρο, η αποχή
έδωσε το δικό της μήνυμα; Το σημείωμα αυτό γράφτηκε το πρωί της
26ης Απριλίου, μία ημέρα μετά τις εκλογές και βέβαια πριν την εκλογή της νέας διοικούσας. Η οποία νέα διοικούσα, όταν αναλάβει, θα
πρέπει σίγουρα να «τα βάλει» πρώτα από όλα με εκείνη την πλευρά
του ΤΕΕ, που κρατάει τους μηχανικούς μακριά από το επιμελητήριο.
Μέχρι τότε, καλή δύναμη και καλή Πρωτομαγιά σε όλους.
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«ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»
ΜΕ ΟΔΙΚΟ ΧΑΡΤΗ & ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
Δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα, με τα απαραίτητα
βήματα προσαρμογής, αλλά και έναν πλήρη «οδικό χάρτη», απαιτεί η σωστή εφαρμογή του προγράμματος «Καλλικράτης», λόγω του μεγέθους
του εγχειρήματος, της πολυπλοκότητάς του, των
προωθούμενων διαρθρωτικών αλλαγών σε όλα τα
επίπεδα και των θεμάτων προσωπικού.
Παράλληλα, πρέπει να μεταβιβαστούν στην περιφερειακή αυτοδιοίκηση πολύ περισσότερες αρμοδιότητες στον τομέα του πολεοδομικού-χωροταξικού
σχεδιασμού, αλλά και να προσληφθεί περισσότερο
εξειδικευμένο δυναμικό. Ενδεικτικά αναφέρεται
ότι, στο σύνολο των υπηρεσιών ευρύτερου δημόσιου τομέα της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας απασχολούνται σήμερα λιγότεροι από 10 πολεοδόμοι).
Οι απόψεις αυτές διατυπώνινται στο κείμενο στο
οποίο κατέληξε η ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΚΜ στη συνεδρίασή της, στις 13 Απριλίου, με βάση συζήτησης το πόρισμα ΟΕ που είχε συγκροτηθεί για το
θέμα. Στην ΟΕ συμμετείχαν ο αντιπρόεδρος Χρίστος Βλαχοκώστας και τα μέλη της ΔΕ Δημήτρης
Μήτρου, Άννα Μίχου, Πέτυ Πέρκα, Σωκράτης
Φάμελλος και οι Κική Αραβίδου (ΑΤΜ), Μαίρη
Κηπουρού (ΑΜ), Χρυσός Μακράκης–Καραχάλιος
(ΜΠΧΠΑ), και Σοφία Παρθενοπούλου (ΜΠΧΠΑ).
n Να δοθούν περισσότερες αρμοδιότητες στην
τοπική αυτοδιοίκηση
Το ΤΕΕ/ΤΚΜ θεωρεί σκόπιμο να μεταβιβασθεί
στην Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση πολύ μεγαλύτερο εύρος αρμοδιοτήτων στον τομέα του χωροταξικού – πολεοδομικού σχεδιασμού, με σκοπό,
μεταξύ άλλων, να ασκηθεί ταχύς και αποτελεσματικός σχεδιασμός και να εκλείψουν οι τεράστιες καθυστερήσεις που παρουσιάζονται σε όλες
τις δράσεις του τομέα της χωροταξίας - πολεοδομίας.
Τα θέματα που αφορούν στο φυσικό, ιστορικό
και πολιτιστικό περιβάλλον θα πρέπει να περιέλθουν σταδιακά στην αρμοδιότητα της αιρετής
περιφέρειας ή των δήμων, με τη δημιουργία της
αντίστοιχης δομής, στελεχωμένης με υπαλλήλους
πολλαπλών ειδικοτήτων και χωρίς συναρμοδιότητες. Ενδεχομένως, ο ρόλος της κεντρικής διοίκησης να συνίσταται στην άσκηση εποπτείας.
n Τι προτείνεται να παραμείνει υπό κρατικό έλεγχο
Σε ό,τι αφορά στην πολεοδομία-χωροταξία, σε
κεντρικό έλεγχο προτείνεται να παραμείνουν:
-Ο εθνικός σχεδιασμός (Εθνικό Χωροταξικό) και
τα Ειδικά Πλαίσια
-Η σύνταξη και θεσμοθέτηση του εθνικού πλαισίου για: χωροταξία, πολεοδόμηση, χρήσεις γης,
δόμηση, περιβάλλον, ενέργεια, βιομηχανία, τις
υποδομές κτλ.
-Η δημιουργία και έγκριση προδιαγραφών για όλα
τα παραπάνω
Σε σχέση με τις τεχνικές και κοινωνικές υποδομές, προτείνεται να παραμείνουν ως αρμοδιότητα

του κράτους τα εξής: χωροθέτηση, προγραμματισμός, σχεδιασμός, ανάπτυξη και λειτουργία
Τεχνικών και Κοινωνικών υποδομών, που έχουν
σχέση με τη λειτουργία του κράτους (π.χ. υπουργεία, εφορίες, τελωνεία, λιμεναρχεία, αστυνομία
κ.ά.), την εθνική Παιδεία και Έρευνα (ΑΕΙ, ΤΕΙ ή
εθνικά ερευνητικά κέντρα) και τις υποδομές εθνικής εμβέλειας στους τομείς υγείας-πρόνοιας,
ενέργειας, μεταφορών και εθνικής άμυνας.
Εάν ορισμένες αρμοδιότητες δεν μπορούν να μεταβιβασθούν στην αυτοδιοίκηση άμεσα λόγω συνταγματικού κωλύματος ή ανεπαρκούς ωρίμανσης των συνθηκών, το θέμα πρέπει να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο
της επόμενης συνταγματικής μεταρρύθμισης.

n Να εισαχθούν και θέματα ασφάλειας και ποιότητας έργων
Θα ήταν χρήσιμο, αν στο πλαίσιο της ανασυγκρότησης και ισχυροποίησης των τεχνικών υπηρεσιών εισαχθούν και θέματα ασφάλειας και ποιότητας έργων. Ενδεικτικά, στις τεχνικές υπηρεσίες
της δευτεροβάθμιας αυτοδιοίκησης θα μπορούσε
να υπάρχει μια δομή με συμβούλους μηχανικούς
τεχνικούς ασφαλείας, αλλά και μηχανικούς ειδικευμένους σε θέματα ποιότητας έργου.

n Να μην υπάρξουν διαχωρισμοί μεταξύ κρατικών και αυτοδιοικητικών υπαλλήλων
Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να υπάρξει μέριμνα για να μην προκύψουν διαχωρισμοί μεταξύ
n Να ενισχυθούν οι ΔΙΠΕΧΩ και οι μικρότερες κρατικών και αυτοδιοικητικών υπαλλήλων. Στο
διευθύνσεις
πλαίσιο αυτό, όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι θα πρέΓια τον τομέα της χωροταξίας – πολεοδομίας θα πει να υπάγονται λειτουργικά στο φορέα που υπηπρέπει να υπάρξει ενίσχυση των σημερινών ΔΙΠΕ- ρετούν και να έχουν τα ίδια δικαιώματα ως προς
ΧΩ με εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό και στε- τις υπηρεσιακές μεταβολές, το ίδιο μισθολόγιο
λέχωση των αντίστοιχων, αλλά μικρότερων διευ- και τον ίδιο ασφαλιστικό φορέα.
θύνσεων που προτείνεται να συσταθούν σε επίπεδο
Γενικών Διοικήσεων (προκειμένου να εξειδικεύουν n Ενίσχυση πόρων ΟΤΑ με μεταφορά φορολοτις κατευθύνσεις του χωροταξικού και πολεοδομι- γικών
κού σχεδιασμού σε επίπεδο Περιφέρειας και να Σε ότι αφορά στη χρηματοδότηση, η άποψη που
παρακολουθούν την εφαρμογή τους).
φαίνεται να κυριαρχεί στο κείμενο διαβούλευσης
Ανάλογη στελέχωση θα πρέπει να υπάρξει σε επί- είναι η απευθείας απόδοση πόρων στους ΟΤΑ,
πεδο δήμων, για την παρακολούθηση της εκπόνη- τους οποίους θα γνωρίζουν εκ των προτέρων και
σης των ΓΠΣ/ ΣΧΟΟΑΠ, των ΠΜΕ-Α και Πράξεων θα διαχειρίζονται κατά βούληση, στο πλαίσιο των
Εφαρμογής, καθώς και των λοιπών πολεοδομι- επιχειρησιακών τους προγραμμάτων (Περιφερεικών έργων, που δύναται να προκύψουν.
ών και Δήμων).
Κατά συνέπεια, θα πρέπει να υπάρξει δυνατότητα
n Ανάλογα με την εμβέλεια των δημόσιων έρ- ενίσχυσης των πόρων των ΟΤΑ με τη μεταφορά
γων να ορίζονται οι φορείς υλοποίησης
φορολογικών εσόδων στους ιδίους, προκειμένου
Για τον τομέα των δημοσίων έργων, επισημαίνεται να είναι σε θέση να επιτελούν τις τακτικές τους
ότι οι φορείς υλοποίησης θα πρέπει να ορίζονται λειτουργίες. Η μεταφορά φορολογικών εσόδων
ανάλογα με την εμβέλεια των έργων. Έτσι φορέας θα πρέπει, ωστόσο, να συνοδευτεί από τον πεσχεδίασης και υλοποίησης για έργα νομαρχιακού ριορισμό της δυνατότητας διαφοροποίησης των
επιπέδου (διαδημοτικά) ή Περιφέρειας θα πρέπει φορολογικών συντελεστών, ώστε να μη χρησινα είναι η «αιρετή» περιφέρεια με τις τεχνικές μεύει ως μέσο άσκησης πολιτικής προσέλκυσης
υπηρεσίες της (υφιστάμενες ΔΔΕ, ΔΕΚΕ, ΔΕΣΕ επενδύσεων ή/ και κατοίκων, τουλάχιστον χωρίς
και Δ/νσεις Τεχν. Υπηρεσιών των ΝΑ στελεχωμένες κεντρικό προγραμματισμό.
επαρκώς με όλες τις απαραίτητες ειδικότητες) και Επίσης, θα ήταν σκόπιμο να προωθηθούν πρόσε καμία περίπτωση τα Υπουργεία.
σθετοι τρόποι ενίσχυσης των λιγότερο ευνοημέΣτην Περιφέρεια μπορεί να ανήκουν ακόμη και νων περιοχών από τους πόρους της αυτοδιοίκηαρμοδιότητες που σήμερα θεωρούνται της κεντρι- σης, σε συνδυασμό με άλλα χρηματοδοτικά μέσα
κής διοίκησης, π.χ. τα περιφερειακά νοσοκομεία, (π.χ. ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος).
οι λιμενικές υποδομές, κλπ. (παρ. 50 του Σχεδίου).
Αρμοδιότητες κρατικών αποκεντρωμένων υπηρε- n Bonus επιδόσεων
σιών (π.χ. ΕΥΔΕ) θα πρέπει να μεταβιβαστούν στη Οι συγκεκριμένοι τρόποι θα πρέπει να διασφαλίδευτεροβάθμια αυτοδιοίκηση, εφόσον ασκούνται ζουν, ωστόσο, την καταβολή σχετικής προσπάθειστα όρια της Περιφέρειας (παρ.29).
ας από μέρους των φορέων της αυτοδιοίκησης.
Ως εκ τούτου, θα ήταν σκόπιμο ένα μέρος των
n Στις τεχνικές υπηρεσίες των νέων δήμων τα πόρων που θα εξακολουθήσουν να διοχετεύοέργα δημοτικού επιπέδου
νται από την κεντρική διοίκηση προς την τοπική
Επίσης, για έργα δημοτικού επιπέδου, φορέας αυτοδιοίκηση να συνδεθεί με τις επιδόσεις των
υλοποίησης θα πρέπει να είναι ο νέος Δήμος με φορέων και να λειτουργήσει ως μέσο επιβράβευτη νέα Τεχνική του Υπηρεσία. Σημειώνεται ότι η σής τους.
ύπαρξη ισχυρών και επαρκώς στελεχωμένων Τέλος, θετικά αξιολογείται η αναφορά –για πρώτη
τεχνικών υπηρεσιών στους νέους Δήμους είναι φορά- στο κείμενο της Δημόσιας Διαβούλευσης περί
απαραίτητη αφού από αυτές θα προγραμματί- άσκησης διαχείρισης των ΠΕΠ από αιρετά όργανα.
ζονται και θα εκτελούνται τα περισσότερα έργα
εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου.
n «Όχι» στη δημιουργία δευτεροβάθμιας αυτοδιοίκησης διακριτής από την υπόλοιπη ΠΚΜ
Σε ότι αφορά τη μητροπολιτική διοίκηση, το ΤΕΕ/
ΤΚΜ, όπως και οι περισσότεροι φορείς της πόλης,
έχει εκφραστεί αρνητικά στο ενδεχόμενο σύστασης δευτεροβάθμιας αυτοδιοίκησης διακριτής από
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
Διάλεξη Ζ. Σιερεπεκλή, 7 Μαΐου

την υπόλοιπη Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας,
εκτιμώντας ότι η συγκεκριμένη επιλογή επισκιάζει
τις αναπτυξιακές προοπτικές και των δύο αυτοδιοικητικών μονάδων που θα προκύψουν.
Παράλληλα, θα πρέπει να απορριφθεί η διατήρηση
της σημερινής κατάστασης, σχετικά με τον αριθμό
και την αρχιτεκτονική των φορέων και των αρμοδιοτήτων τους: η πολυδιάσπαση και η πολυαρχία
φέρουν σημαντικό μερίδιο ευθύνης για τη διαχρονική συρρίκνωση των αναπτυξιακών προοπτικών
και την κατάσταση που επικρατεί στην ευρύτερη
περιοχή του ΠΣΘ.
n Φτάνουν οι τέσσερις;
Πιθανολογείται ότι σε μητροπολιτικό επίπεδο θα
δημιουργηθεί υποενότητα της δευτεροβάθμιας
αυτοδιοίκησης για τους εξής τέσσερις τομείς
μητροπολιτικών λειτουργιών: μεταφορές-συγκοινωνίες, περιβάλλον-ποιότητα ζωής (διαχείριση
απορριμμάτων, μητροπολιτικά πάρκα, ατμοσφαιρική ρύπανση), χωρικός σχεδιασμός-αστικές
αναπλάσεις (πχ, διαφημιστικές πινακίδες, κατασκευή σχολικών κτιρίων στην Αττική), καθώς και
πολιτική προστασία-ασφάλεια.
Το ερώτημα, συνεπώς, μετατοπίζεται –μεταξύ
άλλων- στο αν τα τέσσερα ζητήματα που προαναφέρθηκαν επαρκούν για τη χάραξη και την εφαρμογή πολιτικής σε μητροπολιτικό επίπεδο.
Το ΤΕΕ/ΤΚΜ θεωρεί ότι το προωθούμενο σύστημα μητροπολιτικής διακυβέρνησης χρειάζεται
περισσότερη μελέτη από μέρους της Πολιτείας
και παράλληλη κινητοποίηση των τοπικών φορέων, ώστε να μη δημιουργηθεί ένας αναποτελεσματικός μηχανισμός και οποιαδήποτε λύση να
μην προκύψει εκ-των- άνω.
n Όρια αυτοδιοικητικών μονάδων
Σε ότι αφορά τα όρια αυτοδιοικητικών μονάδων, θα
πρέπει να προέλθουν από τα κοινωνικο-οικονομικά
δεδομένα που διαμορφώνουν το χώρο και την ανάπτυξή του, προκειμένου οι νέες αυτοδιοικητικές
μονάδες να αντικατοπτρίζουν ένα ελάχιστο επίπεδο
ομοιογένειας. Η προσέγγιση αυτή απέχει από τη
χάραξη των νέων ορίων βάσει της υιοθέτησης αποκλειστικά εκτατικών ή πληθυσμιακών κριτηρίων.
Ωστόσο, είναι κατανοητό ότι μια λειτουργικού τύπου
προσέγγιση, όπως η ανωτέρω, μπορεί να συνεπάγεται μεγάλες ανατροπές όσον αφορά στα διοικητικά όρια των αυτοδιοικήσεων και ενδεχόμενη κατάτμηση υφιστάμενων ενοτήτων. Προκειμένου να
απορροφηθούν οι ανατροπές αυτές από τη διοίκηση και τις τοπικές κοινωνίες ενδέχεται να απαιτηθεί μεγάλο χρονικό διάστημα. Επομένως, κατά την
επαναχάραξη των ορίων των νέων αυτοδιοικητικών
μονάδων θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και το σημερινό διοικητικό καθεστώς και όρια τουλάχιστον
σε επίπεδο Δημοτικών Διαμερισμάτων.
Τα συμπεράσματα αυτά αφορούν το Κείμενο
Δημόσιας Διαβούλευσης της 10ης Ιανουαρίου
2010, αλλά λαμβάνουν υπόψη και στοιχεία που
δημοσιεύτηκαν μέχρι την 14η Απριλίου 2010. Το
ΤΕΕ/ΤΚΜ θα επανέλθει εφόσον υπάρξουν εξελίξεις. n

Την Παρασκευή 7 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί τελικά η διάλεξη του Κύπριου αρχιτέκτονα Ζήνωνα
Σιερεπεκλή, η οποία είχε αναβληθεί εξαιτίας των
απεργιακών κινητοποιήσεων του Μαρτίου. Με τη
διάλεξη αυτή «ανοίγει» το αφιέρωμα στη Σύγχρονη Κυπριακή Αρχιτεκτονική, που διοργανώνει το
ΤΕΕ/ΤΚΜ. Η εκδήλωση, που διοργανώνεται από
τη Μόνιμη Επιτροπή Αρχιτεκτονικών Θεμάτων, θα
ξεκινήσει στις 7.30 το βράδυ, στο αμφιθέατρο του
κτιρίου του ΤΕΕ/ΤΚΜ (Μ. Αλεξάνδρου 49).
Στόχος του αφιερώματος είναι η κατανόηση και
παρουσίαση αντιπροσωπευτικών έργων και δημιουργών της σύγχρονης αρχιτεκτονικής σκηνής
στην Κύπρο. Η αλλαγή στο Κυπριακό τοπίο, είναι αξιοσημείωτη και οφείλεται εν πολλοίς στην
εκτεταμένη και θεσμοποιημένη πραγματοποίηση
αρχιτεκτονικών διαγωνισμών.
Ο τίτλος της πρώτης παρουσίασης-διάλεξης του
αφιερώματος, που θα γίνει από τον αρχιτέκτονα
Ζήνωνα Σιερεπεκλή, είναι «ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΚΑΙ
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» και θα αναφέρεται στη διαχρονική πορεία-εμπειρία και το έργο του αρχιτέκτονα.
Ο Ζήνων Σιερεπεκλής γεννήθηκε στην Πάφο στις
11/11/1947. Σπούδασε αρχιτεκτονικό σχέδιο στο
Αθηναϊκό Τεχνολογικό Ινστιτούτο (Σχολή Δοξιάδη
1968-1970) στην Αθήνα. Φοίτησε στη Σχολή Δημοσιογραφίας Prodeo στη Ρώμη (1976-1977).
Σπούδασε αρχιτεκτονική στη Σχολή Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Ρώμης (1976-1981).
Έχει διακριθεί συνολικά σε 23 Αρχιτεκτονικούς
Διαγωνισμούς. Έχει λάβει δύο φορές το Κρατικό
Βραβείο Αρχιτεκτονικής στην κατηγορία «Αξιόλογο Αρχιτεκτονικό Έργο». Το έργο του, Β’ Δημοτικό Σχολείο Αυγόρου, επιλέγηκε για δημοσίευση
στον κατάλογο των «φιναλίστ» στα πλαίσια του 5ου
Ευρωπαϊκού Βραβείου Αρχιτεκτονικής Mies Van
der Rohe 1997. Έχει βραβευθεί το 2008 από το
Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Κύπρου για το συνολικό
του έργο στην Αρχιτεκτονική. Μεγάλο τμήμα του
έργου του έχει δημοσιευθεί στον εγχώριο και ξένο
τύπο και έχει παρουσιασθεί σε αρχιτεκτονικές
εκθέσεις στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Ο ίδιος
έχει δημοσιεύσει πληθώρα άρθρων, μελετών,
εισηγήσεων και κριτικών για ζητήματα Αρχιτεκτονικής αλλά και άλλα δημοσίου ενδιαφέροντος.
Έδωσε μεγάλο αριθμό διαλέξεων και συμμετείχε
ως εισηγητής σε πολλά σεμινάρια για την Αρχιτεκτονική και τη Φωτογραφία. Παραχώρησε πληθώρα συνεντεύξεων στο ραδιόφωνο, στην τηλεόραση και στον τύπο για ζητήματα Αρχιτεκτονικής,
Πολεοδομίας, Συντήρησης, Περιβάλλοντος και
Φωτογραφίας. Υπήρξε για δώδεκα συνεχή χρόνια
επιλεγμένος εισηγητής του Ιδρύματος Mies Van
der Rohe για το ομώνυμο Πανευρωπαϊκό βραβείο Αρχιτεκτονικής του Ιδρύματος. Συμμετείχε
σε κριτικές επιτροπές για Αρχιτεκτονικούς Διαγωνισμούς και για Διαγωνισμούς Φωτογραφίας.
Το 2004 προσεκλήθη και έκανε παρουσίαση του
έργου του στο Τμήμα Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Πάτρας. Συμμετείχε για πολλά χρόνια
στο Δ.Σ. του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου και
διετέλεσε γραμματέας του για δυο περιόδους. Το
2000 μαζί με άλλους, δημιούργησε το σωματείο
«ΦΩΤΟΔΟΣ» για την καλλιτεχνική φωτογραφία,
του οποίου υπήρξε πρώτος πρόεδρος. Το 2001
δημιούργησε τον πρώτο εκθεσιακό χώρο αποκλειστικά για την καλλιτεχνική φωτογραφία. Έκα-

νε έξι ατομικές εκθέσεις Φωτογραφίας και συμμετείχε σε πολλές ομαδικές. Το 2006 εξέδωσε το
πρώτο του φωτογραφικό βιβλίο-λεύκωμα με τίτλο
6Χ6+2. Από το 2007 είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και διδάσκει το μάθημα του
αστικού σχεδιασμού. n

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ
ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ
17, 18 & 20 Μαΐου
Νέο κύκλο ενημερωτικών σεμιναρίων για τους
Ευρωκώδικες διοργανώνει το ΤΕΕ/ΤΚΜ, αρχής
γενομένης από τις 17, 18 και 20 Μαΐου, συνεχίζοντας την προσπάθεια για κατάρτιση των μηχανικών.
Συγκεκριμένα, κατά τις συγκεκριμένες ημερομηνίες και με την ευθύνη του Τμήματος Επαγγελματικών Θεμάτων, θα πραγματοποιηθεί το πρώτο
σεμινάριο με θέμα: «Ευρωκώδικας 1: Δράσεις σε
δομήματα», «Ευρωκώδικας 2: Σχεδιασμός κατασκευών από σκυρόδεμα» και «Ευρωκώδικας 8:
Αντισεισμικός σχεδιασμός κατασκευών».
Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί απογευματινές
ώρες (17:00 με 22:00) στο Αμφιθέατρο του ΤΕΕ/
ΤΚΜ. Οι συνάδελφοι που ενδιαφέρονται να το
παρακολουθήσουν θα πρέπει να υποβάλλουν την
αίτηση μέχρι την Πέμπτη 13 Μαΐου. Η αίτηση και
σχετικές πληροφορίες υπάρχουν στην ιστοσελίδα
(www.tkm.tee.gr) του Τμήματος. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. n
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ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
ΤΕΕ/ΤΚΜ
ΜΕ Μ. ΛΙΟΝΗ
Τη δημιουργία ενός ουσιαστικού –κι όχι «ανύπαρκτου», όπως της Κορώνειας- φορέα διαχείρισης
του Θερμαϊκού Κόλπου, ζήτησε ο πρόεδρος του
ΤΕΕ/ΤΚΜ, Τάσος Κονακλίδης, κατά την πρώτη συνάντηση αντιπροσωπείας του Τμήματος με την περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, Μαρία Λιονή.
Ο κ. Κονακλίδης επεσήμανε ότι «όταν εμπλέκονται πολλοί σε ένα εγχείρημα δεν μπορεί να γίνει
τίποτα» και για αυτό είναι απαραίτητο να δημιουργηθεί ο φορέας, που θα εντάξει όλες τις διευθύνσεις υπό την αιγίδα του και θα είναι σε θέση να
επιβάλει αυστηρά πρόστιμα.
Από την πλευρά της, η κα Λιονή δεν απέκλεισε (ούτε
αποδέχτηκε) το ενδεχόμενο δημιουργίας ενός τέτοιου φορέα, επισημαίνοντας ότι «θα δει το θέμα».
Η διοίκηση του ΤΕΕ/ΤΚΜ παρέδωσε ακόμη στην
περιφερειάρχη το κείμενο της Ομάδας Εργασίας,
που είχε συγκροτήσει το Τμήμα σε σχέση με τη
μετεγκατάσταση της ΔΕΘ και την αξιοποίηση των
ελεύθερων χώρων της Θεσσαλονίκης. Στο πλαίσιο της ομάδας, είχε –ως γνωστόν- βάλει στη
«ζυγαριά» όλες τις διαθέσιμες εκτάσεις για τη
χωροθέτηση του νέου εκθεσιακού κέντρου, προκρίνοντας ως καταλληλότερη τη δυτική πλευρά
της πόλης (πρόταση που είχε, άλλωστε, ενστερνιστεί και η σχετική γνωμοδοτική επιτροπή φορέων
για το θέμα).
Ο κ. Κονακλίδης και τα παρευρισκόμενα μέλη της
διοικούσας επεσήμαναν για ακόμη μία φορά την
ανάγκη ταχείας μετεγκατάστασης της ΔΕΘ, ώστε
να μη χαθεί άλλος πολύτιμος χρόνος, προς τέρψιν
των ανταγωνιστών της Ελλάδας στη διεθνή εκθεσιακή αγορά.
Στο κείμενο της ομάδας αναφέρεται –μεταξύ άλλων- ότι η μετεγκατάσταση της ΔΕΘ πρέπει να
ειδωθεί μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο της αξιοποίησης των ελάχιστων εναπομεινάντων ελεύθερων
χώρων στο πολεοδομικό συγκρότημα. «Το δίκτυο
ελεύθερων χώρων είναι και πρέπει να αντιμετωπίζεται ως κοινωνική υποδομή πρώτης ανάγκης,
όπως τα λοιπά κοινωνικά και τεχνικά δίκτυα (δίκτυο ύδρευσης, αποχετευτικό, οδικό κ.λπ.) τόσο
για την καλή καθημερινή λειτουργία της πόλης
όσο και για την αντιμετώπιση έκτακτων συμβάντων», υπογραμμίζεται.
n Οδικός χάρτης για τον «Καλλικράτη»
Παράλληλα, η αντιπροσωπεία του ΤΕΕ/ΤΚΜ
παρέδωσε στην περιφερειάρχη και το πόρισμα
ομάδας εργασίας του Τμήματος για το πρόγραμμα «Καλλικράτης». Στο πόρισμα της ομάδας, το
οποίο περιλαμβάνει συγκεκριμένες προτάσεις
(βλέπε σχετικό ρεπορτάζ του «Τ», υπογραμμίζεται –μεταξύ άλλων- ότι το μεγάλο εγχείρημα του
«Καλλικράτη», υπό τη χρονική ιδίως πίεση των
αυτοδιοικητικών εκλογών, απαιτεί έναν οδικό
χάρτη και ένα σαφές και δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα με τα απαραίτητα βήματα προσαρμογής.
«Στόχος θα πρέπει να είναι η ελαχιστοποίηση των
κρίσεων και των καθυστερήσεων, που θα είναι
αναπόφευκτες σε μεγάλο βαθμό σε ένα εγχείρημα τέτοιου μεγέθους και μέσα στο τρέχον πολιτικό
και δημοσιονομικό περιβάλλον», υπογραμμίζεται
στο πόρισμα της ομάδας για το θέμα.
Η κα Λιονή δεσμεύτηκε να μελετήσει τις θέσεις
του ΤΕΕ/ΤΚΜ, ως επίσημου τεχνικού συμβούλου
της πολιτείας, επισημαίνοντας ότι η συνεργασία
με το Τμήμα θα είναι και στο μέλλον συνεχής και
ουσιαστική. n

«ΠΡΑΣΙΝΗ» ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΕ-ΕΤΕ
& ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΜΕΛΗ
Πρόγραμμα χρηματοδότησης ενεργειακής αποκατάστασης κατοικιών ανακοίνωσαν στις 14 Απριλίου ο πρόεδρος του ΤΕΕ, Γιάννης Αλαβάνος και ο
διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας της
Ελλάδος (ΕΤΕ), Απόστολος Ταμβακάκης, ανοίγοντας ουσιαστικά το δρόμο για τη διεύρυνση των
δικαιούχων των «πράσινων» κονδυλίων.
Το νέο πρόγραμμα «Ενεργειακή Εθνοστέγη» του
ΤΕΕ και της ΕΤΕ επεκτείνει τρόπον τινά το «Εξοικονομώ κατ΄ οίκον», δίνοντας σε περισσότερους
ιδιοκτήτες τη δυνατότητα να αναβαθμίσουν ενεργειακά την κατοικία τους. Πώς; Λαμβάνοντας δάνειο από την ΕΤΕ με την εγγύηση των αποθεματικών του ΤΣΜΕΔΕ και ευνοϊκούς όρους.
Το πρόγραμμα διασφαλίζει παράλληλα ενδιάμεση
χρηματοδότηση για τους μηχανικούς, οι οποίοι θα
χρειαστούν βραχυπρόθεσμα κεφάλαια κίνησης,
για να υλοποιήσουν τις εργασίες ενεργειακής
αναβάθμισης των κτηρίων. Επιδοτήσεις προς
τους μηχανικούς πρόκειται να χορηγήσει και το
ΤΕΕ, χρησιμοποιώντας κεφάλαια από το αποθεματικό του, με στόχο να τούς δώσει κίνητρα για να
εμπλακούν στην όλη διαδικασία.
Δικαιούχοι του προγράμματος είναι όλοι οι ιδιοκτήτες που θέλουν να προχωρήσουν σε ενεργειακή αναβάθμιση της περιουσίας τους. Για μικρές
επεμβάσεις σε κτήρια, το επιτόκιο θα είναι κατά
3% φθηνότερο από το καταναλωτικό δάνειο, ενώ
για μεγαλύτερες θα χορηγείται επισκευαστικό δάνειο με επιτόκιο κατά 1% χαμηλότερο, σε σχέση
με το αντίστοιχο της αγοράς. Για όλα τα δάνεια, οι
ιδιοκτήτες θα έχουν από την ΕΤΕ περίοδο χάριτος
μέχρι ενός έτους, ενώ θα χρηματοδοτείται μέχρι το 100% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού
έργων ενεργειακής αναβάθμισης, με ή χωρίς
εμπράγματες εξασφαλίσεις.
n …Και προνομιακές χρηματοδοτήσεις για τα
μέλη του ΤΕΕ
Στο μεταξύ, προνομιακές χρηματοδοτήσεις για
μηχανικούς-μέλη του ΤΕΕ, αλλά και αναβαθμισμένες υπηρεσίες, μεταξύ των οποίων ένα νέο
πακέτο δανειακών προϊόντων, ανακοίνωσε και
θέτει άμεσα σε ισχύ η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (ΕΤΕ).
Η Εθνική προχωρεί, επίσης, σε μείωση της διάρκειας παραμονής των εισπραττόμενων ποσών για
αμοιβές μηχανικών σε λογαριασμό του ΤΕΕ και
πίστωση των λογαριασμών των δικαιούχων μηχανικών σε 10 ημέρες, αντί των 15 ημερών που
ισχύουν ως σήμερα.
Ειδικότερα ανακοινώθηκε:
- Αναβάθμιση της λειτουργίας των λογαριασμών
πίστωσης των Μηχανικών. Αναβάθμιση της λειτουργίας των τραπεζικών λογαριασμών στους
οποίους πιστώνονται σήμερα οι αμοιβές των μηχανικών από παροχή υπηρεσιών και εκκαθάριση
των συναλλαγών τους μέσω της ΕΤΕ, σε τρεχούμενους λογαριασμούς της μορφής “ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ PLUS”. Η αναβάθμιση παρέχει προνομιακό
κλιμακούμενο επιτόκιο από το πρώτο ευρώ ενώ
δίνει μία σειρά από άλλα πλεονεκτήματα στο Μηχανικό, όπως δικαίωμα υπερανάληψης (overdraft)
με έκπτωση 15% στο εκάστοτε ισχύον επιτόκιο
καθώς και εκπτώσεις σε μία σειρά από προϊόντα

και συναλλαγές του με την τράπεζα (“Άρση Βαρών, Ανταπόδοση, Στεγαστικά Δάνεια ΕΤΕ, πιστωτικές κάρτες, Internet, Mobile & Phone Banking,
Θυρίδα Θησαυροφυλακίου κ.ά).
- Προνομιακή χρηματοδότηση Μηχανικών Ελευθέρων Επαγγελματιών. Δυνατότητα χρηματοδότησης με το ανοιχτό επαγγελματικό πλάνο για
υφιστάμενους και νέους επαγγελματίες έως το
100% ή/και έως το 120%, αντίστοιχα, του ποσού
των βεβαιωμένων εσόδων που εκδίδει το ΤΕΕ
και αφορούν στην τελευταία κλεισμένη χρήση. Το
μέγιστο ποσό χρηματοδότησης του προγράμματος
είναι 50.000 ευρώ, ενώ δεν απαιτούνται εμπράγματες εξασφαλίσεις για την έγκριση της χρηματοδότησης. Το επιτόκιο της χρηματοδότησης θα
υπολογίζεται σύμφωνα με το βασικό επιτόκιο κεφαλαίου κινήσεως (σήμερα 6,85%) και περιθώριο
από -0,5% έως +1,5%.
-Αναβάθμιση της εξυπηρέτησης των Μηχανικών
στα Καταστήματα της ΕΤΕ. Ανάθεση της εξυπηρέτησης των Μηχανικών, πελατών της ΕΤΕ, σε
εξειδικευμένο υπάλληλο των Καταστημάτων της
Εθνικής Τράπεζας, έτσι ώστε να απολαμβάνουν
εξατομικευμένη εξυπηρέτηση μέσα στο Κατάστημα.
-Ειδικό πακέτο ομαδικής ασφάλισης για τους
μηχανικούς-μέλη του ΤΕΕ. Το πακέτο περιλαμβάνει δυνατότητα ασφάλισης ζωής και μόνιμης
ανικανότητας από ατύχημα καθώς και κάλυψη
δαπανών νοσηλείας με παροχή νοσοκομειακού
επιδόματος για τους ασφαλισμένους. Το κόστος
της ασφάλισης υπολογίζεται σε 110 ευρώ το χρόνο κατ’ άτομο.
-Μείωση της διάρκειας παραμονής των εισπραττόμενων ποσών για αμοιβές Μηχανικών σε λογαριασμό του ΤΕΕ και πίστωση των λογαριασμών
των δικαιούχων Μηχανικών σε 10 ημέρες αντί των
15 ημερών που ισχύουν μέχρι σήμερα. n

Πηγή:http://epc.direct.gov.uk/index.html
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ΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
ΣΤΟ «ΚΑΡΑΒΙ
ΓΙΑ ΤΗ ΓΑΖΑ»
2008. Τον Αύγουστο εκείνης της χρονιάς,
44 άνθρωποι από
13 χώρες, επιβαίνοντας σε
2 ελληνικά ψαροκάικα, αφού ταξίδεψαν
2000 μίλια, έσπασαν για
1η φορά, μετά από
41 χρόνια, τον θαλάσσιο αποκλεισμό της λωρίδας
της Γάζας.

Τον Δεκέμβρη της ίδιας χρονιάς γίναμε όλοι μάρτυρες της ισραηλινής εισβολής που άφησε πίσω
της 1500 περίπου νεκρούς, 5000 τραυματίες, χιλιάδες κατεστραμμένα σπίτια και ισοπεδωμένες τις
δημόσιες και κοινωνικές υποδομές.
Τότε, το ΤΕΕ/ΤΚΜ είχε εκδώσει ψήφισμα ζητώντας από την Ελληνική Κυβέρνηση και την Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβουν πρωτοβουλίες για
εκεχειρία στην περιοχή, να διασφαλίσουν και να
εγγυηθούν την αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας στους εγκλωβισμένους Παλαιστίνιους και να
στηρίξουν έμπρακτα τον δίκαιο αγώνα του Παλαιστινιακού λαού. Παράλληλα, συμμετείχε στις δράσεις που αναπτύχθηκαν με οικονομική συμβολή
και οργάνωση εθελοντικής αιμοδοσίας.
Φέτος, μια νέα αποστολή με περισσότερα σκάφη, πολυεθνικό πλήρωμα και επιβάτες θα πλεύσει
ξανά προς τη Λωρίδα της Γάζας, μεταφέροντας,
κυρίως, υλικά ανοικοδόμησης και ιατροφαρμακευτικό υλικό.
Το ΤΕΕ/ΤΚΜ, παρότι ο κλάδος των μηχανικών
χειμάζεται από την οικονομική κρίση, καλεί τα
μέλη του να βοηθήσουν έμπρακτα την ελληνική
πρωτοβουλία «Ένα καράβι για τη Γάζα», με όποιο
τρόπο μπορούν:
Με οικονομική συνδρομή, ως ευαίσθητοι πολίτες
του κόσμου, με υλικά ανοικοδόμησης, ως επαγγελματίες του χώρου, ή με την προσωπική τους
συμμετοχή στο ταξίδι και την ανεκτίμητη συμβολή
τους στις επί τόπου αυτοψίες και στην ανοικοδόμηση, ως ειδικοί και κατ΄ εξοχήν αρμόδιοι επιστήμονες.
(Πληροφορίες στην ιστοσελίδα της Πρωτοβουλίας,
www.shiptogaza.gr, είτε από τα μέλη της συντονιστικής επιτροπής Τάκη Πολίτη , e-mail:ppol@uth.
gr, τηλ. 6977315619 και Βαγγέλη Πισσία, e-mail:
vpissias@yahoo.gr, τηλ. 6972009339) n

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΓΙΑ ΙΣΟΠΕΔΩΣΗ
ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Πολιτικές ευθύνες προς το υπουργείο Παιδείας, για την «ισοπέδωση της ανώτατης πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, με επικίνδυνες για το
δημόσιο συμφέρον επιπτώσεις στην άσκηση
των τεχνικών επαγγελμάτων», καταλογίζουν το
ΤΕΕ, τα πολυτεχνεία και το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, με αφορμή την αναγνώριση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων ΤΕΙ
και κολλεγίων.
Η σχετική ανακοίνωση εκδόθηκε κατόπιν έκτακτης συνεδρίασης, που πραγματοποιήθηκε στις
13 Απριλίου, στο Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο.
Ιδιαίτερα τονίζεται ότι «δεν ακολουθούνται οι διαδικασίες διαβούλευσης», ενώ επισημαίνεται
ότι για τα σχέδια των Προεδρικών Διαταγμάτων
περί επαγγελματικών δικαιωμάτων πτυχιούχων
ΤΕΙ «αγνοήθηκαν οι προτάσεις των τεσσάρων
πρυτάνεων, που συμμετείχαν στην αρμόδια επιτροπή, των συνόδων πρυτάνεων και κοσμητόρων
των πολυτεχνείων και οι προτάσεις των προέδρων των επιμελητηρίων.
Στο μεταξύ, ΤΕΕ και ΕΜΠ επεσήμαναν ότι «τυχόν
αναγνώριση ακαδημαϊκών ισοτιμιών σε πτυχιούχους ιδιωτικών κολεγίων, συνιστά πλήρη παράκαμψη του άρθρου 16 του Συντάγματος, της ελληνικής νομοθεσίας, συνθηκών και Οδηγιών της

Ε.Ε.» και συμπλήρωσαν «σε κάθε περίπτωση το
ζήτημα θα κριθεί, πλέον, σε νομικό επίπεδο από
το ΣτΕ και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο».
Σε ότι αφορά τα κολλέγια, με ανακοίνωση που
εξέδωσε στις 12/4, το ΤΕΕ επισημαίνει ότι το
υπουργείο Παιδείας μπορεί να αναφέρει ότι
«[…]τα “κολλέγια” δεν μπορούν να παρέχουν
κανενός είδους τίτλο εκπαίδευσης παρά μόνο
βεβαιώσεις σπουδών», ωστόσο, η αναγνώριση
επαγγελματικών δικαιωμάτων στους αποφοίτους τους, απόλυτα αναντίστοιχων με το επίπεδο
σπουδών, ανοίγει τον «ασκό του Αιόλου», στρέφεται ευθέως κατά των επιστημόνων, αποφοίτων
Πανεπιστημίων, Πολυτεχνείων και Πολυτεχνικών
Σχολών, οδηγεί μαθηματικά στη δική τους υποβάθμιση, δημιουργεί μια εκπαιδευτική νησίδα
που δεν υπηρετεί τις ανάγκες και δεν ελέγχεται
από το ελληνικό κράτος».
Το ΤΕΕ κάλεσε για μια ακόμη φορά το υπουργείο
Παιδείας σε έναν ειλικρινή και συνολικό διάλογο, μέσα από τον οποίο θα προκύψουν ξεκάθαρες, αντικειμενικές και μόνιμες λύσεις σε ότι
αφορά την εκπαίδευση στη χώρα μας και στην
συνακόλουθη αναγνώριση των επαγγελματικών
δικαιωμάτων, στη βάση του περιεχομένου και
του επιπέδου των σπουδών. n

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΣΤΟ MOBISERV
Προθεσμία μέχρι 15/5
Τη δυνατότητα να διεκδικήσουν μια θέση ερευνητή στο πρόγραμμα MOBISERV θα έχουν οι ενδιαφερόμενοι μεταδιδακτορικοί ερευνητές και υποψήφιοι διδάκτορες ή ερευνητές, που κατέχουν
μεταπτυχιακό ή δίπλωμα ηλεκτρολόγου μηχανικού, πληροφορικής, μηχανικού πληροφορικής,
μαθηματικών, φυσικής ή ισοδύναμο.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Εργαστηρίου Τεχνητής Νοημοσύνης και Ανάλυσης Πληροφοριών
του ΑΠΘ, οι θέσεις χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα MOBISERV της ΕΕ.
Το γενικό θέμα έρευνας είναι η επεξεργασία και
ανάλυση ψηφιακής εικόνας και βίντεο και η τεχνητή όραση με εφαρμογή σε υπηρεσίες υποστήριξης της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων. Μια
ενδεικτική λίστα πιθανών ερευνητικών αντικειμένων είναι: Ανάλυση Ψηφιακού Βίντεο, Τεχνητή
Όραση και Ανάλυση Τρισδιάστατης Εικόνας.
Το ακριβές ερευνητικό αντικείμενο των νέων
ερευνητών θα επιλεγεί έτσι ώστε να συμφωνεί
με την προηγούμενη εμπειρία του/ της με σκοπό την επίτευξη της μέγιστης αποδοτικότητας.
Η διάρκεια της εργασίας μπορεί να επεκταθεί
για 3 χρόνια ή και περισσότερο. Άτομα με αποδεδειγμένη ερευνητική εμπειρία σε ένα από τα

παρακάτω πεδία: ψηφιακή επεξεργασία εικόνας,
τεχνητή όραση, γραφικά, διεπαφές ανθρώπουυπολογιστή, επεξεργασία σήματος, πολύ καλή
γνώση αγγλικών, προγραμματισμό σε C/C++ και
ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε ακαδημαϊκή έρευνα θα
προτιμούνται ιδιαιτέρως.
Η προθεσμία για τις παραπάνω θέσεις είναι μέχρι τις 15 Μαΐου 2010. Προφίλ του εργαστηρίου
και σχετικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη
διεύθυνση:
http://www.aiia.csd.auth.gr .
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι μόνο πολίτες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα πρέπει να στείλουν
τα βιογραφικά τους και τις συστατικές επιστολές
με φαξ ή με e-mail(προτιμότερο) στον: Καθηγητή
Ιωάννη Πήτα,,Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη 54124, Τ.Θ. 451
Τηλέφωνο: +30-2310-996361
Fax: +30-2310-998453, e-mail: pitas@aiia.csd.
auth.gr n
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ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ
ΕΚΘΕΣΗ, με θέμα «Άνθρωποι και Αντικείμενα: Σχέσεις Ζωής»,
νέα αποκτήματα από
δωρεές στο Μουσείο, 29
Σεπτεμβρίου 2009 – 29
Ιουνίου 2010, Λαογραφικό και Εθνολογικό
Μουσείο ΜακεδονίαςΘράκης (Βασ. Όλγας 68),
Θεσσαλονίκη.

ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ, με τίτλο
«Τόπος –Θεσσαλονίκη»,
26 Απριλίου – 6 Μαΐου
2010, Δημοτική Κίνηση
«Θεσσαλονίκη των Πολιτών και της Οικολογίας»
και Φωτογραφικό Κέντρο
Θεσσαλονίκης, Αλατζά
Ιμαρέτ (Κασσάνδρου 9193), Θεσσαλονίκη.

ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ,
με τίτλο «Έλληνες ζωγράφοι, από τη συλλογή
της Εθνικής Τράπεζας», 23 Φεβρουαρίου
– 9 Μαΐου 2010, Εθνική
Τράπεζα και Κίνηση των
Πέντε Μουσείων (5Μ),
Μακεδονικό Μουσείο
Σύγχρονης Τέχνης (ΔΕΘ),
Θεσσαλονίκη.

ΕΚΘΕΣΗ με τίτλο «Ιστορίες για τα Ανθρώπινα
Δικαιώματα» (22 τρίλεπτες ταινίες μικρού
μήκους, εμπνευσμένες
από τις 6 θεματικές της
Παγκόσμιας Διακήρυξης: πολιτισμός, ανάπτυξη, αξιοπρέπεια και
δικαιοσύνη, περιβάλλον,
φύλο και συμμετοχή), 11
Δεκεμβρίου 2009 - 30
Μαΐου 2010, Αρχαιολογικό
Μουσείο, Θεσσαλονίκη.

ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΡΤΡΑΙΤΩΝ από τη συλλογή της
Εθνικής Τράπεζας, με
τις υπογραφές μεγάλων
Ελλήνων ζωγράφων του
19ου και του 20ού αιώνα, με τίτλο «Η απεικόνιση του προσώπου», 22
Φεβρουαρίου - 9 Μαΐου
2010, Πολιτιστικό Κέντρο
Θεσσαλονίκης του ΜΙΕΤ,
Θεσσαλονίκη.
ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ, με τίτλο «Eyes of the
world, Με το βλέμμα
στον κόσμο», 22 Μαρτίου – 31 Μαΐου 2010,
Αμερικανικό Κολλέγιο,
Θεσσαλονίκη.
ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ της Φαίης Παπαδοπούλου, με τίτλο «Dark
room», μέχρι 5 Μαΐου
2010, Remezzo (Ν. Πλαστήρα 2, Ν. Κρήνη), Θεσσαλονίκη.
ΕΚΘΕΣΗ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ του
Γιώργου Τουλκερίδη,
με τίτλο «Mirroring»,
10 Απριλίου - 2 Μαΐου 2010, contACT
Contemporary Art
Club (Δάφνης 12Γιαννιτσών, περιοχή
City Gate), Θεσσαλονίκη.

ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ,
με ακουαρέλες της Nike
(Νίκη) Mess, 15 Απριλίου – 21 Μαΐου 2010, Βαφοπούλειο Πνευματικό
Κέντρο, Θεσσαλονίκη.
ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ, νέων δημιουργών 24 Μαρτίου – 10
Μαΐου 2010, χώρος τέχνης “Container” (Νικ.
Φωκά 8), Θεσσαλονίκη.
ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ
με τίτλο «Τα Παναθήναια
της Παγκόσμιας Γλυπτικής: Η ιστορία μιας έκθεσης», που πραγματο-

ποιήθηκε στην Αθήνα το
1965, 26 Φεβρουαρίου
– 2 Μαΐου 2010, Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών
(Αγ. Δημητρίου 159Α),
Θεσσαλονίκη.
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ με τίτλο
«Μέρες έκφρασης και
δημιουργίας 2010»,
13 Απριλίου – 9 Μαΐου
2010, ΔΕΘ (περίπτερο
1), Θεσσαλονίκη.
ΕΚΘΕΣΗ με εικαστικές
εφαρμογές εμπνευσμένες από την έκθεση «Ο
Μιρό της Μαγιόρκας»,
του Τμήματος Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Τελλόγλειου,
13 Απριλίου – 9 Μαΐου
2010, HELECO (περίπτερο 1), Θεσσαλονίκη.
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ «Με τα παιδιά της
πιάτσας» του Γιώργου
Σκαμπαρδώνη, από τη
Λαϊκή Σκηνή του ΚΘΒΕ,
19 Φεβρουαρίου - 16
Μαΐου 2010, Σκηνή “Σωκράτης Καραντινός”
της Μονής Λαζαριστών,
Θεσσαλονίκη.

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

ΣΥΝΑΥΛΙΑ έργων του
Θοδωρή Μοιρισκλάβου,
με τίτλο «Ptosis», 3 Μαΐου
2010, (Δευτέρες στο φουαγιέ), Μέγαρο Μουσικής,
Θεσσαλονίκη.

ΕΚΘΕΣΗ με τίτλο «Το
Δόκανο των Δικαστών
(SADOK SUDEI)»,
με έργα των πρώτων
χρόνων της Ρωσικής
Πρωτοπορίας (19001915) από τη Συλλογή
Κωστάκη του ΚΜΣΤ,
19 Φεβρουαρίου
– τέλη Μαΐου 2010,
Κρατικό Μουσείο
Σύγχρονης Τέχνης,
Μονή Λαζαριστών,
Θεσσαλονίκη.

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ «Η Απόδραση» της Ομάδας «Άλογοι», 1 Μαρτίου μέχρι και τον Μάιο, Kινηματοθέατρο Αριστοτέλειο, Θεσσαλονίκη.

ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ της Λίζη Καλλιγά, με τίτλο «Μετοίκησις», 24 Απριλίου - 6
Ιουνίου 2010, Κέντρο
Σύγχρονης Τέχνης
Θεσσαλονίκης, στο
πλαίσιο αφιερώματoς
σε σύγχρονες γυναίκες
εικαστικούς. Aποθήκη
1, λιμάνι, Θεσσαλονίκη.

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ (Work in Progress)
«Ηλέκτρα – σκηνική
σύνθεση από το μύθο
των Ατρειδών», σε σύνθεση-σκηνοθεσία Γρηγόρη Καραντινάκη, από
30 Απριλίου 2010, ΚΘΒΕ,
Εταιρεία Μακεδονικών
Σπουδών Θεσσαλονίκη.

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΟΜΙΞ με τίτλο: «50 χρόνια
Αστερίξ. Ο Γαλάτης ήρωας στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης», Μάρτιος – Μάιος 2010, Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με
το Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης και τις εκδόσεις
«ΜΑΜΟΥΘ Comix» με αφορμή τα 50 χρόνια κυκλοφορίας του “Αστερίξ”, (παράλληλες εκδηλώσεις θα
συνοδέψουν την έκθεση), Αρχαιολογικό Μουσείο,
Θεσσαλονίκη.

21η PHOTOBIENNALE 2010, 21η Διεθνής Φωτογραφική Συνάντηση, με θέμα
«Τόπος», Απρίλιος – Σεπτέμβριος 2010, Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης:
• “Μετα- Θέσις Ι”, 6 – 30 Μαΐου 2010, συμμετέχουν: Alek Lindus (FR), Καρκατσέλης Βασίλης (GR), Diane Katsiafikas (US), Δαγτζίδης Σταύρος (Video) (GR), Γκαλερί
“Artis Causa” (Μητροπόλεως 97), Θεσσαλονίκη.
• “Μετα- Θέσις ΙΙ”, 23 Απριλίου - 14 Μαΐου 2010, συμμετέχουν: Smirnov Nicola
(ISR), Μουρατίδης Ευθύμης (GR), Mistal Katerina (SE), Ράπτης Θανάσης (Video
εγκατάσταση)(GR), Wolfgang Brenner (DE), Boris Nemeth (SLOVAKIA), Αίθουσα
Τέχνης του Πολιτιστικού Οργανισμού του Δήμου Πολίχνης
• “Μετα- Θέσις ΙΙΙ”, 24 Απριλίου - 17 Μαΐου 2010, συμμετέχουν: Nermine
Hammam (EG), Lee Eun Kyoung (KOR), Roberta Vivoli (IT), Sylvie Van Bochove
(NL), Καρκατσέλης Βασίλης (GR), Kari Soinio(US), Γούτος Kωνσταντίνος-Αντώνιος
(Video) (GR), Γκαλερί Παπατζίκου (Αγίου Αντωνίου 26 - Βέροια)
• “ΤΟΠΟΣ: ΕΡΗΜΟΣ”, σε επιμέλεια του φωτογράφου Θανάση Ράπτη, 22 Απριλίου
- 17 Μαΐου 2010, συμμετέχουν: Annelies de Mey (BE), Quiles Menchero Carlos
(ES), Marco Citron (IT), “hb-lankowitz” (Brigitta Reuter and Hubert Hasler) (AT),
Εύα Μπόγρη (GR), Βασίλης Χρηστίδης (GR), Χαρά Χρυσανθάκη (GR), Βίκυ Δασκαλοπούλου (GR), Αργύρης Λιαπόπουλος (GR), Μπενετάτου Βασιλική (GR), Vlassis
Art Gallery (Βεροίας 6, Άνω Λαδάδικα), Θεσσαλονίκη.
• «Λεωφόρος Νότο 2004-2009», του Δημήτρη Μιχαλάκη, 20 Απριλίου – 15 Μαΐου,
γκαλερί «Ιανός»
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ΜΙΚΤΕΣ
ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
Έκθεση 5-21 Μαΐου
ΔΙΗΜΕΡΟ αστικής παρέμβασης
και προτάσεων, με τίτλο «Θεσσαλονίκη αλλιώς», με δεκάδες
διαφορετικές εκδηλώσεις,
5-6 Ιουνίου 2010, είκοσι χρόνια
περιοδικού «Parallaxi», Θεσσαλονίκη.

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

ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ, με τίτλο
«Η ελληνική τοπιογραφία», από τη
συλλογή της Εθνικής Τράπεζας,
26 Φεβρουαρίου – 2 Μαΐου 2010,
Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών (Αγ. Δημητρίου 159Α), Θεσσαλονίκη.
ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ
ERNST ZILLER «Ερνέστος
Τσίλερ (1837 – 1923)», 450
σχέδια και υδατογραφίες,
20 Μαρτίου – Αύγουστος
2010, αφιερωμένη στον
Μαρίνο Καλλιγά, Εθνική
Πινακοθήκη, Αθήνα.

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ «THE THING
9», από την ομάδα
θεάτρου “Aλεφέλα”,
11 Απριλίου - 2 Μαΐου 2010, contACT,
Contemporary Art Club
(Δάφνης 12- Γιαννιτσών,
Περιοχή City Gate),
Θεσσαλονίκη.

ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ Νέων Καλλιτεχνών, με τίτλο «New
Gazes» (Συμμετέχουν: K. Έσλιν, Στ. Μελετοπούλου, Γ. Μπεκιάρης, Ε. Παπαδημητρίου, Β. Πέρρος, Β. Σούλης, Γ. Ταξέρης), 24 Απριλίου έως 15 Μαΐου 2010,
Αίθουσα Τέχνης ATRION (Τσιμισκή 94), Θεσσαλονίκη.

«Το παίδεμα με τα υλικά,
αλλά και το στοιχείο της
έκπληξης που μπορεί να
κρύβεται πίσω από την
υλοποίηση μιας ιδέας,
έχουν ιδιαίτερη γοητεία»
“Μικτές συνθέσεις” είναι ο τίτλος της έκθεσης
μικτών τεχνικών και γλυπτικών κατασκευών της
αρχιτεκτόνισσας Δέσποινας Βακάλη, που παρουσιάζεται από 5 μέχρι 21 Μαΐου, στη galerie /café
“Μουσείο” (Kατούνη & Μητροπόλεως, Λαδάδικα)
στη Θεσσαλονίκη.
Η Δ. Βακάλη δραστηριοποιείται ιδιαίτερα στο
χώρο της μικτής τεχνικής με τη δημιουργία πρωτότυπων τρισδιάστατων έργων ως προς τα υλικά,
τη σύνθεση, την τεχνοτροπία.
Συλλέγει υλικά από διάφορες πηγές, τα οποία αξιοποιεί με ευρηματικότητα και αισθητική στη δουλειά της: από το ύφασμα, το δέρμα, το πλαστικό
που συχνά μπορεί να προκύπτουν από παλιά αντικείμενα μέχρι το ξύλο, το μέταλλο, το γυαλί και το
γύψο από το χώρο του εργοταξίου. Συνηθίζει να
διατηρεί τη φυσικότητα των υλικών, την οποία σε
κάποιες περιπτώσεις συνδυάζει με έντονες αποχρώσεις.
Χαρακτηριστικό της τεχνικής της είναι η ευρύτητα
και το βάθος των αναζητήσεων και των πειραματισμών. n

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ

ΕΚΘΕΣΗ του Κώστα
Τσόκλη στην Κωνσταντινούπολη, με τίτλο
«Η απρονοησία του
Προμηθέα», 25 Μαρτίου - 23 Μαΐου 2010,
Σισμανόγλειο Μέγαρο,
Κωνσταντινούπολη.

ΔΙΑΛΕΞΗ του Κύπριου αρχιτέκτονα Ζήνωνα Σιερεπεκλή, στο πλαίσιο του αφιερώματος του ΤΕΕ/ΤΚΜ στη
Σύγχρονη Κυπριακή Αρχιτεκτονική, 7 Μαΐου 2010,
αμφιθέατρο του κτιρίου του
ΤΕΕ/ΤΚΜ (Μ. Αλεξάνδρου
49). Θεσσαλονίκη.

«Super Tall Buildings and
ManagingtheEngineering
Process in Today’s Global
Enviroment», 19 Μαΐου
2010, Τμήμα ΠΜ του ΑΠΘ,
(απονομή της διάκρισης
ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ στον Μανόλη
Βεληβασάκη), αμφιθέατρο
ΤΕΕ/ΤΚΜ, Θεσσαλονίκη.

κτονικού του Δήμου Θεσσαλονίκης, το Μακεδονικό
Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης και την Αρχιτεκτονική Σχολή Architectural
Association (ΑΑ) του Λονδίνου, Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης,
Θεσσαλονίκη.

ΔΙΑΛΕΞΗ του Μανόλη Βεληβασάκη, με τίτλο
«Super Tall Buildings and
Managing the Engineering
Process in Today’s Global
Enviroment», 19 Μαΐου
2010, Τμήμα ΠΜ του ΑΠΘ,
(απονομή της διάκρισης
ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ στον Μανόλη
Βεληβασάκη), αμφιθέατρο
ΤΕΕ/ΤΚΜ, Θεσσαλονίκη.

ΕΣΠΕΡΙΔΑ με θέμα την
αστική αναγέννηση, 28
Μαΐου 2010, Σύλλογος Ελλήνων Μηχανικών Πολεοδομίας, Χωροταξίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης,
αμφιθέατρο ΤΕΕ/ΤΚΜ,
Θεσσαλονίκη.

ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ με
τίτλο «Υπερβόρειες διαθλάσεις της ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής», για την αρχιτεκτονική της Σκανδιναβίας
(Δανία-Νορβηγία-ΣουηδίαΦινλανδία), 14 Οκτωβρίου 2009 – 16 Σεπτεμβρίου
2010, Ελληνικό Ινστιτούτο
Αρχιτεκτονικής, Αθήνα.

ΕΣΠΕΡΙΔΑ με θέμα την
αστική αναγέννηση, 28
Μαΐου 2010, Σύλλογος Ελλήνων Μηχανικών Πολεοδομίας, Χωροταξίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης,
αμφιθέατρο ΤΕΕ/ΤΚΜ,
Θεσσαλονίκη.
ΔΙΑΛΕΞΗ του Μανόλη Βεληβασάκη, με τίτλο

ΕΚΘΕΣΗ φοιτητικών εργασιών του μεταπτυχιακού
προγράμματος
Design
Research
Laboratory
(DRL) της Architectural
Association με τίτλο AA
DRL: PROTO-DESIGN, 23
Απριλίου - 9 Μαΐου 2010,
Τμήμα Αρχιτεκτόνων της
Πολυτεχνικής
Σχολής
Α.Π.Θ. σε συνεργασία με
την Κοσμητεία της Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ.,
την Αντιδημαρχία Αρχιτε-

ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ με θέμα
«Πόλεις και Περιφέρειες
στην Ελλάδα και τη Μεσόγειο στον 21ο αιώνα», 2 – 4
Ιουλίου 2010, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής
Ανάπτυξης Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας και Ίδρυμα Κεφαλονιάς και Ιθάκης, Αργοστόλι Κεφαλονιάς.

ΕΚΘΕΣΗ με τίτλο «Αρχέτυπα- Από τις καλύβες
και τα μαντριά στη σύγχρονη Τέχνη και Αρχιτεκτονική», αφιερωμένη
στη μνήμη του διευθυντή
του Βυζαντινού Μουσείου
Δημήτρη Κωνστάντιου,
19 Απριλίου - 30 Ιουνίου
2010, Βυζαντινό Μουσείο, Αθήνα.

ΕΚΘΕΣΗ με τίτλο «35+ Οικοδομώντας τη
δημοκρατία: 35 χρόνια ισπανικής κοινωνικής αρχιτεκτονικής», με αντιπροσωπευτικά
αρχιτεκτονικά έργα της περιόδου 19752010, 14 Απριλίου - 9 Μαΐου 2010, Μουσείο
Μπενάκη, Αθήνα.
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ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Η ΕΠΑΥΛΗ ΤΩΝ ALLATINI
ΣΤΟΝ «ΦΡΑΓΚΟΜΑΧΑΛΑ» (1862-2010)
του ερευνητή Αλέξανδρου Χ. Γρηγορίου
Το θέμα του Αllatini
παραμένει στάσιμο εξ
αιτίας ίσως του περίπλοκου νομικού καθεστώτος
που διέπει την ιδιοκτησία
του κτιρίου και του οικοπέδου, με αποτέλεσμα
η έπαυλη να οδηγείται
σταδιακά σε πλήρη
κατάρρευση

Στις αρχές του 1796, ο νεαρός τότε γιατρός
Lazaro Allatini (1776-1834) από το Λιβόρνο της
Ιταλίας, ακολούθησε τον πατέρα του στη Θεσσαλονίκη, όταν ο τελευταίος αναγκάστηκε να
μεταφέρει σ’ αυτήν τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες. Στη συνέχεια o Lazaro ανέλαβε τα
ηνία της οικογενειακής επιχείρησης. Tο 1808
νυμφεύθηκε την Anna Morpurgo (1783-1867), η
οποία του χάρισε τρία αγόρια και τέσσερα κορίτσια: Το Moise (1809-1882), την Rachelle (18171867), την Bienvenuta (1818-;), τον David Darius
(1820-1887), τη Myriam [Mimica] (1824-1894),
το Salomon (1825-1892) και τη Rosa [Mosa] (;1879). Τα παιδιά αυτά επρόκειτο να παντρευτούν
με μέλη της ευρωπαϊκής και τοπικής αριστοκρατίας, γεγονός που θα βοηθούσε σημαντικά στην
κοινωνική και επιχειρηματική τους εξέλιξη. Δημιούργησαν μία κολοσσιαία ακίνητη περιουσία,
η οποία όμως εξανεμίστηκε σταδιακά από τις
πωλήσεις, μεταβιβάσεις, κατασχέσεις και απαλλοτριώσεις που ακολούθησαν την κήρυξη του
ιταλο-τουρκικού πολέμου το 1911. Οι Allatini ως
ιταλοί υπήκοοι απελάθησαν. Ωστόσο, μέσα από τα
κατάλοιπα της περιουσίας τους, αναδείχθηκε μία
νέα γενιά, ελλήνων κατά πλειοψηφία κεφαλαιούχων, οι οποίοι διατήρησαν τις εμπορικές και βιομηχανικές επωνυμίες των προκατόχων τους, ένας
επιχειρηματικός ελιγμός που τους εξασφάλισε τη
συνεχή και επιτυχημένη έως σήμερα παρουσία
στα επιχειρηματικά δρώμενα της πόλης.
Ο γιατρός Moise Allatini που διαδέχθηκε τον πατέρα του Lazaro στις επιχειρηματικές δραστηριότητες της οικογένειας, νυμφεύθηκε το 1838
τη Rosa (Rosina) Mortera (1819-1892), από το
Λιβόρνο της Ιταλίας και απέκτησε 6 παιδιά: το
Lazaro (1839-1918), τον Emile (1842-1901),
τον Hugo (1850-;), τον Charles (1851-1910), την
Annete (1853-1935) και το Roberto (1856-1927).
Το 1862 ξεκίνησε την ανέγερση ενός πολυτελούς
αρχοντικού σε διτελές βακουφικό οικόπεδο που
είχε περιέλθει στη νομή της συζύγου του και το
οποίο βρισκόταν στο οικοδομικό τετράγωνο που
ορίζεται σήμερα από τις οδούς Βηλαρά, Βαλαωρίτου και Συγγρού, στο κέντρο δηλαδή της τότε
ευρωπαϊκής συνοικίας της πόλης (Φραγκομαχαλάς). Το 1980 οι αρχιτέκτονες Β. Κολώνας και Λ.

Παπαματθαιάκη ασχολήθηκαν με το οικοδομικό
αυτό συγκρότημα, στην αυλή του οποίου ανεγέρθηκε την πρώτη δεκαετία του 20ου αιώνα η
Τράπεζα Θεσσαλονίκης (Banque de Salonique).
Το 1983 η αρχιτεκτόνισσα Κορνηλία Τρακοσοπούλου-Τζήμου, παρουσίασε ιστορικά και κυρίως
αρχιτεκτονικά στοιχεία που αφορούσαν το αρχοντικό, της οικογένειας στηριγμένη σε στοιχεία του
τούρκικου κτηματολογίου του 1874. Η απάντηση
στο ερώτημα που διετύπωσε η τελευταία για την
ημερομηνία κατασκευής του κτιρίου, δόθηκε λίγα
χρόνια αργότερα από τον ιστορικό Ευάγγελο Χεκίμογλου. Ο τελευταίος δημοσίευσε το 1991 μία
σπάνια κάρτ ποστάλ του αρχοντικού [ταχυδρομημένη το 1905 από τον τραπεζίτη Bensussan],
που ανήκει στη συλλογή του Βασίλη Μαυρομμάτη. Σ’ αυτήν απεικονίζεται καθαρά η επιγραφή
θεμελίωσης του κτιρίου κάτω από το προεξέχον
γείσο της εισόδου: ERECTUM A FUNDAMENTIS
ANNO MDCCCLXII [Ανεγερθέν εκ θεμελίων, έτος
1862]. Το μεγαλύτερο τμήμα αυτής της επιγραφής, χωρίς όμως το έτος ανέγερσης, διασώζεται
έως σήμερα.
Μετά τον θάνατο της Rosa Mortera-Allatini το
1892 στην έπαυλη εξακολουθούσαν να διαμένουν
ο Charles με τη σύζυγό του Ida Fernandez και η
αδελφή του Annete Allatini με το σύζυγο και εξάδελφό της Edouard Allatini (1847-1913). Ο Lazaro
και ο Emile είχαν εγκατασταθεί ήδη από το 1866
στο Λονδίνο, όπου ίδρυσαν το υποκατάστημα του
ομίλου με την επωνυμία Allatini Brothers. Ο πρώτος νυμφεύθηκε την Emma Carolina Forti ενώ ο
δεύτερος την εξαδέλφη του Mathilde (1854-1917).
Ο Hugo, μετά τον πρόωρο θάνατο της συζύγου του
Beatrice (1856-1880), κατοικούσε κυρίως στη
Μασσαλία, ενώ ο Roberto ο οποίος νυμφεύθηκε
το 1887 την Bronislava (Bronia) Rappaport von
Porada (1869-1963), εγκαταστάθηκε αρχικά στη
Βιέννη και αργότερα στο Λονδίνο.
Μεταξύ του 1888 και 1895, ο Charles Allatini εξαγόρασε τα κληρονομικά περιουσιακά δικαιώματα
των αδελφών του στην έπαυλη του Φραγκομαχαλά
και ανέγειρε την πολυτελή κατοικία του στο Ντεπό
(σημ. Νομαρχία), σε σχέδια του Vitaliano Poselli.
Η παλαιά έπαυλη μεταβιβάστηκε στον Edouard
Allatini (1904), ο οποίος με τη σειρά του τη μετα-

βίβασε εξ ημισείας σε γάλλο και αυστριακό υπήκοο (1908). Το 1910 το όλο κτίσμα περιήλθε στην
ιδιοκτησία της Ανώνυμης Οθωμανικής Εταιρείας
Γεωργίας και Βελτιώσεων, συμφερόντων του ομίλου Allatini.
Το 1916 σε ένα τμήμα του πρώτου ορόφου, στεγάστηκε το πρώτο υποκατάστημα της Ιονικής
Τράπεζας στη Θεσσαλονίκη, ενώ στους υπόλοιπους χώρους λειτούργησαν δικηγορικά, ασφαλιστικά και τραπεζιτικά γραφεία. Το συγκρότημα
δεν καταστράφηκε από την πυρκαγιά του 1917,
ενώ το 1926 πραγματοποιήθηκαν επεμβάσεις
και προσθήκες από τον αρχιτέκτονα Μαξιμίλιαν
Ρούμπενς. Ο σεισμός του 1978 προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στην οροφή και το κλιμακοστάσιο
του κτιρίου, ενώ το 1981 με πρόταση της 4ης Εφορείας Νεωτέρων Μνημείων το κτίριο χαρακτηρίστηκε ως «διατηρητέο μνημείο» που χρήζει ειδικής προστασίας (ΔΙΛΑΠ/Γ/1287/59313/27-8-81,
Φ.Ε.Κ. 660, Β΄, 19/10/1981).
Η διατήρηση και προστασία του κτιρίου ως μια
ιστορική ενότητα που εμφανίζει αξιοσημείωτη
ποικιλία ιστορικών τύπων και αρχιτεκτονικών
μορφών, έπρεπε φυσιολογικά να αποτελεί πρωταρχικό μέλημα της πολιτείας. Εν τούτοις, παρά
τις κατά καιρούς αρχιτεκτονικές μελέτες για την
αποκατάσταση και αξιοποίησή του, το θέμα παραμένει στάσιμο εξ αιτίας ίσως του περίπλοκου
νομικού καθεστώτος που διέπει την ιδιοκτησία
του κτιρίου και του οικοπέδου, με αποτέλεσμα η
έπαυλη να οδηγείται σταδιακά σε πλήρη κατάρρευση. Εάν συμβεί το μοιραίο, είναι πολύ πιθανό,
να «λυθούν» αυτόματα και τα μαγικά φίλτρα που
το κρατούν «δεμένο» εδώ και ενάμιση περίπου
αιώνα.
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ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΕΝΟΨΕΙ ΚΕΝΑΚ
Να αναγνωριστεί η κατάρτιση που έλαβαν μέσω
δύο 20ωρων σεμιναρίων του ΙΕΚΕΜ, ενόψει της
εφαρμογής του ΚΕΝΑΚ, ζητούν 43 μηχανικοί,
μετά τις φήμες που διαρρέουν ότι οποιαδήποτε
εκπαίδευση προηγήθηκε της ψήφισης του σχετικού νόμου θεωρείται άκυρη και μη γενόμενη.
Μάλιστα, οι 43 υπογράφοντες τη σχετική επιστολή, που εστάλη στο υπουργείο Περιβάλλοντος, το
ΤΕΕ και το ΙΕΚΕΜ, προειδοποιούν ότι σε περίπτωση μη αναγνώρισης των σεμιναρίων ως έχοντα
επιστημονικό και επαγγελματικό αντίκρισμα θα
διεκδικήσουν την άμεση και έντοκη αποζημίωσή
τους από το Ινστιτούτο στο ακέραιο (είχαν καταβάλει συνολικά 400 ευρώ για τα δύο σεμινάρια).
Το πλήρες κείμενο της επιστολής, η οποία εστάλη
στις 19 Μαρτίου, ακολουθεί:
«Στο πλαίσιο του πολυσυζητημένου Κανονισμού
Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων, του γνωστού
και ως «ΚΕΝΑΚ», νόμου του οποίου επίκειται η
ψήφιση από τη Βουλή των Ελλήνων και βασικού
εργαλείου προς τη βιώσιμη ανάπτυξη, επιλέξαμε
να καταρτισθούμε εγκαίρως και αρμοδίως, ώστε
να βελτιώσουμε τις γνώσεις, δεξιότητες και υπηρεσίες μας προς το κοινωνικό σύνολο. Ως φορέα
κατάρτισής μας, από την πληθώρα εναλλακτικών
λύσεων, επιλέξαμε τον φερόμενο ως τον πλέον
αρμόδιο, συγκεκριμένα το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης
& Επιμόρφωσης Μελών Τεχνικού Επιμελητηρίου
Ελλάδας Α.Ε. Σημειωτέον πως το Ι.Ε.Κ.Ε.Μ. συνδέεται άρρηκτα με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας
(Τ.Ε.Ε.), θεσμό εγνωσμένου κύρους και θεσμοθετημένο, βάσει νόμου, σύμβουλο τής Πολιτείας.
Παρακολουθήσαμε τα εξής σεμινάρια, έναντι τιμήματος 200,00 ευρώ έκαστο (συνολικά 400,00 ευρώ):
1. «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΤΗΡΙΑΚΟ, ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΤΟΜΕΑ», διάρκειας 20 ωρών που διοργάνωσε το Ι.Ε.Κ.Ε.Μ. Τ.Ε.Ε. Α.Ε. στη Θεσσαλονίκη,
από 15 έως και 18 Δεκεμβρίου 2008
2. «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ (ΟΔΗΓΙΑ 2002/91
ΕΚ)», διάρκειας 20 ωρών που διοργάνωσε το
Ι.Ε.Κ.Ε.Μ. Τ.Ε.Ε. Α.Ε. στη Θεσσαλονίκη, από 8
έως και 11 Δεκεμβρίου 2008
Καθ’ όλη τη διάρκεια των σεμιναρίων καταρτιστήκαμε κατά τρόπο επαρκή και σύγχρονο σε ότι εύγλωττα οι τίτλοι τους περιγράφουν, καθώς και σε
βασικές και γενικότερες παραμέτρους, τόσο της
ενεργειακής επιθεώρησης, όσο και της ελλαδικής πραγματικότητας, από πλευράς απαιτήσεων
από τους μέλλοντες Ενεργειακούς Επιθεωρητές.
Μας παρασχέθηκαν δε πλείστες προφορικές διαβεβαιώσεις, τόσο προ, όσο και μετά την εγγραφή
μας, πως τα σεμινάρια αυτά αντιστοιχούν επακριβώς στις απαιτήσεις τής ουσίας του ΚΕΝΑΚ, της
επιστημονικής γνώσης και της επαγγελματικής
πρακτικής. Θεωρούμε δε τα σεμινάρια αυτά, για
τα οποία αφιερώσαμε ουκ ολίγα χρήματα και
πλείστες ώρες από τον προσωπικό και επαγγελματικό μας χρόνο, ως ΕΠΑΡΚΗ για τις απαιτήσεις του ΚΕΝΑΚ. Το ότι προηγήθηκαν χρονικά
της ψήφισης σχετικού νόμου εννοείται πως ουδόλως επηρεάζει το περιεχόμενο και την ουσία
τους ή το ποιόν των εισηγητών τους. Είχαμε τη
θεμιτή στόχευση να καταρτισθούμε αναλόγως,
να πληρούμε τα σχετικά κριτήρια παρακολούθησης σεμιναρίων και να συμπεριληφθούμε στον
υπό κατάρτιση κατάλογο των Ενεργειακών Επιθεωρητών Κτηρίων, όπως αυτό προβλέπεται από

τον ΚΕΝΑΚ, ώστε να αναλάβουμε και εμπράκτως
το αντίστοιχο έργο με επιστημονική συναίσθηση
και επαγγελματική συνέπεια.
Όπως πληροφορούμαστε εσχάτως από τα Μέσα
Γενικής Ενημερώσεως και από το Ενημερωτικό
Δελτίο του Τ.Ε.Ε., ουδεμία πρόνοια λαμβάνεται
από την Πολιτεία, το Υπουργείο Π.Ε.Κ.Α., το Επιμελητήριό μας ή αυτό ακόμη το Ι.Ε.Κ.Ε.Μ. Τ.Ε.Ε.,
ώστε να αναγνωριστεί ως ήδη κτηθέν προσόν εκ
μέρους μας η παρακολούθηση των ανωτέρω σεμιναρίων. Απεναντίας, προβάλλεται πανταχόθεν η
άποψη πως οι ενδιαφερόμενοι να στελεχώσουν
τους καταλόγους (προσωρινών;) Ενεργειακών
Επιθεωρητών μηχανικοί οφείλουν να παρακολουθήσουν σεμινάρια που το Τ.Ε.Ε. θα οργανώσει
σχετικώς, αδιακρίτως αν το έχουν πράξει ήδη και
αν μάλιστα έχουν πληρώσει αρκετά γι’ αυτό. Κάθε
άλλο σεμινάριο, ιδίως γενόμενο προ των τελευταίων εξελίξεων, έστω και από το ίδιο το Ι.Ε.Κ.Ε.Μ.
Τ.Ε.Ε. –φορέα κατάρτισης Μηχανικών μέσα από
τα σπάργανα του Τ.Ε.Ε. – φέρεται ως άκυρο, άχρηστο, ουσιαστικά ως μη γενόμενο!
Κατόπιν των ανωτέρω, δηλώνουμε τα εξής:
1. Δεν ανεχόμαστε την οικειοθελή ή διά της σιωπής αυτό-υποβάθμιση τού Ι.Ε.Κ.Ε.Μ. Τ.Ε.Ε. και
του Τ.Ε.Ε.
2. Θεωρούμε εμπαιγμό προς την προσωπική και
επαγγελματική υπόστασή μας και προσβολή προς
το εγνωσμένο κύρος του Τ.Ε.Ε. και την επιστημονική υπόσταση των καθηγητών, εισηγητών των σεμιναρίων την έμπρακτη ακύρωση-απαξίωσή τους.
3. Θεωρούμε αντιεπιστημονική και επικίνδυνη την
άνευ λόγου απαξίωση των ανωτέρω σεμιναρίων.
Θεωρούμε τα αυτονόητα, δηλαδή πως τα ανωτέρω σεμινάρια είναι άμεσα σχετιζόμενα με την επιστημονική και πρακτική ουσία τού Ενεργειακού
Επιθεωρητή Κτηρίων. Συμβάλλουν μάλιστα στην
προαγωγή ποιοτικών υπηρεσιών από τους Μηχανικούς προς το κοινωνικό σύνολο.
4. Ερωτούμε: Ποια θέση προτίθεται να λάβει
το Υπ. Π.Ε.Κ.Α., το Τ.Ε.Ε και το Ι.Ε.Κ.Ε.Μ. Τ.Ε.Ε.
έναντι ημών, Μηχανικοί ποικίλων ειδικοτήτων, οι
οποίοι και οι οποίες καλόπιστα συμμετείχαμε στα
προαναφερθέντα σεμινάρια, προβαίνοντας σε υλικά και χρονικά έξοδα, ώστε να επιμορφωθούμε
καταλλήλως και να δικαιούμαστε να συμμετέχουμε στο Σώμα Ενεργειακών Επιθεωρητών Κτηρίων,
όπως αυτό προβλέπεται από τον ΚΕΝΑΚ;
5. Απαιτούμε να μας αναγνωριστεί η κατάρτιση
που τα σεμινάρια αυτά μας παρείχαν, ως ισότιμη
με όποια τελικώς επιλεγεί ως προαπαιτούμενη σεμιναριακή επιμόρφωση για τη συμμετοχή
μας στο Σώμα Ενεργειακών Επιθεωρητών, προσωρινών και μονίμων. Εναλλακτικά, ζητούμε να
εγγραφούμε αυτομάτως στους προσωρινούς ή
μόνιμους καταλόγους Ενεργειακών Επιθεωρητών
με απλή αίτησή μας και προσκόμιση των σχετικών βεβαιώσεων παρακολούθησης των ανωτέρω
σεμιναρίων.
6. Σε περίπτωση μη αναγνώρισης των σεμιναρίων ως έχοντα επιστημονικό και επαγγελματικό
αντίκρισμα, απαιτούμε την άμεση και έντοκη
αποζημίωσή μας από το Ι.Ε.Κ.Ε.Μ. στο ακέραιο.
Επιφυλασσόμαστε για την άσκηση κάθε ενδίκου
μέσου για την προάσπιση των ευλόγων και καλώς
νοουμένων συμφερόντων μας, καθώς και για ηθική βλάβη.
7. Θεωρούμε λογικές τις θέσεις μας και καλούμε
κάθε Μηχανικό της Χώρας αυτής και κάθε Πολίτη

με αίσθημα δικαίου και αντίληψη τού κοινωνικού
συμφέροντος να μας στηρίξει.
8. Κοινοποιούμε την επιστολή αυτή στο Ενημερωτικό Δελτίο του Τ.Ε.Ε., στο «Τεχνογράφημα»
του Τ.Ε.Ε. / Τ.Κ.Μ. και σύντομα και στον ημερήσιο
Τύπο.
9. Αιτούμαστε έγγραφη απάντηση για τα ανωτέρω
από τους παραλήπτες της επιστολής μας, καθώς
και ενημέρωση για τον αριθμό πρωτοκόλλου εισερχομένου. Μας ενδιαφέρουν εξίσου οι απαντήσεις από το αρμόδιο Υπουργείο, από το Τ.Ε.Ε. και
από το Ι.Ε.Κ.Ε.Μ. Τ.Ε.Ε.
Διεύθυνση επικοινωνίας: Μιχάλης Γεωργιάδης,
Χαραλαμπίδη 16, Νέα Μουδανιά, Τ.Κ. 632 00
Ακολουθούν οι υπογραφές:
Μιχάλης Γεωργιάδης, ΠΜ, Άννα Σωτηριάδου, ΠΜ,
Παρασκευή Λαδένη, ΠΜ, Χρήστος Ταρκάσης, ΠΜ,
Ευγενία Τάκα, ΠΜ, Στυλιανός Φουντουλάκης, ΜΜ
Μηχανικός, Βασιλική Τσαβλή, ΠΜ, Αναστάσιος
Μακαρονάς, ΗΜ & Μηχ. ΗΥ, Αθηνά Ασπραδάκη,
ΑΜ, Νικόλαος Νεφίδης, ΗΜ & Μηχ. ΗΥ, Λάζαρος Θεοδωρίδης, ΜΜ, Βασιλική Κυριάκου, ΑΜ,
Νικόλαος Κουτσούπας, ΗΜ & Μηχ. ΗΥ, Κωνσταντίνος Μπέζας, ΜΜ, Αργύρης Κύρου, ΜΜ, Ζωή
Καμπούρη, ΗΜ & Μηχ. ΗΥ, Κωνσταντίνα Πρασνούλη, ΜΜ, Δημήτριος Κεχαγιάς, ΑΜ, Σωκράτης
Λάσδας, ΗΜ & Μηχ. ΗΥ, Πέτρος Καρούλας, ΠΜ,
Νίνα Σαλπιγγίδου, ΜΟΠ, Ειρήνη Βαβαδέρη, ΑΜ,
Ιωάννα Δελαβερίδου, ΑΜ, Ελευθερία Κίκη, ΑΜ,
Ανθούλα Χατζηβασιλείου, ΠΜ, Αρετή Σουλτογιάννη, ΜΜ, Νικόλαος Πασχίδης, ΜΜ, Τραϊανός
Τρέγκας, ΠΜ, Αθανάσιος Μανωλούδης, ΜΜ,
Κωνσταντίνος Ρούσσης, ΠΜ, Αθηνά Μπανάβα,
ΜΜ, Αβραάμ Τσελεκίδης, ΜΜ, Δημήτριος Καλλινικίδης, ΜΜ, Ανδρονίκη Λυμπεριάδου, ΑΜ, Στυλιανός Σωτηρίου, ΠΜ,
Βίκτωρ Γραμμουτσιάνος, ΗΜ & Μηχ. ΗΥ, Αθηνά Καλογήρου, ΠΜ, Νικόλαος Μουρούζης, ΠΜ,
Χρήστος Κούβαρος, ΠΜ, Βασίλειος Σουγκάκης,
Μ. Περιβάλλοντος, Ευθύμιος Παπαδόπουλος, ΗΜ
& Μηχ. ΗΥ. n

Η ΔΙΑΚΡΙΣΗ
«ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ» ΣΤΟΝ
Μ. ΒΕΛΗΒΑΣΑΚΗ
Διάλεξη, 19 Μαΐου
Στον πολιτικό μηχανικό Μανώλη Βεληβασάκη,
πρόεδρο του Ελληνο-αμερικανικού Εθνικού Συμβουλίου, θα απονεμηθεί φέτος η διάκριση «Ευπαλίνος» του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του
ΑΠΘ, βραβεύοντας το μελετητή (μεταξύ άλλων)
της πλήρους αποκατάστασης του χώρου του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου στη Νέα Υόρκη, μετά
τα γεγονότα της 11ης Σεπτεμβρίου 2001.
Επ΄ ευκαιρία της βράβευσής του, ο κ. Βεληβασάκης, που εδρεύει στη Νέα Υόρκη και έχει να
παρουσιάσει εξαιρετικά πλούσιο επαγγελματικό έργο, θα δώσει διάλεξη με θέμα «Super
Tall Buildings and Managing the Engineering
Process in Today’s Global Environment». Η
εκδήλωση προβλέπεται να πραγματοποιηθεί το
βράδυ της 19ης Μαΐου. n
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ΣΤΟΑ ΜΟΔΙΑΝΟ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ
n Των: Α. Βλαστάρη, Γ. Κακέ, Φ. Καραγιώργου, Ν. Κορώνη, Κ. Μπόλη, Κ. Σταματοπούλου, Μ. Χατζή, Μ. Νομικού και Α. Αβδελά
Η μελέτη «Στοά Μοδιάνο. Προστασία και ανάδειξη» υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του εργαστηρίου
διεπιστημονικής συνεργασίας του Διατμηματικού
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Αρχιτεκτόνων της Πολυτεχνικής Σχολής του
Α.Π.Θ. «Προστασία, συντήρηση και αποκατάσταση
μνημείων πολιτισμού», από τους μεταπτυχιακούς
φοιτητές Ανδρέα Βλαστάρη (αγρονόμο-τοπογράφο
μηχανικό), Γιώργο Κακέ (πολιτικό μηχανικό), Φώτη
Καραγιώργο (αρχιτέκτονα μηχανικό), Νίκη Κορώνη
(πολιτικό μηχανικό), Κατερίνα Μπόλη (αρχαιολόγο),
Κατερίνα Σταματοπούλου (πολιτικό μηχανικό MSc)
και Μαγδαληνή Χατζή (αρχιτέκτονα μηχανικό), με
επιβλέποντες, τους καθηγητές Μ. Νομικό του τμήματος αρχιτεκτόνων μηχανικών και Α. Αβδελά, του
τμήματος πολιτικών μηχανικών.
Στο πλαίσιο της μελέτης και με στόχο, τόσο την
προστασία του μνημείου και την αντιμετώπιση
προβλημάτων στατικής επάρκειας, όσο και την
ανάδειξή του, επιχειρείται η διερεύνηση της ιστορίας του μνημείου, η ανάλυση της αρχιτεκτονικής
και κατασκευαστικής δομής του, η αναγνώριση του
ιστορικού πλαισίου και των συνθηκών που το γέννησαν, η διερεύνηση της σχέσης του με το ευρύτερο
περιβάλλον, η αποσαφήνιση της αρχικής μορφής
και του τρόπου λειτουργίας του, η αποτύπωση της
παθολογίας και των προβλημάτων που επέφερε στο
φέροντα οργανισμό του ο χρόνος και η αδιάλειπτη,
έως σήμερα, λειτουργία του.
Η μελέτη οργανώνεται σε τέσσερα μέρη: το πρώτο
αφορά στην ιστορία και στο πλαίσιο δημιουργίας της
αγοράς, το δεύτερο περιλαμβάνει την αρχιτεκτονική
ανάλυση και τεκμηρίωση του μνημείου (τυπολογία,
μορφολογία, τρόπο οργάνωσης, αρχική μορφή, σχέση με την ευρύτερη περιοχή), το τρίτο επικεντρώνεται
στο φέροντα οργανισμό (ανάλυση τρόπου δόμησης και
υλικών, καταγραφή παθολογίας, υπολογισμό φορτίων
και υπολογιστικό μοντέλο προσομοίωσης του μνημείου), ενώ το τελευταίο μέρος της μελέτης αφορά στη
διατύπωση εμπεριστατωμένων και συμβατών με τη
φυσιογνωμία του μνημείου προτάσεων προστασίας,
συντήρησης και ανάδειξης. Τέλος, δύο παραρτήματα
συγκεντρώνουν το σύνολο των σχεδίων που προέκυψαν από την έρευνα και αποτύπωση του μνημείου,
καθώς και τα αποτελέσματα των εργαστηριακών και
επιτόπιων ερευνών σχετικά με τα υλικά δόμησης.
n Το ιστορικό – Από το χθες στο σήμερα
Χτισμένη στην καρδιά του εμπορικού κέντρου της
Θεσσαλονίκης, γέννημα της ανοικοδόμησης της πόλης μετά την πυρκαγιά του 1917, η Κεντρική Αγορά
Τροφίμων θα χτιστεί στην περιοχή όπου το Σχέδιο
Hebrard όριζε το εμπορικό κέντρο και τα Bazaars
της πόλης, πάνω στις στάχτες της εβραϊκής συνοικίας Kadi και λίγα μόλις μέτρα από το Pazar
Hamam (σημερινά Λουλουδάδικα). Χαρακτηριστικό
παράδειγμα στοάς λιανικού εμπορίου τροφίμων, θα
φέρει στην πόλη την καινούργια αντίληψη για τους
χώρους εμπορικής δραστηριότητας.
Δημιουργός της ο Ελί Μοδιάνο, αρχιτέκτονας και
μηχανικός, γόνος μιας από τις πλουσιότερες εβραϊκές οικογένειες της εποχής, με σπουδές στο Παρίσι, ο οποίος υπογράφει σημαντικά κτήρια της
Θεσσαλονίκης, όπως το Τελωνείο και το σημερινό
Λαογραφικό Μουσείο, εκπλήσσοντας κάθε φορά
με τις τυπολογικές και κατασκευαστικές επιλογές
του. Για τη δημιουργία της Κεντρικής Αγοράς Τροφί-

μων και με πρόθεση τη στέγασή της σε ένα κτήριο
κλειστής στοάς ευρωπαϊκού τύπου, ο Ελί Μοδιάνο
επιλέγει μια περιοχή όπου το σχέδιο Hebrard χωροθετούσε τα bazaars της πόλης και ένα οικόπεδο
με δυνατότητα πρόσβασης από δύο κεντρικές οδικές αρτηρίες, ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη
διέλευση κοινού.
Συμβόλαια αγοράς των οικοπέδων για την ανέγερση
της στοάς, πρωτότυπα σχέδια του ίδιου του Ελί Μοδιάνο, αιτήσεις προς την πολεοδομία, έγγραφα προμετρήσεων και επιμετρήσεων υλικών, συνθέτουν ένα
εξαιρετικά πλούσιο και πολυσήμαντο αρχειακό υλικό
που συγκεντρώθηκε στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης, για να φωτίσει όλα τα στάδια σχεδιασμού και
κατασκευής του κτηρίου, από τις αρχικές προθέσεις
του δημιουργού του έως τις τελικές του επιλογές.
Η Κεντρική Αγορά Τροφίμων ανοίγει τις πύλες της
στο κοινό στις 23 Μαρτίου 1925. Έκτοτε, θα λειτουργήσει αδιάλειπτα ως σήμερα, διατηρώντας τις ίδιες
περίπου χρήσεις, παρέχοντας κρέατα, ψάρια και διάφορα είδη τροφίμων. Με την πάροδο των χρόνων, οι
επεμβάσεις και οι αυθαίρετες προσθήκες στις όψεις
και στο εσωτερικό, αποτέλεσμα της ιδιωτικής πρωτοβουλίας των καταστηματαρχών, αλλά και η προσθήκη
νέων ασύμβατων χρήσεων, αλλοίωσαν τη φυσιογνωμία του κτηρίου, ενώ η συνεχής χρήση, η καθημερινή
κατάβρεξη και η ελλιπέστατη συντήρηση επέφεραν
σοβαρότατα προβλήματα στο φέροντα οργανισμό.
Διατηρητέο σήμερα μνημείο και γνωστή ως «Στοά
Μοδιάνο», η Κεντρική Αγορά Τροφίμων, σηματοδοτεί ένα από τα πιο σημαντικά κτήρια της εποχής του
μεσοπολέμου. Διασώζεται ως η μεγαλύτερη αγορά
τροφίμων του ιστορικού κέντρου, κουβαλώντας όλες
τις μνήμες του. Στα χρόνια της αδιάλειπτης λειτουργίας της, είδε το κέντρο της Θεσσαλονίκης να μετασχηματίζεται. Τις πολυκατοικίες να αντικαθιστούν
τα μεσοπολεμικά μέγαρα και να διαμορφώνουν τα
σύγχρονα γνωρίσματα της πόλης. Το εμπόριο να διαχέεται χωρικά με την εμφάνιση επαγγελματικών
χώρων στα ισόγεια πολυκατοικιών. Τον περιβάλλοντα χώρο να αλλάζει μορφή για να καταλήξει στη
σημερινή της. Την υπερβολική διόγκωση του πολεοδομικού συγκροτήματος της πόλης καθ’ έκταση και καθ’ ύψος, με τη μεταφορά των εμπορικών
εισόδων της όλο και μακρύτερα από το κέντρο, να
απομονώνουν, τόσο αυτή, όσο και τις γύρω αγορές,
από το σύγχρονο γίγνεσθαι.
n Η αρχιτεκτονική και κατασκευαστική δομή
Στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης, ο εντοπισμός
των αρχικών σχεδίων του Ελί Μοδιάνο, καθώς και η
επιτόπια έρευνα και αποτύπωση του μνημείου, έδωσαν τη δυνατότητα διερεύνησης όλων των σταδίων
σχεδιασμού του κτηρίου, «ανάγνωσης» της αρχιτεκτονικής και κατασκευαστικής του δομής, αποκατάστασης της αρχικής μορφής και εντοπισμού της
παθολογίας και των αλλοιώσεων που επέφεραν η
φθορά του χρόνου και ο ανθρώπινος παράγοντας.
Αναλυτικότερα, μέσα από την έρευνα προέκυψε ένας
μεγάλος αριθμός σχεδίων του ίδιου του Ελί Μοδιάνο, ορισμένα από τα οποία αφορούν στην αρχική
του πρόθεση για την κατασκευή ενός διώροφου,
επιμήκους κτηρίου, διαστάσεων 70,30x38,00m με
υπόγειο. Σύντομα, ωστόσο, ο Μοδιάνο αναθεωρεί
τον αρχικό του σχεδιασμό και καταθέτει (το Δεκέμβριο του 1922) στο τότε Γραφείο Σχεδίου Πόλεως
την τελική του πρόταση, η οποία είναι και αυτή που

εφαρμόστηκε, με μικρές τροποποιήσεις.
Σύμφωνα με τα πρωτότυπα αυτά σχέδια και όπως
προκύπτει από την υφιστάμενη κατάσταση και από
την αποτύπωση του μνημείου που έγινε στο πλαίσιο
της παρούσας μελέτης, ο Ελί Μοδιάνο σχεδιάζει και
κατασκευάζει ένα επίμηκες, μονώροφο κτήριο με
υπόγειο και εσωτερικούς εξώστες (συνολικής έκτασης περίπου 2.707m², με αναλογία μήκους προς
πλάτος 2:1, μήκους 70,60m και πλάτους 35,40m.).
Κεντρική ιδέα της αρχιτεκτονικής σύνθεσης σύμφωνα με την οποία οργανώνονται τα καταστήματα
της στοάς και η πρόσβαση σε αυτά αποτελεί ένα
σύστημα επίμηκων και εγκάρσιων περασμάτων που
συνδέουν αρχικά τις οδούς Βασ. Ηρακλείου και Ερμού και κατ’ επέκταση την έξοδο προς την οδό Κομνηνών η οποία έγινε σε μεταγενέστερη φάση.
Η κάτοψη του ισογείου συγκροτείται από ένα κάνναβο υποστυλωμάτων, ο οποίος διατηρείται σε όλα τα
επίπεδα του κτηρίου διαμορφώνοντας τα τρία κλίτη
του. Σε γραμμική διάταξη, εκατέρωθεν των περασμάτων, αναπτύσσονται τα καταστήματα. Η διάταξη αυτή δημιουργεί δύο σειρές πλευρικών όγκων
καταστημάτων, εφαπτόμενες στις επιμήκεις όψεις
του κτηρίου και τέσσερις κεντρικούς πυρήνες, ο
καθένας με δύο σειρές καταστημάτων. Στα ακραία
τμήματα του ισογείου διαμορφώνονται ευρύχωροι
εσωτερικοί εξώστες, οι οποίοι συνδέονται με τους
πύργους που χωροθετούνται στις τέσσερις γωνίες
του κτηρίου. Η κάλυψη του κτηρίου επιτυγχάνεται
με πολυκλινή στέγη, ενώ την κορυφή διαμορφώνουν
τρεις υπερυψωμένοι γυάλινοι φεγγίτες. Ενδιαφέρον
παρουσιάζει ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζεται
η διαφορά των επιπέδων της, η οποία γίνεται με υαλοστάσια και κατάλληλο μηχανισμό ανάκλησης, εξασφαλίζοντας στο εσωτερικό του κτηρίου επαρκή φυσικό φωτισμό και εξαερισμό, καθώς και το σύστημα
των περίτεχνων υδρορροών στο εσωτερικό του κτηρίου για την απορροή των όμβριων υδάτων της στέγης.
Ο υπόγειος χώρος της στοάς οργανώνεται σε επιμέρους αποθηκευτικούς χώρους, ανάλογα με το είδος
των προϊόντων. Ωστόσο, η οργάνωση των αποθηκών
δεν φαίνεται να ακολούθησε τον αρχικό σχεδιασμό.
Σε αντίθεση με άλλα εκλεκτιστικά κτήρια στη Θεσσαλονίκη, στη στοά Μοδιάνο παρατηρείται μια ιδιότυπη έκφραση του εκλεκτισμού με μεγαλύτερη
στιβαρότητα και λιτότητα. Βασικά συστατικά της
οργάνωσης των όψεων οι οποίες ακολουθούν πιστά τη διαμόρφωση του εσωτερικού χώρου και την
κάλυψή του, με την πολυκλινή στέγη, αποτελούν ο
τριμερής διαχωρισμός (βάση, κορμός, στέψη), η
μνημειώδης διαμόρφωση και η απόλυτη συμμετρία
ως προς τον κατακόρυφο άξονα, ενώ το διάκοσμο
συνθέτει ποικιλία μοτίβων με αναφορές στην κλασική αρχαιότητα, όπως παραστάδες, οδοντωτά γείσα
και διακοσμητικοί μαίανδροι.
Όσον αφορά στην κατασκευαστική δομή, η Στοά
Μοδιάνο σηματοδοτεί ένα από τα πρώτα κτήρια στη
Θεσσαλονίκη με κύριο υλικό δόμησης το πρωτοποριακό για την εποχή εκείνη Ο/Σ. Στο κτήριο γίνεται,
επίσης, χρήση των τυπικών, για τις αρχές του 20ου
αιώνα, τεχνολογιών δόμησης, όπως η φέρουσα τοιχοποιία από αργολιθοδομή και πλινθοδομή για την
κατασκευή του κατακόρυφου φέροντα οργανισμού.
Με βάση τα πρωτότυπα σχέδια του Μοδιάνο και
τις σχετικές προμετρήσεις, τα οποία, ωστόσο, δεν
είναι δυνατόν να εξακριβωθεί αν εφαρμόστηκαν
πλήρως, εκτιμάται ότι στο κτήριο υπάρχουν τέσσερα
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είδη θεμελίων οπλισμένου σκυροδέματος και ξύλινοι πάσσαλοι. Τα πατώματα είναι κατασκευασμένα
από Ο/Σ, ενώ ο κατακόρυφος φέρων οργανισμός
συνίσταται από λιθοδομή περιμετρικά του κτηρίου
και υποστυλώματα Ο/Σ, σε κάνναβο 3,00x3,00m στο
υπόγειο και 6,00x6,00m στο ισόγειο με εξαίρεση
τα υποστυλώματα των καταστημάτων. Σύμφωνα με
διερευνητική τομή σε κομβικό σημείο της δοκού
της πλάκας, διαπιστώθηκε η ύπαρξη δύο εγκιβωτισμένων σε οπλισμένο σκυρόδεμα σιδηροτροχιών,
κατασκευαστική λύση η οποία αποτελεί και ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του κτηρίου.
Ο φέρων οργανισμός των προσόψεων διαμορφώνεται από ένα σύστημα κατακόρυφων, οριζόντιων και
διαγώνιων στοιχείων Ο/Σ που ακολουθούν την αρχιτεκτονική διαμόρφωση της όψης και επιτρέπουν τη
δημιουργία μεγάλων ανοιγμάτων.
Η δίριχτη στέγη του κεντρικού κλίτους έχει 11 μεταλλικά ζευκτά, τα οποία διατάσσονται ανά 6,00m, οι
μονόριχτες πλευρικές στέγες έχουν 11 ημιζευκτά ανά
πλευρά, παρόμοιας διάταξης με αυτά της κεντρικής
στέγης και επικάλυψη με πάνελ και κεραμίδια, ενώ οι
στέγες των πύργων είναι ξύλινες με κεραμοσκεπή.
Αξίζει, τέλος, να σημειωθεί σχετικά με την παθολογία
του κτηρίου ότι εντοπίζονται σοβαρές φθορές, κυρίως
εξαιτίας της παρουσίας έντονης υγρασίας, της βεβαρημένης χρήσης, της φυσικής φθοράς του χρόνου,
αλλά και της ελλιπέστατης συντήρησης του κτηρίου.
n Η πρόταση αποκατάστασης
Η μελέτη της Κεντρικής Στοάς Τροφίμων ανέδειξε
την άμεση αναγκαιότητα προστασίας και συντήρησης του μνημείου, προκειμένου για τη σωτηρία του,
αλλά και την ανάγκη «εκσυγχρονισμού» της λειτουργίας του και των χρήσεων που θα στεγάσει, ώστε
η αγορά να ανακτήσει την αλλοτινή αίγλη της και να
ενταχθεί στο σύγχρονο γίγνεσθαι, ως ένας πολυδύναμος και ζωντανός χώρος, ικανός να εξασφαλίσει τη
βιωσιμότητά του στο χώρο και στο χρόνο.
Προς την κατεύθυνση αυτή και με στόχο τη διατύπωση προτάσεων συμβατών με την ιστορία και
φυσιογνωμία του κτηρίου λήφθηκαν υπόψη οι σύγχρονες αρχές που διέπουν την αποκατάσταση μνημείων, τα δεδομένα που προέκυψαν από την ανάλυση του ίδιου του μνημείου, οι δυνατότητες, αλλά
και οι περιορισμοί που θέτει η ίδια η κατασκευή,
οι ανάγκες που αναδείχθηκαν μέσα από τις επαφές
και συζητήσεις με τους εμπλεκόμενους στη χρήση
και διαχείριση του κτηρίου, η θέση του μνημείου
στην καρδιά του ιστορικού εμπορικού κέντρου της
Θεσσαλονίκης και η σχέση του με τις υπόλοιπες
«ιστορικές» αγορές.
Με βάση όλα τα παραπάνω δεδομένα και ζητούμενα, η Στοά Μοδιάνο προτείνεται να σηματοδοτήσει
ένα εμπορικό κέντρο που θα στεγάζει ποικιλία τροφίμων και προϊόντων, μία πολύ-πολιτισμική αγορά,
που θα συγκεντρώνει γεύσεις και προϊόντα από όλο
τον κόσμο, από είδη πρώτης ανάγκης μέχρι πιστοποιημένα βιολογικά προϊόντα, και από τοπικά ελληνικά προϊόντα μέχρι προϊόντα fair trade και παραδοσιακά προϊόντα από διάφορες χώρες του κόσμου.
Επιπλέον, προτείνονται ο εμπλουτισμός των παρεχόμενων υπηρεσιών της με τη δημιουργία ενός άξονα ενημέρωσης και ψυχαγωγίας στο ισόγειο, καθώς
και η επαναλειτουργία του υπογείου για τις ανάγκες
αποθήκευσης προϊόντων, αλλά και για τη δημιουργία χώρων πολιτιστικών δραστηριοτήτων.
Όσον αφορά στις αρχιτεκτονικές παρεμβάσεις που

απαιτούνται για την ανάδειξη του μνημείου και την
εκ νέου οργάνωση των χρήσεων της αγοράς, προτείνεται, καταρχήν, η διατήρηση και αποκατάσταση,
όπου αυτό απαιτείται, των μορφολογικών χαρακτηριστικών και της τυπολογίας της στοάς με την
απομάκρυνση όλων των σύγχρονων επεμβάσεων
που αλλοιώνουν τη φυσιογνωμία της. Για την οργάνωση των καταστημάτων της στοάς, αξιοποιείται η
διάρθρωση του χώρου σε ενότητες – πυρήνες καταστημάτων. Κάθε πυρήνας συγκεντρώνει διαφορετικά είδη προϊόντων και αναδεικνύεται με τη χρήση
διαφορετικού χρώματος στα ρολά που ασφαλίζουν
τα καταστήματά του για τη δημιουργία ενός σύγχρονου, ελκυστικού και ευχάριστου για τον επισκέπτη
χώρου, ενώ παράλληλα υποδεικνύεται η διάθεση
διαφορετικών κατηγοριών προϊόντων και τροφίμων.
Οι επεμβάσεις σχετίζονται, κατά κύριο λόγο, με την
τοποθέτηση νέων ρολών ασφαλείας εξωτερικά και
με ενδεικτικές προδιαγραφές για την κατασκευή
σταθερών ψυγείων και πάγκων στο εσωτερικό τους,
προκειμένου να αποφευχθούν αυθαίρετες προσθήκες από τους εκάστοτε ιδιοκτήτες. Μορφολογικά,
επιχειρείται η ομοιομορφία των όψεων, οι οποίες
διατηρούν, σε γενικές γραμμές, την απλότητα της
αρχικής τους μορφής. Οι εξώστες διατηρούν την
υφιστάμενη χρήση τους, καθώς αποτελούν επιτυχημένες επιχειρήσεις οι οποίες έχουν καθιερωθεί
στην κοινωνία της πόλης, ενώ στα δώματα των καταστημάτων, προβλέπεται η περιστασιακή χρήση
τους και η ελεγχόμενη κίνηση επισκεπτών, στο
πλαίσιο της οργάνωσης περιοδικών εκθέσεων και
πολιτιστικών συμβάντων.
Για την προστασία του ίδιου του μνημείου, αλλά
και προκειμένου να ανταποκριθεί στις νέες απαιτήσεις που προκύπτουν στο πλαίσιο της παρούσας
πρότασης, προτείνεται η απομάκρυνση χρήσεων
που επιβαρύνουν το κτήριο λόγω της συνεχούς κατάβρεξης, η ενίσχυση του φέροντα οργανισμού, ο
οποίος παρουσιάζει σημαντικά προβλήματα στατικότητας, και η αύξηση της πλαστιμότητας. Οι προτεινόμενες επεμβάσεις αφορούν στην αύξηση της
αντοχής και της δυσκαμψίας, στον επιδιωκόμενο
βαθμό, μέσω της εφαρμογής εξειδικευμένων μεθόδων προς αντιμετώπιση των τοπικών αδυναμιών
της. Η δομική αποκατάσταση του κτηρίου συνδυάζει την κατασκευή μανδυών στο σύνολο των κατακόρυφων στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος
του κτηρίου και την ενίσχυση της φέρουσας τοιχοποιίας του υπογείου με μονόπλευρους και αμφίπλευρους μανδύες. Στη μόρφωση του νέου φορέα
λήφθηκαν υπόψη οι περιορισμοί του αντισεισμικού
κανονισμού για την αποφυγή απότομης μεταβολής
δυσκαμψίας καθ΄ύψος της κατασκευής. Επίσης, η
πρόταση περιλαμβάνει διπλή ενίσχυση των πλακών με αύξηση του πάχους της θλιβόμενης ζώνης,
εφαρμογή ινοπλισμένων πολυμερών στην εφελκυόμενη στρώση με ταυτόχρονες τοιχοπληρώσεις
και ενίσχυση της στέγης. Στην πρόταση αποκατάστασης του στατικού φορέα λαμβάνονται υπόψη
οι αρχιτεκτονικοί και λοιποί περιορισμοί, χωρίς να
μεταβάλλεται ουσιαστικά το στατικό σύστημα του
κτηρίου, το οποίο αποδεδειγμένα έως σήμερα έχει
ανταποκριθεί ικανοποιητικά.
n Αντί επιλόγου
Στις σελίδες της μελέτης «Στοά Μοδιάνο. Προστασία και ανάδειξη», ξετυλίγεται ο μίτος της ιστορίας
του μνημείου, ο οποίος βρέθηκε κάπου ανάμεσα στα

άχρηστα και ξεχασμένα του υπογείου του, μπλεγμένος με εικόνες, αρώματα, αναφορές και ήχους μιας
θαμμένης εποχής. Ο μίτος αναλύθηκε ως προς τη
μορφή, την υφή και την ουσία του, ελέγχθηκαν οι
αντοχές του, προτάθηκαν μέτρα προστασίας, συντήρησης και ανάδειξής του κτηρίου. Τονίζοντας την
ανάγκη προστασίας λίγο πριν σπάσει αυτή η κλωστή, τίθεται το ζήτημα λήψης άμεσων αποφάσεων
και μέτρων, ώστε να συνεχίσει η στοά να αφηγείται
μύθους του παρελθόντος.
Η παρούσα μελέτη αποτελεί ένα λευκό πανί, που
ελπίζουμε να δώσει πλεύση προς μια κατεύθυνση
ανάδειξης της στοάς και κατ’ επέκταση των ιστορικών αγορών του κέντρου της Θεσσαλονίκης. Εκμεταλλευόμενοι του αέρα συνειδητοποίησης, τόσο της
ιστορικής μας κληρονομιάς, όσο και του φθίνοντος
μνημειακού αποθέματός της, ενισχύουμε την πίστη
όλων ότι οι «αγορές» της πόλης θα κερδίσουν κάτι
από τη θαμμένη λάμψη τους, κι ο κόσμος κάτι από
την καταπιεσμένη κουλτούρα της μεσογειακής και
βαλκανικής έννοιας της αγοράς. Μια έννοια που
είναι πεισματικά προσκολλημένη στο υποσυνείδητο
όλων, και αφορά στην απόλυτη έκφραση της κοινωνικής μας υπόστασης. n
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ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ
ΚΑΙ …ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΤΟΥ ΚΕΝΑΚ
Με 1 ευρώ το τ.μ. θα επιβαρυνθούν σταδιακά όλα
τα κτίρια της χώρας τα οποία θα πουληθούν ή θα
ενοικιαστούν στο μέλλον. Αυτό προβλέπει ο νέος
Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ), ο οποίος τίθεται άμεσα σε ισχύ έπειτα από
απόφαση της υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιματικής Αλλαγής κυρίας Τίνας Μπιρμπίλη.
Στο θέμα των ΚΕΝΑΚ όμως υπάρχει και μία άλλη
παράμετρος που δεν έχει γίνει απόλυτα αντιληπτή
από πολλούς: οι ενεργειακοί επιθεωρητές που θα
πιστοποιηθούν και θα διενεργούν τις επιθεωρήσεις προκειμένου να δώσουν πιστοποιητικό ώστε
ένα διαμέρισμα να πουληθεί ή να ενοικιαστεί είναι
αυτοί οι οποίοι θα επιβλέψουν και τη ρύθμιση για
τους ημιυπαίθριους! Συγκεκριμένα, και σύμφωνα
με πληροφορίες του «Βήματος», οι ενεργειακοί
επιθεωρητές θα είναι υποχρεωμένοι να ελέγχουν
εκτός από την ενεργειακή απόδοση ενός διαμερίσματος και την ύπαρξη ή όχι ημιυπαίθριου χώρου
με αλλαγή χρήσης στο συγκεκριμένο διαμέρισμα.
Θα καταρτίζουν μάλιστα ξεχωριστή έκθεση αυτοψίας, στην οποία θα βεβαιώνουν ότι το διαμέρισμα
διαθέτει ημιυπαίθριο χώρο που άλλαξε χρήση και
θα διαβιβάζουν την έκθεση αυτή τόσο στο υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) όσο και στο υπουργείο Οικονομικών. Αν ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος δεν
έχει προχωρήσει σε καταβολή του «προστίμου μη
κατεδάφισης» για τον ημιυπαίθριο, τότε θα καλείται μέσα σε 30 ημέρες να πληρώσει το πρόστιμο.
Διαφορετικά, συνεργεία του ΥΠΕΚΑ σε συνεργασία με τις νομαρχίες θα κατεδαφίζουν το τμήμα
εκείνο του ημιυπαίθριου που άλλαξε χρήση. Με
τον τρόπο αυτόν και με τη μερική μετατροπή των
ενεργειακών επιθεωρητών σε... επιθεωρητές
ημιυπαίθριων χώρων τα υπουργεία Οικονομικών
και Περιβάλλοντος υπολογίζουν να εισπράξουν
περίπου 1,5-2 δισ. ευρώ.
(Το Βήμα 11/4/2010)
ΣΕ ΘΕΣΗ ΜΑΧΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Σε θέσεις μάχης για τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων τους βρίσκονται οι πολυτεχνικές σχολές της χώρας, οι οποίες απειλούν τώρα
με κινητοποιήσεις επειδή το υπουργείο Παιδείας
προωθεί τα επαγγελματικά δικαιώματα των κολεγίων και των ΤΕΙ, ενώ δεν έχει κάνει δεκτό το αίτημα να αναγνωριστούν ως μάστερ τα πτυχία που
χορηγούν τα πολυτεχνεία κατόπιν 5ετών σπουδών.
[…] Οι εκπρόσωποι των πολυτεχνείων κάνουν
λόγο για «ευθύνες του υπουργείου Παιδείας στην
κατεύθυνση ισοπέδωσης της ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, με επικίνδυνες για το
δημόσιο συμφέρον επιπτώσεις από την άσκηση των τεχνικών επαγγελμάτων, τόσο με το Π.Δ.
αναγνώρισης των κολεγίων ως ισότιμων όσο και
με τα σχέδια Π.Δ. για τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων ΤΕΙ». Οπως ανέφερε στα
«ΝΕΑ» ο πρύτανης του Πολυτεχνείου της Αθήνας
κ. Κ. Μουτζούρης, ήδη τα ελληνικά πολυτεχνεία
πιστοποιούν από μόνα τους ως επιπέδου μάστερ
τα διπλώματα πενταετών σπουδών των μηχανικών
και κατ΄ επέκταση των διπλωματούχων γεωπό-

ΔΙΟΔΙΑ ΣΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΠΟ ΜΑΪΟ
Μέσα στο Μάιο θα ξεκινήσει η λειτουργία των
διοδίων κατά μήκος των 670 χιλιομέτρων της
Εγνατίας Οδού. Ο υφυπουργός Υποδομών, Γιάννης Μαγκριώτης, κατά τη διάρκεια επίσκεψής του
στην Εγνατία, ανακοίνωσε ότι η τοποθέτηση των
διοδίων θα ξεκινήσει σταδιακά λίγο πριν από το
καλοκαίρι. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε,
κάθε χρόνο η συντήρηση και η λειτουργία της
Εγνατίας κοστίζει περίπου 80 με 100 εκατ. ευρώ.
Μόνο στη ΔΕΗ η Εγνατία πληρώνει κάθε χρόνο
«ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΩΣ» ΓΙΑ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΠΕΤΡΕ- 11 εκατ. ευρώ. «Τουρκικές, βουλγάρικες, αλβανικές, ρουμάνικες νταλίκες υπερφορτωμένες καΛΑΙΟΚΙΝΗΣΗΣ;
Την απόφαση για απελευθέρωση της πετρελαι- ταστρέφουν την Εγνατία, ανταγωνίζονται αθέμιτα
οκίνησης στα ΙΧ σε Αττική και Θεσσαλονίκη έχει τις ελληνικές μεταφορικές επιχειρήσεις και τις
λάβει η κυβέρνηση, καθώς δέχεται πιέσεις από παραγωγικές μονάδες όλα αυτά τα χρόνια», ανέτην Ε.Ε., ενώ ταυτόχρονα η άρση της απαγόρευ- φερε ο υφυπουργός. Παράλληλα, πρόσθεσε ότι το
σης θα αποτελέσει μέτρο τόνωσης στις πωλή- υπουργείο επιθυμεί τα επόμενα διόδια να είναι
σεις Ι.Χ. και γενικότερα του κλάδου αυτοκινήτου. ηλεκτρονικά, γιατί τα συμβατικά διόδια δημιουρH απαγόρευση της πετρελαιοκίνησης αποτελεί γούν πρόσθετα προβλήματα κυκλοφοριακά.
μείζον θέμα στην Ελλάδα από τη δεκαετία του (Απογευματινή 13/3/2010)
1990, καθώς τότε η υπερβολική ρύπανση που
προκαλούνταν από τους παλιούς κινητήρες diesel ΣΤΟ «ΣΦΥΡΙ» 100 ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΟ ΜΗΝΑ!
επιβάρυναν ιδιαίτερα την ατμόσφαιρα κυρίως στο […]Το 2009 στο Πρωτοδικείο κατατέθηκαν 1.236
λεκανοπέδιο της Αττικής. Ωστόσο ύστερα από 20 αιτήσεις πλειστηριασμού, αριθμός-ρεκόρ για τη
χρόνια, οι εκπομπές ρύπων αλλά και μικροσωμα- Θεσσαλονίκη, ενώ «βουτιά» σημείωσε ο αριθτιδίων από τους σύγχρονους πετρελαιοκινητήρες μός των συναινετικών προσημειώσεων αντικαπου πληρούν τις προδιαγραφές Euro5 καταρρί- τοπτρίζοντας τη μεγάλη μείωση του αγοραστικού
πτουν το επιχείρημα της επιβάρυνσης του περι- ενδιαφέροντος στο χώρο των ακινήτων. Απογοβάλλοντος. Ετσι, σύμφωνα με αρμόδια κυβερνητι- ητευτικά είναι και τα στοιχεία για το πρώτο τρίκά στελέχη, σύντομα η κυβέρνηση αναμένεται να μηνο του 2010, καθώς η κτηματαγορά συνεχίζει
προχωρήσει στην απελευθέρωση της πετρελαιο- να βρίσκεται σε τέλμα. Από τις αρχές Ιανουαρίου
κίνησης σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Μία ακόμη μέχρι και σήμερα κατατέθηκαν 311 αιτήσεις για
παράμετρος που αποτελούσε εμπόδιο στην άρση πλειστηριασμό ακινήτων, ενώ στα... ρηχά παρατης απαγόρευσης της πετρελαιοκίνησης ήταν τα μένουν και οι συναινετικές προσημειώσεις, οι
διυλιστήρια, τα οποία έχουν προβεί σε πολύ με- οποίες έφτασαν τις 4.408 για το πρώτο τρίμηνο
γάλες επενδύσεις για την παραγωγή διαφόρων του έτους. Τα συγκεκριμένα στοιχεία δείχνουν ότι
τύπων αμόλυβδης, ενώ αντίστοιχα στο πετρέλαιο το 2010 θα είναι «φωτογραφία» του 2009, χωρίς
οι σχετικές επενδύσεις ήταν πολύ μικρότερης ωστόσο να αποκλείεται περαιτέρω επιδείνωση!
κλίμακας. Σύμφωνα με στελέχη της αγοράς, η Όπως προκύπτει από τα στατιστικά στοιχεία του
εξέλιξη διαφόρων τύπων αμόλυβδης βενζίνης Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, οι πλειστηριασμοί
εξακολουθεί να βρίσκεται στην «πρώτη γραμμή», ακινήτων το 2009 σημείωσαν αύξηση περίπου
καθώς τα περιθώρια κέρδους είναι πολύ υψηλά, 40% συγκριτικά με το 2006, ενώ μειώθηκαν κατά
σε αντίθεση με το πετρέλαιο κίνησης στο οποίο το 45% οι συναινετικές προσημειώσεις ακινήτων.
Συγκεκριμένα, το 2006 είχαν κατατεθεί συνολικά
κέρδος είναι πολύ χαμηλό.
889 αιτήσεις πλειστηριασμού, πέρυσι έφτασαν τις
(Ημερησία 14/4/2010)
1.236 αιτήσεις, ενώ ο αριθμός ρεκόρ των 28.621
συναινετικών προσημειώσεων που καταγράφηκε
ΣΑΦΑΡΙ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ
Στο «μικροσκόπιο» των μηχανισμών του υπουρ- το 2007 πέρυσι έπεσε στις 15.640 προσημειώγείου Περιβάλλοντος θα είναι όλες οι οικοδομές σεις. Σύμφωνα με δικηγόρους και συμβολαιογράαπό την 1η Ιανουαρίου και όχι από την 1η Οκτω- φους, κατά μέσο όρο στη Θεσσαλονίκη κάθε μήνα
βρίου, όπως είχε αρχικά ανακοινωθεί. Οι νέες οι- βγαίνουν «στο σφυρί» περίπου 100 ακίνητα.
κοδομές θα διαθέτουν «ταυτότητα» με πρόσθετα (Αγγελιοφόρος 15/4/2010)
πιστοποιητικά, ενώ οι υφιστάμενες θα μπουν στο
μικροσκόπιο, καθώς θα έχει λήξει η προθεσμία ΘΕΤΙΚΟΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ
υποβολής δηλώσεων για τις παρανομίες που […] Σύμφωνα με πανελλαδική έρευνα της Public
έχουν γίνει σε σχέση με την οικοδομική άδεια Issue για λογαριασμό της περιβαλλοντικής οργά(κλειστοί ημιυπαίθριοι, αλλαγή χρήσης σε πιλο- νωσης WWF Ελλάς […] το 86% των ερωτηθέντων
πιστεύει ότι η Ελλάδα θα επηρεαστεί σημαντικά
τές, υπόγεια κ.λπ.).
Οι αυστηροί όροι περιλαμβάνονται στο νομοσχέ- από τις κλιματικές αλλαγές, με σημαντικότερες
διο που κατέθεσε στη Βουλή χθες στη δημοσιό- επιπτώσεις την άνοδο της θερμοκρασίας, τη μείτητα το υπουργείο και θα συζητηθεί την Τετάρτη ωση των βροχοπτώσεων και την ξηρασία. Οσον
στη νομοπαρασκευαστική επιτροπή. Συγκεκριμε- αφορά τον ενεργειακό σχεδιασμό της χώρας, η
νοποιούνται οι προτάσεις που είχε παρουσιάσει η έρευνα αποτυπώνει την επιθυμία των πολιτών να
Τίνα Μπιρμπίλη την περασμένη Τετάρτη, που προ- δώσει η κυβέρνηση προτεραιότητα κυρίως στις
βλέπουν πολεοδομική αμνηστία για 40 χρόνια για ανανεώσιμες πηγές (38%) και στην προστασία
όσες παρανομίες στην οικοδομική άδεια έχουν του περιβάλλοντος (25%). Χαμηλά στην ιεράρχηγίνει ώς τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερί- ση των ερωτηθέντων καταγράφηκαν η ενεργειακή
δα της Κυβερνήσεως. Τα πρόστιμα καθορίζονται ανεξαρτησία (6%) και η συγκράτηση των τιμών
με βάση την τιμή ζώνης και όχι την αντικειμενική ενέργειας (4%). Οσον αφορά το ποια μορφή ανααξία που λαμβάνει υπόψη την παλαιότητα του κτι- νεώσιμης πηγής ενέργειας θεωρούν οι πολίτες
ρίου. Η μόνη αλλαγή στα πρόστιμα, που κυμαίνο- πιο φιλική προς το περιβάλλον, το 37% θεωρεί
νται από 5% έως 15%, αφορά τις εκτός σχεδίου ότι είναι τα φωτοβολταϊκά και το 36% τα αιολικά.
παραθεριστικές κατοικίες, που το ποσοστό είναι Το 59% των ερωτηθέντων φέρεται αποφασισμένο
αυξημένο κατά 30% από αυτά που έχουν καθορι- να μειώσει την κατανάλωση ενέργειας τον επόμεστεί για την πρώτη κατοικία και η τιμή ζώνης είναι νο χρόνο, το 45% να αγοράσει ενεργειακά απομεγαλύτερη των 1.000 ευρώ. Να σημειωθεί ότι οι δοτικές συσκευές, το 44% να μειώσει τη χρήση
πολεοδομίες «αμελλητί» οφείλουν να υποβάλουν του Ι.Χ. αυτοκινήτου και το 35% να τοποθετήσει
εγκαταστάσεις ανανεώσιμης ενέργειας στο σπίτι.
στο υπουργείο τις δηλώσεις που υποβάλλονται.
Αναμφίβολα, μια αισιόδοξη εικόνα που μένει να
(Ελευθεροτυπία 13/4/2010)
αποδειχθεί.
(Καθημερινή 14/4/2010)
νων. Το ΤΕΕ και οι πολυτεχνικές σχολές ζητούν
να γίνει κατάταξη στο υπό θέσπιση «εθνικό πλαίσιο προσόντων» (με 8 επίπεδα διαβάθμισης των
επαγγελματικών προσόντων) των διπλωματούχων
μηχανικών και γεωπόνων στο 7ο επίπεδο, των
πανεπιστημιακών διπλωμάτων στο 6ο, των πτυχιούχων ΤΕΙ στο 5ο, και στο 3ο ή στο 4ο των αποφοίτων κολεγίων βάσει αξιολόγησης, με ανάλογη
διαβάθμιση τεχνικής ευθύνης.
(Νέα 13/4/2010)
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«ΚΑΘΑΡΗ» ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΔΕΗ
ΣΤΗΝ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ
Προκηρύχθηκε χθες από τη ΔΕΗ ο διαγωνισμός
για την κατασκευή της νέας λιγνιτικής μονάδας της
επιχείρησης στην Πτολεμαΐδα. Πρόκειται για ατμοηλεκτρική μονάδα ισχύος 550 ως 660 μεγαβάτ, με
καύσιμο λιγνίτη, που θα έχει και τη δυνατότητα παροχής τηλεθέρμανσης στη γύρω περιοχή.
Η νέα λιγνιτική μονάδα θα χρειαστεί πάνω από
μία πενταετία συνολικά για να τεθεί σε λειτουργία
και θα κοστίσει 1,3 δισ. ευρώ, χωρίς τα πρόσθετα
έργα (αυλή λιγνίτη, κέντρο υπερυψηλής τάσης). Η
τεχνολογία της νέας μονάδας θα είναι του κονιοποιημένου λιγνίτη, αντί της ρευστοποιημένης κλίνης, δηλαδή θα χρησιμοποιεί «καθαρή» τεχνολογία ώστε να αποφεύγει τα βαριά πρόστιμα της
ΕΕ για το λιγνίτη. Το έργο θα προχωρήσει εφόσον
πληρωθούν ορισμένες προϋποθέσεις, όπως η
αναγκαστική απαλλοτρίωση των οικισμών Ποντοκώμης και Μαυροπηγής.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ενδιαφέρον για το
έργο έχουν δείξει oι κοινοπρακτικές συνεργασίες
ΓΕΚ Τέρνα- Βabcock-Ηitachi και ΜΕΤΚΑ- Κοπελούζου- Αlstom. Μέσα στο 2010 θα κλείσει η
παλαιά μονάδα της ΔΕΗ Πτολεμαΐδας, που έχει
ζωή μισού αιώνα και είναι από τις πλέον ρυπογόνες στη χώρα. Ολοι οι εργαζόμενοι στην παλαιά
μονάδα θα απασχοληθούν στις διαδικασίες κατασκευής και στη συνέχεια στη λειτουργία της νέας
λιγνιτικής.
(Το Βήμα 15/4/2010)
«ΘΗΣΑΥΡΟΣ» ΑΠΟ 10.000 ΕΘΝΙΚΑ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ
Ένας αληθινός θησαυρός που αποτελείται από χιλιάδες ακίνητα, καταθέσεις, μετοχές, έργα τέχνης
κ. ά., που προέρχονται από δωρεές προς το κράτος, όχι μόνο παραμένει ανεκμετάλλευτος, αλλά
σε πολλές περιπτώσεις γίνεται λεία επιτήδειων
και κυκλωμάτων, που εκμεταλλεύονται την εγκληματική -ειδικά σε τέτοιους καιρούς- αδυναμία του
κράτους να μην ξέρει τι του ανήκει και ποια περιουσία μπορεί να εκμεταλλευτεί, προς όφελος του
κοινωνικού συνόλου.Τα εθνικά κληροδοτήματα,
όπως αποκαλούνται οι διαθήκες υπέρ δημόσιων φορέων, και οι σχολάζουσες κληρονομιές,
δηλαδή εκείνες που περιήλθαν στην κατοχή του
κράτους απουσία κληρονόμου, εκτιμάται σήμερα
ότι ξεπερνούν τις 10.000, ωστόσο οι δημόσιοι φορείς δεν έχουν καθαρή εικόνα για τον τρόπο και
τη νομιμότητα διαχείρισής τους (από σωματεία,
νοσοκομεία, πανεπιστήμια κ. λπ.), ούτε καν για
τον αριθμό τους και τα περιουσιακά στοιχεία που
περιλαμβάνουν! Τα στοιχεία δείχνουν ότι εδώ και
πολλά χρόνια γίνεται ένα πάρτι ανομίας, καθώς
«δειγματοληπτικοί» έλεγχοι και καταγγελίες συγκλίνουν στο ότι συνήθως δεν τηρείται η βούληση
του δωροθέτη, οι εκκαθαρίσεις των κληρονομιών
καθυστερούν από 10 έως και... 70 χρόνια, τα ακίνητα ενοικιάζονται έναντι ευτελών ποσών ή ερημώνουν, ενώ το όλο σκηνικό αποτελεί προνομιακό
έδαφος για κάθε λογής απατεώνες που εκμεταλλεύονται τη δημόσια περιουσία.
(Καθημερινή 11/4/2010)
ΠΛΗΓΜΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΤΑ ΔΥΤΙΚΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΛΟΓΩ ΚΡΙΣΗΣ
Σοβαρό πλήγμα στο ρυθμό ανάπτυξης του κατασκευαστικού τομέα στα Δυτικά Βαλκάνια έχει
επιφέρει η οικονομική κρίση και η συνακόλουθη επιβράδυνση εισροών ξένου κεφαλαίου στις
χώρες της περιοχής. Ενδεικτικό των επιπτώσεων
που έχουν καταγραφεί στον κλάδο είναι το γεγονός ότι η ανάπτυξή του, για το 2009, περιορίστηκε
στο περίπου 6%, από 12% ένα χρόνο πριν, σημειώνοντας υποδιπλασιασμό. Παρ’ όλα αυτά, το
φως στο τούνελ έχει αρχίσει να αχνοφαίνεται και
εκτιμάται ότι από το 2011, το συντομότερο, οι δομικές εργασίες αναμένεται να οδηγήσουν σε πιο
εύρωστη ανάπτυξη, πυροδοτούμενες, κυρίως,
από την κατακόρυφη αύξησή τους στην Κροατία,
ως αποτέλεσμα των μεγαλύτερων κονδυλίων που
θα εισρεύσουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε
αντίθεση, πάντως, με τα μεγάλα έργα, οι οικιστι-

κές και μη-οικιστικές κατασκευές εκτιμάται ότι
θα καταγράψουν μείωση στη συνολική ανάπτυξη.
Στις συγκεκριμένες εκτιμήσεις καταλήγει, μεταξύ
άλλων, μελέτη για τα «βασικά στοιχεία οικονομικής γεωγραφίας για τα Δυτικά Βαλκάνια» που
εκπόνησαν το Φεβρουάριο του 2010, οι μηχανικοί
Αγγελίνα Δαμιανού και Αλεξάνδρα Μπούκη, μεταπτυχιακές φοιτήτριες στη διοίκηση και διαχείριση
έργων στο διεθνές περιβάλλον, του ΑΠΘ, υπό τον
καθηγητή Αρ. Νανιόπουλο.
(Ημερησία 9/4/2010)
ΕΞΥΠΝΟΙ «ΜΕΤΡΗΤΕΣ», ΛΙΓΟΤΕΡΗ ΣΠΑΤΑΛΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Στη σύγχρονη εποχή και στα χρόνια που έρχονται, ο έλεγχος της κατανάλωσης ενέργειας είναι
ευκολότερος από πριν και θα γίνεται ακόμη πιο
εύκολος με τη λεγόμενη τεχνολογία του «έξυπνου δικτύου» (smart grid) και την εγκατάσταση
«έξυπνων μετρητών», που (θα) μας επιτρέπουν
να παρακολουθούμε κάθε ώρα και στιγμή πόσο
ρεύμα καίμε, πράγμα που μπορεί να μας κάνει πιο
ευαισθητοποιημένους και συνετούς στη διαχείριση της ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αισιοδοξούν
αρκετοί ειδικοί. Την περασμένη Δευτέρα στις
Ηνωμένες Πολιτείες μια ομάδα μεγάλων εταιρειών καταναλωτικών προϊόντων και τεχνολογιών
–ανάμεσά τους η Google, η Intel και η General
Electric– με επιστολή τους ζήτησαν από τον πρόεδρο Μπαράκ Ομπάμα να εφαρμόσει πολιτικές
που θα επιτρέψουν στους Αμερικανούς πολίτες
να έχουν καλύτερη πρόσβαση στις πληροφορίες
σχετικά με την οικιακή ενεργειακή κατανάλωση.
Συγκεκριμένα στην επιστολή τους […] τονίζουν ότι
ένας σημαντικός παράγοντας για την επίτευξη των
ενεργειακών και περιβαλλοντικών στόχων που
έχει θέσει η Αμερική είναι να έχουν στη διάθεσή
τους οι καταναλωτές αναλυτικά στοιχεία σχετικά
με τη χρήση ηλεκτρισμού και καυσίμων. Στοιχεία που θα πληροφορούνται μέσω υπολογιστών,
έξυπνων κινητών και ειδικών συσκευών, που θα
εμφανίζουν την κατανάλωση ρεύματος στο σπίτι
ή στο γραφείο. […] Εκτιμούν, μάλιστα, πως αν όλα
τα νοικοκυριά των ΗΠΑ περιόριζαν την ενεργειακή κατανάλωση κατά 15%, μέσα στην επόμενη
δεκαετία οι μειώσεις εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου θα αντιστοιχούσαν με την αφαίρεση 35
εκατομμυρίων αυτοκινήτων από τους δρόμους και
με την εξοικονόμηση 360 δολαρίων (περίπου 270
ευρώ) το χρόνο για κάθε καταναλωτή ή 46 δισ.
δολάρια (34, 5 δισ. ευρώ) συνολικά. Το σκεπτικό
είναι πως οι καταναλωτές θα πρέπει να μπορούν
να βλέπουν άμεσα και συνεχώς πόσο ρεύμα καίνε στο σπίτι, κάτι που θα τους βοηθήσει να βρουν
τρόπους να εξοικονομούν ενέργεια. Στα σχέδια
της αμερικανικής κυβέρνησης είναι ο εκσυγχρονισμός του ηλεκτρικού δικτύου –θα επενδυθούν
3,4 δισ. δολάρια για την εγκατάσταση ενός έξυπνου δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας– και η εγκατάσταση 26 εκατομμυρίων «έξυπνων μετρητών»
ηλεκτρικής ενέργειας ως το 2013. Να σημειωθεί
ότι και η Βρετανία το περασμένο καλοκαίρι ανακοίνωσε την εγκατάσταση «έξυπνων μετρητών»
σε 26 εκατομμύρια νοικοκυριά, καθώς και σε επιχειρήσεις μέχρι το 2020.
(Απογευματινή 11/4/2010)

μοποιεί πλοίο, το 84% των μετακινούμενων από
την Πιερία προς τη Χαλκιδική θεωρεί αρκετά και
πολύ πιθανό να χρησιμοποιεί πλοίο, όπως και το
80% των μετακινούμενων από την Πιερία προς
τις Βόρειες Σποράδες. Κατά το τρίμηνο Ιουνίου
- Αυγούστου εκτιμήθηκε ότι μετακινούνται από
τη Θεσσαλονίκη προς την Κατερίνη 60.607 κάτοικοι και από την Κατερίνη προς τη Θεσσαλονίκη 24.615 κάτοικοι. Προβλέπεται ότι με το πλοίο
θα μετακινούνται συνολικά σε αυτή τη διαδρομή
20.970 κάτοικοι συν 889 αλλοδαποί και ημεδαπούς τουρίστες.
(Μακεδονία 14/4/2010)
ΔΑΝΙΑ: ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΠΟ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ-«ΓΛΥΠΤΑ»
Όταν άλλοι θεωρούν τα σκουπίδια βρώμικο πρόβλημα, οι Δανοί τα βλέπουν ως καθαρό και εναλλακτικό καύσιμο, ή ακόμη και ως πηγή παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Η Δανία διαθέτει πλέον
δεκάδες μη συμβατικές μονάδες αποτέφρωσης,
επεξεργασίας και ανακύκλωσης σκουπιδιών,
δηλαδή υπερσύγχρονα εργοστάσια τα οποία μετατρέπουν τα απορρίμματα σε ενέργεια και θέρμανση για τις κοινότητες που τα φιλοξενούν, με τεράστια οφέλη για το περιβάλλον. Η χρήση αυτών των
μονάδων έχει μειώσει όχι μόνο τις ενεργειακές
δαπάνες και την εξάρτηση της Δανίας από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, αλλά και τη χρήση
των χωματερών και των εκπομπών διοξειδίου
του άνθρακα. Στην πραγματικότητα, οι μονάδες
αυτές λειτουργούν τόσο καθαρά και χωρίς οσμές
που πλέον τα τζάκια και οι ψησταριές των σπιτιών απελευθερώνουν περισσότερες διοξίνες από
τους αποτεφρωτήρες των σκουπιδιών.

Αυτή τη στιγμή λειτουργούν 29 εργοστάσια καύσης σκουπιδιών για την παραγωγή ενέργειας, τα
οποία εξυπηρετούν 98 δήμους, σε μια χώρα 5,5
εκατομμυρίων κατοίκων. Ήδη κατασκευάζονται
άλλα 10. Δεν είναι να απορεί κάποιος που τέτοιες
μονάδες λειτουργούν χωρίς αντιδράσεις ακόμη
και στο κέντρο της Κοπεγχάγης ή σε πλούσια οικιστικά προάστια, καθώς οι ιθύνοντες των μονάδων φροντίζουν η μεταφορά των σκουπιδιών σε
αυτές να γίνεται με άκρα διακριτικότητα και προσοχή. Εδώ μετράει ακόμη και η αισθητική: τα πιο
πρόσφατα κατασκευασμένα εργοστάσια ξεγελούν
το μάτι, καθώς είναι «ντυμένα» με περίτεχνα «κελύφη» που θυμίζουν... γλυπτά! Το σημαντικότερο
ΜΕ ΤΑΧΥΠΛΟΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗ!
όμως είναι ότι αυτές οι μονάδες «νέας γενιάς»
Ενέργειες για τη νηολόγηση υδροπτέρυγων (ταχύ- διαθέτουν δεκάδες φίλτρα που συλλέγουν ρυποπλοων) που θα συνδέσουν ακτοπλοϊκά την Κατερί- γόνους παράγοντες, από βαριά μέταλλα ως διοξίνη με τη Θεσσαλονίκη, τις Βόρειες Σποράδες και νες, που μόλις πριν από δέκα χρόνια θα ξέφευγαν
τη Χαλκιδική, ξεκίνησαν εκ νέου οι φορείς των στο περιβάλλον, και χρησιμοποιούν ως καύσιμο
ενδιαφερόμενων νομών. Πρωτεργάτης της προ- μόνον οικιακά και βιομηχανικά απορρίμματα που
σπάθειας είναι ο Εμπορικός Σύλλογος Σκιάθου, ο δεν μπορούν να ανακυκλωθούν, μειώνοντας έτσι
οποίος σε συνεργασία με το δήμο Πύδνας Πιερίας σημαντικά το ενεργειακό αποτύπωμα της χώρας
ξεκίνησε επαφές με επιχειρηματίες - πλοιοκτή- και προωθώντας την ανακύκλωση.
τες με σκοπό τη δρομολόγηση πλοίων μέχρι την (Το Βήμα 15/4/2010)
έναρξη της φετινής καλοκαιρινής περιόδου.. Η
μελέτη των φορέων της Κατερίνης έδειξε ότι το
64% των μετακινούμενων από την Πιερία προς
τη Θεσσαλονίκη θεωρεί πολύ πιθανό να χρησι-
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n ΣΔΑΤΜΒΕ: ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Καλούνται τα μέλη του Συλλόγου Διπλωματούχων
Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Βόρειας
Ελλάδας στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση
του Συλλόγου, σύμφωνα με τα άρθρα 13, 14 και 16
του καταστατικού, τη Δευτέρα 10 Μαΐου 2010 και
ώρα 19:00 μ.μ. στο αμφιθέατρο του ισογείου του
νέου κτιρίου των γραφείων του ΤΕΕ Τ.Κ.Μ. (Μεγ.
Αλεξάνδρου 49 νέα παραλία Θεσσαλονίκης).
Σε περίπτωση μη ύπαρξης απαρτίας, η Τακτική
Συνέλευση θα γίνει οπωσδήποτε την Τετάρτη 12
Μαΐου 2008 και ώρα 19:00 στον ίδιο χώρο.
n ΣΔΑΤΜΒΕ: ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Το Σάββατο 20 Φεβρουαρίου 2010 πραγματοποιήθηκε, στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου
του Δήμου Λαμιέων, ημερίδα με θέμα «2ο Πρόγραμμα Κτηματογραφήσεων – Από τους Ενεργούς Τίτλους στις Κτηματογραφήσεις». Την ημερίδα διοργάνωσε ο Πανελλήνιος Σύλλογος ΑΤΜ
σε συνεργασία με το Περιφερειακό Τμήμα ΑΤΜ
Ανατολικής Στερεάς και το ΤΕΕ - Τμήμα Ανατολικής Στερεάς.
Στην ημερίδα που κατά γενική ομολογία σημείωσε μεγάλη επιτυχία παρευρέθησαν πλήθος Αγρ.
Τοπογράφων Μηχανικών, Δικηγόρων και Συμβολαιογράφων. Μεταξύ άλλων τίμησαν με την παρουσία τους την εκδήλωση ο Δήμαρχος Λαμίας &
Πρόεδρος της επιτροπής Περιβάλλοντος ΚΕΔΚΕ
κ. Κοτρωνιάς Γεώργιος, η Αντινομάρχης Φθιώτιδας κα. Τσεκούρα Ελένη, ο Πρόεδρος του ΠΣΔΑΤΜ κ. Ξεκαλάκης Στέφανος, ο Πρόεδρος Τ.Ε.Ε.Τ.Α.Σ. κ. Ζαχαρόπουλος Στέλιος, Πρόεδρος Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Αθηνών – Πειραιώς κ.
Βλαχάκης Κωνσταντίνος, Πρόεδρος Δικηγορικού
Συλλόγου Λαμίας κ. Συγγούρης Παναγιώτης, η Δ/
ντρια της Κτηματολόγιο Α.Ε. κα. Κλωναρη Χριστί-

να, η Υποδ/ντρια Νομ. Δ/νσης Κτηματολόγιο Α.Ε.
κα. Ανδρεαδάκη Ειρήνη, ο Υποδ/ντης Τεχνικής
Δ/νσης Κτηματολόγιο Α.Ε. κ. Ρόκος Δημήτριος
και πολλοί άλλοι. Το Σύλλογο Διπλωματούχων
Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Βόρειας Ελλάδας στην ημερίδα εκπροσώπησαν ο Πρόεδρος
του Συλλόγου Γιώργος Τσακούμης, που ήταν και
μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής της ημερίδας,
και τα μέλη του Δ.Σ. Γιάννης Πίλτσης και Γιάννης
Τσαμπάζης.
Στη σύντομη παρέμβασή του ο Πρόεδρος του
ΣΔΤΑΜΒΕ κ. Γιώργος Τσακούμης, αφού επισήμανε τις πολλές καθυστερήσεις στις αναθέσεις των
κτηματογραφήσεων του Δεύτερου Προγράμματος,
πρότεινε στην επόμενη γενιά κτηματογραφήσεων
τον ακριβή καθορισμό των περιοχών μελέτης ο
οποίος πρέπει να είναι βασισμένος σε συγκεκριμένη χωρική μονάδα αναφοράς. Η μονάδα αυτή
για το ΣΔΑΤΜΒΕ, συνέχισε ο Πρόεδρος του, πρέπει να είναι ο νομός όπως υφίσταται σήμερα. Έτσι
διασφαλίζεται ικανό πλήθος μελετών αλλά και η
απαραίτητη διασπορά για την ενασχόληση μεγάλου μέρους του κλάδου των ΑΤΜ αλλά και μέγεθος μελέτης τέτοιο ώστε να είναι εύρυθμη και
απρόσκοπτη η παρακολούθηση της.
n ΣΔΑΤΜΒΕ: ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
Ο Σύλλογος Διπλωματούχων Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Βορείου Ελλάδος απέστειλε επιστολή στον Πρόεδρο και Διευθ. Σύμβουλο
της Κτηματολόγιο Α.Ε. Καθηγητή κ. Α. Αρβανίτη
με την οποία του γνωστοποιεί τις θέσεις του, για
τη μέχρι σήμερα πορεία αλλά και τη μελλοντική
εξέλιξη του Εθνικού Κτηματολογίου. Αναλυτικά η
επιστολή έχει ως εξής:
«Αξιότιμε κ. Αρβανίτη,
Μετά τη συνάντηση του Δ.Σ. του Συλλόγου μας
μαζί σας, και όπως δεσμευθήκαμε, σας αποστέλλουμε τις θέσεις μας σχετικά με την πορεία του
έργου του Εθνικού Κτηματολογίου. Συνοπτικά οι
θέσεις του Συλλόγου με τα σημεία τα οποία θεωρούμε σημαντικά για το πρόγραμμα και την εξέλιξη του είναι:
1. Αξιολόγηση των μέχρι σήμερα προγραμμάτων
και αποσαφήνιση για το τι θεωρείται «αποδεικτικό» και τι όχι.
Θεωρούμε κατ’ αρχήν θετικό έστω και με αρκετές
καθυστερήσεις το έως τώρα παραχθέν έργο. Όλα
τα στοιχεία που έχει καταγράψει και παρέχει το
Κτηματολόγιο είναι απόλυτα αξιόπιστα και «αποδεικτικά» με μία μόνο εξαίρεση, τις συντεταγμένες των κορυφών των γεωτεμαχίων, οι οποίες ενώ
είναι αρκετά ακριβείς (σύμφωνα με τη μέθοδο
που προσδιορίστηκαν) δεν έχουν τη δυνατότητα
να υλοποιήσουν το γεωτεμάχιο στο έδαφος. Η
δυνατότητα μεταφοράς στο έδαφος, υπάρχει μόνο
σε περιοχές που έχουν συνταχθεί πράξεις εφαρμογής, αναδασμού και κτηματογράφησης που μεταφέρθηκαν αυτούσια στο κτηματολόγιο.
2. Συνεχής ενημέρωση των γεωμετρικών στοιχείων του Εθνικού Κτηματολογίου.
Προτείνεται η σύνταξη όλων των τοπογραφικών
διαγραμμάτων, στις περιοχές που συντάσσεται
κτηματολόγιο ή λειτουργούν κτηματολογικά γραφεία, με συγκεκριμένες προδιαγραφές (εξαρτημένα από δίκτυα σε ΕΓΣΑ 87) και η υποχρεωτική
υποβολή τους μέσω των υπηρεσιών ή απευθείας
από τον ιδιώτη που τα συντάσσει στην ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Αυτό θα κρατήσει ζωντανή τη βάση
και θα καταλήξει στη δημιουργία απόλυτα αποδεικτικού κτηματολογίου.
Όταν σε ένα κτηματογραφικό τετράγωνο θα έχει
συλλεχθεί αρκετή πληροφορία από επίγειες μετρήσεις ιδιωτών, είναι δυνατό να ανατίθεται σε
ιδιώτη μελετητή του Κτηματολογίου η ανασύνταξή
του, ώστε σταδιακά και με μικρό κόστος να αυξάνεται και η γεωμετρική ακρίβειά του.
3. Λειτουργία των Κτηματολογικών Γραφείων σήμερα και μετάβαση σε Οριστικά Κτηματολογικά
γραφεία.
Η λειτουργία των κτηματολογικών γραφείων σήμερα καθώς και των οριστικών κτηματολογικών
γραφείων προβλέπεται από το ισχύον νομικό

πλαίσιο. Κατά την άποψή μας από τη μέχρι σήμερα λειτουργία τους προκύπτει η ανάγκη απόλυτα
εναρμονισμένης ενασχόλησης τόσο νομικού όσο
και τεχνικού προσωπικού δηλαδή Αγρονόμων
Τοπογράφων Μηχανικών. Επιπλέον, θέση του
Συλλόγου είναι, ότι σταδιακά πρέπει να πάμε σε
διακριτούς ρόλους στη λειτουργία των Οριστικών
Κτηματολογικών Γραφείων και των Υποθηκοφυλακείων.
4. Πιστοποίηση Μηχανικών από την Κτηματολόγιο Α.Ε.
Από τη φύση τους, η πρόσβαση και οι γεωμετρικές καταχωρήσεις των χωρικών μεταβολών στο
Κτηματολόγιο, είναι ιδιαίτερα απαιτητικές, τόσο
ως προς την τεχνική επάρκεια του συντάκτη (τεχνικές γνώσεις, εφαρμοστέες προδιαγραφές,
μέθοδο εκπόνησης, επάρκεια εξοπλισμού), όσο
και ως προς την εμπιστοσύνη και εχεμύθεια που ο
συντάκτης μπορεί να έχει.
Οι παραπάνω ιδιότητες του συντάκτη και του
έχοντος την άδεια πρόσβασης στα αρχεία, απαιτούν τον ανάλογο έλεγχο και πιστοποίηση από την
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.
Όσον αφορά το πρώτο σκέλος της τεχνικής επάρκειας, έχουμε την άποψη ότι αυτή μπορεί να δίδεται αυτοδίκαια μόνο στους Αγρονόμους Τοπογράφους Μηχανικούς, οι οποίοι από το πρόγραμμα
σπουδών τους διαθέτουν το τεκμήριο της κατοχής
της. Όσον αφορά το δεύτερο σκέλος της εμπιστοσύνης και της εχεμύθειας του συντάκτη, θα
πρέπει οι μηχανικοί που θα έχουν την άδεια πρόσβασης στα αρχεία του Κτηματολογίου να δεσμεύονται με υποχρεώσεις ή και συμβάσεις ανάλογες
των νομικών.
5. Σχεδιασμός και προδιαγραφές για τα επόμενα
προγράμματα κτηματογραφήσεων.
Η μέχρι σήμερα εμπειρία από τα προβλήματα που
υπάρχουν στις πρώτες μελέτες όπως αυτά παρουσιάζονται (π.χ. αλλαγές ορίων, χωρικές μεταβολές
κ.τ.λ.) μπορούν και πρέπει να οδηγήσουν σε βελτίωση των προδιαγραφών εκπόνησης των νέων
μελετών ώστε, αν και δεν είναι δυνατό να οδηγηθούμε άμεσα σε απόλυτα αποδεικτικό υλικό όσον
αφορά τις κορυφές των γεωτεμαχίων διότι αυτό
θα απαιτούσε μεθόδους ύψιστης ακρίβειας που
τόσο χρονικά όσο και οικονομικά θα “τίναζαν” το
πρόγραμμα στον αέρα μπορούμε παρ’ όλα αυτά να
περιορίσουμε τις όποιες αστοχίες άρα και τις εξ’
αυτών απαιτούμενες διορθώσεις.
Τώρα για την επόμενη γενιά κτηματογραφήσεων
θεωρούμε μείζον θέμα τον καθορισμό των περιοχών μελέτης για το οποίο πιστεύουμε ότι πρέπει να
είναι βασισμένος σε συγκεκριμένη χωρική μονάδα
αναφοράς. Η πρόταση του Συλλόγου Διπλωματούχων ΑΤΜ Βόρειας Ελλάδας είναι αυτή η μονάδα να
είναι ο νομός όπως υφίσταται σήμερα. Έτσι και το
πλήθος των μελετών είναι ικανοποιητικό για την
ενασχόληση του μεγαλύτερου μέρους του κλάδου
των ΑΤΜ αλλά και το μέγεθος της μελέτης τέτοιο
ώστε να είναι εύρυθμη και απρόσκοπτη η εκπόνηση και παρακολούθηση της.
Τέλος θεωρούμε αυτονόητη των προκήρυξη των
νέων μελετών σε μία φάση και όχι στο διαχωρισμό σε συλλογή ενεργών τίτλων και κυρίως κτηματογράφηση.
Κλείνοντας θα θέλαμε να σας ευχηθούμε με την
ανάληψη των καθηκόντων σας η συνέχιση του μεγαλύτερου αναπτυξιακού έργου στην Ελλάδα, του
Εθνικού Κτηματολογίου, να είναι ταχεία και ανεμπόδιστη».
n ΣΜΗΒΕ: ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
Στα πλαίσια του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Μηχανολόγων - Ηλεκτρολόγων Βορείου
Ελλάδος (ΣΜΗΒΕ) πραγματοποιήθηκε συνάντηση
των μελών του ΔΣ με τον εκπρόσωπο του Σωματείου Μισθωτών Τεχνικών Μακεδονίας κ. Ελευθέριο
Αραμπατζή, ο οποίος είναι και μέλος του ΣΜΗΒΕ.
Στόχος της συνάντησης, που επεδίωξε ο Σύλλογος, ήταν η ενημέρωση του για τη συγκρότηση του
Σωματείου και τους στόχους του.
Ο κ. Ελευθέριος Αραμπατζής, αφού ανέφερε το
ιστορικό, με πρώτη την ίδρυση του Πανελλαδικού
Σωματείου Μισθωτών Τεχνικών συνέχισε αναφέροντας τους λόγους ίδρυσης, που είναι η υπερά-
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σπιση των δικαιωμάτων των μισθωτών Τεχνικών
και ως πρώτο στόχο την ενημέρωση των συναδέλφων της περιοχής της Μακεδονίας.
Επίσης, αναφέρθηκε στα αποτελέσματα της μέχρι
τώρα δράσης του Πανελλαδικού Σωματείου, ως
προς τις συμβάσεις με τον Σύνδεσμο Ανωνύμων
Τεχνικών Εταιριών (ΣΑΤΕ), για τις οποίες ο στόχος είναι να ισχύσουν και στη Μακεδονία αλλά και
πανελλαδικά.
Ο κ. Αραμπατζής δεσμεύτηκε για συνέχιση της
ενημέρωσης προς το ΣΜΗΒΕ και από πλευράς
του Συλλόγου υπήρξε η διαβεβαίωση για τη συνέχεια των επαφών με το Σωματείο σε επόμενες
προγραμματισμένες συναντήσεις, με στόχο την
αλληλοενημέρωση σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος, όπως και τις κοινές δράσεις, όπου αυτό είναι
δυνατόν.
n ΣΠΜΕ: ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Άδικος και αναιτιολόγητος είναι ο προτεινόμενος
τρόπος φορολόγησης των μηχανικών που προβλέπεται στο νέο φορολογικό νομοσχέδιο.
Το οικονομικό επιτελείο της χώρας μας, χωρίς κανέναν ουσιαστικό διάλογο, προβαίνει στην εκ βάθρων αλλαγή της φορολόγησης των μηχανικών.
Παρά τις εισηγήσεις των τεχνικών φορέων, οι
οποίοι αποδεικνύουν με επιχειρήματα ότι το
ισχύον σύστημα είναι συμφέρον για το κράτος,
το Υπουργείο Οικονομικών επιμένει στις αρχικές
του θέσεις χωρίς να έχει προηγηθεί κανένας διάλογος. Δυστυχώς στην πρόταση δεν έχουν ληφθεί
υπ’ όψη ούτε στο ελάχιστο, οι ιδιαιτερότητες και η
φύση του επαγγέλματος του μηχανικού.
Με τη συγκεκριμένη πρόταση αλλαγής του τρόπου
φορολόγησης, το κράτος αναζητά έσοδα στραγγαλίζοντας έναν ακόμη κλάδο. Χωρίς κανένα σχεδιασμό και προοπτική για ανάπτυξη, είναι απολύτως βέβαιο ότι τελικά το συγκεκριμένο μέτρο δε
θα αποφέρει τα προσδοκώμενα έσοδα.
Ο Σ.Π.Μ.Ε. έχει ζητήσει από τους αρμόδιους, συνάντηση προκειμένου να εκφράσει μέσα σε έναν
διάλογο, τις θέσεις του και τα επιχειρήματά του,
αλλά δεν υπήρξε καμία απάντηση.
Ζητάμε να ανακληθεί άμεσα η πρόταση της κυβέρνησης και να παραμείνει το ισχύον φορολογικό σύστημα για τους μηχανικούς, διότι διασφαλίζει την απόλυτη διαφάνεια των εσόδων για το
κράτος, δεν επιτρέπει τον αθέμιτο ανταγωνισμό
και εγγυάται τη διασφάλιση της ποιότητας των
παρεχόμενων υπηρεσιών.
n ΣΠΜΕ: ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
Είναι γνωστό ότι ο προσεισμικός έλεγχος των
παλαιών κτιρίων και η σεισμική τους αναβάθμιση απασχολεί τον τεχνικό κόσμο σε παγκόσμια
κλίμακα. Στη χώρα μας η διαδικασία αυτή έχει
ήδη ξεκινήσει για τα δημόσια κτίρια. Επίσης
γνωρίζουμε, από στατιστικές μελέτες πού έχουν
γίνει και έχουν παρουσιαστεί κατά καιρούς και
αφορούν τη χώρα μας, ότι η πλειονότητα των κτιρίων που αποτελούν το δομικό μας πλούτο, είναι
μελετημένα και κατασκευασμένα με τους Κανονισμούς Οπλ. Σκυροδέματος του 1954 και Αντισεισμικό του 1959.
Με βάση τις σημερινές γνώσεις και εμπειρίες,
θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ο σύγχρονος χάρτης
σεισμικού κινδύνου της χώρας, ο οποίος προδιαγράφει σημαντικά ισχυρότερους σεισμούς από το
σεισμικό χάρτη του Κανονισμού του 1959.
Όλα τα ανωτέρω οδηγούν στο συμπέρασμα ότι
υπάρχει σημαντικό πρόβλημα στη χώρα μας ως
προς τη σεισμική ικανότητα των παλαιότερων
κτιρίων. Το πρόβλημα αυτό είναι πολύ εντονότερο σε κτίρια με PILOTIS, τα οποία λόγω απουσίας
τοιχοπληρώσεων στο ισόγειο, έχουν μειωμένη
δυσκαμψία και αντοχή (φαινόμενο «μαλακού»
ορόφου).
Είναι λοιπόν επιτακτική ανάγκη, το Υπουργείο
Υποδομών να θεσπίσει ένα πρόγραμμα ενημέρωσης και καθιέρωσης κινήτρων για τον προσεισμικό έλεγχο και την πιθανή ενίσχυση υφισταμένων
κατασκευών, με ιδιαίτερη έμφαση στα κτίρια με
PILOTIS.
Επιγραμματικά, οι προτάσεις μας για το συγκεκρι-

μένο θέμα είναι οι ακόλουθες:
1. να ορισθεί η αναγκαία πλειοψηφία σε πολυκατοικίες για τη λήψη απόφασης για προσεισμική
ενίσχυση.
2. Να απλουστευτεί κατά το δυνατόν η έκδοση
άδειας η οποία αφορά τον ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ.
3. Για οικοδομική άδεια ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ θα πρέπει να αγνοούνται
τυχόν πολεοδομικές παραβάσεις, ανεξάρτητα από
το μέγεθος τους. Φυσικά αυτό σε καμία περίπτωση δε θα πρέπει να σημαίνει νομιμοποίηση των
παραβάσεων. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να τονιστεί ότι υπάρχει μεγαλύτερος κίνδυνος στα κτίρια στα οποία έχουν γίνει στατικές παρεμβάσεις
χωρίς μελέτη ή επίβλεψη μηχανικού.
4. Οι οικοδομικές άδειες που εκδίδονται για τις
εργασίες ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ κάποιου κτιρίου να απαλλάσσονται των πρόσθετων τελών και κρατήσεων.
5. Οι αμοιβές των μηχανικών που υπογράφουν τις
σχετικές μελέτες να επιβαρύνονται με μικρότερο ή
να απαλλάσσονται εντελώς από τον αντίστοιχο ΦΠΑ.
6. Μείωση του φορολογητέου εισοδήματος των
ιδιοκτητών, κατά το σύνολο ή κατά σημαντικό ποσοστό της σχετικής δαπάνης.
Θεωρούμε ότι ένα τέτοιο μέτρο θα αποτελούσε ένα
βασικό βήμα για τη μείωση της σεισμικής επικινδυνότητας στη χώρα μας, με πολλαπλά οφέλη. Το
σκεπτικό και η λογική των ανωτέρω προτάσεων
είναι ότι η πρόληψη είναι πολύ προτιμότερη και
οικονομικότερη από τη θεραπεία. Θεωρούμε δε
ότι η πρόταση ότι είναι ελκυστική διότι δεν επιφέρει την παραμικρή επιβάρυνση στον κρατικό
προϋπολογισμό δεδομένου ότι σήμερα η σχετική
δραστηριότητα προσεισμικών ενισχύσεων είναι
ουσιαστικά ανύπαρκτη. Αντιθέτως, αναμένεται ότι
θα δημιουργήσει έσοδα, μέσω της αύξησης της
απασχόλησης και γενικότερα της οικονομικής
δραστηριότητας που θα προκαλέσει.
n ΕΜΔΥΔΑΣ ΚΜ: ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΜΙΣΘΟΥ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ
Προς την Γ. Γ. Περιφέρειας Κ/Μ ,κα Λιονή Μαρία
«Κυρία Γενική, Πληροφορηθήκαμε ότι ο συνάδελφος Κοσμάς Κώστογλου, Προϊστάμενος της ΤΥΔΚ
Ημαθίας τιμωρήθηκε με την ποινή περικοπής μισθού από το Διοικητικό Δ/ντη κ. Ευσταθιάδη για
το γεγονός ότι:
α) δεν “συμμορφώθηκε” με τη γραπτή εντολή του
και απάντησε εγγράφως ο ίδιος στον αιτούντα
Αντιδήμαρχο έργων του Δήμου Ανθεμίων κ. Μαραντίδη.
β) τη μη “έγκαιρη” απάντηση στο παραπάνω αίτημα.
Επί των ανωτέρω έχουμε να αντιπαραθέσουμε τα
παρακάτω:
1. Σύμφωνα με την ΟΙΚ.8063/13-11-2008 ΦΕΚ
2317 παρ. Γ1 «έγγραφα που αφορούν γενικά την
παροχή οδηγιών και πληροφοριών επί τεχνικών
έργων» είναι αποκλειστικά αρμοδιότητες της Τεχνικής Υπηρεσίας.
Με τις αιτήσεις του ο κ. Αντιδήμαρχος ζήτησε
ενημέρωση και στοιχεία επί τεχνικών θεμάτων.
Πολύ ορθά απάντησε ο Προϊστάμενος εντός της
νόμιμης προθεσμίας στη δεύτερη αίτηση του κ.
Αντιδημάρχου (10100/17-11-2009), αφού η διάταξη είναι σαφής και δεν υφίσταται περίπτωση
παρερμηνείας.
2. Όσο για την πρώτη αίτηση του κ. Αντιδημάρχου (9205/21-10-09) και χάριν συντομίας χρόνου
που ο ίδιος (Αντιδήμαρχος) συναίνεσε, παρέλαβε
άμεσα τα έγγραφα που ζήτησε και υπέγραψε για
την παραλαβή τους στο σώμα της αίτησής του.
Διαδικασία που συχνά τηρείται στις περιπτώσεις
αυτές.
Μας προξενεί λοιπόν τουλάχιστον αγανάκτηση το
γεγονός ότι διώκεται ο συνάδελφος με το σκεπτικό ότι “άργησε” να απαντήσει.
3. Κα Γενική με παρόμοια εισήγηση του κ. Ευσταθιάδη στις 22-6-2009 ο Γενικός Δ/ντής Π.Κ.Μ.
κ. Τσοτσόλης διέταξη ΕΔΕ εις βάρος του συν. Κ.
Κώστογλου. Τότε είχαμε αποστείλει στην Π.Κ.Μ.

το 222/13-7-2009 έγγραφό μας διαμαρτυρόμενοι
για τον όλο χειρισμό του θέματος και επαληθευτήκαμε αφού το πόρισμα της ΕΔΕ δικαίωσε το
συνάδελφο, άλλα ανέδειξε και τα πολλαπλά προβλήματα της εκεί Δ/νσής σας, τα οποία δυστυχώς
δεν εκτιμήθηκαν δεόντως από αυτούς που είχαν
την αρμοδιότητα.
Σήμερα ο ίδιος Διευθυντής προχωρά στο δεύτερο
βήμα. Είναι φανερό ότι υπάρχει στοχοποίηση και
πρέπει να διερευνηθεί από εσάς εκτός των άλλων
μήπως υπάρχουν και άλλα κίνητρα.
Σε κάθε περίπτωση η ΕΜΔΥΔΑΣ/ΚΜ με ομόφωνη απόφασή της συμπαρίσταται στο συνάδελφο
Κοσμά Κώστογλου. Παρακαλούμε να δώσετε την
πρέπουσα λύση στην υπόθεση αποκαθιστώντας
το συνάδελφο Προϊστάμενο ΤΥΔΚ.
Σύμφωνα με πληροφορίες μας, στο σκεπτικό της
“τιμωρίας” του συναδέλφου αναφέρεται ότι… ο
Προϊστάμενος της ΤΥΔΚ υπογράφει ΜΟΝΟ στην
περίπτωση κατά την οποία μια αναφορά ή ένα έγγραφο για το οποίο δεν απαιτείται ενέργεια τίθεται στο αρχείο…!!!
Διερωτώμεθα κ. Γενική, ο Δ/ντης που έχετε στο
Νομό Ημαθίας, “κατάλαβε” μόνο αυτό από το
σύνολο των αρμοδιοτήτων που εκχωρούνται στην
Τεχνική Υπηρεσία;
Έτσι μερικοί αντιλαμβάνονται την ανάπτυξη του
τόπου με “ευνουχισμένους” Μηχανικούς χωρίς
αρμοδιότητες;
Εμείς πολύ απλά επιμένουμε σ’ αυτό, και απαιτούμε να αποσυρθεί το εν’ λόγω έγγραφο που είναι προσωπική άποψη του συντάκτη και μας θίγει
ως μηχανικούς”.
n ΟΣΕΤΕΕ: ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ
ΔΕ/ΤΕΕ
Συνάντηση με το Προεδρείο της Δ.Ε. του ΤΕΕ
πραγματοποίησε αντιπροσωπεία του Δ.Σ. της
ΟΣΕΤΕΕ.
Από πλευράς ΤΕΕ συμμετείχαν:
• Ο Πρόεδρος της Δ.Ε. κ. Γιάννης Αλαβάνος
• Ο Β’ Αντιπρόεδρος κ. Χρήστος Σπίρτζης
• Ο Γ. Γραμματέας κ. Ηρακλής Δρούλιας
• και τα στελέχη του διοικητικού μηχανισμού κα.
Ποντικάκου και κα. Μελέτη
Από πλευράς Ο.Σ.Ε.Τ.Ε.Ε. συμμετείχαν:
• Ο Πρόεδρος κ. Ανδρέας Στοϊμενίδης
• Ο Αν. Γ. Γραμματέας κ. Γιώργος Κωστής
• Ο Οργανωτικός Γραμματέας κ. Στέργιος Σκουτέλας
• Ο Γραμματέας Δ. Σχέσεων κ. Νίκος Παραμάνας
• και το μέλος του Δ.Σ. κ. Πανόπουλος Δημήτρης.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης αποφασίστηκε
η καλύτερη συνεργασία μεταξύ ΤΕΕ - ΟΣΕΤΕΕ
στο σύνολο των θεμάτων του τεχνικού κόσμου
και ιδιαίτερα σε ζητήματα που βρίσκονται σε διαβούλευση, όπως είναι το φορολογικό, τα σχέδια
νόμου για τις ΑΠΕ, το σχέδιο νόμου για τους ενεργειακούς επιθεωρητές, για το νέο νόμο ανάθεσης μελετών και έργων. Οι εκπρόσωποι του ΤΕΕ
έθεσαν την ανάγκη κάλυψης και προστασίας του
μεγάλου αριθμού μηχανικών που ασχολούνται με
Δ.Π.Υ. στις τεχνικές εταιρίες.
Οι εκπρόσωποι της ΟΣΕΤΕΕ τόνισαν ότι η Ομοσπονδία μέσω του Συλλόγου Τεχνικών Υπαλλήλων
Ελλάδος καλύπτει τους εργαζόμενους που έχουν
αυτή τη σχέση εργασίας και βρίσκεται σε διαρκή
επαγρύπνηση για την προστασία των θεσμικών
και οικονομικών δικαιωμάτων τους γεγονός που
αποτελεί και προτεραιότητα της ΓΣΕΕ.
Παράλληλα ενημέρωσαν τη Διοίκηση του ΤΕΕ ότι
η ΟΣΕΤΕΕ αποτελεί τον επίσημο συνομιλητή της
πολιτείας από πλευράς εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα στον τεχνικό κλάδο, ενώ μαζί με το
Σύλλογο Τεχνικών Υπαλλήλων Ελλάδος συνυπογράφουν την Εθνική Κλαδική Συλλογική Σύμβαση
Εργασίας που κατοχυρώνει τις αμοιβές των Διπλωματούχων Μηχανικών στις μελετητικές και κατασκευαστικές εταιρίες, και την αντίστοιχη Σ.Σ.Ε. για
τους Διπλωματούχους Μηχανικούς της Βιομηχανίας, της Βιοτεχνίας και του Εμπορίου. n
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ΕΚΘΕΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΜΕ ΓΕΥΣΗ ΑΠΟ ΛΟΝΔΙΝΟ

ΦΥΤΙΚΗ
ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ
Η ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ

Μέχρι 9 Μαΐου

Διεθνής φωτογραφικός διαγωνισμός

Έκθεση φοιτητικών εργασιών, από το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Design Research Laboratory
(DRL) της αρχιτεκτονικής σχολής Architectural
Association (ΑΑ), θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη μέχρι τις 9 Μαΐου.
Την έκθεση, που εγκαινιάστηκε στις 23 Απριλίου,
διοργανώνουν το τμήμα Αρχιτεκτόνων Α.Π.Θ, σε
συνεργασία με την κοσμητεία της Πολυτεχνικής,
την Αντιδημαρχία Αρχιτεκτονικού του δήμου Θεσσαλονίκης, το Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης
Τέχνης και την ΑΑ.
Στο πλαίσιο της έκθεσης, ο πρόεδρος της αρχιτεκτονικής σχολής Architectural Association του
Λονδίνου και συνιδρυτής του προγράμματος DRL,
Brett Steele, θα δώσει μια διάλεξη εντός του Μαΐου, στο αμφιθέατρο του Μακεδονικού Μουσείου
Σύγχρονης Τέχνης.
Το θέμα της διάλεξης αφορά τις πρωτοποριακές
διδακτικές μεθόδους και πρακτικές της διεθνούς
φήμης Αρχιτεκτονικής σχολής Architectural
Association αλλά και ευρύτερα τούς στόχους και
τις προκλήσεις της αρχιτεκτονικής εκπαίδευσης
στην σύγχρονη εποχή.
Το πρόγραμμα Design Research Laboratory
(DRL) της αρχιτεκτονικής σχολής Architectural
Association (ΑΑ) του Λονδίνου είναι ένα 16-μηνο
μεταπτυχιακό πρόγραμμα αρχιτεκτονικού και
αστικού σχεδιασμού. Από την ίδρυση του το 1999
έως σήμερα, το στούντιο του DRL έχει ως στόχο

τη συστηματική διερεύνηση του σχεδιασμού τόσο
σε επίπεδο ριζοσπαστικών αρχιτεκτονικών ιδεών
όσο και σε επίπεδο σχεδιαστικών πρακτικών, μεθόδων και συστημάτων. Οι καινοτόμες διδακτικές
στρατηγικές του προγράμματος περιλαμβάνουν
την χρήση νέων ψηφιακών εργαλείων σχεδιασμού
και συνδυαστικών διαδικασιών παραγωγής πρωτοτύπων μοντέλων.
Στο πλαίσιο του προγράμματος του DRL, η διδασκαλία του σχεδιασμού τίθεται πάντα ως ένα νέο
πεδίο πολυετούς αρχιτεκτονικής έρευνας και
πειραματισμού, που επαναπροσδιορίζεται ανά
τακτά χρονικά διαστήματα. Η τρέχουσα ερευνητική ατζέντα του στούντιο έχει τίτλο “ProtoDesign” και διερευνά την παραγωγή πρωτοτύπων αρχιτεκτονικών και αστικών μοντέλων
(prototypes) με τη χρήση εξελιγμένων συστημάτων παραμετρικού σχεδιασμού (parametric
associative design systems) και τεχνικών προγραμματισμού (scripting). Το στούντιο του DRL
οργανώνεται ως πέντε παράλληλες ερευνητικές
ομάδες που εστιάζουν σε επιμέρους ζητήματα της κεντρικής ατζέντα και συντονίζονται από
τους διδάσκοντες-αρχιτέκτονες Yusuke Obuchi,
Theodore Spyropoulos, Patrik Schumacher,
Alisa Andrasek και Marta Malè-Alemany η κάθε
μια. Τον συντονισμό και επιμέλεια έχουν οι Τίτη
Παπαδοπούλου, Σπύρος Παπαδημητρίου και
Αναστασία Τζάκα. n

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ
Δ.Ι.Ε.Κ ΣΙΝΔΟΥ
Το Δ.Ι.Ε.Κ Σίνδου ενημερώνει όλες τις κατασκευαστικές εταιρίες, τις εταιρίες μελετών και
κατασκευών, τα τεχνικά γραφεία και τις εταιρίες διακόσμησης οι οποίες δραστηριοποιούνται
στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης ότι
από τον Ιούλιο του 2010 θα έχουν τη δυνατότητα να φιλοξενήσουν απόφοιτους της ειδικότητας «Σχεδιαστής Μέσω Συστημάτων Η/Υ» στα
πλαίσια της εξάμηνης πρακτικής τους άσκησης. Βασικό καθήκον των αποφοίτων της ειδικότητας είναι η χρήση σχεδιαστικών προγραμμάτων για τη σχεδίαση οποιουδήποτε κτιριακού, τεχνικού ή ηλεκτρομηχανολογικού έργου.
Σύμφωνα δε με την ισχύουσα νομοθεσία που
διέπει την πρακτική άσκηση, ο εργοδότης δεν
επιβαρύνεται οικονομικά ενώ το Ι.Ε.Κ το οποίο
εποπτεύει τον ασκούμενο τον ασφαλίζει στο
Ι.Κ.Α για ατύχημα στο χώρο εργασίας καθ΄όλη
τη διάρκεια της πρακτικής του άσκησης.
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στα τηλέφωνα: Γραφείο Επαγγελματικής
Ανάπτυξης & Σταδιοδρομίας Ι.Ε.Κ Σίνδου
2310795153 (& φαξ) ή 2310798323 n

Τη φυτική βιοποικιλότητα ως τέχνη της φύσης θα
έχει ως θέμα ο 3ος διεθνής φωτογραφικός διαγωνισμός, που διοργανώνουν ο Βοτανικός Κήπος
του Δήμου Σταυρούπολης και το Φωτογραφικό
Κέντρο Θεσσαλονίκης (ΦΚΘ), θέλοντας να συμβάλλουν, να ενημερώσουν και να αναδείξουν τα
προβλήματα περιβάλλοντος.
Στο πλαίσιο αυτό και με έμφαση στην ελληνική
φυτική βιοποικιλότητα, οι διαγωνιζόμενοι επαγγελματίες ή ερασιτέχνες φωτογράφοι καλούνται
να αποτυπώσουν με την προσωπική τους ματιά και
να αποδώσουν με κάθε δυνατό τρόπο το θέμα.
Ο διαγωνισμός είναι ανοικτός σε όλες τις φωτογραφικές απόψεις, που μπορεί να ξεκινούν από την
παραδοσιακή (κλασική) φωτογραφία και να φτάνουν
μέχρι τη σύγχρονη, την εικαστική, την κατασκευασμένη ή την ψηφιακή. Περιορισμοί τεχνικών, χρωματολογικών ή άλλων παρεμβάσεων στις φωτογραφίες δεν τίθεται από την οργανωτική επιτροπή.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετέχουν στο
διαγωνισμό με portfolio, μεμονωμένες φωτογραφίες ή σειρά φωτογραφιών. Τα έργα αποστέλλονται ή παραδίδονται μόνο στη διεύθυνση: ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ, Περικλέους 9
Α, Σταυρούπολη ΤΚ 56431, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, με τη
ένδειξη « ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ»
Τελευταία ημέρα αποστολής των φωτογραφιών η
15/7/2010 (σφραγίδα ταχυδρομείου).
Κάθε φωτογραφία θα σταλεί τυπωμένη σε χαρτί
διαστάσεων τουλάχιστον 20x25 cm, έτοιμη για παρουσίαση, και για τις ανάγκες του καταλόγου, σε ψηφιακή μορφή με διαστάσεις 22 cm η μεγάλη πλευρά
και σε ανάλυση 300 dpi. Στο πίσω μέρος κάθε φωτογραφίας (ακόμη κι αν αυτή αποτελεί μέρος σειράς)
θα αναγράφεται τίτλος (εάν υπάρχει), τόπος λήψης
της φωτογραφίας, ονοματεπώνυμο του φωτογράφου, πλήρης διεύθυνση, τηλέφωνο και ηλεκτρονική
διεύθυνση (εάν υφίσταται). Γλώσσες εκτός της Ελληνικής, η Αγγλική και Γερμανική.
Τα υλικά που θα σταλούν δε θα επιστραφούν. Τα
έργα που θα επιλεγούν από την κριτική επιτροπή
θ’ αποτελέσουν τον κορμό μεγάλης φωτογραφικής έκθεσης, η οποία αφού παρουσιαστεί στον
Εκθεσιακό χώρο του Δήμου Σταυρούπολης, θα
περιοδεύσει στη συνέχεια σε Ελλάδα και εξωτερικό. Η πιθανή ημερομηνία της έκθεσης θα είναι
η 15η Σεπτεμβρίου του 2010. Κατά τα λοιπά:
-Τουλάχιστον 60 από τις βραβευμένες φωτογραφίες της έκθεσης θα περιληφθούν σε έναν πολυτελή
κατάλογο/ λεύκωμα, ο οποίος θα αποσταλεί δωρεάν σε όλους τους βραβευμένους φωτογράφους.
-15 από τις φωτογραφίες θα συμπεριληφθούν σε
ημερολόγιο που θα εκδοθεί για το έτος 2011.
-Συμβολικά βραβεία θα απονεμηθούν σε τρεις
φωτογράφους. Τα βραβεία θα απονεμηθούν σε
ειδική τελετή κατά τη διάρκεια των εγκαινίων της
πρώτης έκθεσης φωτογραφίας.
-Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού, όπως και οι
ημερομηνίες εκθέσεων και βραβεύσεων θα ανακοινωθούν στον τύπο, στο internet (στο δικτυακό
τόπο του διοργανωτή www.stavroupoli.gr και
www.fkth.gr ) και σε όλους όσους έλαβαν μέρος.
Για πρόσθετες πληροφορίες, πχ, για θέματα πνευματικών δικαιωμάτων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα εξής τηλέφωνα: Αθηνά
Χατζηαθανασιάδου τηλ. 2313302961, Φάνια Περσάκη τηλ. 2313302962 και Βοτανικός κήπος τηλ.
2310600717. n
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ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΝΕΠΡΟΤ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ,
ΠΡΟΤΥΠΑ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ
4ο Πανελλήνιο Συνέδριο, 19-20 /11

Η «Ένωση Ελλήνων Επιστημόνων για την Προτυποποίηση και την Τυποποίηση» (ΕΝΕΠΡΟΤ), σε
συνεργασία με το Γραφείο Προτυποποίησης του
Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, διοργανώνει Σεμινάριο Επαγγελματικής Κατάρτισης
με θέμα «Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ
ΜμΕ». Το σεμινάριο χωρίζεται σε τρεις κύκλους
και απευθύνεται σε επαγγελματικούς συλλόγους,
επιστημονικό προσωπικό, στελέχη επιχειρήσεων και γενικότερα στους Έλληνες επαγγελματίες
που δραστηριοποιούνται σε συγκεκριμένο χώρο
και θέλουν να οργανώσουν τις επιχειρήσεις τους
εφαρμόζοντας εθνικές και διεθνείς προδιαγραφές και τυποποιημένα συστήματα. Η διάρκεια του
σεμιναρίου είναι 48 ώρες και η διεξαγωγή του θα
γίνει στις εγκαταστάσεις του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Υπεύθυνος υλοποίησης προγραμμάτων έρευνας
και εκπαίδευσης εκ μέρους του Γραφείου Προτυποποίησης είναι ο Αν. Καθηγητής Πολάτογλου
Χαρίτων (Αναπληρωτής Πρόεδρος του Γραφείου
Προτυποποίησης) και από πλευράς ΕΝΕΠΡΟΤ
ο Ηλεκτρολόγος Μηχανικός κ. Μπαστιάνος Θεόδωρος. Οι εισηγητές του προγράμματος είναι
μέλη του Σώματος Θεματικών Ενοτήτων και του
Δεύτερου Περιμετρικού Σώματος του Γραφείου
Προτυποποίησης ΑΠΘ, καθώς και πιστοποιημένα
μέλη της ΕΝΕΠΡΟΤ.
Οι θεματικές ενότητες που θα συζητηθούν είναι:
1) Ανάλυση διεθνούς συστήματος ποιότητας ISO
9001:2008, 2) Διασφάλιση και έλεγχος ποιότητας
διεργασιών και προϊόντος, 3) Μεθοδολογία συνδυασμού αξιοπιστίας παραγωγής και ποιότητας,
4) Ανάπτυξη συνάρτησης ποιότητας, 5) Τυποποιημένες μέθοδοι στατιστικού ελέγχου ποιότητας,
6) Διακριβώσεις, μετρήσεις μηχανικών ηλεκτρικών θερμικών μεγεθών, 7) Άξονες εφαρμογής
διεργασιών και διαδικασιών (γενικοί άξονες,
καθορισμός στόχων, οργάνωση επιχείρησης,
περιγραφή και οριοθέτηση καθηκόντων, έλεγχος εργαζομένων, είσοδος στοιχείων, έλεγχος
προδιαγραφών, αρχεία, βιβλίο αποθήκης, σχέδιο
διάταξης χώρου εργασίας, σχέδιο χωροθέτησης
αποθήκης, αποθήκευση αποκομιδής στερεών
αποβλήτων, παραγωγή έργου, έλεγχος ενεργειών, ασφάλεια και υγιεινή, εξυπηρέτηση πελατών,
συντήρηση, σύστημα ανάδρασης, οργάνωση και
παρακολούθηση ελέγχων κα).
Το προτεινόμενο έργο έχει στόχο τόσο την εξοικείωση των συμμετεχόντων με θέματα που αφορούν
τυποποιημένα συστήματα οργάνωσης και διαχείρισης της επιχείρησής τους, όσο και την εμπέδωση της σημασίας των τυποποιημένων συστημάτων
ποιότητας, σε παραγωγικό επίπεδο (παραγωγή
προϊόντων ή παροχή υπηρεσιών), αλλά και σε διοικητικό επίπεδο, δηλαδή αυτή καθαυτή τη λειτουργία της επιχείρησης. Το υψηλό επίπεδο των
σεμιναρίων εγγυάται και η μακροχρόνια συνεργασία της ΕΝΕΠΡΟΤ με ορισμένα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, όπως το Helmut Schmidt Univestitaet
Αμβούργου, το Technical University Σόφιας, το
Erasmus University, στο Ρότερνταμ Ολλανδίας,
αλλά και με όλους ουσιαστικά τους επιστήμονες
που ασχολούνται με την τυποποίηση, μέσω της

Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Τυποποίησης (European
Academy of Standardization-EURAS).
Μετά την επιτυχή παρακολούθηση του προγράμματος θα παρέχεται στους συμμετέχοντες πιστοποιητικό παρακολούθησης – εξειδίκευσης το
οποίο θα φέρει τη σφραγίδα του Γραφείου Προτυποποίησης του ΑΠΘ και τις υπογραφές του Πρόεδρου της και των υπευθύνων του προγράμματος.
Το σεμινάριο επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ μέσω του
προγράμματος ΛΑΕΚ κατά 0,45%. Πληροφορίες
για την επιχορήγηση του προγράμματος μπορείτε
να βρείτε στο site http://laek.oaed.gr.
Αιτήσεις συμμετοχής θα βρείτε στο site http://
www.eneprot.gr ενώ μπορείτε να απευθύνεστε
και στο τηλέφωνο 6936536234. Επίσης μπορείτε
να στείλετε fax στο (2310) 286680 ή e-mail στο
protypation@auth.gr.
n

“ΠΧ5:
ΦΤΟΥ ΞΕΛΕΥΤΕΡΙΑ!”
Thessaloniki Urban Festival 2010
Το φεστιβάλ δημόσιου χώρου “Thessaloniki
Urban Festival 2010”, μια πολύχρωμη συνδιοργάνωση συλλογικοτήτων της πόλης, καλεί τους
δημιουργικούς ανθρώπους της Θεσσαλονίκης να
συμμετάσχουν σε μιαν ανοιξιάτικη (τέλος Μαΐου)
γιορτή για τη ζωή στην πόλη, σε ένα παιχνίδι έκφρασης και παρέμβασης στον δημόσιο χώρο.
“ΠΧ5: Φτού ξελευτερία!”:
Παρτέρια, Παρκάκια, Πεζοδρόμια, Πεζόδρομοι,
Πλατείες γίνονται το επίκεντρο της δημιουργικής διάθεσης, της ανατρεπτικής μεταμόρφωσης,
της εναλλακτικής αξιοποίησης, της αναπάντεχης
ανάδειξης, του παιχνιδιού, του ακτιβισμού.
Μουσική, θέατρο, παιχνίδι, δράσεις, εικαστικά,
εγκαταστάσεις, περφόρμανς, αρχιτεκτονική, ντιζάιν και όποια άλλη μορφή δημιουργίας καλούνται να μεταμορφώσουν τους μικρούς και μεσαίους δημόσιους χώρους της πόλης.
Αν είσαι αρχιτέκτοντας, μηχανικός, ντιζάινερ, γραφίστας, καλοτεχνίτης, χειρώνακτας δημιουργός,
άνθρωπος του θεάτρου, της μουσικής, της τέχνης,
εθελοντής, ενεργός πολίτης με γνώμη για τη μεταμόρφωση & αξιοποίηση του λιγοστού ελεύθερου
δημόσιου χώρου στείλε ιδέες για τη συμμετοχή
σου στο πρώτο Thessaloniki Urban Festival.
Στόχος, η αυτοχρηματοδότηση των εκδηλώσεων/
παρεμβάσεων.
Ενημέρωση:http://www.facebook.com/
pages/THESSALONIKI-URBAN-FESTIVAL
/104328972933804
Επικοινωνία: thess.urban.fest@gmail.com
Τηλέφωνα: 6977714563 (Ελένη Χοντολίδου),
6974305047 (Νίκος Φωτίου)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής συμμετοχών, Παρασκευή 7 Μαου 2010 n

Η σημερινή κρίση ανέδειξε την Τυποποίηση, τα
Πρότυπα και την Ποιότητα ως θέμα εθνικής σημασίας για τη χώρα μας. Πράγματι, η προτυποποίηση διαδραματίζει έναν εξέχοντα ρόλο σε όλους
τους επιστημονικούς, τεχνολογικούς και οργανωτικούς τομείς, σκιαγραφώντας ουσιαστικά τις παραμέτρους ανάπτυξής τους. Η συνεργασία μεταξύ
επιστημόνων, φορέων και παραγωγικών δυνάμεων των διαφόρων κλάδων, που εφαρμόζουν την
τυποποίηση, είναι πλέον επιτακτική ανάγκη.
Η «Ένωση Ελλήνων Επιστημόνων για την Προτυποποίηση και την Τυποποίηση» (ΕΝΕΠΡΟΤ) συνεχίζοντας την προσπάθεια μελέτης, προβολής
και προώθησης του αντικείμενου της προτυποποίησης στη χώρα μας, διοργανώνει στις 19-20
Νοεμβρίου 2010 στη Θεσσαλονίκη το «4ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Τυποποίηση, τα Πρότυπα
και την Ποιότητα».
Τα προηγούμενα τρία Πανελλήνια Συνέδρια κάλυψαν το καθένα τρεις θεματικές ενότητες. Έτσι,
ολοκληρώθηκε ένας κύκλος διοργανώσεων για
την τυποποίηση και τα πρότυπα, ο οποίος κάλυψε όλες τις θεματικές ενότητες στις οποίες έχουν
ταξινομηθεί οι ανθρώπινες δραστηριότητες. Στο
4ο Πανελλήνιο Συνέδριο αποφασίστηκε να συμπεριληφθούν και οι εννέα θεματικές ενότητες, αλλά
δεδομένου ότι υπήρχαν δύο τάσεις απόψεων για
τη θεματολογία: α) επικέντρωση σε λιγότερες των
τριών θεματικές ενότητες με περισσότερο εξειδικευμένα θέματα β) αναφορά σε όλες τα θεματικές
ενότητες, προγραμματίστηκε στο πλαίσιο του Συνεδρίου μια Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης με
αντικείμενο τη θεματολογία των Συνεδρίων αυτών
τα οποία έχουν πλέον καταστεί θεσμός.
Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δυνατότητες επιλογής
οποιασδήποτε από τις θεματικές ενότητες που
αναφέρονται πιο κάτω.
• Κοινωνικά Πρότυπα-Υγεία
• Πρότυπα και Ποιότητα στην Εκπαίδευση
• Περιβάλλον-Τυποποίηση και Πρότυπα για Ποιοτικές κατασκευές
• Τυποποίηση και Πρότυπα για Ποιότητα στην
Παραγωγή
• Τυποποίηση και Πρότυπα για Ποιότητα στη Διακίνηση-Κατανάλωση-Χρήση
• Δοκιμές-Έλεγχοι-Πιστοποίηση
• Πρότυπα στην Οικονομία-Τυποποίηση στο Χρηματοπιστωτικό Σύστημα
• Πρότυπα Τροφίμων-Διατροφής
• Πρότυπα και Ποιότητα στις Υπηρεσίες
Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο Συνέδριο με εργασία τους, καλούνται να υποβάλλουν
περίληψη μιας σελίδας το αργότερο μέχρι 21-052010. Οι τελικές εργασίες θα συμπεριληφθούν
στα Πρακτικά του Συνεδρίου.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία του Συνεδρίου:
ΕΝΕΠΡΟΤ, Επιμενίδου 19, 54633 Θεσσαλονίκη
Τηλ: (2310) 286.680 - 286.182 Fax: (2310)
286.680, protypation@auth.gr, www.eneprot.gr
Υπεύθυνη Γραμματείας: Χριστοδουλοπούλου
Αικατερίνη n
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
Γωγώ Κωτίδου
Πρόεδρος Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας

Μπορούμε να αποφύγουμε τα λάθη του παρελθόντος στον ΟΕΚ
n Αλεξάνδρα Γούτα
Μάιος 1998. Η επιβλητική αποθήκη Β’ του ΟΛΘ,
κατάμεστη. Δεύτερη Biennale Νέων Αρχιτεκτόνων.
Στο βήμα, μια νέα μελαχρινή γυναίκα υπενθυμίζει
ότι, κατά τον Αριστοτέλη, η πόλη είναι πάντα «κτισμένη πολιτική», ένα σχολείο αξιών, παραγωγός
νέων οραμάτων. Δώδεκα χρόνια αργότερα, η νέα
γυναίκα –τότε πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ- ανέλαβε
το τιμόνι ενός Οργανισμού, που έχει άμεση σχέση
τόσο με το δομημένο περιβάλλον, όσο και με την
κοινωνία.
Ο λόγος για τη «δική μας» Γωγώ Κωτίδου, πρόεδρο
πλέον του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ),
ενός φορέα με πολλές απαιτήσεις και αρκετά προβλήματα, όπως η σταδιακή εξάντληση του αποθεματικού του και η δραματική συρρίκνωση του
κατασκευαστικού του έργου, στο 4,95% του προϋπολογισμού πέρυσι, από 50% μέχρι το 2003!
Η Γωγώ, που εκφράζει την πεποίθηση ότι ο Οργανισμός μπορεί να αποφύγει τα λάθη του παρελθόντος, θέτει ως «νούμερο ένα» προτεραιότητα τον
εξορθολογισμό των δανειοδοτικών προγραμμάτων
του ΟΕΚ.
Όπως υπογραμμίζει, αυτό αποτελεί στόχο βιωσιμότητας για τον Οργανισμό, ο οποίος «δεν αντέχει
οικονομικά να σηκώσει το βάρος προγραμμάτων
που του επιβλήθηκαν, χωρίς να προηγηθεί καμιά
μελέτη οικονομικών επιπτώσεων».
Συνακόλουθος στόχος, η αύξηση του κατασκευαστικού προγράμματος, στο πλαίσιο του οποίου η
παράδοση του «Μεσογειακού Χωριού» μέχρι το
2012 αποτελεί «στοίχημα» για τον ΟΕΚ –ένα στοίχημα που ο Οργανισμός φιλοδοξεί να πετύχει.
Η Γωγώ μιλάει ακόμη για τη συνεργασία με το ΤΕΕ/
ΤΚΜ, το «ξεμπλοκάρισμα» έργων, που για διάφορους λόγους καρκινοβατούν, την προώθηση νέων
οικισμών, τις καταγγελίες για αύξηση του συμβατικού αντικειμένου έργων ΟΕΚ, προς όφελος των
εργοληπτών και την «πολύ μικρή» κρατική ενίσχυση, η οποία μάλιστα δεν αποδίδεται.
Επίσης, για το τι σημαίνει να είσαι μηχανικός, πρόεδρος Οργανισμού και μητέρα ενός μικρού κοριτσιού και για την καχυποψία απέναντι σε γυναίκες
σε υψηλά πόστα, που «καλά κρατεί», παρά την
πρόοδο των τελευταίων χρόνων…
n Σύμφωνα με δημοσιευμένα στοιχεία, μέχρι το
2003 το κατασκευαστικό έργο του ΟΕΚ (ανέγερση
οικισμών) απορροφούσε πάνω από το 50% του
προϋπολογισμού του, ποσοστό που το 2008 συρρικνώθηκε σε μόλις 6%. Υπάρχει πρόθεση από

πλευράς της σημερινής διοίκησης για αύξηση αυτού του ποσοστού;
Σύμφωνα με τον κανονισμό του ΟΕΚ θα έπρεπε το
50% του προϋπολογισμού του να αφορά κατασκευαστικό έργο και το άλλο 50% να καλύπτει το δανειοδοτικό του πρόγραμμα. Μια σειρά αλλαγών στους
όρους και προϋποθέσεις δανείων και επιδοτήσεων,
χωρίς να ερευνηθούν προηγουμένως οι επιπτώσεις
τους στον Οργανισμό, οδήγησαν στη στρέβλωση
που αναφέρατε και στη δραματική συρρίκνωση του
κατασκευαστικού έργου που για το 2009 ήταν μόλις
4,95%.
Είναι προφανές ότι αποτελεί πρωταρχικό στόχο η
ανατροπή αυτής της σχέσης και η ενίσχυση του κατασκευαστικού σκέλους, μέσω αφ’ ενός του εξορθολογισμού των δανειοδοτικών προγραμμάτων και
επιδοτήσεων και, αφ’ ετέρου, με την ιεράρχηση των
στεγαστικών αναγκών και τη σχολαστική έρευνα της
καταλληλότητας των οικοπέδων, ώστε να προωθείται η κατασκευή των αναγκαίων οικισμών βάσει
ενός υγιούς συστήματος.
n Κάνατε λόγο για ενίσχυση του κατασκευαστικού
σκέλους. Ποιες είναι οι προτεραιότητές σας στον
κατασκευαστικό τομέα;
Η δύσκολη οικονομική πραγματικότητα του Οργανισμού μάς υποχρεώνει να βάζουμε προτεραιότητες
και να ρυθμίζουμε έτσι τους ρυθμούς παραγωγής,
ώστε να είμαστε συνεπείς στις υποχρεώσεις μας
και προς τους δικαιούχους και προς τους κατασκευαστές.
Πρώτη προτεραιότητα είναι βέβαια η ολοκλήρωση των οικισμών των οποίων οι εργασίες βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη. Ο δεύτερος αγώνας είναι το
«ξεμπλοκάρισμα» των έργων που για διάφορους
λόγους καρκινοβατούν. Τέλος, με άξονες την καταλληλότητα των οικοπέδων και τις διαπιστωμένες
στεγαστικές ανάγκες, θα προωθηθεί η κατασκευή
νέων οικισμών.
n Κατά διαστήματα υπήρξαν καταγγελίες ότι παρατηρείται προσπάθεια διαφοροποίησης του συμβατικού αντικειμένου των έργων του ΟΕΚ προς
όφελος των εργοληπτών, με αύξηση της αρχικής
δαπάνης ακόμη και κατά 50%. Ισχύει αυτό; Αν ναι,
πώς σκοπεύετε να το αντιμετωπίσετε;
Ο ΟΕΚ, επειδή ακολουθεί τη νομοθεσία δημοσίων
έργων, επόμενο ήταν, στην παραγωγή του τεχνικού
του έργου, να παρουσιάσει όλα τα φαινόμενα και τις
παθογένειες που παρατηρήθηκαν σε κάθε φορέα
παραγωγής δημοσίου έργου. Μεταξύ αυτών των
φαινομένων, ήταν και η αύξηση του συμβατικού
αντικειμένου. Όμως μπορούμε να αποφύγουμε τα
λάθη του παρελθόντος , που σε κάθε περίπτωση
βαίνουν μειούμενα, με αυστηροποίηση της νομο-

θεσίας, απαρέγκλιτη τήρησή της και συνεχή μέριμνα για βελτιστοποίηση των μελετών και τευχών
δημοπράτησης, και ενίσχυση της επίβλεψης, η μη
επανάληψη των λαθών του παρελθόντος, μπορούν
να ελαχιστοποιήσουν αυτό.
n «Ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας να σταματήσει να στέλνει πελάτες στις τράπεζες»: ήταν σύνθημα σε πανό. Πώς το σχολιάζετε;
Το σύνθημα αφορά το πρόγραμμα επιδότησης επιτοκίου, καθώς ο δικαιούχος του Οργανισμού που
παίρνει στεγαστικό δάνειο από τράπεζα, τυγχάνει
ευνοϊκής επιδότησης του επιτοκίου, από τον ΟΕΚ.
Με τον τρόπο αυτό έγινε δυνατό να βοηθηθεί μεγάλο
πλήθος δικαιούχων από κεφάλαια Τραπεζών.
Νομίζω ότι η χρυσή τομή μεταξύ προγραμμάτων με
κεφάλαια ΟΕΚ (δανειοδοτικά και κατασκευαστικά)
και προγραμμάτων επιδότησης επιτοκίου μέσω
Τραπεζών, μπορεί να εξυπηρετήσει με τον καλύτερο τρόπο το σκοπό του ΟΕΚ, δηλαδή τη στεγαστική
συνδρομή των δικαιούχων του.
n Στο παρελθόν υπήρξαν καταγγελίες για “κόψιμο” 200.000 δικαιούχων των παροχών του ΟΕΚ,
αλλά και για προβλήματα με τις ρυθμίσεις που
αφορούσαν τις τρίτεκνες οικογένειες. Να περιμένουμε θετικές αλλαγές σε αυτά τα πεδία; Εν μέσω
οικονομικής κρίσης, υπάρχουν κάποια σχέδια για
στήριξη των οικονομικά ασθενέστερων, ώστε να
αποκτήσουν κατοικία;
Θα μπορούσα να πω ότι σήμερα υπάρχει ακριβώς
το αντίθετο πρόβλημα. Η διεύρυνση της βάσης των
δικαιούχων, με τη μείωση, από τη μια πλευρά, των
ασφαλιστικών προϋποθέσεων, χωρίς μάλιστα εισοδηματικά κριτήρια και, με την αύξηση από την
άλλη, των χορηγούμενων ποσών, με ένταξη νέων
ομάδων σε προνομιακά προγράμματα, έχουν οδηγήσει σε οικονομική ασφυξία τον ΟΕΚ. Τα τελευταία
τρία χρόνια τα έξοδα υπερτερούν των εσόδων και ο
Οργανισμός έχει καταναλώσει πλέον το μεγαλύτερο
μέρος του αποθεματικού του. Αυτό επομένως που
απαιτείται είναι ο εξορθολογισμός των προγραμμάτων, ώστε να είναι κοινωνικά δίκαια, να καλύπτουν
την ανάγκη στέγασης αυτών που πραγματικά τη χρειάζονται και να επιτρέπουν στον ΟΕΚ να προωθήσει
και το κατασκευαστικό του έργο, που όπως είπαμε,
εξαιτίας ακριβώς όσων αναφέρθηκαν προηγουμένως, έχει μείνει σε επικίνδυνα χαμηλά ποσοστά.
n Πιστεύετε ότι ο ΟΕΚ χρειάζεται κρατική ενίσχυση;
Σήμερα ο ΟΕΚ λειτουργεί έχοντας ως έσοδα τις
εισφορές εργαζομένων και εργοδοτών. Το κράτος
υποχρεούται να ενισχύσει τον ΟΕΚ με το ποσό των
293.470,00 ευρώ ετησίως, πόσο πολύ μικρό σε σχέση με τις ανάγκες του Οργανισμού, το οποίο μάλιστα
και δεν αποδίδεται.
Προφανώς σε μια λογική αναμόρφωσης του κοινωνικού κράτους, δηλαδή των παροχών, των φορέων
άσκησης αυτής της πολιτικής και των πηγών χρηματοδότησής του, η κρατική συμμετοχή θα ενίσχυε τις
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πολιτικές που θα κρίνονταν απαραίτητες, σε όφελος
των πραγματικά ευπαθών ομάδων του πληθυσμού.
n Πώς αντιμετωπίζει ο ΟΕΚ την πρόκληση της
κατασκευής του Μεσογειακού Χωριού, ενόψει των
Μεσογειακών Αγώνων και τι προβλέπεται να γίνει
με τον οικισμό μετά την ολοκλήρωση της διοργάνωσης;
Στο πλαίσιο της διοργάνωσης των Μεσογειακών
Αγώνων, ο ΟΕΚ θα κατασκευάσει το Μεσογειακό
Χωριό, στο Βόλο και στη Λάρισα. Πρόκειται για έναν
οικισμό 600 διαμερισμάτων στη Ν. Ιωνία του Βόλου, στη θέση «Ελαιουργική» και για έναν οικισμό
300 διαμερισμάτων στη Λάρισα. Στους οικισμούς
αυτούς πρόκειται να φιλοξενηθούν 4.200 και 1.300
αθλητές αντίστοιχα, μετά δε το τέλος των Αγώνων
θα δοθούν στους δικαιούχους του ΟΕΚ.
Η κατασκευή τους αποτελεί «στοίχημα» για τον
ΟΕΚ, γιατί αφ’ ενός πρόκειται για έργα πέραν της
συνήθους κλίμακας δραστηριοτήτων του, αφ’ ετέρου, οφείλουν να υλοποιηθούν σε συγκεκριμένο
χρόνο και όπως γνωρίζετε, στην Ελλάδα, αν εξαιρέσουμε τα έργα ολυμπιακής χρήσης, μάλλον δεν
έχουμε καλές σχέσεις με το «χρόνο».
n Μια και αναφέρατε το χρόνο. Η αλήθεια είναι ότι
το έτος πραγματοποίησης των Αγώνων δεν απέχει
πολύ χρονικά…
Η αλήθεια είναι ότι μάλλον θα έπρεπε να είμαστε
σε πιο προχωρημένο στάδιο, παρ’ όλα αυτά πιστεύω
ότι με ένταση των προσπαθειών μας, τόσο στην
προώθηση των διαδικασιών λήψης των απαιτούμενων εγκρίσεων και αδειοδοτήσεων, όσο και στην
εκπόνηση των μελετών, μπορούμε να υλοποιήσουμε το έργο έως τέλος του 2012, ώστε στη συνέχεια
να παραδοθεί στην Οργανωτική Επιτροπή Μεσογειακών Αγώνων για την κατασκευή των απαραίτητων
λοιπών εγκαταστάσεων.
n Αναλαμβάνετε ένα σίγουρα κρίσιμο πόστο σε μια
σίγουρα κρίσιμη οικονομικά εποχή. Ποιες είναι οι
προτεραιότητές σας για τη θητεία σας;
Θα έλεγα ότι γενικά, στις δύσκολες οικονομικές
συνθήκες που ζούμε, ένας Οργανισμός που απευθύνεται σε κοινωνικά ευπαθείς ομάδες, οφείλει να
εξασφαλίζει τη βιωσιμότητά του κατ’ αρχήν και την
καλύτερη αξιοποίηση προς όφελος των δικαιούχων
του, του προσωπικού και των πόρων του.
Στην κατεύθυνση αυτή, το πρώτο θέμα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε και μάλιστα άμεσα, είναι
ο εξορθολογισμός των δανειοδοτικών προγραμμάτων. Αποτελεί στόχο βιωσιμότητας του ΟΕΚ, ο
Οργανισμός δεν αντέχει οικονομικά να σηκώσει
το βάρος προγραμμάτων που του επιβλήθηκαν και
μάλιστα χωρίς καμιά προηγούμενη μελέτη των οικονομικών επιπτώσεων.
Συνεπακόλουθος στόχος είναι η αύξηση του κατασκευαστικού του προγράμματος, με την ιδιαίτερη
βέβαια πρόκληση κατασκευής του Μεσογειακού
Χωριού.
Η καλυτέρευση των όρων παραγωγής του τεχνικού

Ομάδας 13 συγγραφέων
έργου, η αναδιοργάνωση της δομής και λειτουργίας
του ΟΕΚ και η εξασφάλιση διαφάνειας – αντικειμενικότητας – αποτελεσματικότητας στις σχέσεις μας
με τον πολίτη, νομίζω ότι συμπληρώνουν τις βασικές κατευθύνσεις της δράσης μας.
n Έχετε διατελέσει πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ. Σε
ποια πεδία πιστεύετε ότι θα μπορούσε να αναπτυχθεί συνεργασία ΟΕΚ- Τμήματος;
Το Τεχνικό Επιμελητήριο συμμετέχει με εκπρόσωπό του στο Τεχνικό Συμβούλιο του ΟΕΚ, επομένως
άμεσα γνωρίζει τα θέματα που αφορούν την παραγωγή του κατασκευαστικού έργου του Οργανισμού
και έχει τη δυνατότητα με τις σωστές παρεμβάσεις,
θέσεις και προτάσεις του να διαδραματίσει τον υπεύθυνο ρόλο του. Επιπλέον, το Τεχνικό Επιμελητήριο
λόγω της φύσης του και των δυνατοτήτων του, έχει
λόγο και επομένως κοινούς τομείς συνεργασίας με
τον ΟΕΚ στον προβληματισμό για την κοινωνική κατοικία, τους τρόπους παροχής της, την κοινωνική
ένταξη των δικαιούχων στους οικισμούς, την αναβάθμιση της αισθητικής τους.
n Είσαστε μηχανικός, πρόεδρος ενός φορέα με
απαιτήσεις και μητέρα ενός μικρού κοριτσιού.
Πώς συνδυάζονται όλες αυτές οι ιδιότητες στην
καθημερινότητά σας;
Πράγματι είναι δύσκολο για μια γυναίκα, στις συνθήκες που αντιμετωπίζει στην ελληνική πραγματικότητα, να ανταποκριθεί στους πολλούς ρόλους που
υποχρεώνεται να έχει. Κάθε γυναίκα που εργάζεται
και είναι μητέρα έχει μια δύσκολη καθημερινότητα,
είναι μια εργαζόμενη 24ώρου βάσεως, αφού η κοινωνία μας είναι έτσι διαμορφωμένη που δε διευκολύνει την συνύπαρξη καριέρας και μητρότητας, ούτε
βέβαια υπάρχουν οι αντίστοιχες κοινωνικές υποδομές για να στηρίξουν κάτι τέτοιο. Στην περίπτωση
που η γυναίκα κατέχει και θέση ευθύνης, με αυξημένες απαιτήσεις σε χρόνο και ενέργεια, προφανώς
η κατάσταση δυσκολεύει ακόμη περισσότερο.
Επιπλέον θα πρέπει να πούμε, ότι παρά την πρόοδο
που σημειώθηκε, εξακολουθεί να υπάρχει καχυποψία για τη γυναίκα που βρίσκεται σε υψηλές θέσεις,
είτε στον ιδιωτικό είτε στο δημόσιο τομέα, γεγονός
που την υποχρεώνει να καταβάλει ακόμα μεγαλύτερη προσπάθεια, από την αντίστοιχη ενός άνδρα
στην ίδια θέση. Δυστυχώς πολλοί κρίνουν με βάση
το φύλο και όχι βάσει των ικανοτήτων και της αποτελεσματικότητας που έχεις.
Παρ’ όλα αυτά, εφόσον συνειδητά επιλέγει κάποιος
τους ρόλους και τις υποχρεώσεις που αυτοί συνεπάγονται, είναι μεν κουρασμένος στο τέλος της
ημέρας, είναι όμως ταυτόχρονα και ικανοποιημένος
από το αποτέλεσμα της δουλειάς του και ευτυχισμένος με το χαμόγελο του παιδιού του. n

Κατά πόσο έχουν επηρεάσει την αρχιτεκτονική
–τον λόγο και τη σκέψη της- οι κατά φύλο κοινωνικές ανισότητες; Έχει έμφυλο πρόσημο η αρχιτεκτονική; Και, εάν ναι, πώς αυτό επηρεάζει τα
συμβολικά και αξιολογικά της συστήματα, τους
τρόπους που δομεί τις κεντρικές της έννοιες και
τα εργαλεία σχεδιασμού;
Στα ερωτήματα αυτά επιχειρεί –μεταξύ άλλωννα απαντήσει το βιβλίο με τίτλο «Μετα-τοπίσεις:
Φύλο, διαφορά και αστικός χώρος» ομάδας 13
συγγραφέων. Οι αρχικές προσεγγίσεις στα ζητήματα της πόλης και της αρχιτεκτονικής που προήλθαν από την ανάπτυξη του γυναικείου κινήματος
στις δεκαετίες 1960 και 1970, έθεταν ως πλαίσιο
διερεύνησης τη σχέση γυναίκα-χώρος, γυναίκαπόλη, γυναίκα-κατοικία, με στόχο την επανεξέταση των προσεγγίσεων και των θεωριών του χώρου
από φεμινιστική σκοπιά. Η εγκατάσταση λοιπόν
αυτής της άλλης “οπτικής” στα ζητήματα του χώρου, διερευνούσε τις επιπτώσεις της κοινωνικής
ανισότητας ανάμεσα στα δύο φύλα, τόσο στις θεωρίες όσο και στις πρακτικές της πολεοδομίας και
της αρχιτεκτονικής.
Η κεντρική υπόθεση εργασίας ήταν ότι η δόμηση του χώρου έχει βασιστεί μέχρι σήμερα στον
δευτερεύοντα ρόλο της γυναίκας, με τρόπους που
αποτέλεσαν ένα από τα στοιχεία που δόμησαν αυτήν ακριβώς την ανισότητα, όχι απλά αντανακλώντας την αλλά αναπαράγοντάς την. Πού βρίσκεται
σήμερα αυτός ο προβληματισμός; Έχει ανατραπεί ο ανδροκεντρικός χαρακτήρας της αρχιτεκτονικής και της πολεοδομίας; Σήμερα μιλάμε μόνο
για την ανάδειξη της γυναικείας οπτικής στα ζητήματα του χώρου ή μιλάμε και για το φύλο της
αρχιτεκτονικής; Τι σημαίνει όμως αυτή η θεωρητική μετατόπιση και τι συνεπάγεται; Η μετατόπιση αυτή έγινε δυνατή, όταν έγινε κατανοητός ο
έμφυλος χαρακτήρας των ιδεών και των επιστημονικών θεωριών, καθώς και οι συγκεκριμένοι
τρόποι με τους οποίους έχει δομηθεί ο επιστημονικός λόγος και τα γνωστικά αντικείμενα όλων
των επιστημονικών περιοχών, της αρχιτεκτονικής
συμπεριλαμβανομένης.
Συγγραφείς: Σάσα Λαδά, Ντίνα Βαΐου, Βάνα Τεντοκάλη, Άννη Βρυχέα, Βάσω Τροβά, Χάρις Χριστοδούλου, Ρούλη Λυκογιάννη, Μυρτώ Χρονάκη,
Λυδία Καλλιπολίτη, Αλέξανδρος Τσάμης, Δήμητρα Χατζησάββα, Jos Boys, Jane Rendell/ Εκδόσεις: Futura/ Έτος έκδοσης: 2009.n
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Α. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

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

Αεροναυπηγός Μηχανικός (κωδ. M.A.-10)
από εταιρεία ως μηχανικός αεροσκαφών για
την τεχνική υποστήριξη των αεροσκαφών της
εταιρείας και τη διασφάλιση της καταλληλότητάς τους για πτήση. Ηλικία 30 έως 45 ετών,
5ετή εμπειρία, κάτοχος αδείας LICENSE
JAR – 66, εμπειρία σε TURBOPROP κινητήρες, Αγγλικά. Επιθυμητή η εμπειρία σε θέση
Αρχιμηχανικού σε συντήρηση αεροσκαφών,
σε αεροσκάφη PIPER CHEYENNE II (PA
– 31T), Γερμανικά. Βιογραφικό με φωτογραφία email: careers@peopleatwork-hellas.
gr.
Αρχιτέκτων νέος ή νέα για συνεργασία σε
αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς πανελλήνιους και διεθνείς. Γνώση ArchiCAD, Artlantis,
Photoshop. Εμπειρία σε διαγωνισμούς.,
Τηλ 2310 414650, 693 7166499. e-mail:
akyrialanis@forms-team.com.
Αρχιτέκτων για στελέχωση γραφείου στη
Θεσσαλονίκη. 4έτη εμπειρία σε μελέτες κτιριακών έργων, γνώση Γ.Ο.Κ., προγραμμάτων
ηλεκτρονικής σχεδίασης και φωτορεαλιστικών απεικονίσεων. Βιογραφικό email: pro.
arclab @ gmail.com. (ενδεικτικού δείγματος
δουλειάς).
Αρχιτέκτων από τεχνική εταιρεία, 5 έτη
εμπειρία σε μελέτες κτιριακών έργων, άριστη γνώση Γ.Ο.Κ., προγραμμάτων ηλεκτρονικής σχεδίασης και παρακολούθησης τεχνικών έργων, Αγγλικά, επαφές με δημόσιες
υπηρεσίες. Βιογραφικό Fax 2310 280734,
Τηλ. 2310 225163.
Ηλεκτρονικός γυναίκα, από εταιρεία Οξυγονοθεραπείας. Ηλικία 28 έως 35 ετών. Βιογραφικό Fax 2310 676045.
Μηχανικός από εταιρεία που δραστηριοποιείται στο χώρο των ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας email: tsiantiageliki@in,gr.
Μηχανικός νέος νέα, γεωτεχνικής κατεύθυνσης από εταιρεία Οικοανάπτυξη για
εποχιακή εργασία. Επιθυμητή άδεια οδηγήσεως. Βιογραφικό Fax 23920 72939, email:
info@ecodev.gr.
Μηχανικός για συνεργασία από Κέντρο
Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας στους
νομούς Θεσσαλονίκης Χαλκιδικής Μαγνησίας Σερρών Πέλλας και Πιερίας. Βιογραφικό
Fax 210 7788463, Τηλ 210 7467051, email:
info@safemad.gr.
Μηχανικός για εργοδηγός από ανώνυμη
εταιρεία ως υπεύθυνος βιομηχανικής κτιριακής εγκατάστασης στην περιοχή της
Θεσσαλονίκης. Γνώση και εμπειρία τόσο
στην προετοιμασία έργου (σχεδιασμός προμετρήσεις, συμφωνίες εργολάβων πολεοδομία) όσο στην επίβλεψη και υλοποίησή του.
Τηλ 2310 787129, Fax 2310 787821, email:
pantelidis@pantelidis.com.
Μηχανικός Προγραμματιστής Η/Υ. Τηλ 2310
665070, 698 8461828.
Μηχανικός Προγραμματιστής από εταιρεία
κατασκευής ιστοσελίδων. Γνώση σε php και
css. Βιογραφικό email: sales@exnet.gr.
Μηχανικός Προγραμματιστής για ανάπτυξη
web εφαρμογών στη Θεσσαλονίκη. Γνώση ΝΕΤ και SQL Server. Τηλ 694 4809362,
email: info@dataverse.gr.
Μηχανικός Προγραμματιστής από εταιρεία με έδρα Αθήνα για κατασκευή site.
Γνώση joomla PHP Dream Weaver.Τηλ 694
4815308. Υπόψη κ. Χριστοδούλου.
Μηχανικός Προγραμματιστής από εργαστήριο πληροφορικής. για εξωτερική συνεργασία σε Γνώση σε Flash. Βιογραφικό Τηλ
697 4513014, email: papgames@otenet.gr.
Μηχανολόγος Γνώση νομοθεσίας για Α.ΜΕ.
Α, για ανελκυστήρες και για αναβατόρια . Τηλ
697 6800825.
Μηχανολόγος ενεργειακής κατεύθυνσης
από την εταιρεία κλιματισμού CLIMATEAM
με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Αγγλικά, Η/Υ(Ms
Office), AutoCAD, άδεια οδηγήσεως. Προϋπηρεσία σε εταιρεία κλιματισμού επιθυμη-

τή. Βιογραφικό Fax 2310 557317, Τηλ 2310
557300, email: info@climateam.gr. Υπόψη
Διεύθυνσης Προσωπικού.
Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος από την
ελληνική βιομηχανία τροφίμων, για τη Ρουμανία με εμπειρία σε παραγωγικές μονάδες.
Βιογραφικό Fax 2310 795399. Υπόψη Β.Ο.
Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος. Γνώση
Αγγλικών, Βουλγαρικών, Η/Υ. Βιογραφικό
Fax 2310 783788. Τηλ 2310 781501, www.
makindustrial@gmail.com.
Πολιτικός Μηχανικός από διεθνή τεχνική
εταιρεία. 3 έτη εμπειρία και δυνατότητα μετακίνησης εκτός Θεσσαλονίκης. Fax 2310
445507, Τηλ. 2310 445367.
Πολιτικός Μηχανικός ενεργειακής κατεύθυνσης από ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. με έδρα τη Θεσσαλονίκη, για την
ανάπτυξη κατασκευή και λειτουργία έργων
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και κυρίως
Μικρών Υδροηλεκτρικών Σταθμών. Γνώση
άπταιστων Αγγλικών, Η/Υ. 5 - 7έτη εμπειρία,
μεταφορικό μέσο και δυνατότητα για ταξίδια. Μεταπτυχιακές σπουδές ή εμπειρία στο
χώρο των Α.Π.Ε ή υδραυλικών έργων επιθυμητή. Βιογραφικό Fax 2310 426878, email:
eco-varg@otenet.gr.
Πολιτικός Μηχανικός ή Αρχιτέκτων για
συνεργασία, σε δημόσια έργα. Τηλ. 2310
210141.
Τοπογράφος Μηχανικός 5 έτη εμπειρία
σε έργα οδοποιίας και υδραυλικών, επιμετρήσεις, νέες τιμές. Τηλ 23730 65440, Fax
23730 65380, email: gmaktris@elkat.gr
Τοπογράφος Μηχανικός από εταιρεία Μηχανική Μελετητική, 3 έτη εμπειρία στην εκπόνηση 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. 3 έτη
εμπειρία. Γνώση Geo Calc, άδεια οδηγήσεως. Βιογραφικό Fax 2310 334499, email:
sidirodromika@tee.gr.
Τοπογράφος Μηχανικός ή Πολιτικός Μηχανικός, για εργοτάξιο αποχέτευσης στην
Κύπρο. Βιογραφικό Fax 2310 887483.
Χημικός Μηχανικός και Μηχανολόγος από
χημική βιομηχανία. Βιογραφικό email:
biogrtgkk@yahoo.gr.
Χημικός Μηχανικός από πολυεθνική εταιρεία ως υπεύθυνος βοηθού Διευθυντή Παραγωγής ή Διασφάλισης Ποιότητας. Ηλικία
έως 35 ετών, 3έτη προϋπηρεσία, σε αντίστοιχη θέση. Γνώση άπταιστων Αγγλικών, Η/
Υ(Ms Office).Βιογραφικό Fax 2310 525945,
Τηλ 2310 525678, email: cv@hrnet.gr.

Β. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
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 νέα. 3ετή εμπειρία. Γνώση
Αγγλικών, AutoCAD, ArchiCAD, Artlantis
Render, Photoshop και ευχέρεια στη σύνθεση, για εργασία σε αρχιτεκτονικό γραφείο
ή τεχνική εταιρεία. Τηλ 694 8725395. email:
n.tselika@g.mail.com.
Αρχιτέκτων μέλος ΤΕΕ 2006, ΜSc AAC
Bartlett, UCL, με εργασιακή εμπειρία σε Ελλάδα και Λονδίνο. Γνώση AutoCAD 2D-3D,
Revit, Microstation 2D-3D, 3ds Max Design,
Rhino, Sketchup, Photoshop, Indesign,
Illustrator, για φωτορεαλιστικές απεικονίσεις, για εξωτερική συνεργασία. Τηλ 694

2715122, email: tm.3darch@gmail.com.
Αρχιτέκτων για εσωτερική συνεργασία ,στελέχωση μελετητικού γραφείου ιδιωτικών έργων. με αρχιτέκτονες. 5έτη και άνω εμπειρία
σε μελέτες κτιριακών έργων. Γνώση άριστη
Γ.Ο.Κ., ευχέρεια στη σύνθεση και εκδήλωση
ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε διεθνείς
αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς. Βιογραφικό Τηλ 2310 843445, 697 4447547, email:
arch1@ tee.gr.
Αρχιτέκτων μέλος ΤΕΕ 2006, MA Urban
Design Cardiff U.K, εμπειρία σε μελέτες εφαρμογής (κτιριακές και υπαίθριων
χώρων). Γνώση Γ.Ο.Κ., AutoCAD 2D-3D,
ArchiCAD, Artlantis, Revit, 3D Studio
Max, Sketchup, Photoshop, Corel Draw,
InDesign, Illustrator, για συνεργασία με τεχνικά γραφεία, εταιρίες. Τηλ 693 4381939,
email: rstarchitect@gmail.com.
Ηλεκτρολόγος νέος, κατεύθυνση ηλεκτρονικής και υπολογιστών. Γνώση άπταιστων
Αγγλικών, στοιχειώδης γνώση Ρωσικών, ,
Η/Υ(Ms Office), matlab, C. για εργασία σε τεχνικό γραφείο ή εταιρεία στη Θεσσαλονίκη.
Τηλ 697 2835642, email: mavasile@auth.gr.
Ηλεκτρολόγος 10έτη εμπειρία σε μελέτες,
επιβλέψεις, κατασκευές Η/Μ έργων σε
ιδιωτικά και δημόσια έργα. Γνώση Η/Υ(Ms
Office), AutoCAD, 4Μ, ΜΕΚ Α’ τάξης Η/Μ,
υδραυλικά υπό πίεση, βιομηχανικά – ενεργειακά, για εργασία σε εταιρεία, βιομηχανία
στο Κιλκίς ή στη Θεσσαλονίκης. Τηλ 694
5951245.
Μηχανικός Χωροταξίας Πολεοδομίας και
Περιφερειακής Ανάπτυξης. Γνώση Αγγλικών, Ισπανικών, Η/Υ(Ms Office), AutoCAD,
ArcGIS, SPSS, ERDAS, για εργασία. Τηλ 697
4461669, email: tsaknak@hotmail.com.
Μηχανολόγος Τεχνικός Ασφαλείας για εργασία σε βιοτεχνίες. Τηλ 697 8480377
Μηχανολόγος με βιομηχανική εμπειρία,
για συνεργασία με εταιρείες ή βιομηχανίες
σε θέματα διαχείρισης ποιότητας (ISO9001
& ISO14001), τεχνικού προγραμματισμού,
σχεδιασμού λειτουργίας βιομηχανιών, βελτίωσης γραμμών παραγωγής (μεθοδολογία
5S), εκπόνησης μηχανολογικών κτιριακών
μελετών και παροχής υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας. Τηλ 693 6393229, e-mail:
kopdim@hotmail.com.
Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος για στελέχωση εταιρείας με πτυχίο ΜΕΚ Δ’ ηλεκτρομηχαλογικά, υδραυλικά υπό πίεση, βιομηχανικά-ενεργειακά, για σύσταση ή στελέχωση
τεχνικής εταιρείας. Τηλ 697 6612102.
Πολιτικός Μηχανικός Γνώση AutoCAD,
για εργασία σε τεχνική εταιρεία. Τηλ 697
2108711.
Πολιτικός Μηχανικός με εμπειρία στο εργοτάξιο επίβλεψη και επιστασία μεταλλικών
κατασκευών, με προϋπηρεσία ως project
manager, για εργασία. Τηλ 694 6677018.
Πολιτικός Μηχανικός, με πτυχίο ΜΕΚ Γ’
οικοδομικά οδοποιία, υδραυλικά, για συνεργασία. Τηλ 698 5124899.
Πολιτικός Μηχανικός για στελέχωση εταιρείας με ΜΕΚ Γ’ οικοδομικά, οδοποιία,
υδραυλικά, ενεργειακά – βιομηχανικά, ΜΕΚ
Α’ λιμενικά. Τηλ. 697 7589875.
Πολιτικός Μηχανικός μέλος ΤΕΕ 1997,
με πτυχίο ΜΕΚ Γ’ οικοδομικά οδοποιία, Β’
υδραυλικά, Α’ λιμενικά, βιομηχανικά – ενεργειακά, για στελέχωση εταιρείας . Τηλ 693
2195808.
Πολιτικός Μηχανικός, με πτυχίο ΜΕΚ Β’ οικοδομικά, υδραυλικά, Α’ οδοποιία λιμενικά,

βιομηχανικά – ενεργειακά, για συνεργασία ή
στελέχωση εταιρείας . Τηλ 697 4304355.
Πολιτικός Μηχανικός για στελέχωση εταιρείας, με πτυχίο ΜΕΚ Δ’ οδοποιία, υδραυλικά, βιομηχανικά – ενεργειακά, Γ’ οικοδομικά, Α’ λιμενικά. Τηλ 697 5875839, email:
kyriakosa63@yahoo.com.
Πολιτικός Μηχανικός μέλος ΤΕΕ 1996,
με πτυχίο ΜΕΚ Α’ οικοδομικά, Οικοδομικά (αναβαθμίσιμο άμεσα σε Β΄ οδοποιία,
υδραυλικά, λιμενικά, βιομηχανικά – ενεργειακά, για στελέχωση εταιρείας. Τηλ 693
7039992.
Πολιτικός Μηχανικός μέλος ΤΕΕ 2004.
6έτη εμπειρία παρακολούθησης δημοσίων
και ιδιωτικών έργων και προγραμμάτων
ΕΣΠΑ, για εργασία σε εταιρείες στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Τηλ 694 6483591,
email: nlomvardos@hotmail.com.
Πολιτικός Μηχανικός μέλος ΤΕΕ 2006,
εμπειρία στα δημοσία έργα και μεταπτυχιακές σπουδές στην Προστασία Περιβάλλοντος & Βιώσιμη Ανάπτυξη (ΑΠΘ). Γνώση Αγγλικών, Ιταλικών, Η/Υ, AutoCAD, για εργασία
στη Θεσσαλονίκη. Τηλ 697 3221556.
Πολιτικός Μηχανικός για εσωτερική συνεργασία ,στελέχωση μελετητικού γραφείου
ιδιωτικών έργων. με αρχιτέκτονες. 5έτη και
άνω εμπειρία σε μελέτες κτιριακών έργων,
ευχέρεια σε έκδοση οικοδομικών αδειών.
Γνώση άριστη Γ.Ο.Κ., AutoCAD, φορολογικών για αμοιβές μηχανικών. Τηλ 2310
843445, 697 4447547, email: arch1@ tee.
gr.
Πολιτικός Μηχανικός MSC “Αντισεισμικός Σχεδιασμός Τεχνικών Έργων”, Α.Π.Θ.,
Τομέας Κατασκευών. 10έτη εμπειρία στην
έκδοση οικοδομικών άδειων, σύνταξη στατικών μελετών Οπλισμένου Σκυροδέματος,
STRAD και επίβλεψη κατασκευών, για
εξωτερική συνεργασία με εργολάβους και
τεχνικές εταιρίες. Τηλ 694 4748485.
Πολιτικός Μηχανικός μέλος ΤΕΕ 2009, κατασκευαστικής κατεύθυνσης, με διπλωματική σε ενεργειακό σχεδιασμό. Γνώση Αγγλικών, Ιταλικών, Η/Υ(Ms Office), AutoCAD,
ArchiCAD, FESPA, Sap2000, Etabs, EPANR, 4M KENAK Photoshop, άδεια οδηγήσεως, 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, λιμενικά, , για στελέχωση εταιρείας. Τηλ 697
2085911.
Τοπογράφος Μηχανικός μέλος Τ.Ε.Ε. 2005,
με πλήρη εξοπλισμό (total station-GPS
L1/L2), εμπειρία στη σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων και σε τοπογραφικές
εργασίες, για συνεργασία με μελετητές και
κατασκευαστές ιδιωτικών και δημοσίων έργων στην εντός περιοχή της Θεσσαλίας. Τηλ.
694 4663281.
Τοπογράφος Μηχανικός μέλος ΤΕΕ 2009.
2ετή εμπειρία σε τοπογραφικές εργασίες
(αποτυπώσεις, χαράξεις). Γνώση Αγγλικών,
Η/Υ(Ms Office), AutoCAD, ΟΔΟΣ άδεια οδηγήσεως, μεταφορικό μέσο εκπληρωμένες
στρατιωτικές υποχρεώσεις, για εργασία
σε τεχνικό γραφείο στην Λάρισα. Τηλ 697
9775833, email: pzaxa@teemail.com.
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Αποτίµηση φέρουσας ικανότητας

ΕΡΕΥΝΑ ΜΠΕΤΟΝ

Επισκευές
Ενισχύσεις
Επισκευή ενίσχυση φέροντος οργανισμού
Αποκατάσταση βλαβών Οπλ. Σκυροδέματος
Διάβρωση � Πυρκαγιά � Σεισμός
� Πισίνες � Προσθήκες ορόφων � Γήρανση υλικών

�

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

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

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

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

Αρχαιολογικού Μουσείου 28 · Θεσ/νίκη
Τηλ.: 2310 85 82 84 · Κιν. 6958 17 88 90
epivlavon@yahoo.gr
19.10.2009 14:56:23 Uhr
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n Eκλογές 2010: Tο μήνυμα

04

n «Καλλικράτης» με οδικό
χάρτη & χρονοδιάγραμμα

05

n Αφιέρωμα στη σύγχρονη
κυπριακή αρχιτεκτονική
nΣ
 εμινάρια για τους
Ευρωκώδικες

06

n Συνάντηση ΤΕΕ/ΤΚΜ
με Μ. Λιονή
n «Πράσινη» συνεργασία
ΤΕΕ-ΕΤΕ & νέα προϊόντα
για μέλη

n Πολιτικές ευθύνες για
ισοπέδωση της ανώτατης
παιδείας
n Θέσεις ερευνητών στο
Mobiserv
n Οι μηχανικοί στο «Καράβι
για τη Γάζα»

08

n Ενδιαφέρουν

10

n Θεσσαλονίκη: Η έπαυλη
των Allatini στον
«Φραγκομαχαλά»
(1862-2010)

11

n Διαμαρτυρία για τα
σεμινάρια ενόψει ΚΕΝΑΚ
n Η διάκριση «Eυπαλίνος»
στον Μ. Βεληβασάκη

12-13

n Στοά Μοδιάνο

Προστασία και ανάδειξη

14

n Με μια ματιά

16

nΣ
 υλλογικά-Παραταξιακά

18

nΈ
 κθεση φοιτητικών
εργασιών με γεύση από
Λονδίνο
nΠ
 ρακτική άσκηση
αποφοίτων Δ.Ι.Ε.Κ. Σίνδου
nΦ
 υτική βιοποικιλότητα.
Η τέχνη της φύσης

19

nΣ
 εμινάριο επαγγελματικής
κατάρτισης ΕΝΕΠΡΟΤ
n«
 ΠΧ5: Φτού ξελευτερία»
nΤ
 υποποίηση, πρότυπα
& ποιότητα

20

nΓ
 ωγώ Κωτίδου

	Μπορούμε να αποφύγουμε τα λάθη
του παρελθόντος στον ΟΕΚ

21

nΜ
 ετα-τοπίσεις: φύλο,
διαφορά και αστικός χώρος
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nΖ
 ητείται

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

