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Η 24η Μαΐου ανακηρύχτηκε το 1999, από την Europarc,  Ευρωπαϊκή ημέρα πάρκων  
και σηματοδοτεί την πρώτη εμφάνιση του όρου «εθνικός δρυμός» (national park) 
στην Ευρώπη, με την ανακήρυξη 9 εθνικών δρυμών  στη Σουηδία, στις 24 Μαΐου του 
1909. Από τότε οι προστατευμένες περιοχές έχουν αναδειχθεί σε πολύτιμο μέρος της 
πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς της Ευρώπης. 
Η Europarc, γνωστή ως Ομοσπονδία για τη Φύση και τους Εθνικούς δρυμούς της 
Ευρώπης (www.europarc.org) , ιδρύθηκε το 1973 και είναι ένας ανεξάρτητος πα-
νευρωπαϊκός οργανισμός με πάνω από 411 οργανώσεις - μέλη. Τα μέλη της είναι 
Κυβερνητικοί φορείς, ΜΚΟ και επιχειρήσεις  από  36 χώρες, που διαχειρίζονται τους 
θησαυρούς της Ευρωπαϊκής φύσης.
Η φετινή Ευρωπαϊκή  ημέρα, λόγω της ανακήρυξης του 2010 ως παγκόσμιου έτους 
Βιοποικιλότητας έχει θέμα: «Βιοποικιλότητα και άνθρωποι: Υπάρχει χώρος για τη 
φύση;»  Άλλωστε δύο ημέρες πριν, στις 22 Μαΐου γιορτάζεται η παγκόσμια ημέρα 
Βιοποικιλότητας.
Το ΤΕΧΝΟΓΡΑΦΗΜΑ  αφιερώνει το εξώφυλλό του στην Ευρωπαϊκή ημέρα Πάρκων, 
με μια φωτογραφία από τον Εθνικό Κήπο της Αθήνας. 
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Τα νέα τηλέφωνα του ΤΕΕ/ΤΚΜ έχουν κοινό πρόθεμα 2310-883 και 
ακολουθούν τα επόμενα τρία ψηφία κάθε τμήματος.

EDITORIAL

Συγκεντρώσεις έξω από το Κοινοβούλιο. Δραματικό τέλος για τρεις 
ανθρώπους μέσα σε φλόγες και καπνούς. Διαμαρτυρίες με μετέωρα 
κουτάλια και άδειες κατσαρόλες ανά χείρας στην πλατεία Αριστοτέ-
λους. Έλληνες αγανακτισμένοι, οργισμένοι, αιφνιδιασμένοι, ξαφνικά 
βαδίζουν  πάνω στα «χνάρια» των ανθρώπων της Αργεντινής, που έκα-
ναν την Επανάσταση της Κατσαρόλας, αντιδρώντας με τον συγκεκριμέ-
νο τρόπο στις εξελίξεις που οδήγησαν στην οικονομική κατάρρευση 
της χώρας το 2001, απογειώνοντας το επίπεδο της φτώχειας στο 57,5% 
(με το ΔΝΤ στο «στόχαστρο»).
Βασικό συναίσθημα; Οργή, αίσθημα έλλειψης δικαίου, σκέψεις τύ-
που «ας τα πάρουν πρώτα από αυτούς που έφαγαν με χρυσά κουτάλια 
και μετά ας έρθει η σειρά μου». Οι Έλληνες ζητούν δικαιοσύνη. Και 
ανάπτυξη, που να συνοδέψει τα αυστηρά οικονομικά και φορολογικά 
μέτρα, ώστε να βγούμε μια και καλή από την κρίση.
Δεν είναι, όμως, μόνο χρέος της εκάστοτε κυβέρνησης αυτό. Είναι και 
καθενός μας ξεχωριστά. Αλήθεια, τι σημαίνει ανάπτυξη; Για πολλά 
χρόνια, η έννοια της ανάπτυξης στην Ελλάδα μάλλον παρερμηνεύτηκε. 
Θεωρήσαμε ανάπτυξη ότι μας επέτρεψε να «χοντρύνουμε» το πορτο-
φόλι μας ή να οδηγήσουμε τεράστια τζιπ ή να ανοίξουμε πισίνα στον 
κήπο, χωρίς να αναρωτηθούμε για το κόστος. 
Θεωρήσαμε λογικό (και αναπτυξιακό) το να «πηγαινοφέρνουμε» την 
ίδια απόδειξη από τραπέζι σε τραπέζι, να ρυπαίνουμε το περιβάλλον 
μέσα στη βαθιά νύχτα χωρίς να πληρώνουμε πρόστιμο, να χτίζουμε 
ότι να ‘ναι όπου να ‘ναι και όπως να ‘ναι, να συναλλασσόμαστε με τον 
εφοριακό, την πολεοδομία, το υγειονομικό, να πληρωνόμαστε για πό-
στα στο δημόσιο που καλά-καλά δεν είδαμε από κοντά, να παίρνουμε 
επιδοτήσεις για να επενδύσουμε και να μετατρέπουμε τα λεφτά σε με-
ζονέτες και ακριβά αυτοκίνητα και ούκ έσται τέλος στη λίστα. 
Ξέραμε ότι στην Αθήνα έχουμε περισσότερες Porsche Cayenne από 
ότι στο Λονδίνο. Γνωρίζαμε όμως ότι, όπως έγραψε στην «Καθημερι-
νή» ο καθηγητής του Yale, Στάθης Ν. Καλύβας, τον Απρίλιο του 2008 
οι Έλληνες ήταν παγκοσμίως πρώτοι στη ροπή κατανάλωσης πολυτε-
λών αγαθών και με σημαντική διαφορά από τους δεύτερους (Χονγκ 
Κοντκ);
Οι καταστάσεις απαιτούν πράγματι ανάπτυξη, αλλά ανάπτυξη άλλου εί-
δους, όχι «αεριτζίδικη», όπως έχουμε συνηθίσει. Ναι, ανάπτυξη. Ναι 
με επιδοτήσεις, ναι με χρηματοδοτήσεις (επιβάλλονται και έκπληξη 
προκαλεί η συνεχής απίσχναση του ΠΔΕ), αλλά τα λεφτά να πιάνουν 
τόπο. Είναι ευθύνη του καθενός μας αυτό.
Και, βέβαια, απαιτείται πραγματική πάταξη της διαφθοράς και της 
συναλλαγής κάτω (ακόμη και πάνω για τους πιο αυθάδεις) από το τρα-
πέζι. Χρειάζεται καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, της εισφοροδια-
φυγής, εφαρμογή των νόμων (για όλους ανεξαιρέτως). Χρειάζεται να 
καταλάβουμε ότι η ανοχή προς όποιον επιμένει στη διαφθορά (ακόμη 
κι αν μας συμφέρει πρόσκαιρα) τελικά γυρίζει μπούμερανγκ σε όλους, 
προκαλώντας κλυδωνισμούς στην οικονομία.
Στην παρούσα φάση, ζητείται επίσης ταχύτητα. Οι μεταρρυθμίσεις για 
την ανάπτυξη και την παραγωγή, οι μεταρρυθμίσεις που θα «γλυκά-
νουν» κάπως το σοκ από τις περικοπές που πριν έξι μήνες κανένας (;) 
Έλληνας δεν φανταζόταν, πρέπει να εφαρμοστούν γρήγορα. 
Να εφαρμοστούν χωρίς κινήσεις πανικού. Χωρίς να αλλάζουμε τα 
…καλώς κείμενα (όπως το δοκιμασμένο και επιτυχημένο φορολογικό 
των μηχανικών, για το οποίο δεν θα κουραζόμαστε να μιλάμε). Χωρίς 
να «στριμώχνουμε στη γωνία» τα γνωστά άγνωστα θύματα (μισθωτούς 
και συνταξιούχους), την ίδια στιγμή που οι γνωστοί άγνωστοι κουκου-
λοφόροι αλωνίζουν σκοτώνοντας αθώους σε τράπεζες. 
Χωρίς να απογυμνώνουμε υγιή ασφαλιστικά ταμεία, χωρίς να πειρά-
ζουμε δικαιώματα που οι συνταξιούχοι έχουν κατοχυρώσει με σκληρή 
δουλειά και γενναίες εισφορές. 
Πολυχρησιμοποιημένη η διαπίστωση ότι το ιδεόγραμμα για την «κρί-
ση» στα κινέζικα είναι το ίδιο με εκείνο για την «ευκαιρία». Ναι, η κρί-
ση μπορεί να γίνει αφορμή για να καθαρίσουν οι Στάβλοι του Αυγεία. 
Αρκεί να κρατήσουμε τα «όπλα» παρά πόδας, γιατί όπως έλεγε και ο 
Γκαίτε, «η φύση δεν γνωρίζει παύση στην πρόοδο και την ανάπτυξη, 
αλλά καταριέται κάθε αδράνεια»… 

Οι άδειες κατσαρόλες, η νέα ανάπτυξη και ο Γκαίτε

Πηγή φωτό: stavrochotros.pblogs.gr/ 
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ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ, Η ΑΠΟΧΗ, ΤΟ ΚΛΙΜΑ
 Εκλογές ΤΕΕ 2010

Με επικράτηση της Δημοκρατικής Κίνησης Μηχανικών (ΔΚΜ), σε επίπεδο 
περιφερειακής αντιπροσωπείας και της ΠΑΣΚ Διπλωματούχων Μηχανικών 
στην κεντρική, αλλά και με μεγάλη –δυστυχώς- αποχή, ολοκληρώθηκαν την 
Κυριακή 25 Απριλίου οι εκλογές του ΤΕΕ στην Κεντρική Μακεδονία.
Στην τρίτη θέση και για τα δύο όργανα βρέθηκε η Συμπαράταξη Μηχανικών 
για το ΤΕΕ, ενώ μεγάλη άνοδο στα ποσοστά που απέσπασε σημείωσε η πα-
ράταξη Ελεύθεροι Επαγγελματίες Μηχανικοί (ΕλΕΜ). 

n Μεγάλη αποχή
Πάντως, απογοητευτική ήταν η συμμετοχή στις εκλογές, παρά τις επανει-
λημμένες εκκλήσεις για προσέλευση στις κάλπες και παρά τα φλέγοντα θέ-
ματα των μηχανικών, που εξακολουθούν να εκκρεμούν.
Επί συνόλου 17.500 ψηφοφόρων συνολικά στην Κ. Μακεδονία, αυτοί που 
προσήλθαν δεν ξεπέρασαν τους 7.000, αντίστοιχο αριθμό με το 2006, όταν 
όμως οι ψηφοφόροι ήταν 15.000 (οι αντίστοιχοι αριθμοί  για τη Θεσσαλο-
νίκη είναι περίπου 5.000 ψηφίσαντες επί συνόλου 13.000 ψηφοφόρων για 
φέτος). Αξίζει, πάντως, να σημειωθεί ότι, συγκριτικά με άλλες περιοχές της 
Ελλάδας και ιδίως σε σχέση με την Αττική, η συμμετοχή των μηχανικών της 
Κ. Μακεδονίας στην εκλογική διαδικασία ήταν μεγαλύτερη.

n Περιφερειακή Αντιπροσωπεία
Αναλυτικότερα, για την 60μελή αντιπροσωπεία του ΤΕΕ/ΤΚΜ, πρώτη δύναμη 
αναδείχτηκε η Δημοκρατική Κίνηση Μηχανικών (ΔΚΜ) με ποσοστό 28,15% 
(32,83% το 2006) και 1.767 ψήφους και ακολούθησαν: ΠΑΣΚ Διπλωματού-
χων Μηχανικών (ΠΑΣΚ-ΔΜ) με 24,87% (από 24,49%) και 1.561 ψήφους και 
Συμπαράταξη Μηχανικών για το ΤΕΕ με 10,25% (11,36%) και 643 ψήφους. 
Τα αποτελέσματα προκύπτουν με βάση τις 6.276 έγκυρες ψήφους, επί συνό-
λου 6.528 ψηφισάντων. 
Οι υπόλοιπες παρατάξεις, στα 27 εκλογικά τμήματα των επτά νομών (Θεσ-
σαλονίκης, Ημαθίας, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών και Χαλκιδικής), έλα-
βαν: οι Ελεύθεροι Επαγγελματίες Μηχανικοί (ΕλΕΜ) 458  ψήφους (ποσοστό 
7,30%, με μεγάλη άνοδο σε σχέση με το 3,02% των εκλογών του 2006), η 
ΔΚΜ-ΔΑΠ 422 (ποσοστό 6,72%, από 7,05%), η Δημοκρατική Πανεπιστημο-
νική Κίνηση Μηχανικών 309 (4,92% από 5,07%), οι Αδέσμευτοι-Ανεξάρτητοι 
Ελεύθεροι Επαγγελματίες Μηχανικοί (Α2  ΕΛΕΜ) 256 (4,08% από 3,75%), 
η Ανεξάρτητη Κίνηση Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων (ΑΚΜΗ) 208 (3,31% 
από 4,06%), το Αριστερό Σχήμα Μηχανικών 198 (3,15%- δε συμμετείχε το 
2006), οι Μηχανικοί επί τω Έργω 149 (2,37% από 2,43%), οι Μηχανικοί της 
Εκπαίδευσης 134 (2,14% από 2,92%), ο Κώστας Λυσσαρίδης 126 (2,01% 
από 1,93%) και οι Αδέσμευτοι Μηχανικοί και Ανεξάρτητοι Νέοι (AMAN) 45 
(0,72% από 1,12%).
Στα 20 εκλογικά τμήματα του νομού Θεσσαλονίκης, ψήφισαν περίπου 5.000 
μηχανικοί (έγκυρα ψηφοδέλτια 4.779), δίνοντας 1.266 ψήφους στην ΔΚΜ, 
1.069 στην ΠΑΣΚ-ΔΜ και 515 στη Συμπαράταξη. 
Οι έδρες των παρατάξεων διαμορφώνονται ως εξής: ΔΚΜ δεκαεπτά (17), 
ΠΑΣΚ-ΔΜ δεκαπέντε (15), ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ έξι (6), ΔΑΠ και ΕΛΕΜ από τέσ-
σερις (4) , Α2ΕΛΕΜ και ΔΠΚΜ από τρεις (3),  ΑΚΜΗΝ και ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΣΧΗΜΑ 
από δύο (2) και ΑΜΑΝ, Κ.ΛΥΣΑΡΙΔΗΣ, Μηχανικοί ΕΠΙ ΤΩ ΕΡΓΩ και Μηχανι-
κοί ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ από μία (1).
Τα μέλη της Αντιπροσωπείας, μετά την έκδοση των τελικών αποτελεσμάτων 
από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή,  θα κληθούν να εκλέξουν  τα 11 
μέλη της Διοικούσας Επιτροπής και εξ αυτών τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο 
και το Γ. Γραμματέα του οργάνου.

n Κεντρική Αντιπροσωπεία
Για την ανάδειξη των 155 μελών της κεντρικής Αντιπροσωπείας, οι μηχανι-
κοί της Κεντρικής Μακεδονίας στα 27 εκλογικά τμήματα, ψήφισαν ως πρώτη 

δύναμη την ΠΑΣΚ-ΔΜ, με ποσοστό 26,18% (από 21,47% το 2006)  και 1.684 
ψήφους επί συνόλου 6.786 ψηφισάντων (Έγκυρα: 6.433), ενώ ακολούθη-
σε η ΔΚΜ , με ποσοστό 24,98% (31,14% στις εκλογές του 2006) και 1.607 
ψήφους. Στην τρίτη θέση βρέθηκε η Συμπαράταξη, με ποσοστό 8,22%, ένα-
ντι 9,19% το 2006. Μεγάλη άνοδο σημείωσε η παράταξη Ελεύθεροι Επαγ-
γελματίες Μηχανικοί (ΕλΕΜ), κατορθώνοντας να αναρριχηθεί στην τέταρτη 
θέση με ποσοστό 7,04% από 2,96% στις εκλογές του 2006, ενώ την πρτη 
πεντάδα συμπληρώνει η ΔΚΜη – ΔΑΠ με 6,16%.
Υπενθυμίζεται ότι στην   Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ συμμετέχουν και οι εκλεγ-
μένοι στις 9 πενταμελείς Επιστημονικές Επιτροπές Ειδικότητας, οπότε συ-
μπληρώνονται τα 200 συνολικά μέλη της. 

Ειδικότερα, τα αποτελέσματα ανά παράταξη, για τη Κεντρική Αντιπροσω-
πεία, φαίνονται στον πίνακα.
Σύνολο ψηφισάντων: 6.786 Έγκυρα: 6.433 Άκυρα: 205 Λευκά: 148 

n Πειθαρχικό Συμβούλιο
Για το Πειθαρχικό Συμβούλιο του Περιφερειακού Τμήματος Κ.Μακεδονίας 
ψήφισαν 6.525 μηχανικοί (έγκυρα ψηφοδέλτια 5.471), ως εξής:

1. ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΙ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙ-
ΚΟΙ Α2 ΕΛΕΜ 395
2. Ακομμάτιστο ΚΙΝΗΜΑ Μηχανικών για το ΤΕΕ και ΤΣΜΕΔΕ 158
3. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (Δ.Κ.Μ.) 1696
4. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 461
5. ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (Ελ.ΕΜ) 499
6. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 151
7. Π.Α.Σ.Κ. - Δ.Μ. 1523
8. ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ Μηχανικών για το ΤΕΕ 588

n Εκλογές …Hi tech
Οι  εκλογές της 25ης Απριλίου ήταν οι δεύτερες στην ιστορία του ΤΕΕ κατά 
τις οποίες οι ψήφοι καταμετρήθηκαν ηλεκτρονικά, με τη χρήση του συστή-
ματος πληροφορικής που δημιούργησε το ΤΕΕ, στο πλαίσιο προγράμματος 
συγχρηματοδοτούμενου από το ΕΤΠΑ και από το ΕΠ Κοινωνία της Πληροφο-
ρίας. Έτσι, τα μόνα χέρια με στυλό, που παρενέβησαν σε όλη τη διαδικασία 
ήταν και φέτος αυτά του ψηφοφόρου για τη σταυροδοσία και του δικαστικού, 
προέδρου της Εφορευτικής Επιτροπής, που επικύρωνε τα στοιχεία. 
Περισσότερες πληροφορίες για τα αποτελέσματα των εκλογών στην περιφέ-
ρεια, αλλά και πανελλαδικά και για τους σταυρούς των υποψηφίων  σε όλα 
τα όργανα,  παρέχονται από το site του ΤΕΕ (www.tee.gr).

n Το κλίμα
Και στις φετινές εκλογές παρατηρήθηκαν  ουρές έξω από τα εκλογικά τμή-
ματα, γεγονός που δικαιολογείται από το χρόνο παραμονής του ψηφοφόρου 
στο παραβάν  λόγω του πλήθους των οργάνων και των παρατάξεων.   Οι ου-
ρές δημιουργήθηκαν προς το μεσημέρι και πριν τη λήξη της ψηφοφορίας,  
ορισμένα εκλογικά τμήματα μάλιστα έκλεισαν μισή και πλέον ώρα μετά τις 7 
το απόγευμα. Ωστόσο, η διάθεση ήταν καθόλα γιορτινή, όπως αρμόζει στην 
κορυφαία δημοκρατική διαδικασία, την εκλογή των αιρετών οργάνων ενός 
φορέα. 
Στήνοντας «αυτί» στα πηγαδάκια, ακούσαμε τις ανησυχίες των μηχανικών 
(νέων και παλαιότερων) για το ΔΝΤ, το ασφαλιστικό και τις συντάξεις. Τον 
προβληματισμό τους για τις αλλαγές στη φορολογία, τους φόβους για την 
απασχόληση. Ακούσαμε συζητήσεις για τα κολλέγια και τα ΤΕΙ, τα επαγγελ-
ματικά δικαιώματα, το μέλλον των εργοληπτικών εταιριών, τον ΚΕΝΑΚ και 
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τους ενεργειακούς επιθεωρητές, τους ημιυπαίθριους, το πρόγραμμα δημο-
σίων επενδύσεων και τις ΣΔΙΤ, τη νέα συνεργασία του ΤΕΕ με την Εθνική 
Τράπεζα για τα πράσινα «σπίτια» και την προνομιακή χρηματοδότηση μη-
χανικών.
Όλα τα θέματα δηλαδή για τα οποία θα κληθούν να πάρουν θέσεις και να 
υποβάλουν προτάσεις  τα νέα όργανα διοίκησης του ΤΕΕ. n

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΕΕ/ΤΚΜ 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΝΕΚΡΟΥΣ
 Στα επεισόδια της 5ης Μαΐου

Στη ρητή και απερίφραστη καταδίκη της δολοφονικής ενέργειας, που είχε 
ως θύματα τρεις ανθρώπους, κατά τα επεισόδια της 5ης Μαΐου στην Αθήνα, 
προχώρησε το ΤΕΕ/ΤΚΜ. Παράλληλα, εξ ονόματος και των μηχανικών της 
Κ.Μακεδονίας εξέφρασε με ανακοίνωσή του και τα ειλικρινή και ολόψυχα 
συλλυπητήρια στην  οικογένεια και τους οικείους τους. «Η χώρα περνάει δύ-
σκολες ώρες και το μόνο που δε χρειάζεται είναι η βία, από όπου και αν προ-
έρχεται,  ιδίως όταν  απειλεί ανθρώπινες ζωές», κατέληγε η ανακοίνωση). n

ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΨΗΦΟΙ
ΠΟΣΟ-

ΣΤΟ (%)

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΗΧΑ-
ΝΙΚΩΝ Α.Σ.Ε.Μ.

12 .19

ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓ-
ΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ - Α2 ΕΛ.Ε.Μ.

162 2.52

ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ & ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ 
ΝΕΟΙ (Α.Μ.Α.Ν.)

67 1.04

ΑΚΟΜΜΑΤΙΣΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 
ΤΕΕ ΚΑΙ ΤΣΜΕΔΕ

31 .48

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ - ΜΗ-
ΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΚΜΗ)

260 4.04

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΘΡΑΚΗΣ

25 .39

ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ - ΕΡΓΑΖΟ-
ΜΕΝΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

86 1.34

ΑΥΤΟΝΟΜΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 
(Α.Μ.Α.Κ.)

3 .05

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

316 4.91

ΔΗ.ΠΑ.Μ (ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) 86 1.34

ΔΚΜ - ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1607 24.98

ΔΚΜη – ΔΑΠ & ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 396 6.16

ΕλΕΜ (ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ) 453 7.04

ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
- ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ

56 .87

ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ για μια ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΡΟ-
ΟΠΤΙΚΗ

8 .12

ΚΩΣΤΑΣ ΛΥΣΑΡΙΔΗΣ 128 1.99

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ επί τω έργω 150 2.33

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 56 .87

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 147 2.29

ΠΑΣΚ - ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1684 26.18

ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΕ (ΣΥ-
ΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΔΗΜΟ-
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ)

529 8.22

ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 147 2.29

ΔΡΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 17 .26

ΛΟΜΒΑΡΔΕΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 1 .02

ΤΖΑΝΑΒΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 6 .09

ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 
ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. 
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΡΕΤΑΝΙΚΕΣ 
ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ  
Ημερίδα, 28 Μαΐου

Ημερίδα, με τίτλο «Προγράμματα Αστικής Αναγέννησης και Βιώσιμη Ανά-
πτυξη – Ελληνικές και Βρετανικές εμπειρίες», διοργανώνει στις 28 Μαΐ-
ου, στη Θεσσαλονίκη, το ΤΕΕ/ΤΚΜ, σε συνεργασία με το Σύλλογο Ελλήνων 
Μηχανικών Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΣΕ-
ΜΠΧΠΑ) 
Η εσπερίδα θα πραγματοποιηθεί από τις 17.30 έως 21.30 , στο αμφιθέατρο 
του ΤΕΕ/ΤΚΜ, στην οδό Μεγάλου  Αλεξάνδρου 49, μετά από πρόταση του 
ΣΕΜΠΧΠΑ και στο πλαίσιο δράσης της μόνιμης επιτροπής χωροταξίας και 
ανάπτυξης.
Σκοπός της είναι η εξέταση τόσο του γενικού πλαισίου και των δυνατοτήτων 
υλοποίησης προγραμμάτων αστικής αναγέννησης στην Ελλάδα, όσο και η 
διατύπωση προτάσεων για το μέλλον.
Στην εσπερίδα έχουν κληθεί να καταθέσουν τις εμπειρίες τους αναφορικά 
με την υλοποίηση προγραμμάτων αστικής αναγέννησης, επιστήμονες από 
την Ελλάδα και το εξωτερικό καθώς και εκπρόσωποι Υπουργείων, ενώ θα 
ακολουθήσει συζήτηση με το κοινό. Την οργανωτική επιτροπή αποτελούν οι: 
Μήτρου Δημήτρης, ΑΤΜ / Κηπουρού Μαίρη, ΑΜ/ Μακράκης- Καραχάλιος 
Χρυσόστομος, ΜΧΠΠΑ/ Μπάκης Γιώργος, ΜΧΠΠΑ/ Αιμιλία Αλεξανδροπού-
λου, ΜΧΠΠΑ / Νίκος Κουτσομάρκος, ΜΧΠΠΑ / Νατάσα Ιωαννίδου, ΜΧΠΠΑ 
/ Νατάσα Τασοπούλου, ΜΧΠΠΑ / Σοφία Καζάκη, ΜΧΠΠΑ / Διαβολίτση Κυ-
ριακή, ΑΤΜ
Η είσοδος είναι ελεύθερη. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμε-
νοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Επιστημονικών και Αναπτυξιακών 
Θεμάτων του ΤΕΕ/ΤΚΜ, Κυριακή Διαβολίτση, e-mail: Kiriakid@central.tee.
gr, T. 2310 883120 F. 2310 883110 ή στον ΣEΜΠΧΠΑ,  Γιώργος Μπάκης, Τ. 
6974 390481. Το πρόγραμμα της εκδήλωσης ακολουθεί:

Προεδρείο: Σ. Φάμελλος, Σ. Καζάκη, Γ. Μπάκης
17.30 – 18.00 Προσέλευση - Καφές
18.00 – 18.30 Χαιρετισμοί
18.30 – 18.50 Δημήτρης Οικονόμου (Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών 
Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστη-
μίου Θεσσαλίας)
Εισαγωγή στη διεθνή και ελληνική εμπειρία από την εφαρμογή προγραμμά-
των αστικής αναγέννησης. Προτάσεις για το μέλλον
18.50 – 19.10 Εκπρόσωπος Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλι-
ματικής Αλλαγής
Εργαλεία υλοποίησης παρεμβάσεων αναβάθμισης στον ελληνικό αστικό 
χώρο στο πλαίσιο της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης. Εμπειρίες και προο-
πτικές
19.10 – 19.30 Εκπρόσωπος Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας 
και Ναυτιλίας
Δυνατότητες υλοποίησης προγραμμάτων αστικής αναγέννησης από το ΕΣΠΑ. 
Νέα χρηματοδοτικά εργαλεία
19.30 – 19.50 Εκπρόσωπος ΟΡΘΕ
19.50 – 20.10 Νίκος Καραδημητρίου (Lecturer, Bartlett School of Planning, 
University College London)
Παρουσίαση του πλαισίου που διέπει το σχεδιασμό και την υλοποίηση προ-
γραμμάτων αστικής αναγέννησης στο Ηνωμένο Βασίλειο
20.10 – 20.40 Συζήτηση  n
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ΜΙΚΡΟΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ 
ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Ομάδα Εργασίας ΤΕΕ/ΤΚΜ

Την προώθηση προγράμματος μικρών αρχιτεκτο-
νικών διαγωνισμών σε τρεις κατηγορίες, για τη 
βελτίωση της εικόνας της Θεσσαλονίκης, που θα 
επαναλαμβάνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα 
(π.χ., ανά ένα ή δύο έτη), προτείνει σχετική ομάδα 
εργασίας, που συγκρότησε το ΤΕΕ/ΤΚΜ. Την ομά-
δα εργασίας αποτέλεσαν οι Ραΐδης Δημήτρης, αρ-
χιτέκτονας πολεοδόμος και Χριστοδούλου Χάρις, 
Δρ. αρχιτέκτονας πολεοδόμος.
Το προτεινόμενο πρόγραμμα έχει στρατηγικό χα-
ρακτήρα στο κέντρο και την περιφέρεια του πολε-
οδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης και στο-
χεύει στη μέγιστη και μακροπρόθεσμη διάχυση 
των θετικών τους αποτελεσμάτων στην εικόνα της 
πόλης. Πρόκειται για διεθνείς αρχιτεκτονικούς 
διαγωνισμούς, που θα απευθύνονται σε νέους αρ-
χιτέκτονες, ηλικίας κάτω των 40 ετών, όπως συ-
νηθίζεται στο διεθνή χώρο για διαγωνισμούς με 
μεγάλη συμμετοχή. 
Οι προτεινόμενες κατηγορίες διαγωνισμών είναι: 
«Δυναμικά πεδία εκδήλωσης σύγχρονης αστικό-
τητας: Διαμόρφωση περιοχών σταθμών του μετρό 
στο επίπεδο του δρόμου», «Έξοδος από την αφά-
νεια: νέοι κοινόχρηστοι χώροι στις περιφερειακές 
γειτονιές» και «Οικολογικοί μετασχηματισμοί μι-
κρών αστικών συνόλων».
Αρχικός στόχος της εργασίας ήταν η διερεύνηση 
χώρων όπου θα διενεργηθούν «μικροί αρχιτεκτο-
νικοί διαγωνισμοί» που μπορούν να συμβάλλουν 
στη βελτίωση της εικόνας της πόλης με επιμέ-
ρους αντικείμενα: 
1. τη διερεύνηση χώρων και επιλογή ενδεικτικών 
σημείων – περιοχών για ανάδειξη, και 
2. τη διατύπωση γενικών προδιαγραφών, κατά πε-
ρίπτωση, με βάση τις οποίες θα διενεργηθούν οι 
αντίστοιχοι αρχιτεκτονικοί διαγωνισμοί.
Το τεύχος της μελέτης που παραδόθηκε διαρ-
θρώνεται σε δύο μέρη, το Α’ Μέρος που αφορά 
στη θεωρητική τεκμηρίωση και ανάπτυξη της 
μελέτης του θέματος με παραδείγματα από το 
διεθνή χώρο, και το Β’ Μέρος που αφορά στους 
προκαταρκτικούς φακέλους των διαγωνισμών με 
στοιχεία που συγκεντρώθηκαν για κάθε προτεινό-
μενη ενδεικτική θέση διενέργειας τους.
Κύριο ερώτημα για την ομάδα εργασίας αποτελεί 
το πώς η μικρή κλίμακα και η διασπορά των πα-
ρεμβάσεων στην πόλη μέσα από αρχιτεκτονικούς 
διαγωνισμούς θα μπορεί να έχει αποτέλεσμα στη 
βελτίωση της εικόνας της Θεσσαλονίκης. Θεω-
ρείται ότι οι διαγωνισμοί μικρής κλίμακας στη 
Θεσσαλονίκης δεν είναι σκόπιμο να περιοριστούν 
σε παρεμβάσεις αισθητικής αναβάθμισης δεδο-
μένης της κυρίαρχης άμορφης αστικής συνθήκης 
που σύντομα θα τις απορροφήσει. Ως κατ’ αρχήν 
απάντηση στο ζητούμενο εκτιμάται ότι η επιλογή 
μόνο συγκεκριμένων θέσεων δε θα κατέληγε στα 
επιθυμητά αποτελέσματα. 
Η ομάδα εργασίας έθεσε ως ειδικότερο στόχο 
την αναζήτηση - ανάπτυξη κεντρικών νοημάτων, 
ιδεών και προσεγγίσεων όπως διακρίνονται μέσα 
από τη διεθνή συζήτηση του θέματος και ιδιαί-
τερα μέσα από διεθνείς αρχιτεκτονικούς διαγω-
νισμούς. Πρόκειται για σύγχρονες προσεγγίσεις 
που προσανατολίζουν τις γενικές προδιαγραφές 
των διαγωνισμών στον επιδιωκόμενο αστικό και 
αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και επιτρέπουν διαφο-
ρετικούς χειρισμούς και θέματα ανάκτησης του 
δημόσιου χώρου της πόλης. 
Οι διαγωνισμοί αντιμετωπίζονται από την ομάδα 

εργασίας ως ευκαιρίες συζήτησης και δυναμι-
κής επαναδιαπραγμάτευσης του δημόσιου χώ-
ρου της πόλης που θέτουν νέες προσδοκίες και 
προκλήσεις για τη ζωή στη Θεσσαλονίκη μέσα 
από τη διατύπωση του θέματός τους, των στόχων 
τους, τη ζητούμενη σύνθεση της ομάδας μελέτης, 
την οριοθέτηση των πεδίων παρέμβασης αλλά και 
τη μεθόδευση της προκήρυξής τους, έτσι ώστε να 
είναι δυνατό να παραχθούν προτάσεις που θα τολ-
μήσουν νέες και πρωτοποριακές αντιμετωπίσεις, 
ρηξικέλευθες αλλά πλήρως υλοποιήσιμες. 
Προτείνονται για τις προτάσεις θεμάτων και πε-
δίων εφαρμογής των διαγωνισμών δυναμικές 
έννοιες στο πλαίσιο της βιώσιμης διαχείρισης 
των αστικών ελεύθερων χώρων, λ.χ. βιοκλιματι-
κός σχεδιασμός, εξοικονόμηση ενέργειας, χρήση 
ανακυκλώσιμων υλικών, ανακύκλωση δομικών 
υλικών κλπ που δεν περιορίζονται στο περιβάλ-
λον και στην επίλυση τοπικών προβλημάτων αλλά 
έχουν κοινωνικές και οικονομικές προεκτάσεις, 
όπως αναζωογόνηση της τοπικής οικονομίας και 
αναβίωση της γειτονιάς, ενεργοποίηση και συμ-
μετοχή των πολιτών στην αστική αναμόρφωση 
μέσα από τη χρήση νέων τεχνολογιών πληροφορι-
κής στο φυσικό και διαδικτυακό αστικό γίγνεσθαι 
κ.ά. Πρόκειται για ιδέες που υποστηρίζουν σύγ-
χρονες αστικές στρατηγικές για τους ελεύθερους 
δημόσιους χώρους.
Επίσης, ενθαρρύνουν την υιοθέτηση αρχών ολο-
κληρωμένου σχεδιασμού και τεχνικών δόμησης 
όλου του φάσματος της αειφορίας από τα υλικά 
μέχρι τον τύπο της ανάμειξης των χρήσεων και τη 
δυνατότητα ενσωμάτωσης αδιάκριτα όλων των πο-
λιτών μέσα στο δημόσιο χώρο, και  προϋποθέτουν 
διεπιστημονικές προσεγγίσεις και συνεργασίες 
των αρχιτεκτόνων με πλήθος άλλων επιστημονι-
κών ειδικοτήτων και/ή καλλιτεχνών (που προσδι-
ορίζονται κατά περίπτωση διαγωνισμοί), αλλά και 
ενδιαφερόμενων πολιτών. 
Το πρόγραμμα διαγωνισμών που προτείνεται έχει 
στρατηγικό χαρακτήρα στο κέντρο και στην πε-
ριφέρεια του ΠΣΘ και στοχεύει στη μέγιστη και 
μακροπρόθεσμη διάχυση των θετικών τους απο-
τελεσμάτων στην εικόνα της πόλης. Προτείνεται 
οι διαγωνισμοί να επαναλαμβάνονται τακτικά (ανά 
1-2 έτη) έτσι ώστε να λειτουργήσουν προσθετικά 
στο χρόνο και ως γεγονότα να αναμένονται από 
την κοινωνία της πόλης. Κάθε κατηγορία εδρά-
ζεται σε μία διαφορετική πρόταση - δυνατότητα 
για τη διενέργεια ή προώθηση της υλοποίησής 
των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών. Πρόκειται 
για διεθνείς αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς που 
απευθύνονται σε νέους αρχιτέκτονες κάτω των 
40 ετών, όπως συνηθίζεται στο διεθνή χώρο για 
διαγωνισμούς με  μεγάλη συμμετοχή.

Προτείνονται οι εξής κατηγορίες διαγωνισμών:
1. Δυναμικά πεδία εκδήλωσης σύγχρονης αστι-
κότητας: Διαμόρφωση περιοχών σταθμών του 
μετρό στο επίπεδο του δρόμου  
Οι θέσεις των εισόδων των σταθμών του μετρό 
στο επίπεδο του δρόμου - της ζωής στην πόλη 
αποτελούν αναμφισβήτητα και επιβάλλεται να 
αντιμετωπιστούν ως ευκαιρίες αναβάθμισης του 
αστικού ιστού και συνθετικής αξιοποίησης της 
δυναμικής των νέων ανθρώπινων ροών στο δη-
μόσιο χώρο. Ο ολοκληρωμένος σχεδιασμός τους 
ως νέων πόλων κεντρικότητας και σύγχρονης 
αστικότητας ανάγεται σε ζητούμενο στρατηγικής 

 

Αγία Σοφία

Ευκλείδης

Μενεμένη

Πυλαία
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ΤΕΥΧΟΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΦΟΡΜΕΣ
Διάλεξη Δ. Σιμώνη, 27 Μαΐου

Με διάλεξη του αρχιτέκτονα Δημήτρη Σιμώνη, συ-
νεχίζεται στις 27 Μαΐου ο κύκλος παρουσιάσεων 
σημαντικών αρχιτεκτόνων της Κ. Μακεδονίας, με 
τίτλο «Αρχιτέκτονες στη Θεσσαλονίκη», που διορ-
γανώνει το ΤΕΕ/ΤΚΜ, κατόπιν εισήγησης της Μό-
νιμης Επιτροπής Αρχιτεκτονικών Θεμάτων.
Η διάλεξη, με τίτλο ««Αντικείμενα και αφορμές», 
θα ξεκινήσει στις 7.30 το  βράδυ, στο αμφιθέατρο 
του κτιρίου του ΤΕΕ/ΤΚΜ (Μ. Αλεξάνδρου 49). 
Ο Δημήτρης Σιμώνης σπούδασε στο Πανεπιστη-
μιακό Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής της Βενετίας 
(IUAV) απ’ όπου αποφοίτησε το 1982. Από το 1982 
διατηρεί γραφείο με συνεργάτες αρχιτέκτονες και 
ασχολείται με μελέτες ιδιωτικών και δημοσίων 
έργων. Διετέλεσε πρόεδρος του Συλλόγου Αρχιτε-
κτόνων Θεσσαλονίκης (1991-1993), αντιπρόεδρος 
του ΣΑΔΑΣ - ΠΕΑ (1993 -1994) και είναι μέλος της 
αντιπροσωπείας του. Εχει εκπροσωπήσει το ΤΕΕ/
ΤΚΜ, το ΣΑΘ και το ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ σε διάφορες  
επιτροπές. Εχει συμμετάσχει σε συνέδρια και 
ημερίδες του ΤΕΕ, του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ και του ΣΑΘ 
με  εισηγήσεις και παρεμβάσεις που έχουν δημο-
σιευθεί στο περιοδικό τύπο του ΤΕΕ/ΤΚΜ και του 
ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ. Εχει διακριθεί σε αρχιτεκτονικούς 
διαγωνισμούς και το έργο του εχει δημοσιευθεί 
στον  ειδικό αρχιτεκτονικό τύπο, σε εκθέσεις αρ-
χιτεκτονικού έργου και σε έντυπα ευρύτερης κυ-
κλοφορίας.
Τα κύρια σημεία της διάλεξης αφορούν σε:
Αντικείμενα: 
Το ‘αρχιτεκτονικό έργο’ που παράγεται από τον 
αρχιτέκτονα ως ‘μετιέ’ .

Η ταύτιση της μορφής και της λειτουργίας με το 
‘αντικείμενο’, τόσο ως ‘τμήμα’ της πόλης, όσο και 
ως ‘μέρος’ της υπαίθρου. 
Η αυτονομία του αντικειμένου.
Αφορμές: 
Οι ́ συμβάσεις, οι ‘αναφορές’ και  οι ‘συντελεστές’ 
που καθορίζουν τη σύλληψη και την κατασκευή 
ενός έργου δηλ. την ‘υλικότητά’ του.
Η αναγκαιότητα μιας ‘ενιαίας’ θεωρίας για την 
αρχιτεκτονική και πολεοδομική  πρόταση και οι 
τυπολογικές επιλογές για την υλοποίησή της.
Θα γίνει αναφορά και παρουσίαση υλοποιημένων 
έργων και μελετών:
σε αναπλάσεις και επεμβάσεις σε δημόσιους 
χώρους: 
η ‘Πλατεία Αρχαίας Αγοράς’, το ‘Άλσος του Αγίου 
Δημητρίου’ του  Δ. Πετρούπολης Αττικής, η πε-
ριοχή «Τσινάρι» της ‘Ανω Πόλης’, η Παραλία της 
«Γρόττας» στην  πόλη της Νάξου, η  ‘Νέα Παραλία’ 
και η ‘Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου’ Κορίνθου. 
σε επεμβάσεις σε υφιστάμενα κτίρια: 
το βιομηχανικό συγκρότημα «Βίλκα» και το κτίριο 
της Αίθουσας Τελετών & Φοιτητικής Λέσχης του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,
στην ‘κατοικία’: τα συγκροτήματα κατοικιών, στην 
Καλαμαριά και στην Κομίτσα Χαλκιδικής και η 
μονοκατοικία στο Πικέρμι Αττικής, 
σε κτίρια σε ‘μέτωπα’  του αστικού ιστού της πό-
λης της Θεσσαλονίκης και 
στα  κτίρια γραφείων στη Θέρμη.n

σημασίας για την αναζωογόνηση και βελτίωση 
της λειτουργίας του ΠΣΘ. Επίσης, για την προ-
ώθηση μίας σύγχρονης αρχιτεκτονικής που θα 
δημιουργήσει νέα τοπόσημα και θα προκαλέσει 
την ανάταση στη ζωή της πόλης που οι πολίτες 
αποζητούν. Προτείνονται δύο ενδεικτικές θέσεις, 
ο σταθμός ‘Αγία Σοφία’ και ο σταθμός ‘Ευκλείδη’, 
σταθμοί της πρώτης φάσης προγραμματισμού των 
έργων σε ιδιαίτερα πυκνό ιστό που γειτνιάζουν με 
ικανούς ελεύθερους χώρους για υποδοχή νέων 
αστικών λειτουργιών και ανάπτυξης μίας νέας 
αστικής ταυτότητας στην ευρύτερη περιοχή.
2. Έξοδος από τη αφάνεια: νέοι κοινόχρηστοι 
χώροι στις περιφερειακές γειτονιές
Στις περιοχές εκτός κέντρου, στις περιφερεια-
κές γειτονιές αναγνωρίζονται ελεύθεροι χώροι, 
εκτάσεις άμορφες, αδρανείς και επί μακρόν αδι-
αμόρφωτες. Οι επιδιωκόμενες αρχιτεκτονικές 
παρεμβάσεις διαμόρφωσης καλούνται να δώσουν 
αφενός έμφαση στο χαρακτήρα και τον τύπο ανά-
μειξης των χρήσεων ως στοιχείων αναζωογόνη-
σης και διαμόρφωσης μίας νέας τοπικής αστικής 
ζωντάνιας αφετέρου να συμβάλλουν σε βελτιωμέ-
νες περιβαλλοντικές συνθήκες για την ευρύτερη 
περιοχή της γειτονιάς στην κατεύθυνση της βιώ-
σιμης ανάπτυξης του αστικού χώρου (βιοκλιματι-
κός σχεδιασμός υπαίθριων χώρων, προσβασιμό-

τητα για όλους, φυτεύσεις χαμηλών απαιτήσεων 
συντήρησης, ήπιες επεμβάσεις, κλπ). Επίσης, θα 
μπορούσαν να συνδυαστούν με εικαστικές εγκα-
ταστάσεις. Διερευνήθηκαν  και προτείνονται δύο 
ενδεικτικές θέσεις, μία στο Δήμο Μενεμένης και 
μία στο Δήμο Πυλαίας.
3. Οικολογικοί μετασχηματισμοί μικρών αστικών 
συνόλων
Η πρόταση αφορά σε υποδειγματικού χαρακτήρα 
αναπλάσεις των κελυφών των δημόσιων ή δη-
μοτικών  κτιρίων και των αύλειων χώρων τους ή 
ευρύτερων ελεύθερων χώρων στην άμεση περί-
μετρό τους με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας 
και τη βελτίωση του μικροκλίματος της ευρύτερης 
περιοχής, αλλά και την απόδοση στο κοινό ενός 
αστικού συνόλου νέας σύγχρονης βιοκλιματικής 
αρχιτεκτονικής. Η επιλογή των θέσεων είναι ελεύ-
θερη, δηλαδή οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει μόνοι 
τους να αναζητήσουν θέσεις και να προτείνουν 
παρεμβάσεις με βάση συγκεκριμένα κριτήρια.
Στο πλαίσιο της εργασίας επιδιώχθηκαν συνεργα-
σίες και επαφές με τους κατεξοχήν φορείς που 
έχουν αρμοδιότητες εκτέλεσης έργων στο δημό-
σιο χώρο της πόλης (ΟΤΑ) ή αναμένεται οι ενέρ-
γειές τους να έχουν καθοριστικά αποτελέσματα 
στη δομή της Θεσσαλονίκης στο άμεσο μέλλον 
όπως η εταιρία κατασκευής του μετρό, αλλά και 

φορείς με υπερτοπική εμβέλεια επιρροής σε 
θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης του αστι-
κού χώρου (ΚΑΠΕ). Επίσης, από μικρή έρευνα 
διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν πολλές δυνατότητες 
χορηγιών από ιδιώτες – εταιρίες, από ενδιαφερό-
μενους τοπικούς φορείς που εκπροσωπούν συλ-
λογικά συμφέροντα, αλλά και από περιοδικά για 
την αρχιτεκτονική και τη δόμηση.
Το ΤΕΕ-ΤΚΜ θα μπορούσε να λειτουργήσει ως 
ο επισπεύδων φορέας των διαγωνισμών που θα 
αναλάβει την τεχνική υποστήριξη του φακέλου 
της προκήρυξης (συγκρότηση τεχνικής επιτροπής 
για τη σύνταξη του φακέλου κάθε διαγωνισμού) 
και τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων τους 
σε συνεργασία με τη Διεθνή Ένωση Αρχιτεκτόνων 
(UIA). 
Η προώθηση ενός προγράμματος τακτικών ετήσι-
ων διαγωνισμών απαιτεί τη σταθερή συνεργασία 
του ΤΕΕ-ΤΚΜ με τους Δήμους και τους άλλους 
εμπλεκόμενους, φορείς ανάλογα με το πεδίο πα-
ρέμβασης, τους ενδεχόμενους χορηγούς κλπ. 
Το ΤΕΕ-ΤΚΜ θα μπορούσε μάλιστα να επεκτείνει 
την εφαρμογή των τακτικών ετήσιων αρχιτεκτονι-
κών διαγωνισμών και σε έναν ξεχωριστό κύκλο 
που να αφορά την ευρύτερη μητροπολιτική περιο-
χή της Θεσσαλονίκης, ακόμη και άλλα αστικά κέ-
ντρα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. n
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Η ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΤΗ Β. ΕΛΛΑΔΑ
 Ομάδα εργασίας ΤΕΕ/ΤΚΜ

Την εκπόνηση μακροπρόθεσμου (π.χ. 15ετούς) προγραμ-
ματισμού εξοπλιστικών προγραμμάτων με βάση το ΔΕΣΕΣ 
(Δεκαπενταετές Σχέδιο Εξοπλιστικών Στόχων), την επαύ-
ξηση του εύρους των υλικών, που χαρακτηρίζονται ως 
«αμυντικά», αλλά και την κατάργηση του αθέμιτου αντα-
γωνισμού από κρατικές αμυντικές βιομηχανίες, σε βάρος 
των ιδιωτικών, προτείνει -μεταξύ άλλων- στο πόρισμά της 
σχετική ομάδα εργασίας, που συγκρότησε το ΤΕΕ/ΤΚΜ.
Επίσης, προτείνει η υλοποίηση, π.χ,  των προμηθειών 
“αμυντικού υλικού”, καθώς και “υλικού ασφαλείας” των 
ενόπλων δυνάμεων και σωμάτων ασφαλείας, να γίνεται 
από ενοποιημένο “φορέα” που θα υπάγεται στο ΓΕΕΘΑ. 
Εισηγείται, εξάλλου, βελτιώσεις στη νομοθεσία, με στό-
χους την αύξηση της βιωσιμότητας των ελληνικών αμυντι-
κών βιομηχανιών και την τόνωση των λεγόμενων βιομηχα-
νικών επιστροφών (industrial returns) στην Ελλάδα, κατά 
την υλοποίηση εξοπλιστικών προγραμμάτων- Εγχώριας 
Προστιθέμενης Αξίας (μέχρι σήμερα η συμμετοχή των ελ-
ληνικών εταιριών δεν ξεπερνά το 10%).
Σύμφωνα με το ΤΕΕ/ΤΚΜ, οι ελληνικές εταιρίες παραγωγής 
αμυντικού υλικού αντιμετωπίζουν σήμερα προβλήματα βι-
ωσιμότητας, λόγω της υστέρησης εξοπλιστικών/αμυντικών 
δαπανών κατά την τελευταία  οκταετία περίπου, με σημα-
ντικές μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις. 
Η τάση επηρεάζει πολλές από τις περίπου 150 ελληνικές 
εταιρίες παραγωγής αμυντικού υλικού, εκ των οποίων περί 
τις 20 δραστηριοποιούνται στη Βόρεια Ελλάδα. 
Το ΤΕΕ/ΤΚΜ ζητά ακόμη τη θεσμοθέτηση των συμβάσε-
ων-πλαισίου, που προβλέπονται από το άρθρο 46 του Ν. 
3433/2006 και την καθιέρωσή τους ως πρακτικής για ολό-
κληρες  τις ποσότητες ιδίων ή/και ομοειδών υλικών μιας 
4ετίας (με δυνατότητα του προμηθευτή και για παραδόσεις 
πριν το τέλος της τετραετίας με ρύθμιση αναπροσαρμογής 
τιμών μετά  το πρώτο έτος).
Τα μέλη της ομάδας είναι: Σπύρος Κιαρτζής (ΗΜ), Δημή-
τρης Καμπάκης (Μ-Η Μ), Νίκος Δαμάλας (Μ-Η Μ) και 
Αντώνης Τσιπούρας (ΜΜ).
 
n Ζητούνται νέα νομοθετικά «όπλα»
Οι προμήθειες του αμυντικού υλικού υλοποιούνταν με το 
ΠΔ 284/89 μέχρι τον Απρίλιο 2006 που ψηφίσθηκε ο Ν. 
3433/2006, πλην όμως η διενέργεια διαγωνισμών  κατέστη ου-
σιαστικά εφικτή με μεταγενέστερες κανονιστικές πράξεις με 
χρονολογικά τελευταία την ΥΑ 249748/ΦΕΚ 2111Β/29.10.2008 
- ‘’Γενικοί Όροι Προμηθειών Αμυντικού Υλικού’’. 
Η μελέτη της ομάδας περιλαμβάνει σειρά  προτάσεων 
βελτίωσης της υπάρχουσας Νομοθεσίας  με τρόπους 
πρακτικούς και άμεσα υλοποιήσιμους, βασισμένους κατ’ 
αναλογία στην πρακτική άλλων χωρών μελών ΝΑΤΟ και ΕΕ 
με  στόχους:
-Τη βιωσιμότητα της Ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας (και 
άλλων συνδεδεμένων κλάδων  της Ελληνικής Βιομηχανίας)
-Τη μεγιστοποίηση βιομηχανικών επιστροφών (industrial 
returns) στη χώρα μας κατά την υλοποίηση  εξοπλιστικών 
προγραμμάτων – Ε.Π.Α (Εγχώριας Προστιθέμενης Αξίας), 
σημειώνοντας ότι μέχρι  σήμερα η συμμετοχή των Ελληνι-
κών αμυντικών  βιομηχανιών είναι μικρότερη του 10%
-Την οικονομικότερη υλοποίηση εξοπλιστικών προγραμμά-
των.
-Τη διατήρηση ή/και επαύξηση της τεχνικής/εφοδιαστικής 
υποστήριξης των  Ενόπλων Δυνάμεων (Ε.Δ.) από την εγχώ-
ρια αμυντική βιομηχανία και την αντίστοιχη διατήρηση ή/και 
επαύξηση της επιχειρησιακής  ικανότητας των Ε.Δ
Αναλυτικά, οι προτάσεις της μελέτης περιλαμβάνουν κυρίως:
1. Επαύξηση του εύρους των υλικών που χαρακτηρίζο-
νται ως ‘’αμυντικά υλικά’’ στην Υ.Α υπ’ αριθ. 121078/ΦΕΚ 
1850Β/21.12.2006 με βάση τον  κατάλογο ‘’στρατιωτικού 
εξοπλισμού’’ που καλύπτεται από τον ‘’Κώδικα συμπερι-
φοράς της ΕΕ για τις εξαγωγές όπλων’’ (δημοσιεύθηκε  
στην Εφημερίδα ΕΕ τεύχος C191/18.07.2000  και αναθε-

ωρήθηκε στην Εφημερίδα ΕΕ τεύχος C 314/23.12.2003) ο 
οποίος είναι αναλυτικός και περιλαμβάνει σε αριθμό πε-
ριπτώσεων βασικά τεχνικά ή λειτουργικά χαρακτηριστικά 
(περιλαμβάνεται στην Υ.Α ΥΕΘΑ υπ’ αριθ. Φ.600/311054/
Σ.572-ΦΕΚ 733Β/31.05.2005)
Επίσης επαύξηση για τα υλικά ‘’ασφαλείας’’ (security) κα-
θώς και για τα υλικά ‘’διττής’’ χρήσης (δηλ. υλικά που προο-
ρίζονται για στρατιωτικές και εμπορικές εφαρμογές).
2. Καθιέρωση των προβλεπόμενων από το Άρθρο 46 του 
Ν. 3433/2006 ‘’Συμβάσεων πλαίσιο’’ σαν θεσμό και καθι-
ερωμένη πρακτική για ολόκληρες  τις ποσότητες υλικών 
μιας 4ετίας ιδίων ή/και ομοειδών, με δυνατότητα του προ-
μηθευτή και για παραδόσεις  πριν το τέλος της 4ετίας με 
ρύθμιση αναπροσαρμογής τιμών μετά  το 1ο έτος.
3. Κατάργηση του αθέμιτου ανταγωνισμού κρατικών εται-
ρειών (εταιρειών που το Δημόσιο συμμετέχει με ποσοστό 
> 50%) αμυντικού υλικού εις βάρος των ιδιωτικών εταιρει-
ών αμυντικού υλικού της χώρας, που προκύπτει από το  Ν. 
3433/2006
• για αναθέσεις ακόμη και σε περιπτώσεις προμηθειών 
αμυντικών υλικών που δεν κατασκευάζονται από αυτές, 
αλλά επιχειρούν με εμπορική δραστηριότητα (Άρθρο 51.δ)
• μη προσκόμιση Εγγυητικών Επιστολών (Ε/Ε) Συμμετο-
χής, Καλής Εκτέλεσης, Προκαταβολής (Άρθρο 33, §14) 
και κατά  προέκταση μή δυνατότητα κατάπτωσης των Ε/Ε
καθώς και δυνατότητα ματαίωσης των  αποτελεσμάτων 
Διαγωνισμών και ανάθεση  σε Κρατικές εταιρείες (βλ. Ν. 
3648/2008,  §12ε)
4. Διάφορες προτάσεις εξορθολογισμού των Αντισταθμι-
στικών Ωφελημάτων (ΑΩ)
5. Πρόταση ίδρυσης κρατικού ή ημικρατικού Φορέα ‘’Προ-
ώθησης Εξαγωγών  Αμυντικού Υλικού’’ με σκοπούς:
• Το συντονισμό επιλογής και υλοποίησης Α.Ω μεταξύ Ελ-
ληνικών Εργοστασίων παραγωγής αμυντικού υλικού, υπο-
ψήφιων προμηθευτών / κύριων Αναδόχων και ΥΠΕΘΑ.
• Την αύξηση των εξαγωγών για τα ελληνικά εργοστάσια 
παραγωγής αμυντικού υλικού, εντός και εκτός των πλαι-
σίων των Α.Ω.,
• Την άντληση της συμμετοχής των ελληνικών εργοστασί-
ων παραγωγής αμυντικού υλικού σε Ευρωπαϊκά προγράμ-
ματα έρευνας και ανάπτυξης αμυντικού υλικού.
6. Εκπόνηση μακροπρόθεσμου (π.χ. 15ετούς) προγραμ-
ματισμού εξοπλιστικών προγραμμάτων με βάση το ΔΕΣΕΣ 
(Δεκαπενταετές Σχέδιο Εξοπλιστικών Στόχων) κατά τρόπο, 
τουλάχιστον  για το “κύριο εξοπλιστικό υλικό” (π.χ. αερο-
σκάφη, άρματα μάχης, πολεμικά σκάφη  κ.λπ.), που εκτός 
των καθιερωμένων κριτηρίων αντιμετώπισης των στρα-
τιωτικών απειλών, εξωτερικής πολιτικής, διακρατικών 
αμυντικών σχέσεων, οικονομικών δυνατοτήτων της χώρας 
κ.λπ. παραμέτρων, να λαμβάνει υπόψη τη μέγιστη δυνατή 
εμπλοκή της εγχώριας Αμυντικής Βιομηχανίας σε βάθος 
χρόνου.  Με αυτόν τον τρόπο θα είναι δυνατός ο έγκαιρος 
προσανατολισμός  της εγχώριας Αμυντικής Βιομηχανίας 
σε προγράμματα  Ε & Α (Έρευνας και Ανάπτυξης) και συ-
μπαραγωγής σε μεγαλύτερες ποσότητες (σε σχέση με το 
μικρό μέγεθος της Ελληνικής αγοράς) και κατά την αγορά 
/ υλοποίηση του συγκεκριμένου εξοπλιστικού προγράμ-
ματος στη χώρα μας θα επιτευχθούν :
• η μεγιστοποίηση της εγχώριας συμπαραγωγής συγκροτη-
μάτων / μερών / εξαρτημάτων (ανταλλακτικών) καθώς και η 
δυνατότητα εξαγωγών με πιο ανταγωνιστικά προϊόντα,
• η μεγιστοποίηση του επιπέδου της εγχώριας τεχνικής 
και εφοδιαστικής υποστήριξης
• η μεγιστοποίηση της εγχώριας δυνατότητας αναβάθμι-
σης του “κύριου εξοπλιστικού υλικού” κατά τη διάρκεια 
ζωής του,
• η μεγιστοποίηση της απεξάρτησης από ξένες πηγές 
προμήθειας,
• η αύξηση της επιχειρησιακής ικανότητας  των Ενόπλων 
Δυνάμεων

• η μείωση του συνολικού κόστους προμήθειας και λει-
τουργίας / συντήρησης του “κύριου υλικού”  κατά τη δι-
άρκεια ζωής του
Παρόμοιες ρυθμίσεις να έχουν εφαρμογή και για το υπό-
λοιπο υλικό που οι εταιρείες της εγχώριας Αμυντικής 
Βιομηχανίας θα μπορούν να αναλάβουν είτε το ρόλο του 
κύριου αναδόχου, είτε του κύριου υπεργολάβου.
8. Η υλοποίηση  των προμηθειών “αμυντικού υλικού”, “μη-
αμυντικού υλικού”,  κατ’ εξουσιοδότηση του Υπουργείου 
Ανάπτυξης για τις Ένοπλες Δυνάμεις καθώς και “υλικού 
ασφαλείας” των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφα-
λείας από ενοποιημένο “Φορέα” που θα υπάγεται στο ΓΕ-
ΕΘΑ.
Στο Φορέα αυτό θα υπάγονται:
• “Τομέας” Α.Ω., που θα περιλαμβάνει και κλιμάκια των 
Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Ανάπτυξης 
• “Τομέας” Κρατικής Διασφάλισης Ποιότητας
• “Τομέας” Ελληνικοποίησης Προμηθειών (και Μητρώο Ελλή-
νων Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού), σαν κομβικό σημείο 
προστατευτισμού της εγχώριας Αμυντικής Βιομηχανίας.
9. Εξορθολογισμός των Κρατικών Εταιριών αμυντικού υλι-
κού από διεθνή οίκο με εμπειρία στο αντικείμενο.
10. Άμεση υλοποίηση των καθυστερημένων προγραμμάτων 
προμήθειας αμυντικού υλικού που η εγχώρια βιομηχανία 
μπορεί να είναι κύριος ανάδοχος ή κύριος υπεργολάβος.
11. Άμεση υλοποίηση του υψηλού ανεκτέλεστου ποσοστού 
των Α.Ω. από τους ξένους προμηθευτές / κύριους αναδόχους 
εξοπλιστικών  προγραμμάτων, ενδεχόμενα και με εναλλα-
κτικές Συμβάσεις Α.Ω. για κάλυψη των καθυστερημένων 
προγραμμάτων προμήθειας αμυντικού υλικού που η εγχώρια 
βιομηχανία έχει τη δυνατότητα να είναι κύριος ανάδοχος.
12. Άμεση διερεύνηση ανάθεσης ανακατασκευών (overhaul 
– remanufacturing) διαφόρων ειδών αμυντικού υλικού 
στην εγχώρια Αμυντική Βιομηχανία (κατά τη διεθνώς καθι-
ερωμένη πρακτική με παράταση της διάρκειας ζωής τους 
επί 10 -15ετία), αντί των προμηθειών για καινούργια. n

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Απόσβεση δημόσιου χρέους

Για το λογαριασμό αλληλεγγύης περί απόσβεσης του δημό-
σιου χρέους ενημερώνει τα μέλη του το ΤΕΕ/ΤΚΜ, κατόπιν 
απόφασης της διοικούσας επιτροπής, στην 9η συνεδρίαση 
της οποίας (13/4/2010) εισήχθη το σχετικό έγγραφο του 
προέδρου της Βουλής. 
Στο έγγραφο επισημαίνεται ότι δημιουργήθηκε και τηρεί-
ται στο Κεντρικό Κατάστημα της Τράπεζας της Ελλάδος 
- Τμήμα Δημοσίων Οργανισμών, λογαριασμός για τη συ-
γκέντρωση ποσών από ενδιαφερόμενους, σε εθελοντική 
βάση, που θα διατίθενται αποκλειστικά για την απόσβεση 
του Δημοσίου Χρέους της χώρας, με Κ.Α 24/26132462 
«ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΒΕΣΗ 
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ». 
Ο λογαριασμός δέχεται καταθέσεις από τις 05.03.2010 στο 
κεντρικό κατάστημα, στα υποκαταστήματα, στις θυρίδες 
και στα πρακτορεία της Τράπεζας της Ελλάδος καθώς και 
στο σύνολο του δικτύου των εμπορικών Τραπεζών.
Για τη διευκόλυνση των ενδιαφερομένων σημειώνεται ότι ο 
ανωτέρω λογαριασμός έχει κωδικό ΙΒΑΝ GR 04 010 0024 
0000000026132462 και SWIFT/BIC BNGRGRAA.  
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από το Τμήμα Δη-
μοσίων Οργανισμών στα τηλέφωνα 210 320 2716 & 210 
320 3376. n
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«COUPOLES ET HABITATS»
 Ημερίδα και έκθεση, 26 Μαΐου

Έκθεση για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Coupoles et Habitats», που εστιά-
ζεται στη χρήση θολωτών κατασκευών για κατοίκηση στην ευρύτερη περιο-
χή της Μεσογείου, θα εγκαινιαστεί στις 26 Μαΐου στο Μουσείο Βυζαντινού 
Πολιτισμού (στις έξι το απόγευμα). Την έκθεση συνδιοργανώνουν το Τεχνι-
κό Επιμελητήριο Ελλάδας / Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας το Παράρτημα 
Θεσσαλονίκης της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, το 
Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Αριστοτέλειου Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το και το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού. Θα 
ακολουθήσει ημερίδα-παρουσίαση του ευρωπαϊκού προγράμματος και των 
αποτελεσμάτων του, από τον πρύτανη του πανεπιστημίου της Φλωρεντίας, 
Saverio Mecca, στο αμφιθέατρο «Μ. Μερκούρη».
Αναλυτικότερα, το Πανεπιστήμιο της Φλωρεντίας και συγκεκριμένα ο καθη-
γητής Mecca, ο οποίος είναι και διευθυντής του Κέντρου Έρευνας “Research 
Center on Innovation and Local and Indigenous Knowledge Systems”, 
ανέλαβε και υλοποίησε, ως συντονιστής στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προ-
γράμματος Culture 2007-2013, το πρόγραμμα “Coupoles et Habitats”.
Στο διετές αυτό πρόγραμμα συμμετέχουν, εκτός του Πανεπιστημίου της 
Φλωρεντίας, το Πολυτεχνείο της Βαλένθια εκ μέρους της Ισπανίας, η Ecole 
d´Avignon από τη Γαλλία, η Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Μουσείων της 
Συρίας και από την Ελλάδα το Παράρτημα Θεσσαλονίκης της Ελληνικής Εται-
ρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού. 
Συντονιστής για τον Έλληνα εταίρο είναι ο αρχιτέκτονας της 9ης Εφορείας Βυ-
ζαντινών Αρχαιοτήτων, Βασίλης Κονιόρδος, αντιπρόεδρος του Παραρτήμα-
τος Θεσσαλονίκης της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού. 
Υπεύθυνος της υλοποίησης της επιστημονικής έρευνας στο πεδίο και για 
τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων αυτής είναι ο Καθηγητής του Τμήματος 
Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών κ. Κώστας Τοκμακίδης, Διευθυντής 
του Τομέα Γεωδαισίας και Τοπογραφίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης.
Στο πλαίσιο αυτής της έρευνας έγινε η καταγραφή και αποτύπωση δέκα πα-
ραδοσιακών οικισμών και οικιστικών μονάδων στην ευρύτερη περιοχή του 
Χαλέπι της Συρίας. Την ευθύνη για την επιστημονική τεκμηρίωση αντίστοι-
χων κτισμάτων  και οικιστικών συνόλων στην ελληνική επικράτεια είχαν οι 
καθηγήτριες του Α.Π.Θ., Κλαίρη Παλυβού και Μαρία Αρακαδάκη, οι οποίες  
και συνέγραψαν τα επιστημονικά άρθρα με την ανάλογη φωτογραφική και 
σχεδιαστική τεκμηρίωση κτισμάτων  και οικιστικών συνόλων της Ελλάδος 
για την επιστημονική έκδοση του Προγράμματος.
Το Ευρωπαϊκό αυτό Πρόγραμμα ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο του 2009 
και τα αποτελέσματά του παρουσιάσθηκαν στις 23-30 Νοεμβρίου 2009 στο 
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο στο Χαλέπι στη Συρία. Στο πλαίσιο αυτό διορ-
γανώθηκε μια έκθεση στον κεντρικό εκθεσιακό χώρο του Μουσείου και μία 
Ημερίδα με μεγάλη επιτυχία. Η έκθεση θα μεταφερθεί στη συνέχεια από το 
Χαλέπι στη Δαμασκό, ενώ παράλληλα μία δεύτερη σειρά των ιδίων banners 
της έκθεσης θα εκτεθούν στη Φλωρεντία και την Βαλένθια.
Η έκθεση «Coupoles et Habitats» στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού θα 
διαρκέσει από τις 26 έως τις 31 Μαΐου. n

«ΔΟΜΕΣ 2010» ΚΑΙ ΗΜΕΡΙΔΑ 
ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ  
20-21 Μαΐου

Στις 20-21 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη η διπλή εκδήλω-
ση–έκθεση “Πανόραμα Ελληνικής Αρχιτεκτονικής ΔΟΜΕΣ 2010» και ημε-
ρίδα- για την ελληνική αρχιτεκτονική και τις διαδικασίες αξιολόγησης του 
αρχιτεκτονικού έργου, που διοργανώνουν το Τμήμα Αρχιτεκτόνων του ΑΠΘ 
και το περιοδικό ΔΟΜΕΣ. 
Στο πλαίσιο αυτό, στις 19.00 της Πέμπτης 20 Μαΐου θα πραγματοποιηθούν 
τα εγκαίνια της έκθεσης και θα ακολουθήσει (19.15 – 20.15), παρουσίαση 
των βραβευμένων μελετών στον Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό ‘’ΔΟΜΕΣ 2010’’, 
στις κατηγορίες:
-καλύτερο πραγματοποιημένο έργο των ετών 2007-2009 (εικόνα 1)
-καλύτερο πρώτο κτήριο νέου αρχιτέκτονα (εικόνα 2)
-καλύτερη μελέτη των ετών 2007-2009 (εικόνα 3)
και του Τόμου ‘’Επετηρίδα Ελληνικής Αρχιτεκτονικής - ΔΟΜΕΣ 2010’’.
Την Παρασκευή 21 Μαΐου, στον ίδιο χώρο, θα πραγματοποιηθεί ημερίδα 
με θέμα ‘’Διαδικασίες Αξιολόγησης του Αρχιτεκτονικού Έργου’’. Στόχος 
της ημερίδας, είναι -σύμφωνα με τους διοργανωτές- να συζητηθούν πολύ-
πλευρα και συστηματικά το περιεχόμενο και ο τρόπος της αξιολόγησης του 
αρχιτεκτονικού έργου, όπως εμφανίζεται στη θεωρία και εφαρμόζεται στην 
πράξη. Η ανάγκη και ο ειδικότερος τρόπος αξιολόγησης του αρχιτεκτονικού 
έργου έχει σχέση με: α) τη φύση του προς αξιολόγηση αρχιτεκτονικού έργου, 
β) το είδος και το εύρος των προς αξιολόγηση επιλογών, γ) το αντικείμενο 
του έργου, δ) τη συγκρότηση του σώματος που κρίνει, ε) το θεσμικό πλαίσιο 
στο οποίο υπόκειται η κρίση.

Πρόγραμμα Ημερίδας:
10.00 Έναρξη 
10.10 Π. Τζώνος, Ομότιμος Καθηγητής Τμ. Αρχιτεκτόνων Α.Π.Θ.
“Η αξιολόγηση του αρχιτεκτονικού έργου”
10.30 Γ. Α. Πανέτσος, Πρόεδρος Τμ. Αρχιτεκτόνων Πανεπιστημίου Πάτρας, 
“Γηράσκω μη διδασκόμενος; Η απομείωση της κριτικής της αρχιτεκτονι-
κής από τον ακαδημαϊκό στον επαγγελματικό βίο”
10.50Α. Μ. Κωτσιόπουλος, Καθηγητής Τμ. Αρχιτεκτόνων Α.Π.Θ 
“Αξιολόγηση και συλλογική υποβολή”
11.10 Κ. Μωραϊτης, Αναπλ. Καθηγητής Αρχιτεκτονικής Σχολής Ε.Μ.Π.
“Αξιοδοτώντας την Αρχιτεκτονική ως Τοπίο”
11.30 – 11.50 Διάλειμμα
11.50 Τ. Μπίρης, Ομότιμος καθηγητής Σχολής Αρχιτεκτόνων Ε.Μ.Π.
“Η κριτική της Αρχιτεκτονικής: μια πολυεπίπεδη διαδικασία που λείπει”
12.10 Γ. Τζιρτζιλάκης, Επίκ. Καθηγητής Τμ. Αρχιτεκτόνων Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 
“Κείμενα ή / και κτίρια. Η αρχιτεκτονική στην εποχή του μεταφορντισμού”
12.30 – 14.00 Συζήτηση
14.00 – 17.30 Διάλειμμα
17.30Λ. Σιόλα, Αντιπρόεδρος UIA – Regios II, Πρόεδρος Ελληνικού Τμήματος
“Διεθνείς Αρχιτεκτονικοί Διαγωνισμοί : Ο ρόλος της Διεθνούς Ένωσης Αρ-
χιτεκτόνων – UIA στην αξιολόγηση της αρχιτεκτονικής σύλληψης”
17.50 Θ. Κ. Παππάς, Αρχιτέκτων, Δ/ντης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Μενε-
μένης, Πρόεδρος Μ.Ε. Αρχιτεκτονικού Έργου ΤΕΕ/ΤΚΜ
“Αξιολόγηση αρχιτεκτονικού έργου : μια στάγδην διάγνωση”
18.10 Ν. Σ. Χαρκιολάκης, Δ/ντής της Δ/νσης Αναστήλωσης Νεωτέρων και 
Σύγχρονων Μνημείων
“Η αξιολόγηση του αρχιτεκτονικού έργου από τις ελληνικές κρατικές υπηρεσίες’’
18.30 Κ. Μπελημπασάκης, Αρχιτέκτων, Προϊστάμενος Δ/νσης Αρχιτεκτο-
νικών Μελετών Δήμου Θεσσαλονίκης “Η αξιολόγηση των αρχιτεκτονικών 
μελετών με τις διαδικασίες του Ν. 3316/05’’ 
18.50 – 19.10 Διάλειμμα
19.10 Π. Κόκκορης, Αναπλ. Καθηγητής του Τμ. Αρχιτεκτόνων του Δ.Π.Θ. 
“Υποθέσεις ευθυκρισίας”
19.30 Π.Τουρνικιώτης, Καθηγητής Αρχιτεκτονικής Σχολής Ε.Μ.Π.
“Από την κρίση ως κριτική στην αξιολόγηση ως καταξίωση του αρχιτέκτο-
να και την αρχιτεκτονικής”
19.50 – 21.30 Συζήτηση – Κλείσιμο Ημερίδας n
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ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΑ 
ΜΟΥΣΕΙΩΝ 2010, με 
τίτλο «Μουσεία για την 
αρμονική συνύπαρξη», 
εκπαιδευτικές δράσεις 
σε συνεργασία με τα 
πέντε μουσεία της Θεσ-
σαλονίκης (Κίνηση των 5 
Μουσείων: Αρχαιολογικό 
Μουσείο Θεσσαλονίκης, 
Μουσείο Βυζαντινού 
Πολιτισμού, Μακεδονι-
κό Μουσείο Σύγχρονης 
Τέχνης, Κρατικό Μου-
σείο Σύγχρονης Τέχνης, 
Τελλόγλειο Ίδρυμα 
Τεχνών), διάθεση εντύ-
που -κοινού και για τα 
πέντε μουσεία, από την 
Κυριακή 16 έως και την 
Κυριακή 23 Μαΐου 2010 
και θα αναδεικνύει ένα 
επιλεγμένο έκθεμα-έργο 
τέχνης από κάθε μου-
σείο, Θεσσαλονίκη.
 

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

ΕΚΘΕΣΗ με τίτλο «Ιστο-
ρίες για τα Ανθρώπινα 
Δικαιώματα» (22 τρί-
λεπτες ταινίες μικρού 
μήκους, εμπνευσμένες 
από τις 6 θεματικές της 
Παγκόσμιας Διακήρυ-
ξης: πολιτισμός, ανά-
πτυξη, αξιοπρέπεια και 
δικαιοσύνη, περιβάλλον, 
φύλο και συμμετοχή), 11 
Δεκεμβρίου 2009  - 30 
Μαΐου 2010, Αρχαιολο-
γικό Μουσείο, Θεσσα-
λονίκη.
 

ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ 
της Ελευθερίας Ζαχαρι-
άδου, 22 Απριλίου – 21 
Μαΐου 2010, Βαφοπού-
λειο Πνευματικό Κέντρο, 
Θεσσαλονίκη.
 

ΕΚΘΕΣΗ με τίτλο 
«Minicars – Η απλό-
τητα στη μετακίνηση», 
συλλογή αυτοκινήτων 
«μικρών διαστάσεων», 4 
- 30 Μαΐου 2010, Κέντρο 
Διάδοσης Επιστημών και 
Μουσείο Τεχνολογίας 
ΝΟΗΣΙΣ, Θεσσαλονίκη.

ΕΚΘΕΣΗ, με θέμα 
«Άνθρωποι και Αντι-
κείμενα: Σχέσεις 
Ζωής», νέα αποκτή-
ματα από δωρεές 
στο Μουσείο, 29  
Σεπτεμβρίου 2009 
– 29 Ιουνίου 2010, 
Λαογραφικό και 
Εθνολογικό Μουσείο 
Μακεδονίας-Θράκης 
(Βασ. Όλγας 68), Θεσ-
σαλονίκη.

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑ-
ΣΤΑΣΗ «Με τα παιδιά 
της πιάτσας» του 
Γιώργου Σκαμπαρ-
δώνη, από τη Λαϊκή 
Σκηνή του ΚΘΒΕ, 19 
Φεβρουαρίου -  16 
Μαΐου 2010, Σκηνή 
“Σωκράτης Καραντι-
νός” της Μονής Λαζα-
ριστών, Θεσσαλονίκη.

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

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

ΡΑΔΙΟ-ΦΟΝΙΚΗ 
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ του 
ΚΘΒΕ και του 9,58, 
«Δεν αντέχω άλλο, 
έρχονται συνέχεια», 
27 – 29 Μαΐου 2010, 
μικρό θέατρο της 
Μονής Λαζαριστών, 
Θεσσαλονίκη.

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑ-
ΣΤΑΣΗ «Εκείνος 
και... Εκείνος» του 
Κώστα Μουρσελά,  
7 Απριλίου – 29 Μαΐ-
ου 2010, το ΚΘΒΕ ει-
σβάλλει στα καφέ και 
τα μπαρ της πόλης 
με στόχο την άμεση 
επικοινωνία του με το 
«ζωντανό» κοινό της, 
Θεσσαλονίκη. ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ του Τάσου Δήμου, 8 Μα-

ΐου – 8 Ιουνίου 2010, αίθουσα τέχνης ΧΡΥΣΑ (Αν-
δρούτσου 2), Κατερίνη.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ “Harris Kondosphyris / Christina Mitrentse / Yorgos 
Taxiarchopoulos”, 4 Μαΐου - 4 Ιουνίου 2010, γκαλερί Lola Nikolaou  
(Τσιμισκή 52), Θεσσαλονίκη. 

21η PHOTOBIENNALE 2010, 21η Διεθνής Φωτογραφική Συνάντηση, με θέμα «Τόπος» (57 εκθέσεις 188 
δημιουργών), 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 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  Χρυσαν-
θάκη (GR), Βίκυ Δασκαλοπούλου (GR), Αργύρης Λιαπόπουλος (GR),  Μπενετάτου Βασιλική (GR), Vlassis 
Art Gallery (Βεροίας 6, Άνω Λαδάδικα), Θεσσαλονίκη.
•  «Λίζη Καλλιγά. Μετοίκησις», 24 Απριλίου - 6 Ιουνίου 2010, στο πλαίσιο του αφιερώματός σε σύγχρο-
νες γυναίκες εικαστικούς. ΚΣΤΘ, Αποθήκη Β1, Λιμάνι Θεσσαλονίκη.
• «The last wall (Το τελευταίο τείχος)» του Κάρλο Μπεβιλάκα, σε συνεργασία με την 9η Εφορεία Βυζα-
ντινών Αρχαιοτήτων, Γεντί Κουλέ (Επταπύργιο), Θεσσαλονίκη.
• «Οι μαρμαροτεχνίτες της Ακρόπολης», συνοδευόμενη από προβολές (Déjà vu, Ellinikon, In my lands, 
Το νερό που δεν κοιμάται, Returning to the land), 23 Απριλίου – 15 Ιουνίου 2010, Αρχαιολογικό Μουσείο 
και Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης. 
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ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
του πρώην Πρύτανη και 
ομότιμου καθηγητή του 
Τμήματος Αρχιτεκτό-
νων του ΑΠΘ Δημήτρη 
Φατούρου, 14 Μαΐου 
– 13 Ιουνίου 2010, Τελ-
λόγλειο Ίδρυμα Τεχνών 
(Αγ. Δημητρίου 159Α), 
Θεσσαλονίκη.
 

ΔΙΑΛΕΞΗ  με θέμα “Τhe 
Chile Earthquake of 
27/2/2010, Magnitude 
8.8, Offshore Maule”, 
του καθηγητή του Πανε-
πιστημίου του Berkeley 
Nicholas Sitar, Τρίτη 
18 Μαΐου 2010, Μετα-
πτυχιακό Πρόγραμμα 
Σπουδών “ΑΣΤΕ” του 
Τμήματος Πολιτικών 
Μηχανικών του Α.Π.Θ., 
αμφιθέατρο Κεντρικής 
Βιβλιοθήκης του ΑΠΘ, 
Θεσσαλονίκη.
  

ΕΚΘΕΣΗ με θέμα ‘’Πα-
νόραμα Ελληνικής Αρ-
χιτεκτονικής - ΔΟΜΕΣ 
2010’’ & παρουσίαση 
του τόμου ‘’Επετηρίδα 
Ελληνικής Αρχιτεκτο-

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ

νικής - ΔΟΜΕΣ 2010’’, 
από 20 Μαΐου 2010, 
ΔΟΜΕΣ, Αμφιθέατρο 
Μακεδονικού Μουσείο 
Σύγχρονης Τέχνης, Θεσ-
σαλονίκη.
 

ΗΜΕΡΙΔΑ με θέμα 
‘’Διαδικασίες Αξιολόγη-
σης του Αρχιτεκτονικού 
Έργου’’, Παρασκευή 21 
Μαΐου 2010, ΔΟΜΕΣ, 
Αμφιθέατρο Μακεδονι-
κού Μουσείο Σύγχρονης 
Τέχνης, Θεσσαλονίκη.
 

ΗΜΕΡΙΔΑ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ, 
παρουσίαση του Ευρω-
παϊκού Προγράμματος 
“Coupoles et Habitats”, 
Τετάρτη 26 Μαΐου 2010, 
Μουσείο Βυζαντινού 
Πολιτισμού (αμφιθέατρο 
«Μελίνα Μερκούρη»), 
Θεσσαλονίκη.
 

ΔΙΑΛΕΞΗ του αρχιτέκτο-
να Δημήτρη Σιμώνη, με 
τίτλο «Αντικείμενα και 
αφορμές», στο πλαίσιο 
της ενότητας «Αρχιτέ-
κτονες στη Θεσσαλονί-

κη», 27 Μαΐου 2010, αμ-
φιθέατρο του κτιρίου του 
ΤΕΕ/ΤΚΜ (Μ. Αλεξάν-
δρου 49), Θεσσαλονίκη.
 

ΗΜΕΡΙΔΑ με θέμα την 
αστική αναγέννηση, 28 
Μαΐου 2010, ΤΕΕ/ΤΚΜ 
και ο Σύλλογος Ελλήνων 
Μηχανικών Πολεοδομί-
ας, Χωροταξίας & Περι-
φερειακής Ανάπτυξης, 
αμφιθέατρο ΤΕΕ/ΤΚΜ, 
Θεσσαλονίκη.
 

ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟ-
ΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ με 
θέμα «Πόλεις και Περι-
φέρειες στην Ελλάδα και 
τη Μεσόγειο στον 21ο 
αιώνα», 2 – 4 Ιουλίου 
2010, Τμήμα Μηχανικών 
Χωροταξίας, Πολεοδο-
μίας και Περιφερειακής 
Ανάπτυξης Πανεπιστη-
μίου Θεσσαλίας και 
Ίδρυμα Κεφαλονιάς και 
Ιθάκης, Αργοστόλι Κε-
φαλονιάς.
 

ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ 
με τίτλο «Υπερβόρειες 
διαθλάσεις της ευρω-
παϊκής αρχιτεκτονικής», 
για την αρχιτεκτονι-
κή της Σκανδιναβίας 
(Δανία-Νορβηγία-Σου-
ηδία-Φινλανδία), 14 
Οκτωβρίου 2009 – 16 
Σεπτεμβρίου 2010, Ελ-
ληνικό Ινστιτούτο Αρχι-
τεκτονικής,  Αθήνα.
 

ΕΚΘΕΣΗ με τίτλο «Αρχέ-
τυπα- Από τις καλύβες 
και τα μαντριά στη σύγ-
χρονη Τέχνη και Αρχιτε-
κτονική», αφιερωμένη 
στη μνήμη του διευθυντή 
του Βυζαντινού Μουσεί-
ου Δημήτρη Κωνστά-
ντιου, 19 Απριλίου - 30 
Ιουνίου 2010,  Βυζαντινό 
Μουσείο, Αθήνα.

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

ΦΕΣΤΙΒΑΛ «Χώρος δράσης», με τίτλο “To act or not to act”, 6 Μαΐου - 17 
Ιουνίου 2010, με τη συμμετοχή νεανικών σχημάτων που ασχολούνται με 
διάφορες μορφές σύγχρονης  έκφρασης: θέατρο, μουσική χορό, hip hop, 
skaters, ακροβατικά, εικαστικά, κ.α., Πειραματική Σκηνή του ΚΘΒΕ, μικρό 
θέατρο Μονής Λαζαριστών, Θεσσαλονίκη.

ΔΙΗΜΕΡΟ αστικής παρέμβασης και προτάσεων, με τίτλο «Θεσσαλονίκη 
αλλιώς», με δεκάδες διαφορετικές εκδηλώσεις, 5-6 Ιουνίου 2010, είκοσι 
χρόνια περιοδικού «Parallaxi»,  Θεσσαλονίκη. 

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ERNST ZILLER «Ερ-
νέστος Τσίλερ (1837 – 1923)», 450 σχέδια και 
υδατογραφίες, 20 Μαρτίου – Αύγουστος 2010, 
αφιερωμένη στον Μαρίνο Καλλιγά, Εθνική Πινα-
κοθήκη, Αθήνα.

ΕΚΘΕΣΗ ΖΩ-
ΓΡΑΦΙΚΗΣ, 
με ακουαρέ-
λες της Nike 
(Νίκη) Mess, 
15 Απριλίου 
– 21  Μαΐου 
2010, Βαφο-
πούλειο Πνευ-
ματικό Κέντρο, 
Θεσσαλονίκη.

ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ 
ΕΚΘΕΣΗ ΖΩ-
ΓΡΑΦΙΚΗΣ της 
Φωτεινής Χαμι-
δελή, 22 Απρι-
λίου – 21 Μαΐου 
2010, Βαφοπού-
λειο Πνευματικό 
Κέντρο, Θεσσα-
λονίκη.

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

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ 
(Work in Progress) «Ηλέ-
κτρα – σκηνική σύνθεση 
από το μύθο των Ατρειδών», 
σε σύνθεση-σκηνοθεσία 
Γρηγόρη Καραντινάκη, 30 
Απριλίου – 23 Μαΐου 2010, 
ΚΘΒΕ, Εταιρεία Μακεδονι-
κών Σπουδών Θεσσαλονίκη.

ΕΚΘΕΣΗ με τίτλο «Το Δόκανο των Δικαστών 
(SADOK SUDEI)», με έργα των πρώτων χρόνων 
της Ρωσικής Πρωτοπορίας (1900-1915) από τη 
Συλλογή Κωστάκη του ΚΜΣΤ, 19 Φεβρουαρίου 
– τέλη Μαΐου 2010, Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης 
Τέχνης, Μονή Λαζαριστών, Θεσσαλονίκη.
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ΕΚΘΕΣΗ ΣΙΔΗΡΟ-
ΓΛΥΠΤΙΚΗΣ του 
Γρηγόρη Γαρδικιώτη, 
12 Μαΐου - 15 Ιου-
νίου 2010, Κέντρο 
Πολιτισμού Δήμου 
Σταγείρων-Ακάνθου, 
Ιερισσός.

ΔΙΑΛΕΞΗ του Μανόλη 
Βεληβασάκη, με τίτλο 
«Super Tall Buildings 
and Managing the 
Engineering Process 
in Today’s Global 
Enviroment», 19 Μαΐ-
ου 2010, Τμήμα ΠΜ 
του ΑΠΘ, (απονομή 
της διάκρισης ΕΥΠΑ-
ΛΙΝΟΣ στον Μανόλη 
Βεληβασάκη), αμ-
φιθέατρο ΤΕΕ/ΤΚΜ, 
Θεσσαλονίκη.



ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΝΕΥ ΟΡΩΝ ή ΒΙΩΣΙΜΟ ΠΡΑΣΙΝΟ; 
Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 
n   του Νίκου Σουλάκη, A, δρ E.T.S.A.Barcelona, γενικού συντονιστή της μελέτης  

για το «Σχέδιο Αξιοποίησης του Στρατοπέδου Π. Μελά», 2006
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n Το ‘’Σχέδιο Αξιοποίησης του στρατοπέδου Παύλου 
Μελά’’ 2006
Κατά τη διάρκεια του 2006, επί δημαρχίας του αρχιτέκτονα 
κου Δ. Παπαδόπουλου, και στο πλαίσιο της διαπραγμάτευ-
σης του Δήμου Σταυρούπολης με το ΥΠ.ΕΘ.Α., για την παρα-
χώρηση του στρατοπέδου του Παύλου Μελά στο Δήμο, εκπο-
νήθηκε για λογαριασμό του Δήμου το «Σχέδιο Αξιοποίησης 
του στρατοπέδου Παύλου Μελά», με συντονιστή μελέτης τον 
γράφοντα. Σε αντίθεση με τις προηγούμενες μελέτες που 
προηγήθηκαν (μελέτη Δοξιάδη, μελέτη Αδαμογιάννη) που 
είναι ρυθμιστικού κυρίως χαρακτήρα, η μελέτη διαμορφώ-
νει προτάσεις γενικής διάταξης και μέσης κλίμακας μέσα 
από την ανάλυση των στοιχείων της περιοχής, τα αναπτυξι-
ακά έργα στις δυτικές συνοικίες και στην πόλη γενικότερα 
(διανοίξεις τοπικών και περιφερειακών δρόμων, μετρό) και 
την υφιστάμενη νομοθεσία για την «.. αξιοποίηση και μετε-
γκατάσταση στρατοπέδων..» (ν.2745/99, ΦΕΚ224Α/99).
Το Σχέδιο Αξιοποίησης πάνω στο οποίο στηρίχθηκε η δια-
πραγμάτευση με το ΥΠ.ΕΘ.Α. και τις λοιπές δημόσιες υπη-
ρεσίες προτείνει και κατοχυρώνει το 91,8% να περιέλθει 
κατά χρήση στο Δήμο Σταυρούπολης και το 8,2% να καλύψει 
εκφρασμένες ανάγκες του ΥΠ.ΕΘ.Α. (έκταση για μελλοντική 
ανέγερση κατοικιών στρατιωτικών) και την εγκατάσταση του 
ΙΚΑ Δυτικών Συνοικιών.
Συγχρόνως, δημιουργείται και κατοχυρώνεται από τον τότε 
δήμαρχο Σταυρούπολης ο όρος «Μητροπολιτικό Πάρκο» 
που χρησιμοποιείται ως σήμερα για να αποδώσει το μελλο-
ντικό χαρακτήρα του πάρκου.
Σύμφωνα με την πρόταση, το παραχωρημένο 91,8% δια-
μορφώνεται ως πνεύμονας πρασίνου με χαρακτήρα αστικού 
πάρκου και εμπλουτίζεται με λειτουργίες που θα υποστηρί-
ξουν τη δημιουργία, επιβίωση και συντήρησή του και συγ-
χρόνως την ένταξή του στον περιβάλλοντα αστικό ιστό.
Οι αρχές της πρότασης επιγραμματικά είναι:
(α) Οργάνωση υποδομών σύνδεσης του πάρκου με την πόλη 
πάνω στους οδικούς άξονες Λαγκαδά και Ακριτών. Οι δύο 
προβλεπόμενες στάσεις μετρό, οι προτεινόμενες στάσεις 
και σταθμοί μετεπιβίβασης λεωφορείων, και οι οργανωμέ-
νοι –κυρίως υπόγειοι- χώροι στάθμευσης επισκεπτών του 
πάρκου αποτελούν απαραίτητη υποδομή για τη μητροπολι-
τική του λειτουργία.
(β) Άρση της πολεοδομικής ασυνέχειας μεταξύ Δήμου 
Σταυρούπολης και πάρκου με πεζογέφυρες και δημιουργία 
μεταβατικής ζώνης πρασίνου και ζώνης εξυπηρέτησης πο-
λιτών κατά μήκος της οδού Λαγκαδά, που λειτουργεί και ως 
ζώνη προστασίας του πάρκου από την αρτηρία ταχείας κυ-
κλοφορίας της οδού Λαγκαδά. Στη ζώνη αυτή βρίσκονται και 
αναδεικνύονται τα ιστορικά διατηρητέα μνημεία του στρα-
τοπέδου που θα φιλοξενήσουν λειτουργίες πολιτισμού και 
εκπαίδευσης βεληνεκούς πόλης (πινακοθήκη, βιβλιοθήκη, 
Κέντρο Προσφυγικού Ελληνισμού και Μετανάστευσης).
(γ) Οργάνωση της κοινής ζώνης πάρκου-περιοχών κατοικίας 
ως μεταβατικής ζώνης πρασίνου και αστικού εξοπλισμού 
τοπικών εξυπηρετήσεων (αθλητικές εγκαταστάσεις, χώροι 
στάθμευσης κατοίκων). Εκεί χωροθετείται η προτεινόμενη 
περιοχή κατοικίας και ενοποιείται με τις όμορες υφιστά-
μενες γειτονιές όχι ως ανεξάρτητος εσωστρεφής θύλακας 
αλλά ως συνέχεια αυτών.
 (δ) Απομάκρυνση των στατικά ανεπαρκών κτιρίων και στεγά-
στρων του στρατοπέδου και εκμετάλλευση του λοιπού κτιρι-
ακού αποθέματος ως εγκαταστάσεις του πάρκου (διοίκηση, 
εγκαταστάσεις συντήρησης πάρκου, φυτώριο βοτανικού κή-
που) ή με λειτουργίες πολιτισμού και εκπαίδευσης (κέντρο 
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, αίθουσες εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων) και επιλεκτική συμπλήρωση των στρατιωτι-
κών κτιριακών συνόλων με σκοπό τη χωροθέτηση ειδικών 
λειτουργιών υποστήριξης της βιωσιμότητας του πάρκου  

(πάρκο καινοτομίας με επιχειρήσεις τεχνολογίας αιχμής και 
προτεραιότητα στην εξοικονόμηση ενέργειας, οικονομικό-
εκθεσιακό κέντρο δυτικών συνοικιών, μικρό συνεδριακό 
κέντρο)
(ε) οργάνωση των εισόδων υποδοχής στο πάρκο (infociosks) 
και στρατηγική διασπορά χρήσεων αναψυχής και πολιτισμού 
εντός του πάρκου (αναψυκτήρια, εκθέσεις, μικρό αστερο-
σκοπείο) που στοχεύουν στην αποφυγή δημιουργίας ζωνών 
υψηλού κινδύνου.
Κατ’ αυτόν τον τρόπο διαμορφώνονται δύο διακριτές ζώνες 
με διαφορετικό σχεδιασμό και είδη χλωρίδας:
Η περιμετρική ζώνη αστικής ένταξης και προστασίας του 
πάρκου που οργανώνεται ως μεταβατική ζώνη με διαμορ-
φώσεις αστικού πρασίνου. και μεικτών χρήσεων 
Το εσωτερικό του πάρκου που αποτελεί τον κύριο κορμό του 
πνεύμονα πρασίνου με διάσπαρτες μικρές εγκαταστάσεις 
εξυπηρέτησης των επισκεπτών. Το πράσινο οργανώνεται με 
διατάξεις ελεύθερου πρασίνου που περιλαμβάνουν μικρά 
δασύλλια κοντά στην περιοχή κατοικίας, δασώδη περιοχή, 
βοτανικό κήπο, τεχνητή λίμνη με υδρόβια φυτά και ανοικτές 
εκτάσεις χαμηλού πρασίνου για παιχνίδι, συναυλίες και συ-
γκεντρώσεις.
Όσον αφορά στη μετακίνηση, μέσα στις διαφορετικές ζώνες 
πρασίνου υπάρχουν πεζόδρομοι περιπάτου και ποδηλατό-
δρομοι δημιουργημένοι με φυσικά υλικά. Τα οχήματα συντή-
ρησης, τροφοδοσίας και έκτακτης επέμβασης χρησιμοποι-
ούν αυτούς τους δρόμους. Τα λοιπά οχήματα αποκλείονται 
τελείως από το εσωτερικό του πάρκου.
Το πάρκο θα αποτελεί τη φυσική υποδομή για καινοτόμες 
δράσεις στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
(ενεργειακή κάλυψη από ανανεώσιμες πηγές, κυκλοφορία 
ηλεκτρικών οχημάτων περιπάτου μέσα στο πάρκο κ.α.), σε 
συνδυασμό με το προτεινόμενο πάρκο καινοτομίας.

n Το νέο «Σχέδιο Αξιοποίησης του στρατοπέδου Παύλου 
Μελά»
Η νέα Δημαρχία από το 2006 και μετά απαξιώνει πλήρως την 
πρόταση του 2006. Διεκδικεί από το ΥΠ.ΕΘ.Α. το 100% της 
έκτασης του στρατοπέδου του Παύλου Μελά και παράλληλα 
αρχίζει να συντάσσει νέα σχεδιαστική πρόταση για το στρα-
τόπεδο, με βάση την ιδέα «Μητροπολιτικό Πάρκο - όχι άλλη 
δόμηση». [η πρόταση βρίσκεται στην ηλ. διεύθυνση www.
pavloumela.blogspot.com]
Το μήνυμα «όχι άλλη δόμηση» συνδέεται επικοινωνιακά 
με το «όλο πράσινο», μήνυμα που είναι ιδιαίτερα ελκυστι-
κό κατά το τελευταίο διάστημα της κοινωνικής ευαισθητο-
ποίησης στα θέματα περιβάλλοντος, και φαινομενικά ευ-
θυγραμμισμένο με τις αρχές της «πράσινης» ή βιώσιμης 
ανάπτυξης. Η νέα πρόταση αποτέλεσε τον πυρήνα ημερίδας 
για το στρατόπεδο του Παύλου Μελά το Μάιο του 2009 που 
οργάνωσε ο Δήμος Σταυρούπολης. Πολλές επίσημες τοπο-
θετήσεις στη διάρκεια της ημερίδας έδειξαν το δημοφιλές 
μιας τέτοιας ταύτισης.
Είναι όμως έτσι τα πράγματα; 
Μπορεί  η ιδέα του άνευ όρων πρασίνου να είναι ολοκληρω-
μένη απάντηση στη διαγνωσμένη έλλειψη πρασίνου;
Στην περίπτωση του στρατοπέδου του Παύλου Μελά υπάρχει 
η δυνατότητα ταύτισης της «μη δόμησης» με τη δημιουργία 
Μητροπολιτικού Πάρκου και την εικόνα που προβάλλει η νέα 
πρόταση; 
Τα ειδικότερα ερωτήματα που τίθενται είναι:
(α) κατά πόσο το σύνθημα «όχι άλλη δόμηση» μπορεί να 
αποτελεί συνεπή πρόταση ανάπλασης της περιοχής με τε-
χνικούς ρεαλιστικούς όρους;
(β) κατά πόσο η νέα πρόταση στοιχειοθετεί τεκμηριωμένη 
πολεοδομική πρόταση μητροπολιτικού βεληνεκούς;
Στην προκείμενη περίπτωση εξετάζονται οι όροι «πράσινη 

ανάπτυξη», «βιωσιμότητα» και «αειφορία» που τελευταία 
χρησιμοποιούνται σε πολλές περιπτώσεις χωρίς την ικανή 
τεχνική και επιστημονική τεκμηρίωση.
Ας παρακολουθήσουμε τι πραγματικά υποστηρίζει η νέα 
πρόταση.
Μητροπολιτικό Πάρκο, όχι άλλη δόμηση. Όπως γίνεται κατα-
νοητό, η πρόταση δεσμεύεται στον αποκλεισμό κάθε είδους 
δόμησης πέρα από την υφιστάμενη και στη μεγιστοποίηση 
των επιφανειών προς φύτευση. 
Στην πρόταση οι φυτεύσεις κυριαρχούν, δημιουργώντας ένα 
περιβάλλον με πλούσια χλωρίδα και πανίδα, που περιγράφε-
ται ειδυλλιακό, ασφαλές, με προοπτικές βιωσιμότητας και 
αειφορίας.
Οι προτεινόμενες νέες χρήσεις (εκθέσεις, επιστημονικά κέ-
ντρα, θέατρα, γυμναστήρια κλπ) φιλοξενούνται στα υφιστάμε-
να και μόνο κτίρια του στρατοπέδου που αναστηλώνονται, τα 
περισσότερα των οποίων είναι κεραμοσκεπείς κατασκευές, 
χωρίς μονώσεις, μερικά πλινθόκτιστα, πολλά με διαγνωσμένα 
προβλήματα στατικότητας και μερικά σε ερειπιώδη κατάστα-
ση. Ακόμα και τα διατηρητέα κτήρια έχουν υποστεί εκτενέ-
στατες φθορές από εγκατάλειψη, πυρκαγιά, λεηλασία κλπ.
Για τις μετακινήσεις εντός του πάρκου προβλέπονται ρητά 
διαδρομές μόνο για πεζούς και ποδήλατα αποκλεισμένου 
κάθε οχήματος.
Επίσης περιγράφεται η χρήση εναλλακτικών πηγών ενέργει-
ας όπως φωτοβολταϊκά συστήματα ή ανεμογεννήτριες και 
δηλώνεται ως στόχος η ενεργειακή αυτονομία του πάρκου 
καθώς και συστήματα διαχείρισης απορριμμάτων με προο-
πτικές προτυποποίησης.
Πάνω σε αυτό τον επικοινωνιακό καμβά των προτάσεων θα 
διατυπώσουμε συγκεκριμένα τεχνικά ερωτήματα που βρί-
σκονται πίσω από τις εικόνες που παρουσιάζονται.
Όσον αφορά στο κτιριακό δυναμικό του πάρκου, οι προτει-
νόμενες χρήσεις στο σύνολό τους είναι χώροι συνάθροισης 
κοινού. Με ποιόν τρόπο τα απλά κελύφη του στρατοπέδου 
θα εκσυγχρονιστούν για να στεγάσουν απαιτητικές χρήσεις 
όπως μουσεία, θέατρα κλπ. και θα λειτουργούν με τρόπο 
ικανοποιητικό; Είναι γεγονός πως απαιτούνται υποδομές 
θέρμανσης, κλιματισμού, εξαερισμού, ύδρευσης, αποχέτευ-
σης καθώς και ο εκσυγχρονισμός της ηλεκτροδότησής τους 
και των δικτύων επικοινωνίας. Σε πολλές περιπτώσεις η αλ-
λαγή χρήσης των κτιρίων είναι τόσο δραστική που οι κτιρι-
ακές εγκαταστάσεις θα υποστούν τις αναγκαίες επεκτάσεις 
για την ολοκληρωμένη καλύτερη λειτουργία τους. Μοιραία 
η συντήρηση και μόνο των ήδη υπαρχόντων κτιρίων αναιρεί 
την αρχή «όχι άλλη δόμηση» και η εικόνα των κτιρίων δεν θα 
είναι ακριβώς όπως περιγράφεται στην πρόταση.
Όσον αφορά στις υποδομές δικτύων του πάρκου υπάρχει η 
ανάγκη έργων για την κατασκευή δικτύων υποδομής (σωλη-
νώσεις, καλωδιώσεις, αποχετευτικοί αγωγοί ή πιθανόν βό-
θροι κλπ). Πιθανόν να απαιτηθούν υποσταθμοί ΔΕΗ. Αν πρό-
κειται δε και για συστήματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, 
πρέπει να ληφθεί υπ’ όψη η αισθητή φυσική παρουσία τους 
στο χώρο. Όπως γνωρίζουμε η εξοικονόμηση ενέργειας 
προϋποθέτει εγκαταστάσεις άλλων προδιαγραφών.
Όσον αφορά στο κόστος των έργων, είναι γνωστό ακόμα και 
στους μη ειδικούς ότι οι δαπάνες των εργασιών αναστήλω-
σης τέτοιας φύσης κτιρίων για να φτάσουν στο επίπεδο των 
απαιτούμενων προδιαγραφών, ξεπερνούν κατά πολύ την 
απλή αντικατάστασή τους. Θυμίζουμε τα νούμερα: αυτή τη 
στιγμή υπάρχουν κτίρια στο χώρο του στρατοπέδου που το 
άθροισμα των επιφανειών τους είναι 27.890 τ.μ. 
Εκτός και αν αποκλειστούν οι λειτουργίες υψηλών τεχνολο-
γικών απαιτήσεων και οι τεχνικές αναστύλωσης είναι στοι-
χειώδεις. Ένα Μητροπολιτικό πάρκο με κτιριακές υποδομές 
του ‘60 και του ’70;
Όσον αφορά στις υποδομές μετακίνησης στο εσωτερικό του 
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πάρκου: τίθεται το θέμα χρήσης οχημάτων για τις εργασίες 
αναστήλωσης και επανάχρησης του κτιριακού δυναμικού 
που θα γίνει σε βάθος χρόνου, για την τροφοδοσία (καύσιμα, 
εξοπλισμός, μεταφορά αντικειμένων και έργων τέχνης στους 
εκθεσιακούς χώρους), την περιοδική ή έκτακτη συντήρηση 
(απομάκρυνση απορριμμάτων, οικοδομικές εργασίες, κλπ.) 
την προσέγγιση σε έκτακτες περιπτώσεις (πυρκαγιάς, ατυ-
χήματα κλπ.). Αν λάβουμε επί πλέον υπόψη μας την ιδιόμορ-
φη διασπορά του υφιστάμενου κτιριακού αποθέματος στο 
εσωτερικό του στρατοπέδου, συμπεραίνουμε ότι η κίνηση 
των οχημάτων θα γίνεται σε σεβαστό ποσοστό του πάρκου. 
Παράλληλα, τόσο κατά το στάδιο της δημιουργίας των ζω-
νών πρασίνου όσο και για τη διατήρησή τους θα χρειαστούν 
εκτεταμένα έργα από πολυάριθμο ανθρώπινο δυναμικό και 
μηχανοκίνητα μέσα. Τέλος, απαιτείται υποδομή για την κα-
θαριότητα και τη συντήρηση του πάρκου (μονοπάτια, καθι-
στικά, κιόσκια, τεχνητά υδραυλικά έργα, φωτισμός, ύδρευ-
ση, αποχέτευση κλπ) 
Συμπεραίνουμε ότι η κίνηση οχημάτων εντός του πάρκου εί-
ναι μόνιμη και όχι ασήμαντη. Μπορεί να υπόκειται σε περιορι-
σμούς ωραρίου αλλά είναι εκτεταμένη με ανάγκη για αντίστοι-
χες υποδομές και όχι μόνο για πεζούς και ποδήλατα.
Οι ιδιαιτερότητες της υφιστάμενης κατάστασης αλλά και οι 
ίδιες επιλογές της μελέτης οδηγούν σε εικόνες αντίθετες από 
αυτές που περιγράφονται στη νέα πρόταση μόλις η λειτουργία 
του πάρκου τοποθετηθεί σε ρεαλιστική βάση επανάχρησης.
Όσον αφορά στη σχέση του πάρκου με την ευρύτερη περιοχή 
η νέα πρόταση δεν έχει μεριμνήσει για ένα από τα βασικό-
τερα θέματα των αναπλάσεων: την ένταξη και ενοποίηση της 
υπό μελέτη περιοχής στον ευρύτερο χώρο, αντιμετωπίζοντας 
το χώρο απλά ως θύλακα πρασίνου. Πρόκειται για καθαρά 
δεοντολογική παράλειψη της μελέτης.
Τέλος, τίθεται σοβαρό ερώτημα σχετικά με την «μητροπο-
λιτικότητα» του πάρκου, η οποία ξεκινάει από τη σχέση του 
πάρκου με την οδό Λαγκαδά («κύρια αρτηρία» του Πολεο-
δομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης) και κατοχυρώνεται 
από τις δύο στάσεις του μετρό που προβλέπεται να χωροθε-
τηθούν στα δύο άκρα του. 
«Μητροπολιτικό» σημαίνει χωροθέτηση λειτουργιών που 
δεν είναι τοπικής μόνο σημασίας αλλά κυρίως σημαίνει 
υψηλή επισκεψιμότητα. Υψηλή επισκεψιμότητα σημαίνει 
ανάγκη επίλυσης μαζικών μετακινήσεων και υψηλής ποι-
ότητας περιβάλλον και υπηρεσίες. Ως εκ τούτου οι είσοδοι 
επισκεπτών στο πάρκο, η στάθμευση των Ι.Χ. οχημάτων, οι 
κυκλοφοριακοί κόμβοι εισόδου-εξόδου στους χώρους στάθ-
μευσης, οι στάσεις των μαζικών μέσων μεταφοράς οφείλουν 
να είναι άρτια επιλυμένες ανεξαρτήτως των λειτουργιών στο 
εσωτερικό του πάρκου.
Η νέα πρόταση δεν έχει απαντήσεις για κανένα από τα ση-
μαντικά αυτά τεχνικά θέματα και προτείνει τη δημιουργία 
ενός τοπικού πάρκου μεγάλης έκτασης με βασικό γνώμονα 
την άνευ όρων μεγιστοποίηση των επιφανειών πρασίνου. Η 
πρόταση, χωρίς τεχνική υποδομή μητροπολιτικής εμβέλειας 
προτείνει στην πραγματικότητα ένα απλό προαστιακό πάρκο 
με διαμορφώσεις πρασίνου, αγνοώντας πλήρως τη στρατη-
γική θέση του στρατοπέδου του Παύλου Μελά μέσα στο Πο-
λεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης. Ωστόσο, η θέση και 
το μέγεθος του στρατοπέδου ξεπερνούν τους απλούς όρους 
που περιγράφουν τη νέα πρόταση.
Συμπερασματικά, στην πρόταση «όχι άλλη δόμηση» και πάρ-
κο «όλο πράσινο» δεν χωράει το επίθετο «Μητροπολιτικό»

n Πράσινο άνευ όρων ή βιώσιμο πράσινο;
Επιστρέφοντας στο βασικό μας ερώτημα, παρατηρούμε ότι κατ΄ 
αρχήν η άνευ όρων φύτευση εμπεριέχει εγγενείς αντιφάσεις. 
Επί πλέον, οι όροι της «βιωσιμότητας» και της «αειφορί-
ας» που επικαλείται η νέα πρόταση, για να έχουν πραγμα-

αναπτυξιακά οφέλη, εξασφαλίζοντας την βιωσιμότητά του 
(προστασία και συντήρηση).
Η πρόταση του 2006 δεν είναι ενάντια στην μεγιστοποίηση της 
χρήσης και της επικράτησης του πρασίνου. Αυτό φαίνεται από 
τον πρωταγωνιστικό ρόλο που παίζει στην όλη πρόταση.
Όμως από την υπεράσπιση του πρασίνου ως ποιότητα μέ-
χρι την δημιουργία ενός αστικού πάρκου με μητροπολιτικές 
προοπτικές η απόσταση είναι τεχνικά, οικονομικά, πολιτικά 
και επιστημονικά μεγάλη. Η δε ευθύνη διατύπωσης ολοκλη-
ρωμένων προτάσεων ακόμα μεγαλύτερη. n

τική υπόσταση οφείλουν να εκφραστούν μέσα στο γενικό 
θεωρητικό πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης του χωρικού 
σχεδιασμού, της οποίας η βασική αρχή είναι η συνολική 
θεώρηση της επέμβασης σε τοπικό, μητροπολιτικό, περιφε-
ρειακό επίπεδο αλλά και σε βάθος χρόνου. Επιπλέον, εκτός 
από την περιβαλλοντική διάσταση, η βιωσιμότητα οφείλει να 
αναφέρεται και στην ανάπτυξη, και την  ανταποδοτικότητα 
του έργου.
Στο σημείο αυτό πρέπει να τονίσουμε ότι η μετατροπή του 
στρατοπέδου σε πάρκο αποτελεί μία διαδικασία αστικής 
ανάπλασης, με όλα όσα αυτό συνεπάγεται. Στη διαδικασία 
ανάπλασης του στρατοπέδου, η πραγματική διάσταση του 
θέματος «πράσινο» δε βρίσκεται στην τελική του μορφή, 
αλλά στη μεθόδευση της δημιουργίας του. Παρά τις περιγρα-
φές της νέας πρότασης για ένα πάρκο με συστήματα πλού-
σιας χλωρίδας, ο πολυπόθητος πράσινος πνεύμονας όπως 
περιγράφεται δεν υπάρχει  αυτή τη στιγμή και ένα μεγάλο 
μέρος του πρέπει να δημιουργηθεί σχεδόν εκ του μηδενός. 
Δεν πρόκειται για ένα φυσικό αλλά για τεχνητό πάρκο. Πρό-
κειται για ένα έργο αστικής ανάπλασης μεγάλης κλίμακας, 
όπου το επιχειρησιακό πλάνο απουσιάζει παντελώς από την 
πρόταση.
Αντίθετα, στα έργα αστικής ανάπλασης μεγάλης κλίμακας, το 
επιχειρησιακό πλάνο υλοποίησής τους σχεδόν ταυτίζεται με 
την πρόταση. Η δεδομένη στενότητα οικονομικών πόρων (όχι 
η επίκαιρη, αλλά αυτή που απορρέει από τις προσεγγίσεις 
της βιώσιμης ανάπτυξης) επιβάλλει τη στόχευση σε σχέδια 
που να αποβλέπουν σε κοινωνικοοικονομικά και αναπτυξι-
ακά οφέλη.
Πέρα λοιπόν από τη λεκτική αναφορά στη «βιωσιμότητα», 
ο προβληματισμός της νέας πρότασης στα θέματα δημιουρ-
γίας και βιωσιμότητας του πάρκου με πραγματικούς όρους  
είναι ανύπαρκτος. 
Η νέα πρόταση ενοχοποιώντας οποιοδήποτε πρόσθετο στοι-
χείο δόμησης καταλήγει ουσιαστικά στο δίλημμα επιλογής 
μεταξύ (α) επανάχρησης-ανακατασκευής του υπάρχοντος 
κτιριακού δυναμικού με μεγάλους προϋπολογισμούς ή (β) 
μίας παρωχημένης κτιριακής υποδομής.
Και στις δύο περιπτώσεις ουσιαστικά υπονομεύεται η βιω-
σιμότητα του πάρκου (και η εικόνα του δεν είναι αυτή που 
παρουσιάζεται).
Εδώ να βάλουμε μία άνω τελεία και να υπενθυμίσουμε ότι μέ-
ρος του προβληματισμού για βιώσιμη ανάπτυξη με περιβαλ-
λοντικούς όρους είναι και το κόστος της. Αν είναι πολυδάπανη, 
ενεργοβόρα και χωρίς ανταποδοτικότητα, δεν καταγράφεται 
ως βιώσιμη, δεν είναι επιλέξιμη και άρα απορριπτέα. 
Αντλώντας επιχειρήματα από το παράδειγμα του στρατοπέδου 
του Π. Μελά, αποδεικνύεται ότι οι άνευ όρων φυτεύσεις δεν 
αποτελούν πανάκεια για όλες τις περιπτώσεις στο κεφα-
λαιώδες ζητούμενο της ανάκτησης του δημόσιου χώρου. Η 
μονομερής αντιμετώπιση και θεοποίηση του πρασίνου δεν 
ταυτίζεται πάντα με την πράσινη και με τη βιώσιμη ανάπτυξη. 
Σε πολλές περιπτώσεις ισχύει το αντίθετο.
Όσον αφορά στη συγκεκριμένη πρόταση ανάπλασης, αποδει-
κνύεται πόσο παραπλανητικό είναι το μήνυμα «όχι άλλη δόμη-
ση». Η συγκεκριμένη πρόταση κρύβει εξαιρετικές αντιφάσεις 
και μεγάλες τεχνικές ελλείψεις πίσω από τις επικοινωνιακές 
περιγραφές.
Όσο για την αρχική πρόταση του «Σχεδίου Αξιοποίησης του 
στρατοπέδου Παύλου Μελά» του 2006, προτείνει τη δημι-
ουργία ενός πράσινου πνεύμονα, που θα αντλήσει τη βιω-
σιμότητα του από τη μεγιστοποίηση της επισκεψιμότητάς 
του και την υποστήριξή του από παράλληλες λειτουργίες. 
Χωρίς να θιχθεί ουσιαστικά το μέγεθος των φυτεύσεων για 
τη δημιουργία του πράσινου πνεύμονα προτείνει ένα επιχει-
ρησιακό πλαίσιο δημιουργίας του πάρκου με ανταποδοτικές 
παρεμβάσεις που μεγιστοποιούν κοινωνικοοικονομικά και 
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ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΕΙ ΚΑΙ «ΛΟΥΚΕ-
ΤΑ» ΣΕ ΤΕΙ                 
Συγχωνεύσεις πανεπιστημιακών τμημάτων και 
«λουκέτα» σε ΤΕΙ, νέο μοντέλο λειτουργίας και δι-
οίκησης, χρηματοδότηση με βάση την αξιολόγη-
ση, είναι οι βασικοί άξονες όσων περιλαμβάνονται 
στα σχέδια του υπουργείου Παιδείας για τα ιδρύ-
ματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Σύμφωνα με 
ασφαλείς πληροφορίες της «Κ», το υπουργείο θα 
προωθήσει, μέσω ενός νέου νόμου-πλαισίου για 
τα ΑΕΙ, εκ βάθρων αλλαγές στη σημερινή λειτουρ-
γία των πανεπιστημίων και των ΤΕΙ, το μοντέλο της 
οποίας θεωρείται κοστοβόρο, αντιπαραγωγικό 
και, εντέλει, αναποτελεσματικό. […]Όλα τα ζητή-
ματα θα αρχίσουν να συζητούνται από τον Ιούνιο», 
ανέφερε στην «Κ», στέλεχος του υπουργείου 
Παιδείας. Συγκεκριμένα, εξετάζονται: -Με βάση 
τα δεδομένα που δημιουργεί η προσφυγή της Ελ-
λάδας στο μηχανισμό στήριξης από την Ευρωπαϊ-
κή Επιτροπή και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, 
θα μειωθεί κατά 10% η χρηματοδότηση με βάση 
τον τετραετή προγραμματισμό των ιδρυμάτων και 
κατά 10% το αποθεματικό των ΑΕΙ. […]- Θα ενι-
σχυθεί η αυτοδιοίκηση των ιδρυμάτων, όμως θα 
τεθούν αυστηροί όροι λογοδοσίας και διαφάνειας. 
[…]- Στο πλαίσιο των νέων όρων χρηματοδότησης 
αλλά και ενόψει της έναρξης αξιολόγησης των 
ΑΕΙ, με στόχο την αναβάθμιση του ακαδημαϊκού 
περιβάλλοντος, θα προωθηθεί η καταγραφή των 
«αιωνίων» φοιτητών στα ιδρύματα.  Θα επιδιω-
χθεί η «αποκομματικοποίηση» των πανεπιστημί-
ων. Ως ένα μέσο για αυτό προκρίνεται η στάθμιση 
της ψήφου των εκλεκτορικών σωμάτων (φοιτητές, 
διδάσκοντες, διοικητικό προσωπικό) με βάση τη 
συμμετοχή τους στις πρυτανικές εκλογές. - Ως με-
γάλο βήμα για τον εξορθολογισμό της ελληνικής 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης θεωρείται η κατάργη-
ση τμημάτων ή και ιδρυμάτων, τα οποία δημιουρ-
γήθηκαν αλόγιστα κατά την τελευταία δεκαετία.
(Καθημερινή 2/5/2010)

ΣΦΙΓΓΕΙ Ο «ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΛΟΙΟΣ» ΣΤΑ ΑΚΙ-
ΝΗΤΑ
Πακέτο νέων «πράσινων» υποχρεώσεων περι-
μένει τους ιδιοκτήτες όλων των νέων οικοδομών, 
αλλά και ασφυκτικότερος «οικολογικός κλοιός» 
για όσους έχουν ήδη ακίνητο. Μετά τις ειδικές 
μελέτες ενεργειακής απόδοσης στις οικοδομές 
που θα κατασκευάζονται ή θα ανακαινίζονται ρι-
ζικά από το καλοκαίρι, τους ελέγχους από τους 
ενεργειακούς επιθεωρητές στις μεταβιβάσεις και 
μισθώσεις που θα εφαρμοστούν από τις αρχές 
του 2011, έρχονται να προστεθούν με το νομοσχέ-
διο για τις ανανεώσιμες πηγές και άλλες ειδικές 
απαιτήσεις για όσους έχουν ή αποκτούν ακίνητο. 
Για τη σύνδεση των καινούριων κατασκευών με 
το δίκτυο της ΔΕΗ, οι ιδιοκτήτες θα υποχρεού-
νται να προχωρούν στην τοποθέτηση εγκαταστά-
σεων ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες για ζεστό 
νερό κατά τουλάχιστον 60% από τον… ήλιο! Και 
ακόμα να εγκαθιστούν καυστήρες και λέβητες 
συγκεκριμένης απόδοσης, ενώ σταδιακά και μέ-
χρι το τέλος της δεκαετίας όλες οι πρωτογενείς 
ενεργειακές ανάγκες των νεόδμητων κτιρίων θα 
καλύπτονται από εναλλακτικές πηγές ενέργειας, 
εξέλιξη που θα εγκαινιαστεί σε 4 χρόνια από τα 

δημόσια κτίρια. Στις οικοδομές που έχουν ήδη 
ολοκληρωθεί -όχι μόνο πρόσφατα, αλλά και στο 
παρελθόν- προβλέπεται, με την ίδια νομοθετική 
ρύθμιση, υποχρεωτικός κατά τακτά χρονικά δια-
στήματα έλεγχος για τα κλιματιστικά, αλλά και για 
τις κεντρικές θερμάνσεις.
(Απογευματινή 2/5/2010)

4 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΓΙΑ 318 ΧΩΜΑΤΕΡΕΣ!
Πέντε χρόνια μετά το διασυρμό της ευρωκαταδί-
κης για το πλήθος των παρανόμων χωματερών, 
που θεωρητικά απαγορεύονται από το 1975 βάσει 
της κοινοτικής νομοθεσίας, και ενάμιση μετά τη 
“δέσμευση” ότι μέχρι τα τέλη του 2008 θα έχουν 
κλείσει όλες και θα έχουν αποκατασταθεί, 318 
παραμένουν σε πλήρη λειτουργία, ενώ 456 περι-
μένουν την αποκατάσταση. Την ίδια ώρα, τα προ-
γράμματα διαλογής στην πηγή, επανάχρησης και 
αξιοποίησης προχωρούν με βραδείς ρυθμούς, 
ενώ κάποιοι, εκμεταλλευόμενοι το κενό, προβάλ-
λουν την καύση ως μαγική λύση.
Η απειλή του προστίμου για μη συμμόρφωση με 
την καταδίκη παραμένει σε αυτούς τους δύσκο-
λους καιρούς. Έκθεση του υπουργείου Εσωτερι-
κών, η οποία ολοκληρώθηκε το Μάρτιο και εξέ-
τασε την πορεία υλοποίησης των Περιφερειακών 
Σχεδιασμών Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων των 
13 περιφερειών, εκτιμά πως το ημερήσιο πρόστι-
μο που θα επιδικαστεί για κάθε ενεργό ΧΑΔΑ θα 
είναι 34.000 ευρώ. Αυτό, επί 318 ΧΑΔΑ, φτάνει 
τα 10.812.000 ευρώ την ημέρα ή 3.946.380.000 
ευρώ ετησίως... 
(Αυγή 2/5/2010)

ΛΥΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕΧΡΙ 
ΤΕΛΟΥΣ 2010
Μέχρι τα τέλη του έτους θα ολοκληρωθεί η επι-
καιροποίηση του εθνικού σχεδιασμού για τη δι-
αχείριση του των απορριμμάτων, διαβεβαίωσε η 
Υπουργός Περιβάλλοντος Τίνα Μπιρμπίλη, ενημε-
ρώνοντας την αρμόδια Επιτροπή της Βουλής.
Η Υπουργός χαρακτήρισε το θέμα της διαχείρισης 
των απορριμμάτων ως εν δυνάμει δημοσιονομική 
βόμβα, που μπορεί να επιβαρύνει τη χώρα ακό-
μη και με 4 δισ. το χρόνο από τα πρόστιμα που 
μπορεί να μας επιβληθούν. Υπό το πρίσμα αυτό, ο 
υφυπουργός Εσωτερικών Γεώργιος Ντόλιος δια-
βεβαίωσε την επιτροπή ότι θα εξαντληθούν τα πε-
ριθώρια διαλόγου για να υποχωρήσουν οι τοπικές 
αντιδράσεις, υπογραμμίζοντας ότι μέχρι το τέλος 
του χρόνου θα κλείσει το θέμα του Γραμματικού. 
Η κα Τίνα Μπιρμπίλη ενημερώνοντας για τον επα-
νασχεδιασμό της διαχείρισης των απορριμμάτων, 
είπε ότι η πολιτική για μείωση του όγκου των 
απορριμμάτων και η βελτίωση του συστήματος 
ανακύκλωσης θα βασίζεται στην αρχή «πληρώνω 
όσο πετάω», δηλαδή οι ΟΤΑ, άρα και ο πολίτης, 
μέσω των τελών θα πρέπει να χρεώνονται ανάλο-
γα με τα απορρίμματα που πετούν, σε μία προσπά-
θεια τόνωσης της ανακύκλωσης.
(Ελεύθερος Τύπος 2/5/2010)

«ΦΥΤΡΩΝΟΥΝ» ΒΙΛΕΣ ΣΤΟΝ ΟΛΥΜΠΟ
Εκατό καθηγητές πανεπιστημίων από ολόκλη-
ρο τον κόσμο, 120 διδάκτορες και 4.000 πολίτες 
έχουν υπογράψει μέχρι τώρα διακήρυξη με την 
οποία ζητούν την άμεση προστασία του Ολύμπου 
με την επέκταση των ορίων του εθνικού δρυ-
μού, αλλά και τη θέσπιση κανόνων προστασίας 
και χρήσεων σε όλο το «Βουνό των Θεών», που 
αποτελεί ένα μοναδικό μνημείο παγκόσμιας πολι-
τιστικής και φυσικής ομορφιάς. Η κινητοποίηση 
έχει ξεκινήσει με πρωτοβουλία της Εθελοντικής 
Ομάδας Δράσης Ν. Πιερίας μετά τις συντονισμέ-
νες ενέργειες παραγόντων και φορέων της περιο-
χής που ζητούν την κατάργηση του αρχαιολογικού 
νόμου και του διατάγματος του Υπ. Πολιτισμού για 
τον Όλυμπο, ώστε να προχωρήσει η άναρχη δό-
μηση και η κακώς εννοούμενη «ανάπτυξη» στις 
προνομιακές υπώρειες περιοχές […]Η Ομάδα 

Δράσης μαζί με άλλες οργανώσεις προστασίας 
του περιβάλλοντος από την περιοχή της Θεσσα-
λίας έχουν καταγγείλει και το αυθαίρετο κατα-
φύγιο που σηκώθηκε πριν από λίγους μήνες σε 
υψόμετρο 2.500 μέτρων, στη θέση «Χρηστάκη», 
το οποίο ήδη επίσημα έχει κριθεί από την Πολε-
οδομία Ελασσόνας ως αυθαίρετο και απομένει να 
γίνει κατεδάφιση, ώστε να αποδειχτεί αν λειτουρ-
γούν οι κανόνες της πολιτείας.
(¨Έθνος 2/5/2010)

«ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ» ΚΑΙ ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ
Οριστικοποιείται από του χρόνου και έως το τέλος 
της τρέχουσας 5ετίας το περιουσιολόγιο του Εθνι-
κού Κτηματολογίου στις πρώτες 340 περιοχές, 
από τις οποίες ξεκίνησε πριν από μία δεκαετία η 
σύστασή του. Εξέλιξη που πλέον ανοίγει το δρό-
μο για καταλυτικές αλλαγές στον έλεγχο από τους 
δημόσιους φορείς όλων των ιδιοκτησιών. Από τις 
μεταβιβάσεις μέχρι τη φορολόγησή τους.
Με τη λήξη της προθεσμίας για διορθώσεις σε 
καθένα από τα Γραφεία Κτηματολογίου «κλει-
δώνει» η κυριότητα των ακινήτων που έως τώρα 
έχουν καταγραφεί σ’ αυτά. Ότι δε δηλωθεί ή δι-
ορθωθεί έως τη λήξη της προθεσμίας των 8 χρό-
νων για τους κατοίκους εσωτερικού και των 10 για 
τους κατοίκους εξωτερικού, που «μετράει» από 
την ημέρα λειτουργίας του Γραφείου Κτηματολο-
γίου της περιοχής που βρίσκεται το κάθε ακίνητο, 
θα βρεθεί αντιμέτωπο με το «αμάχητο τεκμήριο» 
υπέρ του Δημοσίου. Δηλαδή ακίνητα ή τμήματα 
ακινήτων που δε θα «ταυτίζονται» με κάποιον 
συγκεκριμένο ιδιοκτήτη θα θεωρούνται δημόσια 
περιουσία και οι πολίτες το μόνο περιθώριο που 
θα έχουν είναι να διεκδικήσουν δικαστικά αποζη-
μιώσεις. Παράλληλα με την οριστικοποίηση της 
λίστας των ακινήτων θα μπορεί το Κτηματολόγιο 
να συνδεθεί με τους φορολογικούς μηχανισμούς, 
αλλά και με τις Πολεοδομίες. Και κατ’ έπεκτασιν 
να διευκολύνει τον εντοπισμό σοβαρών παραβά-
σεων, όπως είναι οι καταπατήσεις δημόσιας αλλά 
και ιδιωτικής περιουσίας.
(Απογευματινή 2/5/2010)

75.000 ΑΚΙΝΗΤΑ ΣΤΟ ΣΦΥΡΙ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ
Το πράσινο φως για την πώληση ή εκμετάλλευση 
σημαντικών ακινήτων που έχει στην κατοχή του το 
ελληνικό Δημόσιο άναψε ο υπουργός Οικονομι-
κών, Γιώργος Παπακωνσταντίνου, στη συνέντευξη 
που έδωσε το περασμένο Σαββατοκύριακο από 
τις ΗΠΑ, μετά τις συναντήσεις του με τους επικε-
φαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. […] 
75.000  ακίνητα, αξίας 270 δισ. ευρώ, αποτελούν 
το χαρτοφυλάκιο της Κτηματικής Εταιρείας του 
Δημοσίου, αλλά αξιοποιεί μόνο 10%-15% της 
συνολικής περιουσίας. […] Ο υπουργός μίλησε 
για σημαντικά ακίνητα που έχει το Δημόσιο και 
τα οποία θα μπορούσαν να αποφέρουν έσοδα. 
Κάτω από το βάρος της δραματικής κατάστασης 
της οικονομίας και της επιτακτικής ανάγκης για 
αναζήτηση χρημάτων από όπου μπορούν να βγουν 
και με οποιοδήποτε τρόπο, στις σκέψεις της κυ-
βέρνησης έρχεται και η αξιοποίηση της τεράστιας 
ακίνητης περιουσίας, της άγνωστης «δύναμης» 
του ελληνικού Δημοσίου στην προσπάθεια που 
κάνει για διάσωση της οικονομίας. Ειδικοί της 
αγοράς εκτιμούν ότι θα υπάρξει μεγάλο ενδιαφέ-
ρον κυρίως από ξένους developers ή εταιρείες 
real estate που θέλουν να προχωρήσουν σε επεν-
δύσεις, κυρίως τουριστικού χαρακτήρα. Επίσης, 
και οι Έλληνες θεσμικοί, κυρίως οι επενδυτικές 
εταιρείες ακίνητης περιουσίας είναι ζεστοί στην 
προοπτική να βγουν στην αγορά δημόσια ακίνητα. 
(Έθνος 2/5/2010)

ΠΑΝΩ ΑΠΟ 3 ΕΚΑΤ. ΚΟΣΤΙΣΕ Η ΤΕΦΡΑ ΣΤΗΝ 
ΕΛΛΑΔΑ
Οικονομική πληγή που ξεπερνά τα 3 εκατ. ευρώ 
εκτιμάται ότι άφησε στις ελληνικές αεροπορικές 
εταιρείες η «κρίση της τέφρας». […] Συνολικά 
ακυρώθηκαν 1.177 πτήσεις από και προς ελ-
ληνικά αεροδρόμια μεταξύ 15 και 21 Απριλίου. 
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Υπηρεσίας Πολιτικής 
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Αεροπορίας, στα δέκα μεγαλύτερα σε κίνηση ελ-
ληνικά αεροδρόμια (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηρά-
κλειο, Ρόδος, Κέρκυρα, Χανιά, Κω, Σαντορίνη, 
Μύκονος, Ζάκυνθος) ακυρώθηκαν, το παραπάνω 
διάστημα, 589 αφίξεις και 588 αναχωρήσεις, ενώ 
85.660 επιβάτες «εγκλωβίστηκαν» στα ελληνικά 
αεροδρόμια. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της 
ΥΠΑ, η συντριπτική πλειονότητα των επιβατών 
προωθήθηκε σε καταλύματα. Παράλληλα, σημει-
ώνει ότι δεν κατεγράφη καμία απολύτως καταγ-
γελία από τους επιβάτες που δεν κατάφεραν να 
ταξιδέψουν.
Εκτιμάται ότι οι οικονομικές απώλειες των ελλη-
νικών αεροπορικών εταιρειών ανέρχονται στα 3 
- 4 εκατ. ευρώ, με τα 2 εκατ. ευρώ να αναλογούν 
στην Aegean Airlines. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ο 
αεροπορικός κλάδος υπέστη απώλειες 1,5 με 2,5 
δισ. ευρώ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, απαντώντας 
σε αίτημα του κλάδου, αποφάσισε να προβεί σε 
σειρά βοηθητικών μέτρων υπέρ των αεροπορικών 
εταιρειών.
(Καθημερινή 29/4/2010)

ΓΕΦΥΡΕΣ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ, ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ 
…ΟΥΡΑ ΣΤΗ Ν.ΑΦΡΙΚΗ

Γέφυρες από πλαστικό, ηλεκτρικά αγώγιμο τσι-
μέντο και μηχανήματα που μετατρέπουν τα ούρα 
σε…ηλεκτρικό ρεύμα είναι λίγες μόνο από τις 
«πράσινες» τεχνολογίες που παρουσιάζονται στο 
πλαίσιο του Ετήσιου Συνεδρίου Πράσινων Κατα-
σκευών στο κέντρο Γκάλαχερ στη Νότιο Αφρική. 
Στην έκθεση, που άνοιξε σήμερα τις πόρτες της 
στο κοινό, αναμένεται να παρουσιαστούν όλες οι 
νέες τεχνικές οικολογικών κατασκευών, καθώς 
και πρωτοποριακά σχέδια κτιρίων που είναι φι-
λικά προς το περιβάλλον. Το «παρών» δίνουν πε-
ρισσότεροι από 1.000 αντιπρόσωποι εταιριών ενώ 
στο χώρο έχουν στηθεί περίπου 100 περίπτερα.
Οι «πράσινες» κατασκευές συνεχίζουν να κεντρί-
ζουν το ενδιαφέρον των μεγάλων αρχιτεκτονικών 
εταιριών, παρά το γεγονός ότι τον τελευταίο καιρό 
αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα. 
Η οικολογική αρχιτεκτονική μπορεί να έχει ακόμα 
αυξημένο κόστος, θεωρείται, όμως, το μέλλον του 
κλάδου. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ειδικών, 
σε μερικά χρόνια οι συμβατικές κατασκευές θα 
είναι πλέον παρελθόν, αφού εκτός από το αρχικό 
κόστος δημιουργίας τους συνεχίζουν να «ζητάνε» 
χρήματα και για τη διατήρησή τους. Από την άλλη 
μεριά, οι περισσότερες οικολογικές κατασκευές 
είναι ενεργειακά αυτάρκεις. Χρησιμοποιούν ηλι-
ακή ή αιολική ενέργεια για να καλύψουν τις ανά-
γκες τους σε ηλεκτρικό ρεύμα, ελαχιστοποιούν 
τη χρήση νερού και προσπαθούν να μειώσουν τα 
απόβλητα που παράγουν. Οταν τη δεκαετία του ‘ 
90 άρχισαν να εμφανίζονται τα πρώτα επαγγέλμα-
τα που σχετίζονται με τη δημιουργία οικολογικών 
κατασκευών, όχι μόνο δε θεωρούνταν πρωτοπο-
ριακά αλλά είχαν και πολύ χαμηλές αποδοχές.
(Ελεύθερος Τύπος 30/4/2010)

ΓΣΕΒΕΕ: ΘΑ ΧΑΘΟΥΝ 100.000 ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙ-
ΑΣ ΤΟ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2010
Περίπου 100.000 θέσεις εργασίας από εργοδό-
τες και αυτοαπασχολούμενους εκτιμά η ΓΣΕΒΕΕ 
πως θα χαθούν το πρώτο εξάμηνο του 2010 στη 
χώρα, καθώς εκατοντάδες μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις αναμένεται να βάλουν λουκέτο. Αυτό 
ανακοινώθηκε στην κοινή συνέντευξη τύπου που 
έδωσαν εκπρόσωποι της ΕΣΕΕ και της ΓΣΕΒΕΕ, 

σήμερα το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη. Μεταξύ 
άλλων ανακοινώθηκε πως αύριο Τετάρτη 5 Μαΐου, 
τόσο η ΓΣΕΒΕΕ όσο και η ΕΣΕΕ θα συμμετάσχουν 
στην απεργιακή κινητοποίηση της ΑΔΕΔΥ και της 
ΓΣΕΕ. Τα καταστήματα στην πόλη της Θεσσαλο-
νίκης θα μείνουν κλειστά τόνισε ο πρόεδρος του 
Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης Κώστας Χα-
τζαρίδης
(Αγγελιοφόρος 4/5/2010)

ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΨΥΞΗ Η ΚΤΗΜΑΤΑΓΟΡΑ
Αποσβολωμένοι οι εκπρόσωποι της αγοράς ακι-
νήτων παρακολουθούν τις νέες εκρηκτικές φο-
ρολογικές επιβαρύνσεις που δρομολογούνται, 
καθώς αναμένονται τσουχτερές αναπροσαρμογές 
στις αντικειμενικές τιμές που σε ορισμένες περι-
οχές θα φτάσουν μέχρι και το 200%, με στόχο να 
κλείσει η ψαλίδα με τις αγοραίες τιμές. Στελέχη 
του υπουργείου Οικονομικών επισημαίνουν ότι 
το σχέδιο της αναπροσαρμογής των αντικειμενι-
κών τιμών βρισκόταν εδώ και καιρό στο συρτάρι 
της κυβέρνησης. Ωστόσο λόγω των αρνητικών 
επιπτώσεων που θα είχε η υλοποίησή του στην 
κτηματαγορά, σε μια εποχή ιδιαίτερα δύσκολη 
για την οικοδομή, αποτελούσε απλά μια σκέψη. 
Μετά όμως από υπόδειξη του Διεθνούς Νομι-
σματικού Ταμείου (ΔΝΤ) επανήλθε, προκειμένου 
να αυξηθούν τα έσοδα του δημοσίου από τη φο-
ρολογία κεφαλαίου. Σε πρώτη φάση, η αύξηση 
των αντικειμενικών τιμών θα είναι της τάξης του 
25%-30% κατά μέσο όρο. Οι νέες τιμές αναμένε-
ται να ανακοινωθούν μέχρι το τέλος του έτους και 
θα τεθούν σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 
2011. Από την αύξηση των αντικειμενικών αξιών 
το οικονομικό επιτελείο προσδοκά να εισπράξει 
το επόμενο έτος 400 εκατ. ευρώ.
(Μακεδονία 5/5/2010)

ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΓΙΑ ΤΥΦΛΟΥΣ ΑΠΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ 
ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ!
Τα δικά τους... μάτια για να σερφάρουν στο δια-
δίκτυο θα μπορούν να έχουν πλέον τα άτομα με 
προβλήματα όρασης. Τέσσερις νεαροί Έλληνες 
ερευνητές από τη Θεσσαλονίκη κατάφεραν να 
δημιουργήσουν ένα ειδικό πρόγραμμα, το οποίο 
δίνει τη δυνατότητα σε τυφλά άτομα να μπαίνουν 
στο διαδίκτυο, να διαβάζουν κείμενα και να “βλέ-
πουν” φωτογραφίες μέσω της αφής. Πρωταγω-
νιστές της ανακάλυψης αυτής είναι οι Νικόλαος 
Κακλάνης, Κωνσταντίνος Βότης, Κωνσταντίνος 
Μουστάκας και Δημήτριος Τζοβάρας, οι οποίοι 
αποτελούν την ομάδα του Ινστιτούτου Πληροφορι-
κής και Τηλεματικής του ΕΚΕΤΑ. Για την ανακά-
λυψή τους κατέκτησαν το πρώτο βραβείο (Judges 
Award) στο διεθνή διαγωνισμό “Web Accessibility 
Challenge”, χορηγός του οποίου ήταν η Microsoft, 
ο οποίος διοργανώθηκε στο πλαίσιο του διεθνούς 
συνεδρίου W4A 2010 στις 26-27 Απριλίου στη 
Βόρεια Καρολίνα των ΗΠΑ […] Η συγκεκριμένη 
εφαρμογή αφορά τυφλούς ανθρώπους, στους 
οποίους δίνεται η δυνατότητα να πλοηγηθούν στο 
διαδίκτυο μέσω αφής. Ουσιαστικά ό,τι υπάρχει 
σε μια ιστοσελίδα μετατρέπεται σε τρισδιάστατο 
εικονικό αντικείμενο (για παράδειγμα, μπάλα, ορ-
θογώνιο παραλληλεπίπεδο, αστέρι) και ο χρήστης 
το αγγίζει μέσω ειδικής απτικής συσκευής. “Η 
συσκευή έχει βραχίονα και ένας είδος στιλό, τα 
οποία αντικαθιστούν το ποντίκι του υπολογιστή. Η 
αίσθηση που δημιουργείται όταν ο τυφλός αγγίζει 
τα αντικείμενα μοιάζει σαν αυτά να είναι ζωντανά. 
Ταυτόχρονα, ανάλογα με το αντικείμενο που αγγί-
ζει ο τυφλός, ακούγεται και η περιγραφή του από 
ένα ειδικό μηχάνημα. Για παράδειγμα, η σφαίρα 
συμβολίζει το κείμενο και το ορθογώνιο παραλ-
ληλεπίπεδο τους υπερσυνδέσμους στο διαδίκτυο. 
Το αστέρι είναι η φωτογραφία, για την οποία ο τυ-
φλός ακούει την περιγραφή της”, επισήμανε ο κ. 
Κακλάνης.
(Μακεδονία 4/5/2010)

ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΟΡΙΟ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΤΟ NOESIS
Περισσότερα από 500.000 ευρώ το χρόνο αναζητά 
το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών NOESIS και Μου-
σείο Τεχνολογίας, που είδε την επισκεψιμότητά 
του να πέφτει μαζί με τα έσοδα. Η θητεία του δι-
οικητικού συμβουλίου του Ιδρύματος έληξε χθες 
και οποιαδήποτε απόφαση μείωσης των εξόδων 
στο εξής θα στερείται νομιμοποίησης. Η σεζόν 
στο NOESIS μετρά ακαδημαϊκά, καθώς ο κύριος 
όγκος των επισκεπτών είναι μαθητές σχολείων. Η 
λήξη της σχολικής χρονιάς σημαίνει και μείωση 
των επισκέψεων. «Η φετινή σεζόν πήγε άσχημα 
για μας. Το φθινόπωρο η εγκύκλιος του υπουργεί-
ου Παιδείας, που συνιστούσε να μη συνωστίζονται 
σε κλειστούς χώρους οι μαθητές, λειτούργησε 
αποτρεπτικά. Στη συνέχεια ήρθε το κλείσιμο των 
Τεμπών, για να δώσει ένα πλήγμα, εφόσον η επί-
σκεψη στη Θεσσαλονίκη έγινε μια ταλαιπωρία», 
λέει ο Χαράλαμπος Βάρβογλης, πρόεδρος του 
διοικητικού συμβουλίου του Ιδρύματος. Τα ετήσια 
έσοδα του Κέντρου Διάδοσης Επιστημών NOESIS 
και Μουσείου Τεχνολογίας ανέρχονταν έως φέ-
τος σε περίπου 1.700.000 ευρώ και τα έξοδα σε 
2.200.000 ευρώ. Οι προβλέψεις για τη σεζόν που 
λήγει σε λίγες ημέρες είναι δυσοίωνες. Η μείωση 
της επισκεψιμότητας είναι στο 20% και των εσό-
δων σε τουλάχιστον 10%.
(Μακεδονία 2/5/2010)

Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ: ΚΛΕΙΝΟΥΝ ΤΟ 2020 ΤΑ ΘΕΡ-
ΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ

Με συμβιβασμό που υποστήριξαν όλες οι μεγάλες 
πολιτικές ομάδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και ψηφίστηκε σήμερα από την Επιτροπή Περι-
βάλλοντος, αποφεύχθηκε το πρόωρο κλείσιμο 
τεσσάρων τουλάχιστον μεγάλων θερμοηλεκτρικών 
εργοστασίων της ΔΕΗ στη Δυτική Μακεδονία. Με 
το συμβιβασμό αυτόν απετράπη η υιοθέτηση της 
αρχικής έκθεσης Krahmer με την οποία ουσια-
στικά θα έπρεπε τα εργοστάσια αυτά να κλείσουν 
μέχρι το 2016 και εξασφαλίστηκε η δυνατότητα 
της Ελλάδας να διαμορφώσει ένα εθνικό μετα-
βατικό σχέδιο περιβαλλοντικής προσαρμογής των 
θερμοηλεκτρικών της εργοστασίων. «Υπάρχουν 
σοβαρά περιβαλλοντικά θέματα που συνδέονται 
με τη χρήση του λιγνίτη τα οποία πρέπει και μπο-
ρούν να επιλυθούν μέσα από το εθνικό μεταβατικό 
σχέδιο, το οποίο θα λαμβάνει υπόψη του όλες τις 
συγκεκριμένες και εξειδικευμένες παραμέτρους 
και προπαντός τη διατήρηση στα επόμενα χρόνια 
χιλιάδων θέσεων εργασίας στη Δυτική Μακεδο-
νία, καθώς έχουμε ήδη εξασφαλίσει χρόνο για την 
εφαρμογή του σχεδίου μέχρι τον Ιούνιο του 2019 
και κατ’ εξαίρεση μέχρι και το 2020», δήλωσε ο 
ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Θόδωρος 
Σκυλακάκης
(Αγγελιοφόρος 4/5/2010)

Φωτογραφία από το site της εφημερίδας «Ελεύ-
θερος Τύπος»

Φωτογραφία από το site της εφημερίδας «Αγγε-
λιοφόρος»



  

ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ
ΠΑΡΑΤΑΞΙΑΚΑ

n ΣΔΑΤΜΒΕ: ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ 
ΤΟΥ Ο.Κ.Χ.Ε.

Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 17 Μαρτίου 2010 
συνάντηση του Προέδρου του ΣΔΑΤΜΒΕ κ. Γ. Τσα-
κούμη και του νέου Προέδρου του Ο.Κ.Χ.Ε. και 
αγαπητού συναδέλφου κ. Γ. Μουτεβελή στα γρα-
φεία του Οργανισμού στην Αθήνα. Στη συνάντηση, 
που διεξήχθη σε πολύ καλό κλίμα, συζητήθηκαν 
διάφορα θέματα που απασχολούν αυτήν την πε-
ρίοδο τον κλάδο των Μηχανικών. Έγινε χρήσιμη 
ανταλλαγή απόψεων για τη Χαρτογραφική πολιτι-
κή της χώρας, το μέλλον της Χαρτογραφίας στην 
Ελλάδα και τον κρίσιμο ρόλο του Οργανισμού στη 
χάραξη της Χαρτογραφικής πολιτικής. Επιπλέ-
ον έγινε αναφορά στη μεγάλης σημασίας οδηγία 
«Inspire» και στις διαδικασίες ενσωμάτωσης της 
στην Ελλάδα. Ο Πρόεδρος του ΣΔΑΤΜΒΕ πρότεινε 
να πραγματοποιηθεί κοινή εκδήλωση Συλλόγου 
και ΟΚΧΕ στη Θεσσαλονίκη, τον Ιούνιο, με στόχο 
την ενημέρωση των συναδέλφων ΑΤΜ της Βόρει-
ας Ελλάδας για την εφαρμογή και τα οφέλη της 
οδηγίας. Η πρόταση του κ. Γ. Τσακούμη βρήκε θε-
τική ανταπόκριση από τον Πρόεδρο του Ο.Κ.Χ.Ε. 
κ. Γ. Μουτεβελή και περισσότερες  λεπτομέρειες 
θα ανακοινωθούν σύντομα.

n ΣΑΘ: ΙΣΟΤΙΜΙΑ ΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΩΣ 
MASTER
Το  Δ.Σ. του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Θεσσαλονί-
κης παρακολουθεί το ζήτημα της νομοθετικής 
ρύθμισης της ισοτιμίας των πτυχίων που χορη-
γούνται από τις πολυτεχνικές σχολές της χώρας 
με μεταπτυχιακά διπλώματα, δίκαιο και ώριμο 
αίτημα του συνόλου των μηχανικών (είτε βρίσκο-
νται στην εκπαίδευση, είτε στο δημόσιο τομέα, 
είτε ασκούν ελεύθερο επάγγελμα).
Δίκαιο γιατί εφόσον στα κράτη μέλη η πιστοποί-
ηση του κύκλου μαθημάτων των αναγνωρισμένων 
τριτοβάθμιων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων υλο-
ποιείται μέσω των «ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών 
μονάδων (ETCS)», οι ελληνικές πολυτεχνικές 
σχολές 
- Προσφέρουν σπουδές γνωστικού αντικειμένου 
μηχανικού, με θετικό εφαρμοσμένο προσανατο-
λισμό, στηριζόμενο εξολοκλήρου σε επιστημονι-
κή θεώρηση
- Τα προγράμματα σπουδών τους είναι ενιαίας και 
αδιάσπαστης 5ετούς φοίτησης, που ισοδυναμούν 
με 300 εκπαιδευτικές μονάδες, όταν σε όλες τις 
χώρες μέλη της Ε.Ε. το bachelor πιστώνεται με 

180 ETCS  και η κατοχή μεταπτυχιακού διπλώμα-
τος συνήθως με 60 ECTS. Δηλ. σύνολο 240 ECTS
- Τα προγράμματα σπουδών διαθέτουν επαρκή 
σε έκταση και λογική διάρθρωση μαθήματα, που 
καλύπτουν ολόκληρο το εύρος του σχετικού γνω-
στικού αντικειμένου, ενώ ταυτόχρονα περιλαμβά-
νουν κατάλληλο αριθμό εμβάθυνσης διάρκειας  
δύο τουλάχιστον εξαμήνων
- Προβλέπουν την υποχρεωτική εκπόνηση ερευ-
νητικού χαρακτήρα διπλωματικής εργασίας, διάρ-
κειας τουλάχιστον ενός εξαμήνου.
Ώριμο, γιατί τα τελευταία χρόνια (μετά το 1999-
συνθήκη της Μπολόνια) και μετά από διάλογο και 
απόλυτη συμφωνία (!) μεταξύ των ενδιαφερό-
μενων μερών (ΤΕΕ, Πανεπιστημιακών κ.λ.π.), οι 
πολυτεχνικές σχολές προχώρησαν σε  χορήγηση 
βεβαίωσης ισοτιμίας των πτυχίων με master, ζη-
τώντας παράλληλα από την πολιτεία την αντίστοι-
χη νομοθετική ρύθμιση. 
Και ενώ η πολιτεία δια του προηγούμενου Υπουρ-
γού Παιδείας κου  Α. Σπηλιωτόπουλου κατέθεσε 
νομοσχέδιο στη βουλή που ικανοποιεί το πάγιο 
αυτό αίτημα- το οποίο δεν πρόλαβε να ψηφισθεί 
λόγω εκλογών-, η σημερινή ηγεσία του Υπουργεί-
ου Παιδείας δηλώνει ότι δεν αντιμετωπίζει προς 
το παρόν το θέμα, παρόλο που στην ηγεσία του 
υπουργείου βρίσκεται συνάδελφος μηχανικός.
Προς ενημέρωσή σας επισυνάπτουμε την ανα-
κοίνωση της πρόσφατης συνόδου των Πρυ-
τάνεων των Πολυτεχνείων, των Κοσμητό-
ρων των Πολυτεχνικών Σχολών και του ΤΕΕ. 
{Η 13η Σύνοδος των Πρυτάνεων των Πολυτε-
χνείων και των Κοσμητόρων των Πολυτεχνικών 
Σχολών Ελλάδας, του Προέδρου και εκπροσώ-
πων του ΤΕΕ, της Πρυτανείας του Γεωπονικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών και του ΓΕΩΤΕΕ συνήλ-
θε σήμερα στις 10.3.2010 στο Ε.Μ.Π. με αφορμή 
το έγγραφο του Υπουργείο Παιδείας με αριθμ.
πρωτ.17412/Β7/16.2.2010 με το οποίο η πολιτι-
κή ηγεσία ανακοινώνει ότι “…δεν αντιμετωπίζει 
προς το παρόν νομοθετική ρύθμιση που αφορά 
στο θέμα της ισοτιμίας των διπλωμάτων πεντα-
ετούς διάρκειας που χορηγούνται από τις πολυ-
τεχνικές σχολές με μεταπτυχιακά διπλώματα…”.  
Μετά από συζήτηση κατέληξε ομόφωνα στα 
εξής: 
Προασπιζόμαστε τα διπλώματα των ενιαίων και 
αδιάσπαστων 5ετών σπουδών των Μηχανικών και 
Γεωτεχνικών, ως προϋπόθεση για την άσκηση του 
επαγγέλματος στην υψηλότερη βαθμίδα τεχνικής 
ευθύνης, για τη διασφάλιση του δημοσίου συμφέ-
ροντος. Όλα τα Πολυτεχνεία και οι Πολυτεχνικές 
Σχολές της χώρας και το Γεωπονικό Πανεπιστή-
μιο Αθηνών αναγνωρίζουν ήδη τα διπλώματα αυτά 
ως ακαδημαϊκώς ισοδύναμα με το Ευρωπαϊκό 
Master. Άλλωστε και βάσει των προδιαγραφών 
του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαπίστευσης των 
Προγραμμάτων Σπουδών των Μηχανικών, τα 
διπλώματα αυτά αντιστοιχούν στο Ευρωπαϊκό 
Master. 
Η Σύνοδος έχει προτείνει και διεκδικήσει από 
την Πολιτεία την κατάταξη των Μηχανικών 
και των Γεωτεχνικών πενταετούς διάρκειας 
σπουδών στο 7ο επίπεδο στο Εθνικό Πλαί-
σιο Προσόντων, με παράλληλη διασφάλιση 
της διαβάθμισης τεχνικής ευθύνης με τα πτυ-
χία των ΤΕΙ στο 5ο και τα Πανεπιστημιακά 
Διπλώματα 4ετών σπουδών στο 6ο επίπεδο.  
Διατυπώνει τη σφοδρότατη αντίθεση όλου του 
κόσμου των Μηχανικών, των Γεωτεχνικών και της 
Ακαδημαϊκής τους κοινότητας στην τελείως άδικη 
και αναιτιολόγητη θέση του Υπουργείου Παιδείας, 
Δ.Β.Μ.Θ., όπως διατυπώνεται στο παραπάνω έγ-
γραφο, απέναντι στο πάγιο αίτημα της αναγνώρι-
σης της ισοτιμίας των διπλωμάτων ως Master. Το 
Υπουργείο δείχνει να αγνοεί την αυτοδιοίκηση των 
Πανεπιστημίων και το δημόσιο συμφέρον ασκώ-
ντας πολιτική χωρίς το διάλογο που έχει ζητηθεί 
από τον προηγούμενο Νοέμβριο. Δείχνει επιπλέον 
να συντάσσεται με την απορρύθμιση των αντίστοι-
χων επαγγελμάτων με πολλαπλές ασφαλιστικές, 

φορολογικές, μισθολογικές και εργασιακές κακές 
επιπτώσεις. 
Γι’ αυτούς τους λόγους, ομόφωνα αποφασίζει 
και καλεί όλους τους μηχανικούς, γεωτεχνικούς 
και την ακαδημαϊκή κοινότητα των Πολυτεχνεί-
ων, των Πολυτεχνικών Σχολών και του Γ.Π.Α. να 
συμμετάσχουν την Παρασκευή στις 19.3.2010, 
10:00-14:00, σε διακοπή κάθε επαγγελματικής 
και εκπαιδευτικής δραστηριότητας στους χώ-
ρους εργασίας και μάθησης.}
Το Δ.Σ. του ΣΑΘ, όπως και ο ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ με 
αντίστοιχη ανακοίνωσή του, στηρίζει απόλυτα 
και ομόφωνα το περιεχόμενο της απόφασης της 
13ης Συνόδου και ζητά από τα μέλη του να συμ-
μετέχουν στην κινητοποίηση της Παρασκευής 
19/3/2010

n ΣΜΗΒΕ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ο Σύλλογος Μηχανολόγων - Ηλεκτρολόγων Βο-
ρείου Ελλάδος (ΣΜΗΒΕ) με αίσθημα κοινωνικής 
δικαιοσύνης, εκφράζει την έντονη δυσαρέσκεια 
για την προφανή αδικία εις βάρος των συναδέλ-
φων Μηχανικών (όλων των ειδικοτήτων) με τα νέα 
φορολογικά μέτρα που ανακοινώθηκαν από το 
Υπουργείο Οικονομικών. Επισημαίνει τα ακόλου-
θα:
- Οι Μηχανικοί ελεύθεροι επαγγελματίες μελε-
τητές δηλώνουν το σύνολο των αμοιβών τους και 
μάλιστα αυτές αποτελούν το κατώτατο θεσμοθετη-
μένο όριο ως «σύμβαση έργου». Μάλιστα πολλές 
φορές οι αμοιβές αυτές που τελικά εισπράττονται, 
«υπολείπονται κατά πολύ», αυτών που δηλώνο-
νται. Συνυπολογίζοντας και το γεγονός ότι πολλές 
από τις λειτουργικές τους δαπάνες δεν αναγνωρί-
ζονται (π.χ. έξοδα μετακίνησης, διαμονής εκτός 
έδρας κ.λ.π.), γίνεται άμεσα αντιληπτό ότι κατα-
βάλλουν φόρο μεγαλύτερο αυτού που αντιστοιχεί 
στα πραγματικά τους εισοδήματα.
- Οι αμοιβές Μηχανικών προκύπτουν με την ηλε-
κτρονική διαμεσολάβηση του ΤΕΕ και μάλιστα 
καταβάλλεται υποχρεωτικά και χωρίς κόπο εί-
σπραξης από την Πολιτεία, ειδικός προκαταβλη-
τέος φόρος. Γίνεται επομένως αντιληπτό ότι δεν 
υπάρχει περίπτωση φοροδιαφυγής. Το γεγονός 
αυτό εξασφαλίζεται επιπλέον από την ειδική ηλε-
κτρονική σελίδα που δημιουργείται από το ΤΕΕ για 
κάθε έργο και βέβαια από την υποχρεωτική κατά-
θεση αμοιβής στην Εθνική Τράπεζα.
- Σχετικά με τους μισθωτούς μηχανικούς που δη-
λώνονται ως ελεύθεροι επαγγελματίες μέσω δελ-
τίων παροχής υπηρεσιών, αυτοί είναι κατά κανόνα 
νέοι και οι πλέον χαμηλόμισθοι. Αυτή η ευαίσθητη 
κοινωνική ομάδα επιστημόνων επαγγελματιών 
λειτουργεί με τον τρόπο αυτό με την ανοχή της 
Πολιτείας, συνήθως χωρίς συμβάσεις και ασφα-
λιστικές καλύψεις.
- Η λογιστική – φορολογική ύλη των Μηχανικών 
είναι απόλυτα συγκεκριμένη και προσδιοριστέα. 
Πρέπει σε κάθε περίπτωση να παραμείνει η αυ-
τοτελής φορολόγηση μέσω συντελεστών ειδικό-
τερα μάλιστα όταν προβλέπεται και πραγματοποι-
είται ούτως η άλλως και η προσαύξηση αυτών.
- Σε μία εποχή συνεχούς αποβιομηχάνισης, και 
δραματικής μείωσης των ιδιωτικών έργων, σε 
συνδυασμό με τη μεγάλη αύξηση των νέων μηχα-
νικών, η Κυβέρνηση οφείλει να ενθαρρύνει συν-
θήκες παραγωγής και ανάπτυξης, με αντίστοιχη 
δημιουργία θέσεων εργασίας. Αντί αυτού, με κοι-
νωνικά άδικα κριτήρια, καλεί τους μηχανικούς να 
καλύψουν σημαντικό τμήμα του ελλείμματος της  
οικονομίας.
- Είμαστε οι τεχνικοί επιστήμονες της ανάπτυ-
ξης και της παραγωγής που τόσο λείπει από τον 
τόπο μας. Ζητούμε από την Κυβέρνηση να απο-
σύρει κάθε σκέψη αλλαγής του φορολογικού μας 
συστήματος. Επίσης, ζητούμε επικαιροποίηση 
– αναπροσαρμογή των ελαχίστων αμοιβών μας

n ΣΜΗΒΕ: ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟ Γ.Γ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ 
ΕΡΓΩΝ 
Την Τετάρτη 27 Ιανουαρίου 2010 πραγματοποι-
ήθηκε στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών & 
Δικτύων συνάντηση αντιπροσωπείας του Συλ-
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λόγου Μηχανολόγων - Ηλεκτρολόγων Βορείου 
Ελλάδος με το Γεν. Γραμματέα Δημοσίων Έργων 
στην Αθήνα. Την αντιπροσωπεία αποτελούσαν οι 
Αθανάσιος Κολότσιος Πρόεδρος, Γεώργιος Τρα-
σανίδης Γεν. Γραμματέας και Αριστείδης Μυτάκος 
Ειδ. Γραμματέας.
Αντικείμενο της συνάντησης αποτέλεσαν οι προ-
τάσεις, τις οποίες κατέθεσε ο ΣΜΗΒΕ για την 
αναμόρφωση όλου του θεσμικού πλαισίου παρα-
γωγής δημοσίων έργων. Οι προτάσεις αυτές προ-
έκυψαν μετά από ενδελεχή συζήτηση και διάλογο 
του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΜΗΒΕ με τις 
παρατάξεις του ΔΣ και των μελών του. Συγκεκρι-
μένα κατατέθηκαν 20 προτάσεις-παρατηρήσεις 
που αφορούν στη μελέτη, την κατασκευή, την επί-
βλεψη, τη συντήρηση και τη αξιολόγηση της ποι-
οτικής εκτέλεσης των δημοσίων έργων στη χώρα 
μας. Οι προτάσεις αυτές έχουν ήδη αναρτηθεί 
στον ιστοχώρο του Συλλόγου  (www.smhbe.gr).
Επίσης, τέθηκαν εκ μέρους του ΣΜΗΒΕ τα θέ-
ματα του ΜΗΚΙΕ, της πιστοποίησης τεχνικών 
επαγγελμάτων και της δημιουργίας ανεξάρτητης 
αρχής για το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την 
αξιολόγηση της ποιότητας των δημοσίων έργων.
Ο Γεν. Γραμματέας εξέφρασε τις ευχαριστίες του 
Υπουργείου για τη συμμετοχή του Συλλόγου με 
συγκεκριμένες προτάσεις στο σχετικό διάλογο για 
τη διαμόρφωση του τελικού σχεδίου νόμου που 
θα τεθεί επίσης υπό διαβούλευση και περιέγρα-
ψε τις βασικές κατευθύνσεις της πολιτικής του 
Υπουργείου για το θέμα
Ακολούθησε διάλογος επί των ανωτέρων θεμά-
των, στον οποίο διαπιστώθηκαν σημεία με συ-
γκλίνουσες αλλά και αποκλίνουσες θέσεις και 
αποφασίστηκε η περαιτέρω συνέχιση του εποικο-
δομητικού διαλόγου.

n ΣΠΜΘ: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΩΣ 
MASTER
Στη σημερινή εποχή, οι ραγδαίες εξελίξεις στους 
τομείς της επιστήμης και της τεχνολογίας και οι 
αυξημένες απαιτήσεις των σύγχρονων μελετών 
και έργων έχουν καταστήσει τη δια βίου μάθηση 
επιτακτική ανάγκη για την ορθή άσκηση του επαγ-
γέλματος του πολιτικού μηχανικού. Τα ελληνικά 
Πολυτεχνεία, έχοντας προγράμματα ενιαίας και 
αδιάσπαστης πενταετούς φοίτησης και ακολου-
θώντας συνεχώς τις εξελίξεις στο επιστημονικό 
τους πεδίο, εφοδιάζουν τους νέους μηχανικούς 
με πληθώρα γνώσεων και παράλληλα την ελ-
ληνική κοινωνία με ικανότατους επιστήμονες, 
έτοιμους να αντεπεξέλθουν στις εξειδικευμένες 
αρμοδιότητες και υποχρεώσεις των παραγόντων 
παραγωγής των έργων.
Τα προγράμματα σπουδών των ελληνικών Πολυ-
τεχνείων ισοδυναμούν με 300 ευρωπαϊκές εκπαι-
δευτικές μονάδες, καλύπτουν ολόκληρο το εύρος 
του γνωστικού αντικειμένου του μηχανικού, πε-
ριλαμβάνουν μαθήματα εμβάθυνσης διάρκειας 
τουλάχιστον δύο (2) εξαμήνων και τέλος προβλέ-
πουν την υποχρεωτική εκπόνηση ερευνητικού χα-
ρακτήρα διπλωματικής εργασίας. Η αναγνώριση 
επομένως των διπλωματών των Πολυτεχνικών 
Σχολών ως ισοδύναμα με διπλώματα υπό τη διε-
θνή ονομασία Master και η κατάταξη των διπλω-
ματούχων μηχανικών στο 7ο επίπεδο του Εθνικού 
Πλαισίου Προσόντων κρίνονται επιβεβλημένες 
και δίκαιες.
Δε θα επωμιστούν οι Έλληνες μηχανικοί τις συ-
νέπειες από την έλλειψη πολιτικής βούλησης των 
τελευταίων πενήντα ετών για τη θεσμοθέτηση κα-
νόνων παραγωγής όλου του φάσματος των έργων 
και για την πιστοποίηση και τη διαβάθμιση του 
τεχνικού κόσμου, ξεκινώντας από τον ανειδίκευτο 
εργάτη και φτάνοντας έως το διπλωματούχο μη-
χανικό. Καλούμε λοιπόν το Υπουργείο Παιδείας, 
δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων να αναθε-
ωρήσει την απόφασή του και να αποκαταστήσει 
τους αποφοίτους των ελληνικών Πολυτεχνείων, 
δίνοντάς τους το ελάχιστο που δικαιούνται, την 
ισοτιμία δηλαδή με τους Ευρωπαίους συναδέλ-
φους τους. 
Η συζήτηση ολοκληρώθηκε με τη δέσμευση ότι 

στο μέλλον θα υπάρξει στενότερη συνεργασία του 
ΣΠΜΕ με το υπουργείο και τους εποπτευόμενους 
φορείς, προκειμένου να διοργανωθούν από κοι-
νού ενημερωτικές εκδηλώσεις για θέματα που 
αφορούν τους πολιτικούς μηχανικούς.

n ΟΣΕΤΕΕ : 34Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΣΕΕ
Πραγματοποιήθηκε το 34ο Συνέδριο της ΓΣΕΕ, 
το τετραήμερο 18-21 Μαρτίου στην Κασσάνδρα 
Χαλκιδικής. Την Ομοσπονδία μας εκπροσώπη-
σαν ως εκλεγμένοι αντιπρόσωποι ο Πρόεδρος 
της ΟΣΕΤΕΕ και μέλος της Αντιπροσωπείας του 
ΤΕΕ, Ανδρέας Στοϊμενίδης και ο τέως Πρόεδρος 
και απερχόμενο μέλος του ΔΣ της ΓΣΕΕ, Άγγελος 
Φραγκόπουλος.
Στην τοποθέτηση του Προέδρου της ΟΣΕΤΕΕ Αν-
δρέα Στοϊμενίδη τονίστηκε ότι δεν μπορούν να 
αναλαμβάνουν το κόστος της ανόρθωσης μόνο 
οι μισθωτοί και όσοι έχουν έντιμη σχέση με το 
κράτος, αλλά και οι έχοντες και κατέχοντες. 
Αναφέρθηκε ότι για τους νέους εργαζόμενους οι 
συνταξιοδοτικές εισφορές κινδυνεύουν να κατα-
λήξουν ως μία άλλη μορφή φορολόγησης γι’ αυτό 
απαιτείται μία πολιτική πρόταση για το ασφαλιστι-
κό με ορίζοντα 30ετίας. Τονίστηκε επίσης ότι στον 
κατασκευαστικό κλάδο επιβάλλεται αυστηρότε-
ρος έλεγχος στα θέματα υγείας και ασφάλειας 
της εργασίας ενώ θεωρήθηκε θετική εξέλιξη η 
μετατροπή των συμβάσεων με δελτίο σε μισθωτή 
εργασία μετά την παρέλευση εξαμήνου στον ίδιο 
εργοδότη. 
Στο τελικό ψήφισμα που εγκρίθηκε ομόφωνα από 
τους συμμετέχοντες  εγκρίθηκαν οι βασικές αρχές 
και θέσεις του Προγράμματος Δράσης, όπως κατα-
τέθηκε στο συνέδριο και αφορούν την αγωνιστική 
διεκδίκηση όλων των οικονομικών, ασφαλιστικών 
και εργασιακών δικαιωμάτων των εργαζομένων. 
Η αντιμετώπιση της ύφεσης και της κρίσης με 
τις επιπτώσεις στην απασχόληση και την ανεργία 
είναι ζήτημα άμεσης προτεραιότητας για τη ΓΣΕΕ. 
Το σταθεροποιητικό πρόγραμμα της Κυβέρνησης 
περιλαμβάνει πρόσθετα φορολογικά βάρη για 
τους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους, δρα-
ματική μείωση των αποδοχών των εργαζομένων 
στις ΔΕΚΟ, σε πάγωμα και μείωση συντάξεων, 
κατάργηση Συλλογικών Συμβάσεων, ανατροπή 
του ασφαλιστικού συστήματος και αύξηση των 
ορίων ηλικίας, ελαστικές σχέσεις εργασίας και 
ιδιωτικοποιήσεις της κρατικής περιουσίας.
Αυτά τα νέα κοινωνικά άδικα μέτρα αμφισβητούν 
ιστορικές κατακτήσεις των εργαζομένων όπως ο 
14ος μισθός, η προστασία από τις απολύσεις, η 
κατάργηση των Συλλογικών Διαπραγματεύσεων 
, η αύξηση της έμμεσης φορολογίας με αύξηση 
του ΦΠΑ και δημιουργούν ασφυκτικές καταστά-
σεις για ΟΛΟΥΣ τους εργαζόμενους. Οι εργαζόμε-
νοι, οι άνεργοι και οι συνταξιούχοι δεν αντέχουν 
άλλες περικοπές. Απαιτείται αγωνιστική δράση 
δημοκρατική λειτουργία και ενότητα του συνδι-
καλιστικού κινήματος με αξιοπιστία, φερεγγυό-
τητα και επεξεργασίες θέσεων της ΓΣΕΕ στους 
χώρους δουλειάς και στα Εργατικά Κέντρα με την 
ενεργοποίηση των Ομοσπονδιών, των Εργατικών 
Κέντρων των πρωτοβάθμιων Σωματείων και όλων 
των δυνάμεων της εργασίας καθώς και η ανάληψη 
πρωτοβουλιών από τη ΓΣΕΕ για τη διαμόρφωση 
κοινωνικού και αναπτυξιακού μετώπου με τα συν-
δικάτα της Μεσογειακής, της Νότιο – Ανατολικής 
Ευρώπης αλλά και ολόκληρης της Ευρώπης.

n ΠΑΣΚ ΔΜ : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
Στις 13-4-2010, μετά την ολοκλήρωση της συζή-
τησης των θεμάτων της συνεδρίασης της Διοικού-
σας Επιτροπής  και την αποχώρηση των υπαλλή-
λων της Γραμματειακής υποστήριξης, ο πρόεδρος 
της Δ.Ε. διένειμε στα παρόντα μέλη έγγραφη κα-
ταγγελία των υπαλλήλων του ΤΕΕ/ΤΚΜ, που ανα-
φέρονταν στη διαπίστωση ύπαρξης ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού καταγραφής στους εσωτερικούς χώ-

ρους του ΤΕΕ/ΤΚΜ.
Τα μέλη της ΠΑΣΚ ζήτησαν από τον πρόεδρο τη 
διερεύνηση της καταγγελίας και  άμεσες ενέργει-
ες μετά από συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία 
του ΤΕΕ. 
Η ΠΑΣΚ ΔΜ καταδικάζει με τον πιο σαφή και κα-
τηγορηματικό τρόπο την παράνομη τοποθέτηση 
κρυφού συστήματος παρακολούθησης (κάμερες 
και καταγραφικό μηχάνημα) στους χώρους ερ-
γασίας του ΤΕΕ/ΤΚΜ, όπως αποκαλύφθηκε και 
καταγγέλθηκε από τους εργαζόμενους του Τμή-
ματος.
Η παραπάνω αυθαίρετη και παράνομη ενέργεια, 
που παραβιάζει ατομικά δικαιώματα και ελευθε-
ρίες, είναι αποδεδειγμένο γεγονός.
Σοβαρά όμως ερωτηματικά γεννιούνται από την 
ενημέρωση που έγινε από τον Πρόεδρο της Δ.Ε. 
στα παρόντα μέλη της Δ.Ε. μετά την ολοκλήρωση 
της συνεδρίασης της Δ.Ε. και εκτός πρακτικών.
Ερωτηματικά που αφορούν: 
α) στο ποιος και με ποιου εντολή ή συγκατάθε-
ση προχώρησε στην τοποθέτηση του συστήματος 
παρακολούθησης σε ένα φυλασσόμενο Δημόσιο 
χώρο.
β) πώς είναι δυνατόν, αυθαίρετα να προβαίνει 
οποιοσδήποτε σε μια παράνομη ενέργεια τέτοιας 
μορφής και έκτασης, μέσα στους χώρους εργασί-
ας και συναλλαγής με τους συναδέλφους μηχανι-
κούς του ΤΕΕ/ΤΚΜ και ποιος φέρει την ευθύνη 
γι’ αυτό.
Η ΠΑΣΚ ΔΜ στηρίζει τα αιτήματα των υπαλλήλων 
του ΤΕΕ/ΤΚΜ όπως αυτά εκφράστηκαν με την 
από 13/4 επιστολή τους προς τον Πρόεδρο και τα 
μέλη της Δ.Ε. και απαιτεί να προχωρήσουν άμεσα 
οι απαραίτητες και κατάλληλες ενέργειες για την 
πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης και την απόδο-
ση των ευθυνών.

n ΔΚΜ: Η ΑΠΕΛΠΙΣΙΑ ΓΕΝΝΑ ΠΑΡΑΦΡΟΣΥΝΗ
Δυστυχώς η απελπισία των συναδέλφων της 
ΠΑΣΚ ΔΜ τους οδηγεί σε ενέργειες οι οποίες 
αδικούν την παράταξή τους.
Ένα ατυχές θέμα που δημιουργήθηκε στο ΤΕΕ/
ΤΚΜ προσπαθούν να το εκμεταλλευθούν κομμα-
τικά σε προεκλογική περίοδο.
Για ενημέρωση των συναδέλφων  αναφέρουμε τα 
γεγονότα όπως ακριβώς συνέβηκαν.
Στις 12/04/10 ενημερώθηκε ο πρόεδρος του ΤΕΕ/
ΤΚΜ ότι στο κτίριο υπάρχουν κάμερες σε τρεις 
κοινόχρηστους χώρους του κτιρίου.
Αμέσως ο πρόεδρος το έθεσε στη συνεδρίαση της 
ΔΕ την επόμενη ημέρα και εισηγήθηκε:
• τη λύση της σύμβασης με την εταιρεία φύλαξης 
του κτιρίου 
• την ανάθεση της υπόθεσης στη νομική σύμβου-
λο του ΤΕΕ/ΤΚΜ για τις απαραίτητες ενέργειες 
• την κλήση ειδικού για να διερευνήσει όλους 
τους χώρους του κτιρίου και να ελέγξει την πιθα-
νότητα ύπαρξης άλλων καμερών. 
Τα παραπάνω έγιναν αποδεκτά από όλα τα μέλη 
της ΔΕ, χωρίς να σημειώσουν καμιά ένσταση ή να 
θέσουν κάποιο άλλο θέμα  ή να αφήσουν καμιά 
αιχμή για τη λειτουργία του προέδρου ή του προ-
εδρείου της ΔΕ.
Ως ΔΕ/ΔΚΜ εκφράζουμε τη θλίψη μας για το 
ατυχές περιστατικό αλλά και για την προσπάθεια 
κομματικής εκμετάλλευσης από την ΠΑΣΚ ΔΜ. 
Βέβαια το παραπάνω γεγονός μας γεννά πολλές 
απορίες πως έγινε αντιληπτό και αποκαλύφθηκε 
μέσα στην προεκλογική περίοδο.
Τα προβλήματα τα οποία απασχολούν τους συ-
ναδέλφους Μηχανικούς (κρίση στο επάγγελμα, 
φορολογικό, υφαρπαγή των αποθεματικών του 
Ταμείου, ΚΕΝΑΚ κ.λ.π.), οι προτάσεις και κυρίως 
η βούληση για την  επίλυση τους είναι αυτά που 
πρέπει να μας ενδιαφέρουν.  n
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ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ 
ΕΠΙ …ΤΡΟΧΩΝ
 Στη Ν. Μαγνησία δήμου Εχεδώρου

Οικολογικό μήνυμα …επί τροχών, έδωσαν στις 25 Απριλίου περίπου 400 μικροί 
και μεγάλοι πολίτες της Ν. Μαγνησίας δήμου Εχεδώρου, πραγματοποιώντας 
εξόρμηση με ποδήλατα στους δρόμους της περιοχής τους. 
Με το σύνθημα «Το ποδήλατο γυμνάζει καυσαέριο δε βγάζει» οι πολίτες 
της Ν. Μαγνησίας  έκαναν τον ποδηλατικό γύρο της περιοχής  σε δρόμους 
όπου από νωρίς το πρωί είχε απαγορευτεί η κυκλοφορία των οχημάτων,  
δηλώνοντας σε όλους ότι το ποδήλατο αποτελεί ένα μέσο μεταφοράς 
εύχρηστο, φιλικό στο περιβάλλον, διασκεδαστικό και βολικό για όλους 
ανεξαρτήτως ηλικίας και φύλου. Στο τέρμα της διαδρομής κληρώθηκαν 
ποδήλατα για τους συμμετέχοντες.
Η πρωτοβουλία της διοργάνωσης ανήκει στον Αντιδήμαρχο Ν. Μαγνησίας, 
Σίμο Τουλκιαρίδη και στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου Δημοτικού 
Σχολείου Ν. Μαγνησίας.
«Ο Δήμος Εχεδώρου έχει θέσει ως πρώτη προτεραιότητα την προστασία 
και  βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος και ξεκινάμε άμεσα το σχεδιασμό 
νέων μοντέλων αστικών μετακινήσεων. Εργαζόμαστε όλοι για να έχουμε 
καθαρές πόλεις χωρίς καυσαέριο», δήλωσε ο δήμαρχος Εχεδώρου, Σπύρος 
Σταματάκης.
Εν τω μεταξύ με ιδιαίτερη επισημότητα πραγματοποιήθηκε η τελετή για 
τη θεμελίωση 6 νέων αιθουσών στο 2ο Γενικό Λύκειο Εχεδώρου στη Ν. 
Μαγνησία.  
Η προσθήκη των νέων αιθουσών στο Λύκειο της Ν. Μαγνησίας έχουν 
ενταχθεί στο πρόγραμμα Σχολικής Στέγης Ν. Θεσσαλονίκης και η κατασκευή 
τους υλοποιείται με προγραμματική σύμβαση με τον Οργανισμό Σχολικών 
Κτιρίων  συνολικού προϋπολογισμού 1.351.000 ευρώ.

Πέραν τη θεμελίωσης των 6 νέων αιθουσών στο Λύκειο της Ν. Μαγνησίας, 
ο Δήμαρχος Εχεδώρου κ. Σπύρος Σταματάκης υπέγραψε πρόσφατα με 
τον ΟΣΚ νέα σύμβαση για το 1ο Νηπιαγωγείο Καλοχωρίου το οποίο και θα 
δημοπρατηθεί μέσα στο 2010 ενώ ο ΟΣΚ έχει ήδη προχωρήσει στην εκπόνηση 
μελετών για το 6/θεσιο Λύκειο Διαβατών, προϋπολογισμού 1.400.000 ευρώ, 
το 6/θεσιο 2ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Μαγνησίας προϋπολογισμού, 1.900.000 
ευρώ και την προσθήκη 6 νέων αιθουσών στο Λύκειο Σίνδου προϋπολογισμού 
πάνω  από 1.500.000 ευρώ.n

ΜΟΥΣΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΜΟΝΙΚΗ 
ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ
16-23 Μαΐου

Εκπαιδευτικές δράσεις και ενέργειες προβολής, σε συνεργασία με τέσσε-
ρα ακόμη μουσεία της Θεσσαλονίκης, διοργανώνει μέχρι τις 23 Μαΐου, το 
Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, στο πλαίσιο του φετινού εορτασμού 
της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων 2010 «Μουσεία για την αρμονική συνύπαρ-
ξη» (Πρόκειται για την Κίνηση των Πέντε Μουσείων: Αρχαιολογικό Μουσείο 
Θεσσαλονίκης, Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, Μακεδονικό Μουσείο 
Σύγχρονης Τέχνης, Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Τελλόγλειο Ίδρυμα 
Τεχνών).  
Η συνεργασία στοχεύει στον κοινό σχεδιασμό εκπαιδευτικής δράσης για 
τους επισκέπτες του ΚΜΣΤ με αφορμή, αφετηρία και έμπνευση την ανθρώ-
πινη μορφή. Η εκπαιδευτική δράση θα υλοποιείται με τη βοήθεια ενός εντύ-
που -κοινού και για τα πέντε μουσεία- το οποίο θα διατίθεται στους επισκέ-
πτες έως και την Κυριακή 23 Μαΐου 2010 και θα αναδεικνύει ένα επιλεγμένο 
έκθεμα-έργο τέχνης από κάθε μουσείο. 
Η δράση που προτείνει το Κρατικό Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης συνδέεται 
με το έργο της Λιουμπόβ Ποπόβα “Γυναίκα που ταξιδεύει” (που περιλαμ-
βάνεται στη Συλλογή Κωστάκη) μία ιδιαίτερη αποτύπωση της γυναικείας 
ύπαρξης, που εισάγει τον επισκέπτη στο κίνημα του κυβοφουτουρισμού, 
σημαντικό κίνημα της ρωσικής πρωτοπορίας, το οποίο τοποθετείται χρονικά 
στη δεκαετία του 1910 και συνδέεται με τη ζωγραφική, την ποίηση, το θέα-
τρο και τη μουσική.
Με την αφορμή της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων πραγματοποιούνται και μια 
σειρά ακόμα δράσεων αρχής γενομένης με την εκπαιδευτική συναυλία που 
έδωσαν οι Transcription Ensemble -(Γιώργος Κανδυλίδης, βιολί, Χρήστος 
Γκρίμπας, βιολοντσέλο και Νίκος Ζαφρανάς, πιάνο)- την Κυριακή 16 Μαΐου 
2010, στις 11:00. Στόχος της εκδήλωσης όταν μια σύντομη παρουσίαση των 
τριών μουσικών οργάνων του συνόλου – βιολί, βιολοντσέλο και πιάνο – από 
τους εκτελεστές τους καθώς και παρουσίαση μουσικών έργων προερχομέ-
νων από τη Ρωσία κυρίως από τη χρονική περίοδο 1900 – 1915 (ερμήνευσαν 
αποσπάσματα έργων των  Rachmaninoff, Youferoff, Prokofieff, Scriabin, 
Gliere, Catoire, Musin και Akimenko). 
Τη Δευτέρα 17 Μαΐου, τη «Νύχτα των Μουσείων»,  πραγματοποιήθηκε  με 
αφορμή τα 80 χρόνια από το θάνατο του Ρώσου φουτουριστή Βλαντίμιρ 
Μαγιακόφσκι, η θεατρική περφόρμανς «Καφέ Πιτορέσκ», στον εκθεσιακό 
χώρο στη Μονή Λαζαριστών, στο Κ.Μ.Σ.Τ.. Το ίδιο βράδυ στις 21.00, στον εκ-
θεσιακό χώρο της Μονής Λαζαριστών δόθηκε συναυλία των Transcription 
Ensemble  με έργα ρωσικής κλασικής μουσικής των αρχών του 20ου αι. 
Την «Ημέρα των Μουσείων» Τρίτη 18 Μαΐου, πραγματοποιήθηκαν οργα-
νωμένες ξεναγήσεις για το κοινό για την έκθεση ‘Το Δόκανο των Δικαστών’ 
(SADOΚ SUDEI), στις 11.00 -12.00 και 19.00 – 20.00. Παράλληλα, οι ενδια-
φερόμενοι μπορούν να συμμετέχουν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα το οποίο, 
όπως ήδη αναφέρθηκε, εντάσσεται στο πλαίσιο συνεργασίας της Κίνησης 
των 5 Μουσείων Θεσσαλονίκης.
 
Στις 16, 17 και 18 Μαΐου η είσοδος στο Κ.Μ.Σ.Τ. θα είναι ελεύθερη.

Τμήμα Έρευνας, Εκπαίδευσης, Συνεδρίων & Εκδηλώσεων ΚΜΣΤ: Κατερίνα 
Μαυρομιχάλη, Τ: 2310 589148, : mavromichali@greekstatemuseum.com
Εκπαιδευτικά Προγράμματα ΚΜΣΤ: Παπαβέργου Εύη, Παρασκευά Κατερί-
να, Τ: 2310.589222, Ε:education@greekstatemuseum.com n
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ΔΗΜΟΣΙΕΣ 
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 
ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
Του Χρήστου Μητκίδη

«Εργαλείο» ερμηνείας για το 
Ν.3316/2005, αλλά και οδηγό 
για τη νομολογία (πάνω από 
400 αποφάσεις) των ευρωπαϊ-
κών και εθνικών δικαστηρίων, 
αποτελεί το βιβλίο με τίτλο 
«ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ-
ΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΠΗ-
ΡΕΣΙΩΝ» του Χρήστου Μητκί-

δη, Παρέδρου του Νομικού Συμβουλίου του Κρά-
τους και -επί σειρά ετών- νομικού συμβούλου του 
Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων 
(πρώην ΥΠΕΧΩΔΕ). Το βιβλίο κυκλοφόρησε από 
τις εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη.
Αναλυτικότερα, το βιβλίο περιλαμβάνει κατ’ άρθρο 
ερμηνεία του Ν. 3316/2005 και των κανονιστικών 
πράξεων που έχουν εκδοθεί προς εκτέλεσή του. 
Παραθέτει εκτενέστατη νομολογία (πάνω από 400 
αποφάσεις) των ευρωπαϊκών και εθνικών δικα-
στηρίων, καθώς και πολλές, πρόσφατες γνωμο-
δοτήσεις του Ν.Σ.Κ. Οι εκτεταμένες αναφορές 
στη νομολογία του Δ.Ε.Κ. είναι εξαιρετικά χρήσι-
μες, δεδομένου ότι ο Ν. 3316/2005 ενσωματώνει 
την Οδηγία 2004/18/ΕΚ στο εθνικό δίκαιο και η 
ερμηνεία του ξεκινά από την ερμηνεία των αντί-
στοιχων διατάξεων του Ευρωπαϊκού Κοινοτικού 
Δικαίου. Στο τέλος του βιβλίου παρατίθενται σε 
Παραρτήματα, οι σημαντικότερες κανονιστικές 
πράξεις (Προεδρικά Διατάγματα και Υπουργι-
κές Αποφάσεις), που συμπληρώνουν το θεσμικό 
πλαίσιο για τις Δημόσιες Συμβάσεις Μελετών και 
Συναφών Υπηρεσιών, καθώς και αναλυτικά ευρε-
τήρια όρων και αποφάσεων.
Εκτός των διατάξεων του Ν. 3316/2005, το βιβλίο 
περιέχει τη σχετική νομοθεσία και ασχολείται και 
με τις διαδικασίες ελέγχου (διοικητικού και δικα-
στικού) των διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης 
των συμβάσεων και με την τήρηση των Μητρώων. 
Τέλος, όπου χρειάζεται γίνεται αναφορά και ανά-
λυση των κανόνων, που περιέχονται στις εγκεκρι-
μένες, πρότυπες προκηρύξεις του Υπουργείου.
Η πληρότητα και η εκτεταμένη κάλυψη όλων των 
θεμάτων, που αφορούν τις δημόσιες συμβάσεις 
μελετών και συναφών υπηρεσιών, η σφαιρική 
προσέγγιση των ζητημάτων, η αμεσότητα του 
λόγου και η παρουσίαση με εύληπτο τρόπο των 
νομικών εννοιών και ερμηνειών, κάνουν το βιβλίο 
αυτό ένα πολύτιμο βοήθημα για όποιον ασχολεί-
ται επαγγελματικά με την ανάθεση και εκτέλεση 
μελετών, τεχνικούς και νομικούς, στελέχη φορέ-
ων του δημόσιου τομέα και μελετητές.
Ένας επιπλέον λόγος για τη χρησιμότητα και το 
κύρος του βιβλίου είναι ο ίδιος ο συγγραφέας, 
που εκτός από την ιδιότητά του ως Παρέδρου στο 
Ν.Σ.Κ., είναι για περισσότερα από δέκα χρόνια 
νομικός σύμβουλος όλων των Υπουργών ΠΕΧΩ-
ΔΕ, σήμερα Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων και βασικός συντελεστής στη σύ-
νταξη του Ν. 3316/2005, αλλά και στη συγγραφή 
των Προεδρικών Διαταγμάτων, Υπουργικών Απο-
φάσεων και Εγκυκλίων, που έχουν εκδοθεί από 
το Υπουργείο σε εφαρμογή ή προς ερμηνεία του 
νόμου.
Το βιβλίο διατίθεται στα υποκαταστήματα της 
Νομικής Βιβλιοθήκης (Μαυρομιχάλη 2 –Αθήνα, 
Φίλωνος 107-109 – Πειραιάς, Φράγκων 1-Θεσ-
σαλονίκη και Κανάρη 28-30, Πάτρα). Μπορεί, 
επίσης, να παραγγελθεί μέσω διαδικτύου, στην 
ιστοσελίδα www.nb.org. n

ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ «ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ» 
ΣΤΟ ΜΑΝΩΛΗ ΒΕΛΗΒΑΣΑΚΗ
Τετάρτη 19 Μαΐου 

Το Τμήμα πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής 
Σχολής του ΑΠΘ απονέμει ανά διετία την Τιμητική 
Διάκριση «ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ» σε Πολιτικούς Μηχανι-
κούς Ελληνικής καταγωγής οι οποίοι έχουν δια-
κριθεί διεθνώς αφενός για το πρωτοποριακό τους 
επαγγελματικό έργο με διεθνή απήχηση και γε-
νικότερα για την προσφορά τους στα επιτεύγματα 
της επιστήμης και της τέχνης του Πολιτικού Μη-
χανικού, αφετέρου δε για το κοινωνικό και εθνικό 
έργο τους.
Στο πλαίσιο αυτό, η Γενική Συνέλευση του Τμήμα-
τος Πολιτικών Μηχανικών του ΑΠΘ σε πρόσφατη 
συνεδρίαση αποφάσισε να απονείμει φέτος την 
προαναφερόμενη Τιμητική Διάκριση «ΕΥΠΑΛΙ-
ΝΟΣ» στον καθηγητή ΜΑΝΩΛΗ ΒΕΛΗΒΑΣΑΚΗ, 
διπλωματούχο Πολιτικό Μηχανικό και Πρόεδρο 
του Ελληνο-Αμερικανικού Εθνικού Συμβουλίου.
Ο Μανώλης Βεληβασάκης γεννήθηκε στο χω-
ριό Καμαριώτης, Ηρακλείου, Κρήτης στους 
πρόποδες του Ψηλορείτη, έλαβε δευτεροβάθ-
μια εκπαίδευση στο Ηράκλειο, υπηρέτησε τον 
Ελληνικό Στρατό και μετά έφυγε για σπουδές στη 
Νέα Υόρκη, όπου πήρε πτυχίο και μεταπτυχιακό 
Πολιτικού Μηχανικού. Με την σύζυγό του Όρσα 
και τους δυο γιους τους Λευτέρη και Γιώργο ζουν 
μόνιμα στη Νέα Υόρκη. Είναι ένας από τους κύρι-
ους μετόχους της διεθνούς μελετητικής εταιρίας 
Thornton-Tomasetti, που ειδικεύεται σε απαιτη-
τικές σε ύψος κατασκευές, καθώς επίσης στην 
ανεύρεση των αιτιών αστοχίας από φυσικές και 
άλλες καταστροφές.  Ανάμεσα στα επιτεύγματά 
τους συγκαταλέγονται η διάσωση του νέου αερο-
δρομίου της Κωνσταντινούπολης μετά από τους 
σεισμούς στην Τουρκία το 1999 (όπου το κτήριο 
ενισχύθηκε με ειδική αντισεισμική βάση), οι με-
λέτες για τα ψηλότερα κτήρια στον κόσμο, των δι-
δύμων πύργων Petronas στην Κουάλα Λουμπούρ 
και του Οικονομικού Κέντρου της Taipei στη 
Φορμόζα Κίνας, η αποκατάσταση του Empire 
State Building της Νέας Υόρκης, η αποκατάστα-
ση του Θόλου του Καπιτωλίου στην Ουάσινγκτον 
και πρόσφατα η αποκατάσταση του χώρου του 
Παγκοσμίου Κέντρου Εμπορίου στη Νέα Υόρκη.
Ο Μανώλης Βεληβασάκης υπηρέτησε επίσης ως 
καθηγητής Μηχανικής στο New York Institute 
of Technology και σήμερα είναι καθηγητής στο 
Institute of Design & Construction στη Ν. Υόρκη. 
Για τα επιτεύγματά του έχει πάρει διακρίσεις από 
το US Consulting Engineers Council, American 
Society of Civil Engineers και την Πόλη της Νέας 
Υόρκης.  Το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας 
και ο Δήμος Αθηναίων τον τίμησαν με κύπελο 
και βραβείο για τις ηγετικές του πρωτοβουλίες 
στο Ground Zero και το Οικουμενικό Πατριαρ-
χείο Κων/πόλεως του επέδωσε το οφφίκιον του 
Άρχοντα Ευταξίας. Ο Μανώλης Βεληβασάκης 
έχει αναπτύξει εξαιρετικές δραστηριότητες σε 
διεθνές επίπεδο ως επιστήμονας, Έλληνας πατρι-
ώτης και μέλος της Ομογένειας. Στην Παγκρήτια 
Ένωση Αμερικής έχει προσφέρει υπηρεσίες για 
30 συνεχή χρόνια. Υπηρέτησε ως πρόεδρος του 
Παγκρητίου Κληροδοτήματος για τα Πανεπιστή-
μια της Κρήτης το οποίο χρηματοδοτεί έργα στο 
Πολυτεχνείο και στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και 
μεταξύ αυτών, τον Εκδοτικό Οίκο Πανεπιστημίου 
Κρήτης και το Βοτανικό Πάρκο Κρήτης, καθώς 
και τα θερινά μαθήματα αλλοδαπών φοιτητών 
στα δυο ΑΕΙ της Κρήτης συμβάλλοντας έτσι στη 
διατήρηση της Ελληνικής συνείδησης και των δε-

σμών τους με την πατρίδα. Σήμερα, ως πρόεδρος 
του Ελληνο-Αμερικανικού Εθνικού Συμβουλίου 
ο Μανώλης Βεληβασάκης συνεχίζει τις προανα-
φερόμενες δραστηριότητές του σε θέματα που 
αφορούν την Ομογένεια, τη διατήρηση της Πολι-
τιστικής μας κληρονομιάς, την Ελληνική γλώσσα, 
καθώς και πολλά άλλα που άπτονται των Εθνικών 
μας Θεμάτων.
Η τελετή απονομής η οποία είναι ελεύθερη για το 
κοινό, θα λάβει χώρα την Τετάρτη 19 Μαΐου 2010 
στο Αμφιθέατρο του κτηρίου του Τεχνικού Επιμε-
λητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ-ΤΚΜ) στην οδό Μ. Αλε-
ξάνδρου 49 (ν. παραλία Θεσσαλονίκης) στη Θεσ-
σαλονίκη στις 19:00. Θα ακολουθήσει ομιλία του 
τιμώμενου με θέμα «Super Tall Buildings and 
Managing the Engineering Process in Today’s 
Global Environment» και η εκδήλωση θα ολο-
κληρωθεί με δεξίωση στον προαύλιο χώρο του 
κτηρίου. n

ΔΙΑΛΕΞΗ SITAR ΓΙΑ 
ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΣΤΗ ΧΙΛΗ
18 Μαΐου

Διάλεξη του καθηγητή του πανεπιστημίου του 
Μπέρκλεϊ, Νicholas Sitar, με θέμα τον σεισμό του 
περασμένου Φεβρουαρίου στη Χιλή, διοργανώνει 
στις 18 Μαΐου το μεταπτυχιακό τμήμα σπουδών 
ΑΣΤΕ του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του 
ΑΠΘ. 
Ο τίτλος της διάλεξης θα είναι “Τhe Chile 
Earthquake of 27/2/2010, Magnitude 8.8, 
Offshore Maule”. Η εκδήλωση θα ξεκινήσει στις 
12 το μεσημέρι, στο αμφιθέατρο της κεντρικής 
βιβλιοθήκης του ΑΠΘ. n

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΗ 
ΚΑΙ Η ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ 
ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΡΝΟΥ 
3,4 Ιουνίου

H 5η Επιστημονική Συνάντηση του Ελληνικού 
DOCOMOMO, με τίτλο “Η ελληνική πόλη και η 
πολεοδομία του μοντέρνου”, διοργανώνεται από 
την Ελληνική Ομάδα Docomomo και το Τμήμα 
Αρχιτεκτόνων Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ – Τομέ-
ας Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής 
Ανάπτυξης.
Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 3 
Ιουνίου 2010, 17:00-21:00 και την Παρασκευή 4 
Ιουνίου 2010, 9:30-21:30 στο Μακεδονικό Μου-
σείο Σύγχρονης Τέχνης. n



«θα δώσουμε τις 
λύσεις που απαιτούνται 
προκειμένου ολόκληρη 

η χώρα να μπορεί να έχει 
πρόσβαση σε υπηρε-

σίες που μέχρι σήμερα 
θεωρούνται προνόμιο της 

πρωτεύουσας»

«με την αξιοποίηση της 
νέας τεχνολογίας κάθε 

δημόσια υπηρεσία, κάθε 
βαθμίδα της ιεραρχίας 

της δημόσιας διοίκησης 
δημοσιοποιεί την πρωτο-
βουλία της, την απόφασή 

της στο διαδίκτυο σε 
μορφή άμεσα προσβά-

σιμη και κατανοητή από 
όλους»

«όλες οι προσλήψεις 
στον ευρύτερο δημόσιο 

τομέα θα γίνονται με δι-
αφάνεια και αξιοκρατία 

μέσω του ΑΣΕΠ»  

«η ΔΕΘ αποτελεί 
σημαντικό αναπτυξιακό 
πόλο της Θεσσαλονίκης 

και της χώρας. Για το 
λόγο αυτό θα πρέπει 

να διευρυνθούν οι ορί-
ζοντές της, ώστε να μη 

μεταπέσει σε δευτερεύον 
κέντρο εμπορικών δρα-

στηριοτήτων»

«Αφετηρία αποκέντρωσης αρμοδιοτήτων» χαρα-
κτηρίζει το σχέδιο Καλλικράτης η υφυπουργός 
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης Θεοδώρα Τζάκρη. Σε συνέντευξή 
της στο «ΤΕΧΝΟΓΡΑΦΗΜΑ» ξεκαθαρίζει πως η 
αποκέντρωση αποτελεί ένα μεγάλο στοίχημα για 
το κράτος κι εκτιμά πως το νέο διοικητικό οικοδό-
μημα θα δημιουργήσει ισχυρούς αυτοδιοικητικούς 
θεσμούς. Η κ. Τζάκρη υποστηρίζει πως η απόστα-
ση που «χωρίζει» τη Θεσσαλονίκη από την Αθήνα 
δεν αποτελεί εμπόδιο στη δουλειά της παρόλο που 
όλες οι υπηρεσίες βρίσκονται στην πρωτεύουσα κι 
η ίδια έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη. «Θα δώσουμε τις 
λύσεις ώστε όλοι οι πολίτες να έχουν πρόσβαση σε 
υπηρεσίες που μέχρι σήμερα θεωρούνται προνό-
μιο της Αθήνας», είπε χαρακτηριστικά. Αναφερό-
μενη στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση τόνισε ότι 
αποτελεί έναν τρόπο διακυβέρνησης της χώρας, ο 
οποίος εγγυάται στους πολίτες την τήρηση όχι μόνο 
του νόμου, αλλά και των πιο υψηλών προδιαγρα-
φών διαφάνειας, αξιοκρατίας, αντικειμενικότητας 
και συμμετοχής. Η κ. Τζάκρη ισχυρίζεται πως η 
κυβέρνηση «δεν κρύφτηκε από τον ελληνικό λαό» 
και αυτό που επιθυμεί είναι μία σχέση εμπιστοσύ-
νης και συνεργασίας καθώς «το πολιτικό σύστημα 
της χώρας είναι απαξιωμένο». 
Η υφυπουργός δεν έλαβε μία ξεκάθαρη θέση απέ-
ναντι στο καυτό ζήτημα της μετεγκατάστασης της 
ΔΕΘ. Για ακόμη μια φορά εκτίμησε πως η μετεγκα-
τάσταση θα πρέπει να αποτελεί προϊόν μίας σοβα-
ρής μελέτης για τις υποδομές, μελέτη για το ίδιο το 
μέλλον της ΔΕΘ. Για το εγχείρημα της Αλεξάνδρει-
ας Ζώνης Καινοτομίας είπε πως η προηγούμενη 
κυβέρνηση το κατέστησε κενό περιεχομένου, ενώ 
η τωρινή κυβέρνηση θα το ξεκινήσει από την αρχή. 
Εκτίμησε ότι η φορολόγηση της εκκλησιαστικής 
περιουσίας δε θα αποτελέσει αγκάθι στις σχέ-
σεις της Πολιτείας με την εκκλησία καθώς –όπως 
είπε- αντιμετωπίζεται θετικά από το σύνολο της 
κοινωνίας. Παραδέχθηκε πως δεν είναι εύκολο για 
μία παντρεμένη γυναίκα η ενασχόληση με την πο-
λιτική. Επίσης, αναφέρθηκε στις εκδηλώσεις που 
προγραμματίζει η κυβέρνηση για τα 100 χρόνια 
της απελευθέρωσης της Θεσσαλονίκης λέγοντας 
ότι αυτές θα είναι «λίγες αλλά πραγματικά λαϊκές 
και εξαιρετικά φιλόδοξες». Τέλος, τόνισε ότι η Πο-

λιτεία προσδοκά την αμέριστη συμπαράσταση του 
Τεχνικού Επιμελητηρίου «προκειμένου η Ελλάδα 
που μας ταλαιπωρεί να αλλάξει σύντομα σελίδα.

n Η τοποθέτηση σας ως υφυπουργού Εσωτερικών 
στη Θεσσαλονίκη αποτελεί έμπρακτη κίνηση απο-
κέντρωσης από τη πλευρά της κυβέρνησης;
Η αποκέντρωση αποτελεί ένα μεγάλο στοίχημα για 
το κράτος. Συνιστά ψήφο εμπιστοσύνης στις τοπικές 
κοινωνίες προκειμένου να παραχθούν υπηρεσίες 
που θα βελτιώσουν τη σχέση πολίτη και Διοίκησης, 
που θα δώσουν στην Αυτοδιοίκηση τη δυνατότητα να 
αλλάξει προς το καλύτερο την καθημερινότητά μας. 
Για να κερδηθεί όμως αυτό το στοίχημα, απαιτείται 
η δημιουργία κατάλληλων δομών που θα επιτρέ-
ψουν την αυτόνομη λειτουργία της περιφερειακής 
διοίκησης, που θα στηρίξουν και θα ενισχύσουν τις 
πρωτοβουλίες της, που θα διευκολύνουν τη χρη-
ματοδότησή της. Το Πρόγραμμα Καλλικράτης θα 
αποτελέσει αφετηρία αποκέντρωσης αρμοδιοτήτων 
στο πιο κοντινό στον πολίτη επίπεδο με γνώμονα την 
πληρέστερη εξυπηρέτησή του και τις αναπτυξιακές 
ανάγκες της χώρας. Θα ξεκινήσει μία δυναμική δι-
αδικασία αποκέντρωσης αρμοδιοτήτων προς την 
αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση με 
στόχο τον περιορισμό του κράτους στις επιτελικές 
και εποπτικές λειτουργίες που οφείλει να ασκεί. Το 
νέο διοικητικό οικοδόμημα θα οικοδομήσει ισχυ-
ρούς αυτοδιοικητικούς θεσμούς, θεσμούς που θα 
είναι σε θέση να υποδέχονται τη σταδιακή μεταφο-
ρά αρμοδιοτήτων στο πλαίσιο ενός συντεταγμένου 
οδικού χάρτη.

n Πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι το έργο που κα-
λείστε να φέρετε σε πέρας έχοντας ως έδρα τη 
Θεσσαλονίκη, τη στιγμή που όλες οι υπηρεσίες 
βρίσκονται στην Αθήνα; 
Το έργο ενός πολιτικού είναι δύσκολο όταν απου-
σιάζουν οι κατάλληλες πολιτικές, όταν λείπουν τα 
απαραίτητα εργαλεία. Η απόσταση δεν αποτελεί 
εμπόδιο όταν η επιθυμία προσφοράς στα κοινά της 
πατρίδας αποτελεί αφετηρία κάθε θετικής πολι-
τικής ενέργειας και πρωτοβουλίας. Το θέμα της 
απόστασης όμως αποκτά ιδιαίτερο χαρακτήρα όταν 
αφορά την απόσταση του κράτους από τον πολίτη, 
τις ανάγκες και τα προβλήματά του. Οι μετακινήσεις 
έχουν για εμένα, όπως και τον κάθε πολιτικό, ένα μι-
κρό κόστος σε χρόνο. Εν προκειμένω, όμως, το ζη-
τούμενο δεν είναι ο προσωπικός μου χρόνος, αλλά 
η εξυπηρέτηση των πολιτών και των επιχειρήσεων 
της Βορείου Ελλάδος που ελλείψει τοπικών δομών 
αναγκάζονται να μετακινούνται στην Αθήνα για να 
ρυθμίσουν τις εκκρεμείς τους υποθέσεις. Με τη νέα 
διοικητική δομή που θα προκύψει μετά την εφαρ-
μογή του Προγράμματος Καλλικράτης θα δώσουμε 
τις λύσεις αυτές που απαιτούνται προκειμένου, όχι 

μόνο η Βόρεια Ελλάδα, αλλά ολόκληρη η χώρα να 
μπορεί να έχει πρόσβαση σε υπηρεσίες που μέχρι 
σήμερα θεωρούνται προνόμιο της πρωτεύουσας.

n Ο όρος «ηλεκτρονική διακυβέρνηση» ακούγεται 
ξένος σε πολλούς έλληνες. Πρακτικά, τι σημαίνει 
και πως θα το πετύχετε;
Ηλεκτρονική διακυβέρνηση αποτελεί έναν τρόπο 
διακυβέρνησης της χώρας ο οποίος εγγυάται στους 
πολίτες την τήρηση όχι μόνο του νόμου, αλλά και των 
πιο υψηλών προδιαγραφών διαφάνειας, αξιοκρατί-
ας, αντικειμενικότητας και συμμετοχής. Με την αξι-
οποίηση της νέας τεχνολογίας κάθε δημόσια υπη-
ρεσία, κάθε βαθμίδα της ιεραρχίας της δημόσιας 
διοίκησης δημοσιοποιεί την πρωτοβουλία της, την 
απόφασή της στο διαδίκτυο σε μορφή άμεσα προ-
σβάσιμη και κατανοητή από όλους. Η ηλεκτρονική 
διακυβέρνηση αναβαθμίζει τις λειτουργίες και τις 
διαδικασίες της Διοίκησης, πλήττει καίρια τη γρα-
φειοκρατία, συμβάλλει στην ταχύτητα των συναλλα-
γών, συντελεί στην αποκέντρωση της Δημόσιας Δι-
οίκησης, εξυπηρετεί τις καθημερινές ανάγκες του 
πολίτη, εισάγει αντικειμενικές διαδικασίες αξιολό-
γησης και αξιοκρατίας. Τέλος, αποτρέπει τη συναλ-
λαγή και τη διαφθορά, προσαρμόζει τη λειτουργία 
του κράτους στις ανάγκες των πολιτών και παρέχει 
δυνατότητες διαβούλευσης και δημόσιας συμμετο-
χής στην παραγωγή ιδεών και πολιτικής, έτσι ώστε 
η συνεισφορά όλων μας να λειτουργεί προς όφελος 
του κοινού συμφέροντος. 

n Πόσο ικανοποιημένη είστε από το χειρισμό της 
υπόθεσης των stage λίγες μέρες μετά την ορκω-
μοσία της κυβέρνησης; Πως θα λειτουργήσουν οι 
δήμοι χωρίς τους συμβασιούχους stage, οι οποί-
οι αποτελούσαν ένα μεγάλο τμήμα των στελεχών 
τους;
Από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε τη διακυβέρ-
νηση της χώρας δεν κρυφτήκαμε από τον ελληνικό 
λαό, δεν παίξαμε με τις λέξεις για να τον αποπρο-
σανατολίσουμε. Θέλουμε μια σχέση εμπιστοσύνης 
και συνεργασίας την οποία γνωρίζουμε πολύ καλά 
πως από την πλευρά μας οφείλουμε να την οικο-
δομήσουμε καθώς το πολιτικό σύστημα της χώρας 
είναι απαξιωμένο. Από τις πρώτες επαφές που εί-
χαμε μαζί με τους συμβασιούχους τους καταστή-
σαμε σαφές ότι το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο, είτε 
αυτό αφορά το Σύνταγμα (αρθ. 103, παρ. 8, εδ. 3), 
είτε το ΠΔ 164/2004 (άρθ. 2, παρ. 2) απαγορεύουν 
ρητώς την από το νόμο νομιμοποίηση προσωπικού 
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Δημόσιο 
και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και τη μετατρο-
πή των συμβάσεων μαθητείας stage σε αορίστου 
χρόνου. Τονίσαμε ότι όλες οι προσλήψεις στον ευ-
ρύτερο δημόσιο τομέα θα γίνονται με διαφάνεια και 
αξιοκρατία μέσω του ΑΣΕΠ.  
Ως προς το σκέλος του ερωτήματός σας για το πώς 
θα λειτουργήσουν οι δήμοι χωρίς τους συμβασιού-
χους θα σας απαντήσω ότι όπου είναι απαραίτητο θα 
γίνουν προσλήψεις νέου προσωπικού μέσω ΑΣΕΠ, 
με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, μετά όμως την ορ-

Προϊόν σοβαρής μελέτης η όποια επιλογή μετεγκατάστασης της ΔΕΘ
n Άγγελος Αγγελίδης  

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Θεοδώρα Τζάκρη 
Υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης   
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θολογική αξιοποίηση του υπάρχοντος προσωπικού 
και με την προϋπόθεση ότι έχουν ήδη εξαντληθεί 
οι δυνατότητες μετατάξεων πλεονάζοντος προσω-
πικού. 

n Θα πάει ή όχι η ΔΕΘ στη Σίνδο; Ο συνάδελφος 
σας κ. Μαγκριώτης, υποστηρίζει ότι αποτελεί δέ-
σμευση του ΠΑΣΟΚ η μετεγκατάσταση της Έκθε-
σης στη Σίνδο. Έχετε διαφορετική άποψη επί του 
συγκεκριμένου θέματος, δεδομένου ότι το ΠΑΣΟΚ 
συμμετείχε στο διάλογο που έγινε με τους φορείς 
από τη προηγούμενη κυβέρνηση;
Η ΔΕΘ δεν αποτελεί μια απλή έκθεση. Πρόκειται 
για έναν πολύ σημαντικό θεσμό, ο οποίος πρέπει να 
υποστηριχτεί καθώς τα τελευταία χρόνια γνώρισε 
μια συρρίκνωση και μια υποβάθμιση της ανταγωνι-
στικότητάς του. Η ΔΕΘ αποτελεί σημαντικό αναπτυ-
ξιακό πόλο της Θεσσαλονίκης και της χώρας. Για το 
λόγο αυτό θα πρέπει να διευρυνθούν οι ορίζοντές 
της, ώστε να μη μεταπέσει σε δευτερεύον κέντρο 
εμπορικών δραστηριοτήτων. Η μεταφορά της ΔΕΘ 
αποτελεί μια μεταφορά στρατηγικής υπεραξίας, 
που απασχολεί πολλά χρόνια τον επιχειρηματικό 
κόσμο της Θεσσαλονίκης. Η όποια επιλογή μετε-
γκατάστασης θα πρέπει να συνυπολογίζει όλες τις 
παραμέτρους του ζητήματος. Θα πρέπει να αποτε-
λεί προϊόν μιας σοβαρής μελέτης για τις υποδομές, 
μελέτη για το ίδιο το μέλλον της ΔΕΘ. Πρέπει να 
διασφαλιστεί η χρηματοδότηση, η διασύνδεση της 
ΔΕΘ με ένα διεθνές δίκτυο οργάνωσης εκθέσεων, 
όλα αυτά προκειμένου η νέα έκθεση να αποτελέσει 
όχι μόνο ένα διεθνές σημείο αναφοράς αλλά και ένα 
αποτελεσματικό αναπτυξιακό εγχείρημα. 

n Ποιο είναι το μέλλον της (πολύπαθης) Αλεξάν-
δρειας Ζώνης Καινοτομίας; 
Η Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας αποτελεί μονό-
δρομο για την ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης. Δυστυ-
χώς επί των ημερών διακυβέρνησης της χώρας από 
τη Νέα Δημοκρατία ακούγαμε μόνο υποσχέσεις για 
την ανάδειξη της Θεσσαλονίκης σε πόλη έρευνας, 
σε κέντρο νέων τεχνολογιών και καινοτομίας.  Αυτό 
λοιπόν το στρατηγικό εγχείρημα που η προηγούμε-
νη κυβέρνηση κατέστησε κενό περιεχομένου χρεώ-
νοντας το Δημόσιο με υπέρογκες και σκανδαλώδεις 
αμοιβές μιας εταιρίας που δε λειτούργησε ποτέ, η 
σημερινή κυβέρνηση θα το ξεκινήσει από την αρχή. 
Με το διορισμό του νέου ΔΣ θα λυθούν άμεσα τα 
κομβικά ζητήματα της χωροθέτησης ενώ θα καθο-
ριστούν και τα κίνητρα για όσες επιχειρήσεις ενδια-
φέρονται να συμμετάσχουν στο εγχείρημα. 

n Συναντηθήκατε με το Μητροπολίτη Θεσσαλονί-
κης κ. Άνθιμο. Ποιο ήταν το κλίμα της συνάντησης 
και φοβόσαστε «σύγκρουση» με την εκκλησία με 
αφορμή τη φορολόγηση της εκκλησιαστικής περι-
ουσίας;
Η συνάντηση έγινε σε πολύ καλό κλίμα. Ο Πανα-
γιότατος με ενημέρωσε για το ανθρωπιστικό έργο 
που επιτελεί η Ι. Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, ζήτησε 
τη στήριξή μας για τους τρεις υπό ανέγερση ναούς 

εντός των ορίων της μητροπόλεως ενώ τέθηκαν 
και θέματα που αφορούν το Παπάφειο Ίδρυμα. Η 
απόφαση της κυβέρνησης να φορολογήσει με συ-
ντελεστή 20% την εκμετάλλευση της ακίνητης πε-
ριουσίας της Εκκλησίας και των ιερών μονών,  με 
συντελεστή 5% για τις δωρεές ακινήτων και 10% 
για τις δωρεές μετρητών, δεν πιστεύω ότι θα απο-
τελέσει αγκάθι στις σχέσεις μας με την εκκλησία. 
Η αρχικά ανένδοτη στάση κάποιων ιεραρχών γίνεται 
τώρα πιο διαλλακτική, καθώς πληθαίνουν οι φωνές 
που ζητούν από την εκκλησία να μοιραστεί με τους 
έλληνες πολίτες τα βάρη για τη μείωση του δημο-
σιονομικού ελλείμματος. Η εκκλησία αποτελεί ένα 
ζωντανό σώμα που αφουγκράζεται την αγωνία του 
κόσμου να δοθεί το συντομότερο δυνατό ένα τέλος 
στη σκληρή δοκιμασία που υφίστανται η χώρα μας 
λόγω της κρίσης. Δεν είναι τυχαίο ότι η απόφασή 
μας να φορολογήσουμε την εκκλησιαστική περι-
ουσία αντιμετωπίζεται θετικά από το σύνολο του 
κοινωνικού σώματος και αυτό οι ιεράρχες της εκ-
κλησίας το γνωρίζουν πολύ καλά.

n Πόσο εύκολο ήταν για μία παντρεμένη γυναίκα, 
να συμμετάσχει στη πολιτική και να αναρριχηθεί 
της σε κυβερνητική θέση;
Διόλου εύκολο. Απαιτεί μια λεπτή ισορροπία ανάμε-
σα στην οικογενειακή και την επαγγελματική ζωή. 
Απαιτεί ανθρώπους που ασπάζονται τις ιδέες σου, 
που στέκονται δίπλα σου για να σε συμβουλεύουν 
και να σε στηρίζουν. Απαιτεί μεγάλα ψυχικά αποθέ-
ματα, φυσικές δυνάμεις, υπευθυνότητα, αξιοπιστία. 
Προσωπικά αισθάνομαι τυχερή που η οικογένειά 
μου συνδράμει τα μέγιστα στην προσπάθεια που κα-
ταβάλλω προκειμένου η Ελλάδα που όλοι ονειρευό-
μαστε να μην αποτελεί έναν συνεχώς αναβαλλόμενο 
στόχο, αλλά σύντομα μια απτή πραγματικότητα.

n Είναι γνωστή η ευαισθησία σας σε θέματα πο-
λιτισμού. Αυτή εκφράστηκε πρόσφατα και στο ζή-
τημα με την αποκατάσταση της οικίας του Μενέ-
λαου Λουντέμη, στον Εξαπλάτανο Πέλλας. Τι άλλες 
πρωτοβουλίες προγραμματίζετε κι αφορούν τον 
πολιτισμό; 
Ένας από τους άξονες της αναπτυξιακής πολιτικής 
της κυβέρνησης είναι να επενδύσουμε στα συγκρι-
τικά πλεονεκτήματα της χώρας. Στα στοιχεία που 
την καθιστούν μοναδική, που αποτελούν πόλο έλ-
ξης ξένων επισκεπτών και πηγή συναλλάγματος. 
Ένα εξ’ αυτών είναι και η μοναδική μας πολιτιστική 
κληρονομιά. Η περίπτωση της αποκατάστασης της 
οικίας του Μενέλαου Λουντέμη αποτελεί χαρακτη-
ριστική περίπτωση διαφύλαξης της πολιτιστικής 
μας κληρονομιάς. Πρόσφατα, σε ευρεία σύσκεψη 
φορέων που πραγματοποιήθηκε στη Γενική Γραμ-
ματεία Μακεδονίας-Θράκης, ανακοίνωσα την έναρ-
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«Με το διορισμό του 
νέου ΔΣ της Αλεξάνδρει-
ας Ζώνης Καινοτομίας 
θα λυθούν άμεσα τα 
κομβικά ζητήματα της 
χωροθέτησης ενώ θα κα-
θοριστούν και τα κίνητρα 
για όσες επιχειρήσεις 
ενδιαφέρονται να συμμε-
τάσχουν στο εγχείρημα»

«Η απόφαση της κυ-
βέρνησης να φορολο-
γήσει την περιουσία της 
εκκλησίας δεν πιστεύω 
ότι θα αποτελέσει αγκάθι 
στις σχέσεις μας με την 
εκκλησία»

«η Πολιτεία θα τιμήσει 
την επέτειο των 100 
χρόνων ελεύθερης Θεσ-
σαλονίκης. Το εορταστι-
κό τριήμερο αναμένεται 
να αποτελέσει μείζον 
γεγονός διαβαλκανικής 
εμβέλειας»

«Οι εκδηλώσεις για 
τα 100 χρόνια από την 
απελευθέρωση θα είναι 
λίγες, αλλά πραγματικά 
λαϊκές και εξαιρετικά 
φιλόδοξες»

«προσδοκούμε την 
αμέριστη συμπαράστασή 
του ΤΕΕ/ΤΚΜ προκει-
μένου η Ελλάδα που μας 
ταλαιπωρεί να αλλάξει 
σύντομα σελίδα»

ξη της διαδικασίας διαβούλευσης για τις εκδηλώ-
σεις που θα γίνουν το 2012, επέτειο της απελευθέ-
ρωσης της πόλης στον πρώτο Βαλκανικό πόλεμο. 
Η Πολιτεία θα τιμήσει την επέτειο των 100 χρόνων 
ελεύθερης Θεσσαλονίκης και φροντίζει να υπάρξει 
ένα διευρυμένο τελετουργικό του παραδοσιακού 
εορταστικού τριημέρου με χαρακτηριστικές θεματι-
κές και εξαιρετικά σημαντικές ομάδες εκδηλώσε-
ων που θα διαδραματιστούν στη διάρκειά του και θα 
καλύπτουν τις εκθεσιακές, ιστορικές, πολιτιστικές 
και καλλιτεχνικές πτυχές της Θεσσαλονίκης. Το 
τριήμερο αυτό αναμένεται να αποτελέσει μείζον γε-
γονός διαβαλκανικής εμβέλειας και θα καταβληθεί 
μεγάλη και στοχευμένη προσπάθεια να αποκτήσει 
υψηλή επισκεψιμότητα και αναπτυξιακό χαρακτή-
ρα. Οι εκδηλώσεις θα είναι λίγες, αλλά πραγματικά 
λαϊκές και εξαιρετικά φιλόδοξες. Η πρώτη ανάλυση 
στοιχείων οδηγεί σε τρεις θεματικές ενότητες: την 
ενότητα μνήμης του 1912, με επίκεντρο εκθέσεις 
και καλλιτεχνικές προσεγγίσεις εκείνης της επο-
χής, την ενότητα της διαχρονίας, με ένα μείζον πο-
λυσυλλεκτικό γεγονός που θα αντικατοπτρίζει τον 
αιώνα της ελευθερίας της πόλης και ένα ανάλαφρο, 
νεανικό, διαδικτυακό γεγονός που εστιάζει στο μέλ-
λον της Θεσσαλονίκης, όπως το βλέπουν, το θέλουν 
και το οραματίζονται οι νέοι άνθρωποι σε όλον τον 
κόσμο. Γενικά να ξέρετε ότι για τη χρηματοδότηση 
των έργων πολιτισμού γίνεται προσπάθεια να εντα-
χθούν στο ΕΣΠΑ.

n Τι προσδοκάτε από τη συνεργασία με το ΤΕΕ/
ΤΚΜ, δεδομένου ότι είναι σύμβουλος της Πολιτεί-
ας κι έχει ολοκληρωμένη και ξεκάθαρη άποψη για 
τα ζητήματα της περιοχής;
Προσδοκούμε την αμέριστη συμπαράστασή του 
προκειμένου η Ελλάδα που μας ταλαιπωρεί να αλ-
λάξει σύντομα σελίδα. Θέλουμε να αλλάξουμε τη 
φυσιογνωμία στη Βόρεια Ελλάδα και έχουμε ανάγκη 
από όλες τις υγιείς δυνάμεις που μπορούν να συμ-
βάλλουν προς αυτή την κατεύθυνση. Ο μόνος τρό-
πος ενίσχυσης μιας βαριά οικονομικά πληττόμενης 
περιοχής αποτελεί η επένδυση στην ανάπτυξη. n

Πηγή φωτό: http://www.schellas.gr
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΓΙΑ 40 ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ 
ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ
 

Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, που οδηγεί σε λήψη 
διδακτορικού, προκηρύσσει για 40 υποψήφιους διδάκτο-
ρες το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του ΑΠΘ, στους τέσ-
σερις τομείς του τμήματος: Επιστήμης και Τεχνολογίας 
των Κατασκευών, Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλο-
ντος, Γεωτεχνικής Μηχανικής και Μεταφορών, Συγκοινω-
νιακής Υποδομής, Διαχείρισης Έργων και Ανάπτυξης.
Στο πρόγραμμα μπορούν να εισαχθούν ως Υποψήφιοι 
Διδάκτορες κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευ-
σης που είναι διπλωματούχοι μηχανικοί A.E.I. καθώς και 
πτυχιούχοι άλλων Πανεπιστημιακών Ανωτάτων Σχολών 
της ημεδαπής και αλλοδαπής (4ετούς ή 5ετούς φοίτη-
σης), υπό την προϋπόθεση συνάφειας του γνωστικού  
αντικειμένου των προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών τους 
σπουδών με την επιστημονική -  ερευνητική  περιοχή του 
Π.M.Σ.-Δ.Δ. του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών.  Επί-
σης, μετά από αιτιολογημένη απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ., μπο-
ρούν να εισαχθούν ως υποψήφιοι διδάκτορες απόφοιτοι 
τμημάτων ή σχολών πενταετούς διάρκειας σπουδών, οι 
οποίοι έχουν διακριθεί στις σπουδές τους στο αντικείμε-
νο της προκηρυχθείσας θέσης.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν στη Γραμματεία 
του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών  την υποψηφιότητά 
τους  μέχρι και τις 21 Μαΐου 2010. O πίνακας με τα γνωστικά 
αντικείμενα των θέσεων των υποψηφίων διδακτόρων,  θα 
είναι αναρτημένος στη Γραμματεία του Τμήματος και στην 
ιστοσελίδα του Τμήματος (www.civil.auth.gr). 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπο-
ρούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του  Τμήματος  
(Τηλέφωνο 2310-995698) n

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ 
 

Στην προκήρυξη τεσσάρων προγραμμάτων μετα-
πτυχιακών σπουδών, από τα οποία θα ωφεληθούν 
συνολικά 102 μεταπτυχιακοί φοιτητές, προχωρά 
–αυτόνομα ή σε συνεργασία με άλλα τμήματα και 
φορείς- το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του ΑΠΘ. 
Για τα τρία από τα τέσσερα προγράμματα η προ-
θεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 21 
Μαΐου και για το ένα στις 25 του ιδίου μηνός.
Αναλυτικότερα, 30 μεταπτυχιακοί φοιτητές προ-
βλέπεται να εισαχθούν στο πρόγραμμα «ΔΙΟΙ-
ΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» του 
ακαδημαϊκού έτους 2010-2011.
Δυνατότητα υποβολής αιτήσεων στο ΠΜΣ έχουν 
διπλωματούχοι μηχανικοί των πολυτεχνικών σχο-
λών των ΑΕΙ της χώρας ή ισότιμων τμημάτων ΑΕΙ 
της αλλοδαπής. 
Δυνατότητα υποβολής αίτησης έχουν επίσης από-
φοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ημεδαπής ή 
αλλοδαπής, συγγενούς γνωστικού αντικειμένου 
καθώς και αντίστοιχης τεχνολογικής κατεύθυν-
σης. Πρόσθετες πληροφορίες παρέχονται από τη 
Γραμματεία του ΤΠΜ του ΑΠΘ (τηλ. 2310 – 995698)  
και από τη Γραμματεία του ΠΜΣ (τηλ.2310 995801) 
και ώρες 11-13. 
Άλλοι 30 μεταπτυχιακοί φοιτητές πρόκειται να 
εισαχθούν στο πρόγραμμα  «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙ-
ΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ». Στο 
πρόγραμμα γίνονται δεκτές υποψηφιότητες απο-
φοίτων (ή τελειόφοιτων, εφόσον αποφοιτήσουν 
μέχρι τον Ιούλιο 2010) όσων ο νόμος ορίζει  και 
κυρίως διπλωματούχων πολιτικών μηχανικών των 
πολυτεχνικών σχολών των ΑΕΙ της χώρας ή ισότι-
μων τμημάτων ΑΕΙ της αλλοδαπής. 
Επίσης γίνονται δεκτοί και απόφοιτοι (ή τελειό-
φοιτοι, με την παραπάνω προϋπόθεση) τμημάτων 
συγγενούς γνωστικού αντικειμένου της ημεδαπής 
ή αλλοδαπής από θετικές ή τεχνολογικές κατευ-
θύνσεις. Πρόσθετες πληροφορίες παρέχονται στα 
τηλέφωνα 995670 και 995698.
Σε 20 ανέρχονται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές, που 
αναμένεται να εισαχθούν στο πρόγραμμα «ΑΝΤΙ-
ΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ». 
Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί διπλωματούχοι 
πολιτικοί μηχανικοί  (ή τελειόφοιτοι, εφόσον απο-
φοιτήσουν μέχρι τον Ιούλιο 2010) των πολυτεχνι-
κών σχολών των ΑΕΙ της χώρας ή ισότιμων τμη-
μάτων ΑΕΙ της αλλοδαπής. Επίσης γίνονται δεκτοί 
και απόφοιτοι (ή τελειόφοιτοι, με την παραπάνω 
προϋπόθεση) τμημάτων συγγενούς γνωστικού 
αντικειμένου της ημεδαπής ή αλλοδαπής από θε-
τικές ή τεχνολογικές κατευθύνσεις.
Για τα τρία παραπάνω προγράμματα, οι μεταπτυχι-
ακές σπουδές οδηγούν στη λήψη Μεταπτυχιακού 
Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) μετά από ετήσιο 
κύκλο σπουδών, ο οποίος περιλαμβάνει την πα-
ρακολούθηση  μεταπτυχιακών μαθημάτων κατά 
τη διάρκεια των δύο ακαδημαϊκών εξαμήνων κα-
θώς και την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.
Στην περίπτωση του διατμηματικού μεταπτυχια-
κού προγράμματος ειδίκευσης  «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ», οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που 
προβλέπεται να εισαχθούν ανέρχονται σε 22. Το 
πρόγραμμα προκηρύσσεται από τα Τμήματα Πο-
λιτικών Μηχανικών (ΤΠΜ) και Αγρονόμων Τοπο-

γράφων Μηχανικών (ΤΑΤΜ) του ΑΠΘ και το Ελλη-
νικό Ινστιτούτο Μεταφορών του Εθνικού Κέντρου 
Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ι.ΜΕΤ. – 
ΕΚΕΤΑ). Το ΔΠΜΣ διοικείται από Ειδική Διατμη-
ματική Επιτροπή (ΕΔΕ), στην οποία συμμετέχουν 
εκπρόσωποι των συνεργαζόμενων Φορέων. 
Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές στο ΔΠΜΣ οδηγούν 
στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευ-
σης (ΜΔΕ), μετά από επιτυχή ολοκλήρωση πλή-
ρους ετήσιου κύκλου σπουδών και εκπόνηση 
μεταπτυχιακής εργασίας. Τα μαθήματα του ΔΠΜΣ 
διακρίνονται σε υποχρεωτικά μαθήματα Κορμού 
και σε Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά Μαθήματα. Για 
την απόκτηση του ΜΔΕ απαιτείται η παρακολού-
θηση και επιτυχής εξέταση στα οκτώ Υποχρεωτι-
κά Μαθήματα Κορμού και σε τρία κατ’ επιλογήν 
μαθήματα (από κατάλογο πέντε μαθημάτων). Τα 
μαθήματα κατανέμονται σε δύο ακαδημαϊκά εξά-
μηνα, και στη συνέχεια στη διάρκεια των θερινών 
μηνών εκπονείται η μεταπτυχιακή διπλωματική 
εργασία. Η παρακολούθηση των μαθημάτων και 
η συμμετοχή στις συναφείς εργασίες καθορίζεται 
από τον Εσωτερικό Κανονισμό και δίνεται στον 
Οδηγό Σπουδών του Προγράμματος, που είναι δι-
αθέσιμος από την ιστοσελίδα του Μεταπτυχιακού 
Προγράμματος: http://pgtransport.civil.auth.gr/
Στο ΔΠΜΣ «Σχεδιασμός, Οργάνωση και Διαχείρι-
ση Συστημάτων Μεταφορών» γίνονται δεκτοί ως 
υποψήφιοι διπλωματούχοι Μηχανικοί των Πολυ-
τεχνικών Σχολών της χώρας ή ισοτίμων Τμημάτων 
ΑΕΙ της αλλοδαπής. Επίσης, γίνονται δεκτοί και 
απόφοιτοι  ισοτίμων Τμημάτων συγγενούς γνωστι-
κού αντικειμένου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής 
από θετικές κατευθύνσεις, ή άλλων συναφών με 
τα αντικείμενα του Προγράμματος κατευθύνσεων 
ή τελειόφοιτοι προπτυχιακοί φοιτητές οι οποίοι 
βρίσκονται στο τελευταίο έτος των σπουδών τους 
στη βάση πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογί-
ας της μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτη-
σής τους. Η τυχόν έγκρισή τους είναι προσωρινή 
και οριστικοποιείται μόνον αν προσκομίσουν αντί-
γραφο πτυχίου με την τελική αναλυτική βαθμολο-
γία τους μέχρι την τελική ημερομηνία υποβολής, 
που θα ορίσει η Γραμματεία του Τμήματος Πολιτι-
κών Μηχανικών. 
Επίσης, γίνονται δεκτοί και απόφοιτοι συναφών 
σχολών των ΤΕΙ. Αναλυτικότερα στοιχεία για το 
πρόγραμμα είναι διαθέσιμα στη διεύθυνσηhttp://
pgtransport.civil.auth.gr/. Αιτήσεις υποβάλλονται 
έως και 21/5/2009 στη Γραμματεία του Τμήματος 
Πολιτικών Μηχανικών Τμήμα Πολιτικών Μηχανι-
κών – Κτίριο 10 Επεκτάσεων Πολιτικών Μηχανι-
κών (κα. Χ. Κουτίτα), Πανεπιστημιούπολη Α.Π.Θ., 
54 124 Θεσσαλονίκη
Σχετικές πληροφορίες παρέχονται επίσης από τη 
Γραμματεία Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων του 
Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών κα. Χ. Κουτίτα 
τηλ. 2310- 995698 και τη Γραμματεία του Μετα-
πτυχιακού Προγράμματος κ. Κ. Ροδίτου τηλ: 2310 
995580, pgtransport@hermes.civil.auth.gr.  n

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ 
ΣΠΟΥΔΕΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
 

Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών ιατρικής πληροφο-
ρικής θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο στο AΠΘ. Το πρόγραμ-
μα οργανώνουν για το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 η 
Ιατρική Σχολή και τα Τμήματα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 
- Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Α.Π.Θ
Οι μεταπτυχιακές σπουδές οδηγούν στη λήψη: α) Μετα-
πτυχιακού Διπλώματος Εξειδίκευσης (ΜΔΕ) στην Ιατρική 
Πληροφορική και β) Διδακτορικού Διπλώματος (ΔΔ).
Στο πρόγραμμα θα γίνουν δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημά-
των Ιατρικής, Πληροφορικής, Μηχανικών Η/Υ, Ηλεκτρο-
λόγων Μηχανικών, Φυσικής και Μαθηματικών της ημε-
δαπής ή αντίστοιχων Τμημάτων της αλλοδαπής. 
Επίσης,  μπορούν να διεκδικήσουν μια θέση υπότροφοι 
Ι.Κ.Υ., αλλά και οι απόφοιτοι τμημάτων συγγενούς γνωστικού 
αντικειμένου της ημεδαπής ή αλλοδαπής από θετικές και 
τεχνολογικές κατευθύνσεις, σε ποσοστό επί των εισαγομέ-
νων φοιτητών καθοριζόμενου από την Ειδική Διατμηματική 
Επιτροπή (ΕΔΕ). Για την τελευταία κατηγορία υποψηφίων, 
η απόκτηση του ΜΔΕ ή και του ΔΔ δε συνεπάγεται και την 
απόκτηση του βασικού διπλώματος του πανεπιστημιακού ή 
πολυτεχνικού τμήματος. 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τα απαιτού-
μενα δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Εργαστηρίου Ια-
τρικής Πληροφορικής της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ από 
1 μέχρι 18 Ιουνίου 2010. 
Πληροφορίες: τηλέφωνο 2310-999272 και στο Internet 
στη διεύθυνση: 
http://promesip.med.auth.gr., e-mail: promesip@med. 
auth.gr. Υπεύθυνος του προγράμματος είναι ο καθηγη-
τής Ιατρικής Πληροφορικής, Κωνσταντίνος Παπάς. n
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Αεροναυπηγός Μηχανικός (κωδ. M.A.-10) 
από εταιρεία για μηχανικός αεροσκαφών 
για την τεχνική υποστήριξη των αεροσκα-
φών της εταιρείας και η διασφάλιση της 
καταλληλότητάς τους για πτήση. Ηλικία 
30 έως 45 ετών, 5ετή εμπειρία, κάτοχος 
αδείας LICENSE JAR – 66,  εμπειρία σε 
TURBOPROP κινητήρες, Αγγλικά. Επιθυ-
μητή η εμπειρία σε θέση Αρχιμηχανικού σε 
συντήρηση αεροσκαφών, σε αεροσκάφη 
PIPER CHEYENNE II (PA – 31T), Γερμα-
νικά. Βιογραφικό με φωτογραφία email: 
careers@peopleatwork-hellas.gr.
Αρχιτέκτων νέος ή νέα για συνεργασία σε 
αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς πανελλήνι-
ους 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 κτι-
ριακών έργων, γνώση Γ.Ο.Κ., προγραμμάτων 
ηλεκτρονικής σχεδίασης και φωτορεαλιστι-
κών απεικονίσεων. Βιογραφικό email: pro.
arclab@gmail.com. (ενδεικτικού δείγματος 
δουλειάς). 
Αρχιτέκτων από τεχνική εταιρεία, 5 έτη 
εμπειρία σε μελέτες κτιριακών έργων, άρι-
στη γνώση Γ.Ο.Κ., προγραμμάτων ηλεκτρο-
νικής σχεδίασης και παρακολούθησης τε-
χνικών έργων, Αγγλικά, επαφές με δημόσιες 
υπηρεσίες. Βιογραφικό Fax 2310 280734, 
Τηλ. 2310 225163.
Ηλεκτρολόγος ή Μηχανολόγος (κωδ. Ηλ.Ι) 
από βιομηχανία με 16 MW εγκατεστημένη 
ισχύ. 5έτη προϋπηρεσία, άπταιστα Αγγλικά. 
Βιογραφικό Fax 2310 729929, email: hrm@
melpaper.com. Υπόψη Τμ. Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού.
Μηχανικός (κωδ. ΜΣ) για εξωτερική συνερ-
γασία  από εταιρεία τεχνικών εκδόσεων στη 
Θεσσαλονίκη. Γνώση Αγγλικών και άνεση 
στη συγγραφή κειμένων. Βιογραφικό Fax 
2310 480544, Τηλ 2310 480356, email: ad@
ktirio.gr.
Μηχανικός από σχολή πληροφορικής. Γνώ-
ση και εμπειρία στη διδασκαλία των προ-
γραμμάτων: Corel, Photoshop, web design, 
java, AutoCAD 2D - 3D,ArchiCAD, Solid 
edge, 3d studio max, ΑutoFINE – ADAPT. 
Γνώση και εμπειρία στη διδασκαλία ενεργει-
ακής μελέτης κτιρίων (ΚΕΝΑΚ). Βιογραφικό 
email: seminaria97@gmail.com. 
Μηχανικός Προγραμματιστής από εταιρεία 
κατασκευής ιστοσελίδων. Γνώση σε php και 
css. Βιογραφικό email: sales@exnet.gr.
Μηχανικός Προγραμματιστής από εταιρεία 
με έδρα Αθήνα για κατασκευή site. Γνώ-
ση joomla PHP Dream Weaver.Τηλ 694 
4815308. Υπόψη κ. Χριστοδούλου.
Μηχανολόγος Γνώση νομοθεσίας για Α.ΜΕ.
Α, για ανελκυστήρες και για αναβατόρια . Τηλ 
697 6800825.
Μηχανολόγος από τεχνική κατασκευαστι-
κή εταιρεία στη Θεσσαλονίκη. Εμπειρία σε 
ενεργειακά συστήματα, φωτοβολταϊκά, αδει-
οδοτήσεις. Τηλ. 23920 72720, email: info@
elix.com.gr.
Μηχανολόγος από εταιρεία κατασκευών 
φωτοβολταϊκων σταθμών, για τη θέση του 
υπεύθυνου marketing. Γνώση άπταιστων 
Αγγλικών, Η/Υ, δυνατότητα διήμερων ταξι-
διών. Βιογραφικό Fax 2310 327308, email: 
info@ecoenergia.gr.
Μηχανολόγος ενεργειακής κατεύθυνσης 
από την εταιρεία κλιματισμού CLIMATEAM 
με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Αγγλικά, Η/Υ(Ms 
Office), AutoCAD, άδεια οδηγήσεως. Προϋ-
πηρεσία σε εταιρεία κλιματισμού επιθυμη-
τή. Βιογραφικό Fax 2310 557317, Τηλ 2310 
557300, email: info@climateam.gr. Υπόψη 
Διεύθυνσης Προσωπικού.
Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος. Γνώση 
Αγγλικών, Βουλγαρικών, Η/Υ. Βιογραφικό 

Fax 2310 783788. Τηλ 2310 781501, www.
makindustrial@gmail.com.
Πολιτικός Μηχανικός νέος από τεχνική 
εταιρεία  δημοσίων έργων. Βιογραφικό Fax 
2310 225251, Τηλ 2310 264131.
Πολιτικός Μηχανικός από τεχνικό γρα-
φείο για εσωτερικός συνεργάτης. Τηλ. 2310 
279112, 2310 279100, email: nlefk@tee.gr, 
mtsaknaki@yahoo.com.
Πολιτικός Μηχανικός για στελέχωση ανώ-
νυμης τεχνικής εταιρείας στη Θεσσαλονίκη 
με ΜΕΚ Γ’ ή Β’ οδοποιία οικοδομικά, υδραυ-
λικά, με προϋπηρεσία για δημοσία και ιδιω-
τικά έργα – διαγωνισμούς. Βιογραφικό Fax 
2310 681461, email: sec@dionsa.com.
Πολιτικός Μηχανικός  ενεργειακής κα-
τεύθυνσης από ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ-
ΚΗ 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 ταξί-
δια. Μεταπτυχιακές σπουδές ή εμπειρία στο 
χώρο των Α.Π.Ε ή υδραυλικών έργων επιθυ-
μητή. Βιογραφικό Fax 2310 426878, email: 
eco-varg@otenet.gr. 
Πολιτικός Μηχανικός ή Αρχιτέκτων για 
συνεργασία, για δημόσια έργα. Τηλ. 2310 
210141, 698 0485515. 
Τοπογράφος Μηχανικός από τεχνική 
εταιρεία για εργασία γραφείου και πεδί-
ου για εργοτάξια σε όλη την Ελλάδα. 3 έτη 
εμπειρία. Γνώση Geo Calc, άδεια οδηγήσε-
ως. Βιογραφικό Fax 2310 334499, email: 
sidirodromika@tee.gr. 
Χημικός Μηχανικός ως υπεύθυνος βαφείου 
με σχετική εμπειρία. Τηλ 2310 253713.
Χημικός Μηχανικός και Μηχανολόγος από 
χημική βιομηχανία. Βιογραφικό email: 
biogrtgkk@yahoo.gr.
Χημικός Μηχανικός από εταιρεία παραγω-
γής χρωμάτων στη ΒΙ.ΠΕ.Θ, με προϋπηρε-
σία. Βιογραφικό Fax 2310 723096, email: 
info@terralux.gr. 
Χημικός Μηχανικός από εταιρεία μηχανι-
κών στη Θεσσαλονίκη, για εργαστήριο με-
τρήσεων αερίων εκπομπών. Εργαστηριακή 
εμπειρία  ή εμπειρία μετρήσεων επιθυμητή. 
Βιογραφικό Fax 2310 489927, email: info@
estiaconsulting.gr.

 

Αρχιτέκτων για στελέχωση εταιρείας με 
ΜΕΚ Γ’ οικοδομικά, Β’ πρασίνου. Τηλ. 697 
6126326. 
Αρχιτεκτόνισσα νέα. 3ετή εμπειρία. Γνώση 
Αγγλικών, AutoCAD, ArchiCAD, Artlantis 
Render, Photoshop και ευχέρεια στη σύν-
θεση, 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 Ελ-
λάδα και Λονδίνο. Γνώση  AutoCAD 2D-3D, 
Revit, Microstation 2D-3D, 3ds Max Design, 
Rhino, Sketchup, Photoshop, Indesign, 
Illustrator, για φωτορεαλιστικές απεικο-
νίσεις, για εξωτερική συνεργασία. Τηλ 694 
2715122, email: tm.3darch@gmail.com.
Αρχιτέκτων για εσωτερική συνεργασία ,στε-
λέχωση μελετητικού γραφείου ιδιωτικών έρ-
γων. 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. Βιογραφι-
κό Τηλ 2310 843445, 697 4447547, email: 
arch1@ tee.gr.

Αρχιτέκτων μέλος ΤΕΕ 2006, MA Urban 
Design Cardiff U.K, εμπειρία σε μελέ-
τες 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 τε-
χνικά γραφεία, εταιρίες. Τηλ 693 4381939, 
email: rstarchitect@gmail.com.
Ηλεκτρολόγος νέος, κατεύθυνση ηλεκτρο-
νικής και υπολογιστών. Γνώση άπταιστων 
Αγγλικών, στοιχειώδης γνώση Ρωσικών, , 
Η/Υ(Ms Office), matlab, C. για εργασία σε τε-
χνικό γραφείο ή εταιρεία στη Θεσσαλονίκη. 
Τηλ 697 2835642, email: mavasile@auth.gr.
Ηλεκτρολόγος, μέλος ΤΕΕ 2005. 3έτη προ-
ϋπηρεσία σε τεχνικές εταιρείες. Γνώση 
μελετών φυσικού αερίου, ΜΕΚ Α’, Αγγλικά, 
Η/Υ(Ms Office), AutoCAD, 4Μ, για εργασία 
στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Τηλ 698 
3661271, email: ilektrologos_mixanikos@
yahoo.com.
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 – ενερ-
γειακά, για εργασία σε εταιρεία, βιομηχανία 
στο Κιλκίς ή στη Θεσσαλονίκης. Τηλ 694 
5951245.
Μηχανικός Περιβάλλοντος, μέλος ΤΕΕ 
2008, Msc ‘Περιβάλλον - Νέες Τεχνολογίες’. 
Γνώση Αγγλικά (Proficiency), Η/Υ(Ms Office), 
AutoCAD, GIS (ArcGis, MapInfo), για εργα-
σία. Τηλ 693 6171032, email: kyrxatziv@
teemail.gr.
Μηχανικός Χωροταξίας Πολεοδομίας και 
Περιφερειακής Ανάπτυξης. Γνώση Αγγλι-
κών, Ισπανικών, Η/Υ(Ms Office), AutoCAD, 
ArcGIS, SPSS, ERDAS, για εργασία. Τηλ 697 
4461669, email: tsaknak@hotmail.com. 
Μηχανολόγος Τεχνικός Ασφαλείας για ερ-
γασία 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, βελ-
τίωσης γραμμών παραγωγής (μεθοδολογία 
5S), εκπόνησης μηχανολογικών κτιριακών 
μελετών και παροχής υπηρεσιών τεχνι-
κού ασφαλείας. Τηλ 693 6393229, e-mail: 
kopdim@hotmail.com. 
Πολιτικός Μηχανικός Γνώση AutoCAD, 
για εργασία σε τεχνική εταιρεία. Τηλ 697 
2108711. 
Πολιτικός Μηχανικός, με πτυχίο ΜΕΚ Γ’ 
οικοδομικά οδοποιία, υδραυλικά, για συνερ-
γασία. Τηλ 698 5124899.
Πολιτικός Μηχανικός για στελέχωση εται-
ρείας με ΜΕΚ Γ’ οικοδομικά, οδοποιία, 
υδραυλικά, ενεργειακά – βιομηχανικά, ΜΕΚ 
Α’ λιμενικά. Τηλ. 697 7589875.
Πολιτικός Μηχανικός με εμπειρία στο ερ-
γοτάξιο επίβλεψη και επιστασία μεταλλικών 
κατασκευών, με προϋπηρεσία ως project 
manager, για εργασία. Τηλ 694 6677018.
Πολιτικός Μηχανικός μέλος ΤΕΕ 1997, με 
πτυχίο ΜΕΚ Γ’ οικοδομικά οδοποιία, Β’ 
υδραυλικά, Α’ λιμενικά, βιομηχανικά – ενερ-
γειακά, για στελέχωση εταιρείας . Τηλ 693 
2195808. 
Πολιτικός Μηχανικός, με πτυχίο ΜΕΚ Β’ οι-
κοδομικά, υδραυλικά, Α’ οδοποιία λιμενικά, 
βιομηχανικά – ενεργειακά, για συνεργασία ή 
στελέχωση εταιρείας . Τηλ 697 4304355. 
Πολιτικός Μηχανικός για στελέχωση εται-

Α. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

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

ρείας, με πτυχίο ΜΕΚ Δ’ οδοποιία, υδραυ-
λικά, βιομηχανικά – ενεργειακά, Γ’ οικοδο-
μικά, Α’ λιμενικά. Τηλ 697 5875839, email: 
kyriakosa63@yahoo.com. 
Πολιτικός Μηχανικός μέλος ΤΕΕ 1996, 
με πτυχίο ΜΕΚ Α’ οικοδομικά, Οικοδομι-
κά (αναβαθμίσιμο άμεσα σε Β  ́ οδοποιία, 
υδραυλικά, λιμενικά, βιομηχανικά – ενερ-
γειακά, για στελέχωση εταιρείας. Τηλ 693 
7039992.
Πολιτικός Μηχανικός μέλος ΤΕΕ 2001, με 
εμπειρία στη σύνταξη και έκδοση οικοδομι-
κών αδειών, για εξωτερική συνεργασία με 
μηχανικούς, εργολάβους και τεχνικές κατα-
σκευαστικές εταιρείες. Τηλ 694 7413028.
Πολιτικός Μηχανικός μέλος ΤΕΕ 1991, 
με πτυχίο ΜΕΚ Γ’ οικοδομικά Α’ οδοποιία, 
υδραυλικά, λιμενικά, βιομηχανικά – ενερ-
γειακά, για συνεργασία ή στελέχωση εται-
ρείας. Τηλ 2310 303053, 2310 318010, 697 
7260392, email: msoul@hol.gr.
Πολιτικός Μηχανικός μέλος ΤΕΕ 2006, 
εμπειρία στα δημοσία έργα και μεταπτυχι-
ακές σπουδές στην Προστασία Περιβάλλο-
ντος & Βιώσιμη Ανάπτυξη (ΑΠΘ). Γνώση Αγ-
γλικών, Ιταλικών, Η/Υ, AutoCAD, για εργασία 
στη Θεσσαλονίκη. Τηλ 697 3221556.
Πολιτικός Μηχανικός για εσωτερική συ-
νεργασία ,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, φορολο-
γικών για αμοιβές μηχανικών. Τηλ 2310 
843445, 697 4447547, email: arch1@ tee.
gr.
Πολιτικός Μηχανικός MSC “Αντισεισμι-
κός Σχεδιασμός Τεχνικών Έργων”, Α.Π.Θ., 
Τομέας Κατασκευών. 10έτη εμπειρία στην 
έκδοση οικοδομικών άδειων, σύνταξη στα-
τικών μελετών Οπλισμένου Σκυροδέματος 
,STRAD και επίβλεψη κατασκευών, για  
εξωτερική συνεργασία με εργολάβους και 
τεχνικές εταιρίες. Τηλ 694 4748485.
Πολιτικός Μηχανικός μέλος ΤΕΕ 1999, με 
10 έτη εμπειρία στην έκδοση οικοδομικών 
αδειών, στη σύνταξη αρχιτεκτονικών μελε-
τών, στην κατασκευή - επίβλεψη ιδιωτικών 
οικοδομικών έργων και στην οργάνωση δι-
οίκηση εργοταξίου. Γνώση Γ.Ο.Κ., ΤΕΚΤΩΝ, 
AutoCAD, φωτορεαλισμό, για στελέχωση 
εταιρείας ή / και εξωτερική συνεργασία. 
Τηλ. 697 2036856.
Τοπογράφος Μηχανικός, με πτυχίο ΜΕΚ 
Γ’ οδοποιία, Α’ οικοδομικά υδραυλικά, λι-
μενικά, , για στελέχωση εταιρείας. Τηλ 697 
2085911. (1)
Τοπογράφος Μηχανικός μέλος Τ.Ε.Ε. 2005, 
με πλήρη εξοπλισμό (total station-GPS 
L1/L2), εμπειρία στη σύνταξη τοπογραφι-
κών διαγραμμάτων και σε τοπογραφικές 
εργασίες, για συνεργασία με μελετητές και 
κατασκευαστές ιδιωτικών και δημοσίων έρ-
γων 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 οδη-
γήσεως, μεταφορικό μέσο εκπληρωμένες 
στρατιωτικές υποχρεώσεις, για εργασία 
σε τεχνικό γραφείο  στη Λάρισα. Τηλ 697 
9775833, email: pzaxa@teemail.com. 

Β. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
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ΤΕΥΧΟΣ

ΤΕΥΧΟΣΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

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

 03
n   Oι άδειες κατσαρόλες, η 

νέα ανάπτυξη και ο Γκαίτε

 04
n  Τα αποτελέσματα, η αποχή, 

το κλίμα

 05
n  Αστική αναγέννηση 

και βιώσιμη ανάπτυξη. 
Ελληνικές και βρετανικές 
εμπειρίες

n  Ανακοίνωση ΤΕΕ/ΤΚΜ για 
τους τρεις νεκρούς

 06
n  Μικροί αρχιτεκτονικοί 

διαγωνισμοί στη 
Θεσσαλονίκη

 07
n  Αντικείμενα και αφορμές

n  Οικολογικό μήνυμα επί 
...τροχών

 19
n  Δημόσιες συμβάσεις 

μελετών και συναφών 
υπηρεσιών

n  Τιμητική διάκριση 
«Ευπαλίνος» στο Μανώλη 
Βεληβασάκη

n  Διάλεξη Sitar για το σεισμό 
στη Χιλή

n  Η ελληνική πόλη και η 
πολεοδομία του μοντέρνου

 20
n  Θεοδώρα Τζάκρη
  Προϊόν σοβαρής μελέτης η όποια 

επιλογή μετεγκατάστασης της ΔΕΘ

 22
n  Μεταπτυχιακές σπουδές 

ιατρικής πληροφορικής
n  Προκήρυξη τεσσάρων 

μεταπτυχιακών
n  Πρόγραμμα για 40 

υποψήφιους διδάκτορες

 23
n  Ζητείται

 08
n  Η αμυντική βιομηχανία στη 

Β. Ελλάδα
n  Λογαριασμός αλληλεγγύης

 09
n  «Δομές 2010» και ημερίδα 

για το αρχιτεκτονικό έργο
n  «Coupoles et habitats≥

 10
n  Ενδιαφέρουν

 12-13
n  Πράσινο άνευ όρων ή 

βιώσιμο πράσινο΄΄; 
Η περίπτωση του στρατοπέδου του 
Παύλου Μελά

  14
n Με μια ματιά

 16
n  Συλλογικά-Παραταξιακά

 18
n  Μουσεία για την αρμονική 

συνύπαρξη


