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ΤΕΥΧΟΣ

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

EDITORIAL

Τον περασμένο Απρίλιο, το πολυτελέστατο ξενοδοχείο «Crowne Plaza» στην 
Κοπεγχάγη, πήρε μια μάλλον πρωτοποριακή απόφαση: ζήτησε από τους πε-
λάτες του να …κάνουν ποδήλατο για να ηλεκτροδοτήσουν το κτήριό του. Το 
«deal» ήταν απλό και ξεκάθαρο. Όποιος πελάτης κατόρθωνε να παράγει πο-
δηλατώντας τουλάχιστον 100 watt την ώρα, θα «αποζημιωνόταν» με ένα γεύμα 
200 κορωνών. Φυσικά δεν ήταν τόσο το έπαθλο του γεύματος (200 κορώνες 
είναι κάτω από 30 ευρώ, δέλεαρ μάλλον ισχνό για ενοίκους του Plaza), όσο 
η οικολογική ευαισθησία, που ώθησε κάποιους να συνεργαστούν. Το εν λόγω 
ξενοδοχείο είναι ένα από τα οικολογικότερα παγκοσμίως, σε μια αρκετά «πρά-
σινη» πόλη, όπου σχεδόν το 40% των μετακινήσεων γίνεται με ποδήλατο.
Κι αν η Κοπεγχάγη είναι «πράσινη», η Κουριτίμπα των 2 εκατ. κατοίκων στη 
νότια Βραζιλία είναι σίγουρα …πράσινη. Από το 1970 ακολουθεί ένα πρόγραμ-
μα αστικοποίησης φιλικό προς το περιβάλλον και τον άνθρωπο, με αποτέλεσμα 
σήμερα να φημίζεται για τα 30 μεγάλα πρότυπα πάρκα και τις 350 πλατείες 
της και να διαθέτει ούτε λίγο ούτε πολύ 52 τ.μ. πρασίνου ανά κάτοικο. 
‘Ισο πληθυσμό πάνω-κάτω με την Κουριτίμπα έχει το Βανκούβερ στον Καναδά, 
όπου το 90% της απαιτούμενης ενέργειας παράγεται από υδροηλεκτρισμό, 
ενώ και το Ρέικιαβικ στην Ισλανδία καλύπτει της ανάγκες του σχεδόν εξολο-
κλήρου από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 
Και τώρα, ας πάμε σε άλλου είδους στατιστικά. 
Τα δικά μας.
Οι χωματερές στην Ελλάδα έπρεπε να έχουν κλείσει στο σύνολό τους μέχρι 
τέλους 2008, αλλά 318 εξ αυτών παραμένουν στη θέση τους. Η Ελλάδα μπο-
ρεί να κληθεί να καταβάλει ακόμη και 34.000-35.000 ευρώ ημερησίως (ναι, 
ημερησίως) για κάθε χωματερή, ήτοι συνολικά 10,8 εκατ. ευρώ την ημέρα για 
όλες μαζί και 3,94 δισ. ετησίως (σε περιόδους μάλιστα πρωτόγνωρης –όπως 
περιγράφεται από όλες τις πλευρές- οικονομικής κρίσης…).
Συνεχίζουμε: σε 600.000 ετησίως υπολογίζονται οι τόνοι επικίνδυνων απο-
βλήτων που παράγονται στη χώρα μας, αλλά –ελλείψει επαρκών υποδομών 
επεξεργασίας- αποθηκεύονται προσωρινά (κι αυτό σηκώνει επίσης βαριά 
πρόστιμα). 
Στατιστικών συνέχεια. Στα πρόθυρα αφανισμού βρίσκονται 468 είδη πανί-
δας από τα 1.013 που αξιολογήθηκαν. Σχεδόν τα μισά των ασπόνδυλων και το 
15% των σπονδυλόζωων της Ελλάδας εντάσσεται σε κατηγορία κινδύνου, με 
πιθανότητα να εξαφανιστούν στο βραχυπρόθεσμο ή μακροπρόθεσμο μέλλον 
(σύμφωνα με το «Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούμενων Ζώων της Ελλάδας», που 
πρόσφατα επικαιροποιήθηκε).
Κι ας μη μιλήσουμε για τα δάση που καίγονται κάθε χρόνο ή για τις «νιφάδες» 
δήθεν βιοδιασπώμενου πλαστικού, που πληθαίνουν στις θάλασσες. Και, κυρί-
ως, ας μη μιλήσουμε για τον πολίτη, που ανοίγει το παράθυρο του αυτοκινήτου 
για να ξεφορτωθεί τη σακούλα που …ρυπαίνει το όχημά του ή που πηγαίνει στο 
περίπτερο όχι τροχάδην, αλλά επί τροχών.
Στόχος αυτής της παράθεσης στατιστικών δεν είναι η γκρίνια, αλλά η συνει-
δητοποίηση, ενόψει και της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος. Στην Ελλά-
δα καθυστερούμε, αγνοούμε και υστερούμε (σε παιδεία και διάθεση). 
Κι όμως, η αντίληψη της ανάγκης περιβαλλοντικής προστασίας στη χώρα μας 
μετράει χιλιετίες. Διαβάστε τον Πυθαγόρα: «όσο ο μέσος άνθρωπος εξακο-
λουθεί να είναι αδυσώπητος καταστροφέας των κατώτερων υπάρξεων δεν θα 
γνωρίσει τη γαλήνη και την υγεία». Ή τον Πλάτωνα, που προειδοποιούσε ότι η 
αποψίλωση των δασών προκαλεί διάβρωση των εδαφών, μεταβολή κλίματος 
και ζημίες στην καλλιέργεια. 
Εκτός από συνείδηση, βέβαια, το περιβάλλον απαιτεί δράσεις ανάπτυξης, γιατί 
τα ευχολόγια σπανίως αποδίδουν περιβαλλοντικά οφέλη. Χρειάζεται πράσινες 
επενδύσεις, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, χρειάζεται τόλμη και, αν χρεια-
στεί, ακόμη και σύγκρουση. 
Αναφέρθηκε πρόσφατα στη Βουλή των Ελλήνων ότι πράσινες επενδύσεις 
ενέργειας, ύψους 6,6 δισ. ευρώ, που έχουν ήδη κατατεθεί στην αρμόδια Ρυθ-
μιστική Αρχή (ΡΑΕ) βρίσκονται στο «περίμενε» εδώ και μήνες. Η ελληνική 
πολιτεία πρέπει να καταλάβει ότι αυτό δεν νοείται να γίνεται. 
Όπως και οι τοπικές κοινωνίες πρέπει να αντιληφθούν ότι επενδύσεις όπως 
τα αιολικά πάρκα μόνο οφέλη μπορούν να φέρουν στο περιβάλλον της Ελλά-
δας και, άρα, δεν είναι δυνατόν να καθυστερούν ακόμη και χρόνια, «μπλεγμέ-
να» σε  αντιδράσεις, που σε πολλές περιπτώσεις δεν έχουν βάση.
Το «εδώ και τώρα» για το περιβάλλον, δεν είναι απλά σχήμα λόγου. Ούτε αφή-
νει περιθώρια για συγκυριακές αντιμετωπίσεις. Καιρός να το θυμηθούμε (για 
ακόμη μία φορά). Μέρες που είναι…

Από το Crowne Plaza και τον Πυθαγόρα
στις ελληνικές …χωματερές!



04/ 398
1  Ι Ο Υ Ν Ι Ο Υ  2 0 1 0

ΤΕΥΧΟΣ

ΣΕ ΚΡΙΣΙΜΗ ΚΑΜΠΗ 
ΤΟ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Ομάδα Εργασίας ΤΕΕ/ΤΚΜ

Σημείο καμπής για το σχεδιαζόμενο Εμπορευματικό Κέντρο Θεσσαλονίκης 
(ΕΚΘ), αποτελεί η σημερινή χρονική συγκυρία, καθώς οι τρέχουσες εξελί-
ξεις θα κρίνουν αν αυτό θα δώσει αναπτυξιακή πνοή στη Βόρεια Ελλάδα ή 
αν, αντίθετα, θα υποβαθμιστεί σε ένα μεγάλο έργο real estate, με χαμηλή 
προστιθέμενη αξία για την περιοχή.
Την πεποίθηση αυτή, την οποία ενστερνίζεται η διοικούσα επιτροπή του ΤΕΕ/
ΤΚΜ, εκφράζει ομάδα εργασίας, που συγκρότησε το Τμήμα, αποτελούμενη 
από τους Νίκο Χατζάκη, Δημήτρη Παπαγεωργίου και Φώτη Παπανικολάου.
Σύμφωνα με το ΤΕΕ/ΤΚΜ, οι εν δυνάμει θετικές επιπτώσεις από τη λειτουργία 
του ΕΚΘ, το χρονοδιάγραμμα του οποίου αναθεωρήθηκε για το 2014, σαφώς 
υποσκελίζουν τα πιθανά αρνητικά σημεία. Ωστόσο, επιβάλλεται να υπάρξει 
δέσμευση για την τήρηση συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, με «προσωπο-
ποιημένες» υπευθυνότητες και ρόλους, σε συνδυασμό με το «άνοιγμα» της 
διαδικασίας σχεδιασμού προς τους ενδιαφερόμενους φορείς.

n Τέσσερις δράσεις και δύο πρωτοβουλίες
Μεταξύ άλλων, το ΤΕΕ/ΤΚΜ προτείνει να δρομολογηθούν οι εξής τέσσερις ενέρ-
γειες/έργα, που μπορούν να ενισχύσουν το ΕΚΘ: να προχωρήσει η επέκταση της 
προβλήτας 6 του λιμανιού (Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων), να συνταχθεί πλαί-
σιο παραχώρησης και λειτουργία της προβλήτας, με τη σύμφωνη γνώμη των 
εργαζομένων, να παραχωρηθεί η μακροχρόνια διαχείρισή της σε ιδιώτη (διεθνή 
εταιρία) ή μικτό σχήμα και να γίνει γεωγραφική επέκταση των σιδηροδρομικών 
μεταφορών προς αγορές της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης.
Παράλληλα, προτείνεται η έναρξη δύο ευρύτερων πρωτοβουλιών για (α) 
δημιουργία ‘Ζώνης Logistics’ και διασύνδεση ‘θυλάκων logistics’ στην ευ-
ρύτερη περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας και (β) διαβούλευση για ολο-
κληρωμένο αναπτυξιακό και χωροταξικό σχεδιασμό της Θεσσαλονίκης με 
ορίζοντα το 2020.
Οι πρωτοβουλίες αυτές, που προτείνεται να τις βάλει στη γραμμή εκκίνη-
σης το ΤΕΕ/ΤΚΜ, πρέπει να είναι ανοιχτές σε όλους τους ενδιαφερόμενους 
φορείς, αλλά και τους πολίτες, εργαζομένους και κατοίκους της περιοχής 
Θεσσαλονίκης/Κεντρικής Μακεδονίας.

n Πρόβλεψη ΔΝΤ για «βουτιά» 20% (όγκου) διεθνών μεταφορών
Όπως υπογραμμίζεται στο σχετικό κείμενο, το 2009 βρίσκει τον διεθνή κλά-
δο μεταφορών να έχει πληγεί περισσότερο από τους υπόλοιπους κλάδους 
της οικονομίας παγκοσμίως. Μία υποχώρηση, εντός του έτους, έως και 20% 
κατ’ όγκο στις διεθνείς μεταφορές δεν θεωρείται έκπληξη σύμφωνα με 
εκτιμήσεις του ΔΝΤ. 
Επιπρόσθετα, οι επιπτώσεις αυτές είναι πιθανόν να είναι, ως ένα βαθμό, 

μη αναστρέψιμες. Πολλές εταιρείες επανεξετάζουν τα συστήματα logistics 
τους και τις αλυσίδες προμηθειών τους. Παράλληλα, προκλήσεις, όπως η 
περιβαλλοντική διαχείριση και η βιώσιμη ανάπτυξη προσφέρουν ευκαιρίες 
για τη βελτίωση της οικονομικής απόδοσης, κοινωνικών επιπτώσεων και 
την προστασία του περιβάλλοντος. 
Επενδύσεις στο χώρο μπορούν να υλοποιηθούν μέσω Συμπράξεων Δημο-
σίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), εφόσον εξασφαλίζονται οι κατάλληλες 
εγγυήσεις. Τέλος, ως σημαντικός ανασταλτικός παράγοντας για την ανά-
πτυξη του διεθνούς εμπορίου παραμένουν οι χρονικές καθυστερήσεις στις 
διασυνοριακές μεταφορές. Στο πλαίσιο αυτό, η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης φαίνεται να επιδρά θετικά στις ενδοκοινοτικές μεταφορές, οι προ-
κλήσεις ωστόσο παραμένουν οι ίδιες. 

n Ο κλάδος των logistics στην Ελλάδα και οι νέες υποδομές
Στην Ελλάδα, ο κλάδος των logistics έχει γνωρίσει σημαντική ανάπτυξη τα 
τελευταία χρόνια, με τις εταιρείες του κλάδου να επενδύουν και να επεκτεί-
νουν τις δραστηριότητές τους. Νέες εγκαταστάσεις logistics έχουν δημιουρ-
γηθεί τα τελευταία χρόνια σε περιοχές της Θεσσαλονίκης όπως η Βιομηχα-
νική Περιοχή Σίνδου, το Καλοχώρι, η περιοχή Ωραιοκάστρου, κ.λ.π.  
Σε θεσμικό επίπεδο, ο Νόμος 3333/2005 και οι σχετικές ρυθμίσεις καθορί-
ζουν το καθεστώς λειτουργίας των Εμπορευματικών Κέντρων (ΕΚ) στην Ελλά-
δα. Θετική εξέλιξη αποτελεί το γεγονός ότι το Υπουργείο Μεταφορών (σήμερα 
Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων) έχει εκπονήσει σχεδιασμό 
εθνικού δικτύου Εμπορευματικών Κέντρων, ο οποίος προβλέπει ΕΚ στην Ατ-
τική (Θριάσειο), Θεσσαλονίκη (Σίνδο), Αλεξανδρούπολη, Ηγουμενίτσα, Ίασμο 
Ροδόπης. Ωστόσο, μάλλον αρνητικά αναμένεται να επηρεάσει το εγχείρημα 
του ΕΚΘ η αποχώρηση (α) του υποψήφιου επενδυτή (εταιρεία Hutchison) για 
την διαχείριση του σταθμού εμπορευματοκιβωτίων του λιμένα Θεσσαλονίκης 
και (β) άλλων διεθνών εταιρειών μεταφορών από το λιμάνι. Βέβαια με τις εξε-
λίξεις αυτές δίνεται το χρονικό περιθώριο για προσαρμογή του σχεδιασμού 
του ΕΚΘ στη νέα διεθνή συγκυρία.

n Με αφετηρία το 2003 και «προορισμό» το 2014
Ο σχεδιασμός του ΕΚΘ αρχίζει να συγκεκριμενοποιείται το 2003 με την δι-
ερεύνηση δυνατότητας συνεργασίας μεταξύ ΟΛΘ και ΟΣΕ/ΓΑΙΑΟΣΕ. Ο αρ-
χικός σχεδιασμός περιελάμβανε διπολικό/διχωρικό ΕΚ (εντός του λιμανιού 
και σε έκταση στη Σίνδο) και βάσει αρχικής μελέτης είχε προϋπολογισμό 
130 εκατ. ευρώ, με χρονικό ορίζοντα λειτουργίας το 2009. Ωστόσο, το χρο-
νοδιάγραμμα αναθεωρήθηκε για το 2014, αν και στα θετικά πιστώνεται η 
παραχώρηση της χρήσης δημόσιας έκτασης 672 στρεμμάτων στον ΟΣΕ/ΓΑΙ-
ΑΟΣΕ (για την δημιουργία του ΕΚΘ).
Είναι σημαντικό και ιδιαίτερα ενθαρρυντικό ότι και οι 12 παραγωγικοί και το-
πικοί φορείς με τους οποίους επικοινώνησε η Ομάδα Εργασίας τοποθετούνται 
θετικά στο εγχείρημα δημιουργίας του ΕΚΘ. Ωστόσο, η συντριπτική πλειοψη-
φία τους εκφράζει σοβαρές και εύλογες ανησυχίες για το σχεδιασμό και μέλ-
λον του ΕΚΘ. Το ΤΕΕ/ΤΚΜ συμμερίζεται αυτές τις ανησυχίες, δεδομένου ότι 
το έργο του ΕΚΘ φαντάζει μετέωρο και διατρέχει κίνδυνο εκφυλισμού σε έργο 
real estate με χαμηλή προστιθέμενη αξία για την περιοχή.

n Αρνητικές επιρροές
Για να εντοπίσει τα κρίσιμα σημεία στο σχεδιασμό και λειτουργία του ΕΚΘ, 
το ΤΕΕ/ΤΚΜ ανέλυσε τους βασικούς παράγοντες/παραμέτρους που το επη-
ρεάζουν. Ως αποτέλεσμα, εντοπίστηκαν δύο κρίσιμοι παράγοντες: (α) Το 
υφιστάμενο επιχειρηματικό μοντέλο εμπλέκει ουσιαστικά μόνο τον ΟΣΕ / 
ΓΑΙΑΟΣΕ και εξαρτάται σε υπερβολικό βαθμό από αλλαγές σε πολιτικό επί-
πεδο (πρόσωπα, πολιτικές, γραφειοκρατία) και (β) Παρόλο που η θέση της 
Θεσσαλονίκης είναι ευνοϊκή και θα μπορούσε να καταστεί κέντρο logistics 
με διεθνή εμβέλεια, μεγάλες εταιρίες μεταφορών έχουν πρόσφατα αποχωρί-
σει από το λιμάνι της. Οι εξελίξεις σε σχέση με τους παράγοντες αυτούς αναμέ-
νεται να καθορίσουν τον ρόλο του ΕΚΘ (περιφερειακός ή διεθνής), αλλά και την 
επιτυχή ή όχι λειτουργία του. 

n Τέσσερα σενάρια για το ΕΚΘ
Η ομάδα επεξεργάστηκε, τέλος, για λογαριασμό του ΤΕΕ/ΤΚΜ, τα εξής 
τέσσερα σενάρια για τη δημιουργία και λειτουργία του Εμπορευματικού Κέ-
ντρου Θεσσαλονίκης:
• Σενάριο ΔΕΚΘ: Σχεδιασμός και λειτουργία ΕΚΘ με διεθνή ρόλο – εμβέ-
λεια. Το ΕΚΘ θα καλύπτει τη Ελληνική και αγορές των γειτονικών χωρών, 
αλλά θα απευθύνεται και σε άλλες αγορές του εξωτερικού (πχ. κεντρική και Πηγή: ‘Containerized Intermodal Goods Movement Assessment: 2008’, 

The Tioga Group
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ΝΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ 
ΟΙ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΡΟ  
 

Να υλοποιηθούν οι δεσμεύσεις της κυβέρνησης για το μετρό Θεσσαλονί-
κης, ζήτησε με ανακοίνωσή του το ΤΕΕ/ΤΚΜ, με αφορμή τον ορισμό νέας 
διοίκησης στην ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ. Το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης 
ακολουθεί:
«Το ΜΕΤΡΟ είναι το μόνο μεγάλο έργο που παράγεται αυτή τη στιγμή στη 
Θεσσαλονίκη και η μεταφορά των αρμοδιοτήτων διαχείρισης, εποπτείας και 
ελέγχου των μελετών σε τοπικό φορέα είναι αναγκαία και –ελπίζουμε- μη 
διαπραγματεύσιμη» έγραφε - μεταξύ άλλων - το ΤΕΕ/ΤΚΜ σε επιστολή του 
προς τον Υφυπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Γιάννη Μαγκρι-
ώτη, στις 14.12. 2009.
«Δεν μπορεί ένα τέτοιο πολύπλοκο και σύνθετο έργο να εποπτεύεται και να 
διοικείται από την Αθήνα. Αυτό είναι αδιανόητο», έλεγε ο Υφυπουργός στην 
εκδήλωση του ΤΕΕ/ΤΚΜ με θέμα: ΜΕΤΡΟ Θεσσαλονίκης: Πορεία Προοπτι-
κές, στις 8 Φεβρουαρίου 2010. Θέση που επαναλάμβανε με κάθε αφορμή.
Φαίνεται όμως ότι οι αρτηριοσκληρωτικές δομές (και ότι αυτές αποτυπώ-
νουν ή/και συνεπάγονται) υπερισχύουν του αιτήματος μιας ολόκληρης πόλης 
και μάλιστα της μιας από τις δύο Μητροπολιτικές περιοχές της χώρας, των 
αιτιολογημένων προτάσεων του Τεχνικού Συμβούλου της Πολιτείας, των κα-
τηγορηματικών και επανειλημμένων δεσμεύσεων του αρμόδιου Υφυπουρ-
γού που εκλέγεται σε αυτή την πόλη.
Ευχόμαστε καλή επιτυχία στο έργο του νέου ΔΣ της Αττικό Μετρό ΑΕ και 
στους συναδέλφους που ανέλαβαν το έργο της Θεσσαλονίκης (γιατί το ΜΕ-
ΤΡΟ της Θεσσαλονίκης είναι για την Αττικό Μετρό ΑΕ ένα από τα έργα της.
Δεν αμφιβάλλουμε ότι το εννοεί, αλλά δεν μας αρκεί η δέσμευση του νέου 
ΔΣ της Ανώνυμης Εταιρείας ότι κυρίαρχο μέλημά του είναι η άμεση επίλυση 
όλων των θεμάτων που έχουν απελπιστικά επιβραδύνει τα έργα στο ΜΕΤΡΟ 
της Θεσσαλονίκης.
Εμμένουμε στο αρχικό αίτημά μας και στην υλοποίηση των δεσμεύσεων της 
Πολιτικής Ηγεσίας του Υπουργείου. Για όλα τα ζητήματα: 
− Για τα χρονοδιαγράμματα του έργου που διαρκώς μεταβάλλονται, αφού και 
πάλι οι εργασίες έχουν σταματήσει.
− Για τις επεκτάσεις του
− Για τη διοίκησή του
− Για τα άλλα έργα που είναι τόσο αναγκαία και δεν προχωρούν, όπως η εξω-
τερική περιφερειακή ή το λιμάνι.
Το έγγραφο του Τμήματος προς το Υπουργείο που δεν δημοσιοποιήσαμε 
τότε, ανέφερε ακόμα ότι: 
− Μία Μητρόπολη (οφείλει να) έχει τη δυνατότητα και να σχεδιάσει και να 
διαχειριστεί τις αναγκαίες υποδομές της.
− Χρειάζεται να αναδειχθεί αλλά και να συγκρατηθεί το υψηλής ποιότητας 
στελεχιακό δυναμικό της πόλης και της Περιφέρειας που μεταναστεύει δι-
αρκώς προς την Πρωτεύουσα λόγω της εκεί συγκέντρωσης όλων των απαι-
τητικών δραστηριοτήτων.
− Ο σχεδιασμός εκ του μακρόθεν, χωρίς γνώση των πραγματικών συνθηκών 
και των αντικειμενικών αναγκών της πόλης, έχει συνήθως αρνητικά και σε 
ορισμένες περιπτώσεις ανεκδοτολογικού χαρακτήρα- αποτελέσματα.
Τα παραπάνω μόνο με πολιτική βούληση μπορούν να απαντηθούν. n

ανατολική Ευρώπη).
• Σενάριο ΠΕΚΘ: ΕΚΘ με περιφερειακό ρόλο. Το ΕΚΘ θα απευθύνεται κυ-
ρίως στην αγορά της Βόρειας Ελλάδας, και σε μικρότερο βαθμό σε FYROM, 
νότια Βουλγαρία και ίσως νότια Αλβανία. 
• Σενάριο ΕΥΕΚΘ: Ευέλικτο ΕΚΘ, το οποίο μπορεί να ξεκινήσει ως περιφε-
ρειακό και να αναπτυχθεί σε διεθνές. Αντίστοιχα, το σενάριο αυτό μπορεί να 
περιλαμβάνει και την μερικώς αποτυχημένη έκδοση του ΔΕΚΘ, οπότε και το 
ΕΚΘ ‘υποβαθμίζεται’ από διεθνές σε περιφερειακό.
• Σενάριο ΑΠΕΚΘ: Η υλοποίηση του ΕΚΘ ναυαγεί ή καθυστερεί πέρα του 
2014. Το απευκταίο αυτό σενάριο κρίνεται πιθανό σε περίπτωση παρατετα-
μένης απραγίας του ΟΣΕ / ΓΑΙΑΟΣΕ και του ΟΛΘ, μεγάλης διάρκειας της 
ύφεσης στην ελληνική οικονομία και τις γειτονικές βαλκανικές χώρες, αλ-
λαγή πλεύσης τοπικών φορέων.
Σύμφωνα με το ΤΕΕ/ΤΚΜ, ο στρατηγικός σχεδιασμός και η σκοπιμότητα 
δημιουργίας του ΕΚΘ εξυπηρετούν τον ευρύτερο στόχο της αναβάθμισης 
της Θεσσαλονίκης ως διαμετακομιστικού κόμβου και γενικότερα της ανά-
πτυξης και αύξησης της ανταγωνιστικότητας της περιοχής. Επιμέρους, αλλά 
σημαντικοί, στόχοι/συνέπειες περιλαμβάνουν την αύξηση του εξαγωγικού 
εμπορίου, την τόνωση της απασχόλησης, την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών 
και τεχνολογιών/πρακτικών φιλικών προς το περιβάλλον.
Ιδιαίτερα ενδιαφέρον και ενθαρρυντικό στοιχείο είναι το γεγονός ότι το σύνολο 
των εμπλεκόμενων και ενδιαφερόμενων φορέων με τους οποίους επικοινώ-
νησε η Ομάδα Εργασίας υποστηρίζουν το έργο. 

n Οι κρίσιμοι παράγοντες
Για να διασφαλιστεί (στο μέτρο του δυνατού) η επιτυχής υλοποίηση και λει-
τουργία του έργου πρέπει να ληφθούν υπόψη οι παράγοντες που το επηρε-
άζουν. Αυτοί είναι: 
• Συμπληρωματικές και ανταγωνιστικές υποδομές και έργα
• Θέση ως προς διεθνείς διαδρομές εμπορευμάτων (προοπτικές ένταξης 
Θεσ/νίκης στο διεθνή χάρτη μεταφορών, κλπ.)
• Επενδυτικό σχήμα & ρόλος πολιτείας (συλλογικότητα εγχειρήματος, ρόλος 
πολιτείας και πολιτικών, συμμετοχή εξειδικευμένων εταιρειών διεθνούς εμ-
βέλειας, κλπ)
• Χρονοδιάγραμμα στο σχεδιασμό και υλοποίηση (δέσμευση εμπλεκομένων, 
ελαχιστοποίηση καθυστερήσεων/χρονικών αναβολών)
• Τοποθεσία και έκταση (διπολικό ΕΚΘ με χώρο και στο λιμάνι, επεκτασιμό-
τητα,  δημιουργία ευρύτερης ζώνης logistics, κλπ.)
• Κατάσταση οικονομίας (της περιοχής των Βαλκανίων / ΝΑ Ευρώπης, και 
της διεθνούς)
• Κοινωνική συναίνεση, υποστήριξη από τοπικούς φορείς
Από τους παραπάνω παράγοντες κρίσιμοι θεωρούνται: ο ρόλος του ΟΛΘ και 
η εμπορευματική κίνηση στο λιμάνι, ο ΟΣΕ/ΓΑΙΑΟΣΕ και οι αποφάσεις που 
θα λάβει, η διεθνής οικονομική κατάσταση και προοπτικές. Ανάλογα με το 
γεωγραφικό ρόλο που θα επιδιώκει να έχει το ΕΚΘ, η Ομάδα Έργου διαχω-
ρίζει δύο βασικές του εκδοχές: ΕΚΘ με περιφερειακό ρόλο (περιορισμέ-
νο στην Μακεδονία, FYROM και νότια Βουλγαρία) και ΕΚΘ με διεθνή ρόλο 
(περιλαμβάνει τα Βαλκάνια και τις αγορές της Κεντρικής και Ανατολικής 
Ευρώπης).
Το ποια θα είναι η γεωγραφική εμβέλεια του ΕΚΘ μπορεί να καθοριστεί 
από τους εμπλεκόμενους/ενδιαφερόμενους φορείς, τους πιθανούς ξένους 
επενδυτές, πολιτικές αποφάσεις, το μακρο-οικονομικό περιβάλλον και 
ανταγωνιστικά έργα/υποδομές. Σε κάθε περίπτωση πάντως, τα πιθανά οφέ-
λη από το ΕΚΘ υποσκελίζουν τα αρνητικά σημεία (τα οποία με κατάλληλο 
σχεδιασμό μπορούν να ελαχιστοποιηθούν).

n Περί επικαιροποίησης της μελέτης
Ιδιαίτερα όσον αφορά την επικαιροποίηση της μελέτης του ΕΚΘ, το ΤΕΕ/
ΤΚΜ υποστηρίζει ένθερμα τη δημοσιοποίηση στοιχείων σχετικά με το έργο. 
Θεωρούμε χρήσιμο να απαντηθούν ερωτήματα, όπως τα παρακάτω και να 
δημοσιοποιηθούν τα σχετικά στοιχεία.
• Ποιο το νέο μέγεθος και η σκοπιμότητα του ΕΚΘ;
• Πόσες θέσεις εργασίας θα δημιουργηθούν από τη λειτουργία του ΕΚΘ;
• Κατά πόσο θα μειωθεί το μέσο μεταφορικό κόστος για επιχειρήσεις;
• Τι επίπτωση αναμένεται να έχει στην προσέλκυση ξένων επενδυτών;
• Σε τι βαθμό εκτιμάται ότι θα αυξηθεί η κίνηση στο λιμάνι και τον σιδηρό-
δρομο;
• Ποια θα είναι η αναμενόμενη μείωση του CO2 και τα περιβαλλοντικά οφέλη 
από το ΕΚΘ; n

Πηγή: www.aggelioforos.gr
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ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΕΕ/ΤΚΜ
 

Τον φετινό Ιούνιο κλείνει (και τυπικά) ένας κύκλος 
που ξεκίνησε 31 χρόνια πριν. Εγκαινιάζουμε και 
επισήμως το ιδιόκτητο  κτήριο του ΤΕΕ/ΤΚΜ, που 
το όραμα για την απόκτησή του ξεκίνησε το 1979, τη 
χρονιά που στην Αθήνα έπεφταν οι υπογραφές για 
την πράξη προσχώρησης της Ελλάδας στην ΕΟΚ. 
Τότε, από τη Στοά Χρυσικοπούλου, ξεκίνησε και η 
προσπάθεια του ΤΕΕ/ΤΚΜ για την αγορά οικοπέ-
δου από το ελληνικό δημόσιο, με στόχο την από-
κτηση ιδιόκτητης στέγης. Τώρα και συγκεκριμένα 
στις 11 Ιουνίου, το όραμα γίνεται πράξη «και με τη 
βούλα».
Εγκαινιάζεται το τριώροφο κτήριο στη Λεωφόρο 
Μεγάλου Αλεξάνδρου, όπου η τεχνική πρωτο-
τυπία (το υπέργειο μέρος έχει χτιστεί από πάνω 

προς τα κάτω, με τη μέθοδο της ανάρτησης) συ-
ναντάει την ανάγκη για «άνοιγμα» του ΤΕΕ στην 
πόλη της Θεσσαλονίκης. 
Στην πράξη, το κτήριό μας έχει ήδη ανοίξει στην 
πόλη, μέσα από τις πολλές εκδηλώσεις –και τη με-
γάλη σύσκεψη του ΤΕΕ- που πραγματοποιήθηκαν 
στο αμφιθέατρό του, χωρητικότητας 310 θέσεων. 
Έχει γίνει σημείο αναφοράς για τους Θεσσαλονι-
κείς μηχανικούς (και όχι μόνο τους μηχανικούς).
Σε μια περίοδο οικονομικής κρίσης, θεωρήσαμε 
σκόπιμο να το εγκαινιάσουμε χωρίς εντυπωσια-
κές (και ακριβές) εκδηλώσεις, αλλά ανθρώπινα 
και «μεταξύ μας». Περιμένουμε τους συναδέλ-
φους μηχανικούς στα εγκαίνια, για να ευχηθούμε 
όλοι μαζί «σιδερένιο»!n

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 
ΣΕΒ-EUROBANK
Υποψηφιότητες μέχρι 30-9

Πανελλήνιο διαγωνισμό εφαρμοσμένης έρευ-
νας και καινοτομίας διοργανώνουν ο Σύνδεσμος 
Ελληνικών Βιομηχανιών και η EFG Eurobank. Ο 
διαγωνισμός, για τον οποίο οι ενδιαφερόμενοι κα-
λούνται να υποβάλλουν υποψηφιότητες μέχρι τις 
30 Σεπτεμβρίου, σκοπεύει να αναδείξει προϊόντα 
εφαρμοσμένης έρευνας και προϊόντα ή υπηρεσίες 
καινοτομίας, που συμβάλλουν στη βελτίωση της 
καθημερινής ζωής, στη βιώσιμη ανάπτυξη και 
στην ενίσχυση της εξωστρέφειας της οικονομίας. 
Ο διαγωνισμός περιλαμβάνει δύο κατηγορίες 
βραβείων: 
-Μία για την Εφαρμοσμένη Έρευνα & μια για τη 
Καινοτομία. Σε κάθε κατηγορία θα απονεμηθούν 
από δύο βραβεία, πρώτο (Α) και δεύτερο (Β) δη-
λαδή συνολικά τέσσερα βραβεία. Τα βραβεία του 
διαγωνισμού ανά πεδίο είναι χρηματικά και συνο-
δεύονται από τιμητική πλακέτα 
Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν μεμονω-
μένοι ερευνητές, ερευνητικές ομάδες, επιχειρήσεις 
που δραστηριοποιούνται παραγωγικά ή/και ερευνη-
τικά στην Ελλάδα καθώς και ιδρύματα της ημεδαπής 
που δραστηριοποιούνται στο χώρο της έρευνας. 
Με βάση την τελική βαθμολογία κατά το στάδιο της 
γραπτής αξιολόγησης, θα επιλεγούν οι έως 20 καλύ-
τερες υποψηφιότητες (10 για την κατηγορία Εφαρμο-
σμένη έρευνα – 10 για την κατηγορία Καινοτομία).
Η προκήρυξη του διαγωνισμού, στην οποία πε-
ριέχονται αναλυτικά οι όροι και οι προϋποθέσεις 
συμμετοχής σε αυτόν, είναι αναρτημένοι στον 
ειδικά διαμορφωμένο διαδικτυακό τόπο www.
kainotomeis.gr, τον οποίο μπορούν να επισκέ-
πτονται οι ενδιαφερόμενοι για περαιτέρω πληρο-
φορίες καθώς και για την ηλεκτρονική υποβολή 
των προτάσεών τους. n

«ΟΧΙ» ΣΤΗ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ 
ΣΧΟΟΑΠ ΔΟΒΡΑ
 

Τη μη θεσμοθέτηση του ΣΧΟΟΑΠ δήμου Δοβρά, 
ζητά η νομαρχιακή επιτροπή Ημαθίας του ΤΕΕ/
ΤΚΜ, με επιστολή προς τον δήμαρχο και το δημοτι-
κό συμβούλιο της περιοχής. Το πλήρες κείμενο της 
επιστολής, που εστάλη στις 21/5, ακολουθεί:
Αφού μελετήσαμε το αρ. πρωτ. 1265 της ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ 
Κεντρικής Μακεδονίας προς το Δήμο σας, με θέμα 
«Κοινοποίηση τελικών προτάσεων επί των προς συ-
ζήτηση σημείων του Β2 σταδίου της μελέτης «Σχέ-
διο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής 
Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) δήμου Δοβρά Ν. Ημαθίας», συ-
νεχίζουμε να εκφράζουμε τη διαφωνία μας με το 
Τελικό Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωησς 
Ανοικτής Πόλης, όπως αυτό διατυπώνεται στο προα-
ναφερθέν έγγραφο, για τους παρακάτω λόγους.

1. Οι συντάκτες του Σχεδίου επιμένουν στη μη δι-
άχυση της ζώνης Ζ (εγκατάστασης επαγγελματι-
κών δραστηριοτήτων) σε όλο το μήκος της Επαρ-
χιακής Οδού Βέροιας – Νάουσας από τα όρια του 
οικισμού Πατρίδας έως τα όρια του Αγροκτήμα-
τος Στενημάχου, όπου ήδη λειτουργεί η μεγάλη 
πλειονότητα των μεταποιητικών εγκαταστάσεων 
που βρίσκονται στα όρια του Δ. Δοβρά, το γεγο-
νός αυτό δημιουργεί σωρεία προβλημάτων στις 
επιχειρήσεις που δεν περιλαμβάνονται στο όρια 
της ζώνης Ζ. Προβλήματα όπως απαγόρευση με-
τάπτωσης μιας δραστηριότητας χαμηλής όχλησης 
σε μέση όχληση ή απαγόρευση επέκτασης της 
δραστηριότητας σε άλλο αγροτεμάχιο ή απαγό-
ρευση αλλαγής χρήσης της δραστηριότητας από 
αυτήν που προβλέπει η άδεια λειτουργίας (πέραν 
των επιτρεπόμενων στη ζώνη Γ), είναι ανυπέρ-

βλητα και μπορούν να οδηγήσουν στο μαρασμό 
των επιχειρήσεων και συνεπακόλουθα στην πλή-
ρη απαξίωσή τους.

2. Δεν προστατεύονται οι υφιστάμενες εντός της 
Ζώνης Γ επιχειρήσεις, αφού και για αυτές θα 
ισχύουν τα αναγραφόμενα της παραγράφου 1. 
Επιπλέον πρέπει να μειώσουμε την υπαναχώρη-
ση των συντακτών του σχεδίου όσον αφορά τη 
μη εγκατάσταση δραστηριοτήτων μέσης όχληση, 
αλλά και την ασάφεια σε σχέση με το προηγού-
μενο έγγραφό τους για τις επιχειρήσεις που θα 
μπορούν να εγκατασταθούν εντός της ζώνης Γ.

3. Επαναλαμβάνουμε ότι αναγράφονται οι επιτρε-
πόμενες χρήσεις και όχι αυτές που απαγορεύο-
νται, με συνέπεια ενδεχομένως να μην συμπε-
ριλαμβάνονται χρήσεις που θα μπορούν να είναι 
συμβατές με τις επιτρεπόμενες χρήσεις.
Επειδή είναι προφανές ότι οι συντάκτες του Σχε-
δίου αφενός μεν κατέληξαν στο τελικό Σχέδιο 
χωρίς να λάβουν υπόψη τους όλα τα παραπάνω, 
αφετέρου δε δεν είναι γνώστες των ιδιαιτερο-
τήτων της περιοχής, αλλά και των αναγκών της, 
προτείνουμε:
Τη μη θεσμοθέτηση του ΣΧΟΟΑΠ Δήμου Δοβρά 
κατόπιν των απαραίτητων ενεργειών του Δήμου, 
άλλωστε και μόνο η ένταξη του Δήμου Δοβρά στο 
Δήμο Βεροίας καταδεικνύει ότι, το θέμα θα πρέ-
πει να τεθεί εξ αρχής στο νέο διευρυμένο Δήμο.
Είμαστε στη διάθεσής σας για κάθε περαιτέρω 
συνεργασία. n
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Δεκάδες εκδηλώσεις 5 & 6 Ιουνίου 

Σε μια περίοδο προβληματισμού και συζήτησης 
σχετικά με την πόλη της Θεσσαλονίκης, την πόλη 
του παρελθόντος, την πόλη του παρόντος, την 
πόλη που αλλάζει και -πάνω απ’ όλα- την πόλη 
που ονειρευόμαστε, την πόλη αλλιώς, η Parallaxi 
επιλέγει να γιορτάσει τα είκοσι χρόνια από τότε 
που εκδόθηκε, οργανώνοντας ένα διήμερο αστι-
κής παρέμβασης και προτάσεων, για το πως θα 
μπορούσε να είναι η Θεσσαλονίκη του μέλλοντος. 
Το διήμερο πρόκειται να πραγματοποιηθεί στις 5-
6 Ιουνίου 2010 και συμπίπτει με την Παγκόσμια 
Ημέρα Περιβάλλοντος. Περιλαμβάνει δεκάδες 
διαφορετικές εκδηλώσεις σε όλο το πολεοδομικό 
συγκρότημα της Θεσσαλονίκης που έχουν ως άξο-
να την πράσινη ανάπτυξη, τις φιλικότερες δράσεις 
προς το περιβάλλον, αρχιτεκτονικές προτάσεις και 
παρεμβάσεις αλλά και happenings πολιτισμού σε 
αναπάντεχα μέρη της πόλης, όλα στο πλαίσιο μιας 
γιγάντιας συνέργιας και συνεργασίας ετερόκλη-
των δυνάμεων που υποδηλώνει τη διάθεση της 
πόλης για εξωστρέφεια και δημιουργία. Από το 
Θερμαϊκό και την αποκατάσταση της σχέσης της 
πόλης με τη θάλασσα, μέχρι την ανακύκλωση και 
τα αρχιτεκτονικά projects του μέλλοντος, ξετυλί-
γεται για 48 ώρες ένας καταιγισμός δράσεων που 
θα μετατρέψουν τη Θεσσαλονίκη σε ένα αληθινό 
φυτώριο ιδεών και προτάσεων, από τα πιο δημι-
ουργικά μυαλά της πόλης. 
Στην ενέργεια θα συμμετάσχουν, με δράσεις ή συ-
νεργασίες, δεκάδες φορείς της πόλης, μουσεία, 
θεατρικά και μουσικά σχήματα, σχολές και δημι-
ουργικές ομάδες, δημιουργικά και αρχιτεκτονικά 
γραφεία, καθώς και πλήθος εθελοντών από το 
κοινό της πόλης, με τη συνδρομή των οποίων θα 
υλοποιηθεί σε ένα διήμερο αυτό το αστικό πείρα-
μα για μια Θεσσαλονίκη αλλιώς, μια πόλη διαφο-
ρετική! 

Στο πλαίσιο αυτού του πρωτόγνωρου πειράματος 
διεξάγεται –σε συνεργασία με το ΤΕΕ/ΤΚΜ- στο 
Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης το διάστημα 8-13 Ιου-
νίου 2010 η έκθεση ανακυκλωμένης τέχνης με 
τίτλο «Τίποτα δεν πάει χαμένο!». Άνθρωποι της 
δημιουργίας αναλαμβάνουν ενεργό ρόλο στα ζη-

τήματα της πόλης και μέσα από τα έργα τους στο-
χεύουν στην αφύπνιση του κοινού για ζητήματα 
οικολογίας. Με σλόγκαν «Τίποτα δεν πάει χαμέ-
νο» designers και καλλιτέχνες της πόλης εμπνέ-
ονται και δημιουργούν από όλα όσα θα κατέληγαν 
στα σκουπίδια και συμβάλλουν στη δημιουργική 
επαναχρησιμοποίησή τους. Αξιοποιώντας τα πιο 
καθημερινά, απλά, βαρετά, αλλά και ασυνήθιστα, 
περίεργα υλικά δημιουργούν έπιπλα, ρούχα, αξε-
σουάρ, εγκαταστάσεις και εικαστικά έργα τέχνης 
σε μία έκθεση που είναι αφιερωμένη στην έννοια 
της πολυχρηστικότητας και της ανακύκλωσης! Σε 
μία έκθεση που οι Θεσσαλονικείς δημιουργούν 
για τους Θεσσαλονικείς, η έκθεση με φρέσκες 
και ρηξικέλευθες προτάσεις εκπλήσσει ευχάρι-
στα τους επισκέπτες και αποδεικνύει για άλλη μια 
φορά ότι τελικά όλα είναι θέμα οπτικής! Από εδώ 
και μπρος τα σκουπίδια δε θα είναι ποτέ ξανά... 
απλώς σκουπίδια! Η επιμέλεια της έκθεσης είναι 
της Αλίκης Τσιρλιάγκου. Τα Εγκαίνια θα πραγμα-
τοποιηθούν την Τρίτη, 8 Ιουνίου 2010 στις 20:00. 
Ώρες λειτουργίας: Τρίτη-Τετάρτη-Πέμπτη-Παρα-
σκευή-Κυριακή 11.00 – 19.00 & Σάββατο 11.00 
– 20.00.
Ο… καταιγισμός των εκδηλώσεων ξεκινά το από-
γευμα της Παρασκευής 4 Ιουνίου με τη διεθνή 
γυμνή ποδηλατοδρομία στο κέντρο της πόλης. 

Το Σάββατο 5 Ιουνίου υπάρχουν εκδηλώσεις στο 
κέντρο της πόλης όπως (μεταξύ άλλων): συναυλία 
κλασικής οθωμανικής μουσικής στον προαύλιο 
χώρο του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλο-
νίκης με το Σύνολο Οθωμανικής Μουσικής και 
μεταμόρφωση του κτηρίου της ΧΑΝΘ από τις 
ομάδες και τα προγράμματά της, την ταυτόχρονη 
αρχιτεκτονική παρέμβαση από τους VitaVede. Την 
ίδια μέρα εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στο 
Ναυαρίνο όπως: μετατροπή του πεζόδρομου της 
Ισαύρων σε «πράσινο πεζόδρομο» με αρχιτεκτο-
νικές και σχεδιαστικές παρεμβάσεις σε όλο το 
μήκος και λειτουργία θερινού κινηματογράφου 
στην ίδια οδό από το Φεστιβάλ Κινηματογράφου 
Θεσσαλονίκης με προβολή των οικολογικών ται-
νιών που δημιούργησαν οι φοιτητές της Σχολής 
Κινηματογράφου Α.Π.Θ. Για το βράδυ έχουν προ-
γραμματιστεί εκδηλώσεις στην Καμάρα, τη στοά 
του «Ούζου Μέλαθρον» και την οδό Βαλαωρίτου.

Την Κυριακή 6 Ιουνίου θα πραγματοποιηθούν 
εκδηλώσεις στην παραλία Θεσσαλονίκης, θα δο-
θούν συναυλίες σε «αναπάντεχους» χώρους και 
θα διοργανωθεί παιχνίδι στο Σέιχ Σου. 

Παράλληλα, θα διοργανωθούν παρεμβάσεις και 
πολλές εκθέσεις, σε διάφορα σημεία της πόλης 
και σε συνεργασία με πολλούς τοπικούς φορείς. 
Ξεχωρίζει εκείνη που θα φιλοξενηθεί στο Εμπο-
ρικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονί-
κης, όπου επτά σημαντικά αρχιτεκτονικά γραφεία 

της πόλης θα παρουσιάσουν τις προτάσεις τους 
για έργα στο πολεοδομικό συγκρότημα, που θα 
μπορούσαν να αλλάξουν την πόλη. Συμμετέχουν 
τα γραφεία:

1. Sparch Σακελλαρίδου - Παπανικολάου Αρχιτέ-
κτονες,
2. Σουλάκης Νίκος
3. Schema 4 Architects
4. ΝΙΜΑΝD Architects
5. Μπερνάρ Κουόμο-Προδρόμου Νικηφορίδη
6. Katerina Tsigarida Architects
7. Π. Μακρίδης & Συνεργάτες

Συνολικά, στις εκδηλώσεις της Parallaxi συμ-
μετέχουν με διάφορες δράσεις τα αρχιτεκτονικά 
γραφεία: InfraRed, Katerina Tsigarida Architects, 
Metropolis Αρχιτεκτονική, Nimand Architects, 
Schema 4 Architects, Sparch Σακελλαρίδου - Πα-
πανικολάου Αρχιτέκτονες, Stamatios Giannikis, 
VitaVerde, Αρχιτεκτονικό γραφείο Μπερνάρ Κου-
όμο-Πρόδρομου Νικηφορίδη, Αρχιτεκτονικό Γρα-
φείο Νίκου Σουλάκη, Π. Μακρίδης & Συνεργάτες, 
Ταλιαδώρος-Σταματάκη, Τραμπούκης Λεωνίδας 
– Πεταλωτή Ελένη, Αρχιτεκτονική Ομάδα 3*

Να σημειωθεί ότι το ακριβές ωρολόγιο πρόγραμ-
μα των δράσεων θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα 
www.parallaximag.gr  n
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ΤΕΥΧΟΣ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 
ΜΕ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΝΔ
 

Συνάντηση με τον πρόεδρο του ΤΕΕ/ΤΚΜ, Τάσο 
Κονακλίδη, είχε κλιμάκιο της ΝΔ μετά από σχετικό 
αίτημα των στελεχών του κόμματος της αξιωματικής 
αντιπολίτευσης.
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του 
Επιμελητηρίου και κατά τη διάρκειά της εξετάστηκε 
η πορεία υλοποίησης των μικρών και μεγάλων έρ-
γων της Θεσσαλονίκης.
Το κλιμάκιο της ΝΔ αποτελούνταν από τον τομεάρχη 
Έργων και Υποδομών, Μιχάλη Χαλκίδη, τον ανα-
πληρωτή γραμματέα παραγωγικών τομέων, Στράτο 
Σιμόπουλο, την αναπληρώτρια γραμματέα Περιβάλ-
λοντος, Βίκυ Ευταξά, τον υπεύθυνο του τομέα έργων 
και υποδομών της ΝΟΔΕ Θεσσαλονίκης, Δημήτρη 
Παπανικολάου και τον πρώην ειδικό γραμματέα του 
υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, Δημήτρη Παπα-
γιαννίδη. n



ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ

ΕΚΘΕΣΗ, με θέμα «Άν-
θρωποι και Αντικεί-
μενα: Σχέσεις Ζωής», 
νέα αποκτήματα από 
δωρεές στο Μουσείο, 29  
Σεπτεμβρίου 2009 – 29 
Ιουνίου 2010, Λαογρα-
φικό και Εθνολογικό 
Μουσείο Μακεδονίας-
Θράκης (Βασ. Όλγας 68), 
Θεσσαλονίκη.
 

ΕΚΘΕΣΗ (ανακυκλωμέ-
νης) τέχνης, με τίτλο «Τί-
ποτα δεν πάει χαμένο», 
στο πλαίσιο των εκδη-
λώσεων του περιοδικού 
«Parallaxi»,  8 – 13 Ιου-
νίου 2010, Κέντρο Σύγ-
χρονης Τέχνης (λιμάνι), 
Θεσσαλονίκη. 
 

ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ 
της Ελένης Τσοτσορού, 
με τίτλο «Λαβύρινθος 
– Η Διέξοδος», 18 Μα-

ΐου – 5 Ιουνίου 2010, 
αίθουσα τέχνης ΕΨΙΛΟΝ 
(Αλ. Σβώλου 7), Θεσσα-
λονίκη.
 

ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ 
του Νίκου Γουλή, 5 – 19 
Ιουνίου 2010, γκαλερί 
ΖΗΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑΣΔΟΥ 
(Π.Π. Γερμανού 5), Θεσ-
σαλονίκη.
 

ΦΕΣΤΙΒΑΛ «Χώρος 
δράσης», με τίτλο “To 
act or not to act”, 6 Μα-
ΐου - 17 Ιουνίου 2010, με 
τη συμμετοχή νεανικών 
σχημάτων που ασχολού-
νται με διάφορες μορ-
φές σύγχρονης  έκφρα-
σης: θέατρο, μουσική 
χορό, hip hop, skaters, 
ακροβατικά, εικαστικά, 
κ.α., Πειραματική Σκηνή 
του ΚΘΒΕ, μικρό θέα-
τρο Μονής Λαζαριστών, 
Θεσσαλονίκη.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ “Harris Kondosphyris / Christina Mitrentse / Yorgos 
Taxiarchopoulos”, 4 Μαΐου - 4 Ιουνίου 2010, γκαλερί Lola Nikolaou  
(Τσιμισκή 52), Θεσσαλονίκη. 
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21η PHOTOBIENNALE 2010, 21η Διεθνής Φωτογραφική Συνάντηση, με 
θέμα «Τόπος» (57 εκθέσεις 188 δημιουργών), Απρίλιος – Σεπτέμβριος 2010, 
Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης:
• «Λίζη Καλλιγά. Μετοίκησις», 24 Απριλίου - 6 Ιουνίου 2010, στο πλαίσιο 
του αφιερώματός σε σύγχρονες γυναίκες εικαστικούς. ΚΣΤΘ, Αποθήκη Β1, 
Λιμάνι Θεσσαλονίκη.
• «The last wall (Το τελευταίο τείχος)» του Κάρλο Μπεβιλάκα, σε συνεργα-
σία με την 9η Εφορεία Βυζαντινών 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.
• “Time Within Us”, Μέχρι τις 30 Ιουλίου 2010, Μουσείο Φωτογραφίας, 
Istanbul Museum of Modern Art, Moscow House of Photography Museum 
και Μ.Μ.Σ.Τ.

ΕΚΘΕΣΗ με τίτλο «Ο Γιάννης Κεφαλληνός και οι μαθητές 
του στα αναγνωστικά (1932-1955)», 5 Μαΐου - 19 Ιουνίου 
2010, Βιβλιοπωλείο του ΜΙΕΤ (Β. Όλγας 108), Θεσσαλονίκη.

ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ του καθηγητή της ΑΣΚΤ Γιώργου Κατσάγγελου, 
με τίτλο «φιλιά», 18 Μαΐου – 18 Ιουνίου 2010, περίβολος ΑΠΘ (επί της 
οδού Εθν. Αμύνης), Θεσσαλονίκη.

ΕΚΘΕΣΗ ΓΛΥΠΤΙΚΗΣ με τίτλο “Γλυ-
πτικές Αφηγήσεις - Sculptural 
Narration», 14 Μαΐου – 31 Ιουλίου 
2010, Μουσείο Άλεξ Μυλωνά - Μακε-
δονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Πλ. 
Αγίων Ασωμάτων 5, Θησείο, Αθήνα.

ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙ-
ΚΗΣ του Τάσου Δήμου, 
8 Μαΐου – 8 Ιουνίου 
2010, αίθουσα τέχνης 
ΧΡΥΣΑ (Ανδρούτσου 2), 
Κατερίνη.
 

ΕΚΘΕΣΗ ΣΙΔΗΡΟΓΛΥ-
ΠΤΙΚΗΣ του Γρηγόρη 
Γαρδικιώτη, 12 Μαΐου 
- 15 Ιουνίου 2010, Κέ-
ντρο Πολιτισμού Δήμου 
Σταγείρων-Ακάνθου, 
Ιερισσός.
 

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

ΕΚΘΕΣΗ με τίτλο 
«Graffity. Street 
art», 10 Ιουνίου - 
9 Ιουλίου 2010, 
Γκαλερί Lola 
Nikolaou, 
(Τσιμισκή 52, 
Θεσσαλονίκη)

ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ του συγκοινωνιολόγου Σταύρου 
Κωνσταντινίδη, με θέματα από το βιβλίο του «Ανοιχτές πό-
λεις», μέχρι 7 Ιουνίου 2010, bar De facto, Θεσσαλονίκη.



ΕΓΚΑΙΝΙΑ του νέου 
ιδιόκτητου κτιρίου του 
ΤΕΕ/ΤΚΜ, 11 Ιουνίου 
2010 (ώρα 19.00), κτίριο 
ΤΕΕ/ΤΚΜ (Μεγ. Αλεξάν-
δρου 49), Θεσσαλονίκη.
 

ΕΚΘΕΣΗ με θέμα ‘’Πα-
νόραμα Ελληνικής Αρ-
χιτεκτονικής - ΔΟΜΕΣ 
2010’’ & παρουσίαση 
του τόμου ‘’Επετηρίδα 
Ελληνικής Αρχιτεκτο-
νικής - ΔΟΜΕΣ 2010’’, 
από 20 Μαΐου 2010, 
ΔΟΜΕΣ, Αμφιθέατρο 
Μακεδονικού Μουσείου 
Σύγχρονης Τέχνης, Θεσ-
σαλονίκη.
 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕ-
ΡΙΔΑ για το πρόγραμμα 
«LIFE 2010», 11 Ιουνίου 
2010, Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή, σε συνεργασία με 
τη Stella Consulting και 
την MWH, αμφιθέατρο 
«Αθήνα 9,84», Τεχνόπο-
λη-Γκάζι, Αθήνα.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ

ΗΜΕΡΙΔΑ με θέμα: 
«Περιβαλλοντική ευ-
θύνη – πρόληψη και 
αποκατάσταση περιβαλ-
λοντικών ζημιών», 30 
Ιουνίου 2010, ξενοδο-
χείο ACROPOL (Πειραι-
ώς 1, Ομόνοια),  Αθήνα.
 

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.
 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥ-
ΝΕΔΡΙΟ με θέμα «Η 
αρχιτεκτονική του Αγί-
ου Όρους. Ιστορία και 
Έρευνα», 22, 23, 24 
Οκτωβρίου 2010, Αγι-

ορείτικη Εστία και 10η 
Εφορεία Βυζαντινών Αρ-
χαιοτήτων, Αμφιθέατρο 
ΤΕΕ/ΤΚΜ και Αίθουσα 
Δημοτικής Βιβλιοθήκης, 
Θεσσαλονίκη.
 

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 «Αρ-
χέτυπα- 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.
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ΗΜΕΡΙΔΑ για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλ-
λοντος, με θέμα «Βιοποικιλότητα: Το συγκριτικό 
πλεονέκτημα της Ελλάδας», 3 Ιουνίου 2010, Συμ-
βούλιο Περιβάλλοντος ΑΠΘ, αμφιθέατρο «Α. Τσι-
ούμης» Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη.

ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ του πρώην Πρύτανη και ομότιμου καθηγητή 
του Τμήματος Αρχιτεκτόνων του ΑΠΘ Δημήτρη Φατούρου, 14 Μαΐου 
– 13 Ιουνίου 2010, Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών (Αγ. Δημητρίου 159Α), 
Θεσσαλονίκη. 

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

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ με θέμα ‘Design, Architecture & Sustainability’, 
στο πλαίσιο της έκθεσης “greek green greet by droog” και με την ευκαι-
ρία της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος, Μαριολοπούλειο-Καναγκίνειο 
Ίδρυμα σε συνεργασία με το Μουσείο Μπενάκη, αμφιθέατρο του Μουσείου 
Μπενάκη (Πειραιώς 138), Αθήνα.

ΕΚΘΕΣΗ με τίτλο «100 χρό-
νια Deutcscher Werkbund 
1907-2007», του Μουσείου 
Αρχιτεκτονικής του Τεχνικού 
Πανεπιστημίου του Μονάχου 
και του Ινστιτούτου Εξωτερικών 
Σχέσεων, 9 Ιουνίου – 3 Οκτω-
βρίου 2010, Μακεδονικό Μου-
σείο Σύγχρονης Τέχνης (ΔΕΘ), 
Θεσσαλονίκη.

ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ με τίτλο «ARBOReTUM», που απο-
τελεί δωρεά του Άρι Γεωργίου, 2 Ιουνίου – 31 Ιουλίου 2010, 
Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (ΔΕΘ), Θεσσαλονίκη.

ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ των νέων μελών 
της Φωτογραφικής Λέσχης Αρχιτεκτονι-
κής Σχολής (Φ.Λ.Α.Σ.) με θέμα “ΔΡΟ-
ΜΟΣ”, 25 Μαΐου – 4 Ιουνίου 2010, εκθε-
σιακός χώρος Τμήματος Αρχιτεκτόνων ΠΣ 
Α.Π.Θ. (2ος όροφο), Θεσσαλονίκη.
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ΤΕΥΧΟΣ

ΕΠΙΤΙΜΟΣ 
ΔΙΔΑΚΤΟΡΑΣ 
Ο Θ. ΤΑΣΙΟΣ  
14 Ιουνίου

Επίτιμος διδάκτορας του τμήματος Πολιτικών 
Μηχανικών του ΑΠΘ, πρόκειται να αναγορευτεί 
στις 14 Ιουνίου ο ομότιμος καθηγητής του Εθνι-
κού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Θεοδόσης Τάσιος. 
Η εκδήλωση θα ξεκινήσει στις 19.00, στην Αίθου-
σα Τελετών της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Πρό-
γραμμα της Τελετής υπάρχουν στην ιστοσελίδα 
του Τμήματος (www.civil.auth.gr).
Ο καθηγητής Θεοδόσης Τάσιος υπήρξε δάσκαλος 
χιλιάδων μηχανικών, πολλοί από τους οποίους 
είναι σήμερα διακεκριμένοι επιστήμονες, ακα-
δημαϊκοί δάσκαλοι, μελετητές, κατασκευαστές, 
στελέχη του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Επέ-
βλεψε δεκάδες διδακτορικές διατριβές στην Ελ-
λάδα και το εξωτερικό. Δημοσίευσε εκατοντάδες 
επιστημονικές εργασίες στις περιοχές της Εδα-
φομηχανικής, της Τεχνολογίας του Σκυροδέμα-
τος, της Μηχανικής του Ωπλισμένου Σκυροδέμα-
τος και της Τοιχοποιίας, της Αρχαίας Ελληνικής 
Τεχνολογίας, μελέτες για την Παιδεία αλλά και 
πονήματα Φιλοσοφίας.
Εξέχουσα μορφή στην επιστημονική και επαγ-
γελματική σκηνή της χώρας, νεωτερικός, ενίοτε 
αιρετικός, πάντα όμως με επιχειρήματα, κατά την 
υπερπενηντάχρονη συνεχή παρουσία και προ-
σφορά του, ασχολήθηκε με μια ευρύτατη περιοχή 
επιστημονικών, τεχνολογικών και εκπαιδευτικών 
θεμάτων αλλά και με θέματα Φιλοσοφίας, Παι-
δείας, Γλώσσας, Ορολογίας, Αρχαίας Ελληνικής 
Τεχνολογίας καθώς και με κοινωνικά θέματα ως 
συντάκτης Επιφυλλίδων στον ημερήσιο και εβδο-
μαδιαίο Τύπο.
Σήμερα, στα 80 του χρόνια, ο καθηγητής συνεχί-
ζει με νεανικό σφρίγος το διδακτικό, το επιστημο-
νικό και το κοινωνικό του έργο, στην υπηρεσία του 
φοιτητή, του μηχανικού της πράξης, στην υπηρε-
σία της επιστήμης και της Ελλάδας. n

ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Αιτήσεις μέχρι 15 Ιουνίου

Τη δυνατότητα να εκπονήσουν τη διδακτορική 
διατριβή τους στα πληροφοριακά συστήματα, θα 
έχουν όσοι γίνουν δεκτοί στο αντίστοιχο Διατμη-
ματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών των 
τμημάτων Οικονομικών Επιστημών, Οργάνωσης 
και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Λογιστικής και 
Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακε-
δονίας. Οι ερευνητικές περιοχές για την εκπόνη-
ση της διατριβής, ενδεικτικά αναφέρονται παρα-
κάτω και αφορούν γνωστικά αντικείμενα μελών 
ΔΕΠ του προγράμματος:
• Ανάλυση / Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστη-
μάτων
• Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης 
• Επιχειρησιακή Έρευνα και Προσομοίωση
• Ποιότητα Υπηρεσιών και Κατανομή Πόρων 
σε Ασύρματα Κινητά Δίκτυα (QOS & Resource 
Allocation in Wireless Mobile Networks)
• Τεχνο-Οικονομικά των Τηλεπικοινωνιών και 
Οικονομικά των Δικτύων (Techno-economics of 
Telecommunications and Network Economics)
• Προσαρμοστική και Κινητή Ηλεκτρονική Μάθη-
ση ( Adaptive and Mobile E-Learning)
• Κινητό Ηλεκτρονικό Εμπόριο (Mobile E-
Commerce)
• Επιχειρηματική Μοντελοποίηση και Αρχιτεκτο-
νικές 
• Ολοκλήρωση Επιχειρηματικών Εφαρμογών 
(enterprise application integration)-Διαλειτουρ-

Ο ΔΡΟΜΟΣ ΜΕΣΑ 
ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΚΟ
Έκθεση μέχρι 4 Iουνίου

Φέρτε στο μυαλό σας τους «δρόμους» που έχε-
τε περπατήσει. Και ρίξτε μια ματιά στο «δρόμο», 
έτσι όπως τον απαθανάτισαν οι φακοί των νέων 
μελών της Φωτογραφικής Λέσχης Αρχιτεκτονικής 
Σχολής (Φ.Λ.Α.Σ). Τη δυνατότητα να περπατήσουν 
νοητά σε «άλλους δρόμους» θα έχουν όσοι επι-
σκεφτούν την τελευταία έκθεση της Φ.Λ.Α.Σ, με 
θέμα «ΔΡΟΜΟΣ», μέχρι τις 4 Ιουνίου.
Η έκθεση, που θα λειτουργεί καθημερινά (εκτός 
Σαββατοκύριακου) από τις 11 το πρωί ως τις 7 το 
βράδυ, θα φιλοξενείται στον εκθεσιακό χώρο του 
Τμήματος Αρχιτεκτόνων Πολυτεχνικής Σχολής 
Α.Π.Θ. (στον 2ο όροφο). Παραγωγός-φορέας είναι 
το Τμήμα Αρχιτεκτόνων του ΑΠΘ. Για περισσότε-
ρες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
απευθύνονται στον Ανέστη Αλεξανδρίδη (6934 
316 444) και στους ιστοτόπους/υπερσυνδέσμους 
http://www.myspace.com/flas και http://fmag.
gr/node/152. n

 

5o ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΥΚΟΛΟΓΙΑΣ
Ρόδος, 2011 

Στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στη Ρόδο θα 
πραγματοποιηθεί το 2011 το 5ο Ευρωπαϊκό Συ-
νέδριο Φυκολογίας, το οποίο θα διοργανωθεί στις 
4-9 Σεπτεμβρίου, με τη συμμετοχή συνέδρων από 
διάφορες χώρες της Ευρώπης. 
Το προηγούμενο (4o) συνέδριο, που είχε πραγμα-
τοποιηθεί στην Ισπανία το 2007, είχε προσελκύσει 
περίπου 400 συνέδρους από όλον τον κόσμο, εξα-
σφαλίζοντας διεθνή προβολή στην «οικοδέσποι-
να» ισπανική πόλη Oviedo.
Τη διοργάνωση του συνεδρίου της Ρόδου ανέλα-
βε η Ελληνική Φυκολογική Εταιρία (ΕΛ.Φ.Ε.), που 
αποτελεί μη κερδοσκοπικό επιστημονικό φορέα 
και συμμετέχει στην Ομοσπονδία Ευρωπαϊκών 
Φυκολογικών Εταιριών (FEPS). 
H FEPS ιδρύθηκε το 2007, κατόπιν πρωτοβουλίας 
των Φυκολογικών Εταιριών Βρετανίας, Γερμανίας, 
Ελλάδας, Ιταλίας, Ισπανίας, Πολωνίας, Βελγίου-
Ολλανδίας και Ουγγαρίας. Σήμερα συμμετέχει σ’ 
αυτή σχεδόν το σύνολο των Φυκολογικών Εταιρι-
ών της Ευρώπης, καθώς και πολλά μεμονωμένα 
μέλη φυκολόγων, σε χώρες που δε διαθέτουν 
αντίστοιχη εθνική φυκολογική εταιρία.
Κεντρικοί ομιλητές στο 5ο ευρωπαϊκό συνέδριο 
φυκολογίας θα είναι οι καθηγητές Χρήστος Κα-
τσαρός (από το Πανεπιστήμιο Αθηνών), Geoffrey 
Allan Codd (University of Dundee, Σκωτία) και 

γικότητα (interoperability)
• Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση (e-government) 
• Πληροφοριακά Συστήματα για Ηλεκτρονικό 
Επιχειρείν
• Πληροφοριακά Συστήματα και Στρατηγικό 
Management
• Σημασιολογικός Ιστός (Semantic Web)
• Ηλεκτρονικό Εμπόριο
Το Διδακτορικό Δίπλωμα του Διατμηματικού Προ-
γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμεται 
για μια πρωτότυπη συμβολή σ’ ένα από τα θέματα 
που αποτελούν αντικείμενο των Πληροφοριακών 
Συστημάτων.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν τα απαι-
τούμενα δικαιολογητικά μέχρι τις 15 Ιουνίου 2010 
στη Γραμματεία των Διατμηματικών Προγραμμά-
των Μεταπτυχιακών Σπουδών, εφόσον προηγου-
μένως έχουν τη σύμφωνη γνώμη προτεινόμενου 
Επιβλέποντα Καθηγητή. Για περισσότερες πλη-
ροφορίες σε σχέση με τα δικαιολογητικά και για 
παραλαβή των εντύπων σε ηλεκτρονική μορφή οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τη σε-
λίδα του μεταπτυχιακού προγράμματος στη διεύ-
θυνση http://www.uom.gr ή ν’ απευθυνθούν στη 
Γραμματεία των Δ.Π.Μ.Σ. (κτίριο Η΄, Ισόγειο) του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Εγνατία 156, Θεσ-
σαλονίκη, τηλ. 2310-891514, e-mail:misgrad@
uom.gr. n

Εlliot Shubert (The Natural History Museum - 
Cromwell Road , Βρετανία).
Οι εργασίες του συνεδρίου της Ρόδου θα αφορούν 
άμεσα και έμμεσα τα εξής θέματα:
-Αποτελέσματα βασικής έρευνας που σχετίζεται 
με την οικολογία, την κυτταρολογία, τη μοριακή 
εξέλιξη και φυλογένεση, τα οποία καταδεικνύουν 
τη χρήση των φυκών ως μέσων και εργαλείων 
συνεχούς ερευνητικής δραστηριότητας παγκο-
σμίως.
-Διαδικασίες και τεχνολογίες σχετικές με το πε-
ριβάλλον, τη ρύπανση, τις δυνατότητες χρήσης 
και εφαρμογής των φυκών για αντιμετώπιση σχε-
τικών προβλημάτων.
-Βιοτεχνολογία φυκών και δυνατότητες εφαρμο-
γών στην Ελλάδα.
Συγκεκριμένα, δυνατότητες καλλιέργειας συγκε-
κριμένων φυκών για την παραγωγή προϊόντων 
στους τομείς της υγείας, της φαρμακευτικής, της 
κοσμετολογίας και της διατροφής – γαστριμαργί-
ας.
-Δράσεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της πε-
ριβαλλοντικής αγωγής και επιμόρφωσης.
-Ανάδειξη και ενίσχυση του τουριστικού προϊό-
ντος και εναλλακτικών μορφών τουρισμού στον 
Ελλαδικό χώρο. Για περισσότερες πληροφορίες, 
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο 
e-mail info@alphamentor.gr , στο τηλέφωνο 2310 
322498 και στο site www.alphamentor.gr n
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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ 
ΓΙΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΥΣ
 

Την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών για την απόκτηση Μεταπτυχιακού 
διπλώματος ειδίκευσης προκήρυξε το Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων 
Μηχανικών του ΑΠΘ. Αφορά τα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών του 
Τμήματος:
Α. Γεωπληροφορική με κατευθύνσεις:
1. τοπογραφικές εφαρμογές υψηλής ακρίβειας
2. σύγχρονες γεωδαιτικές εφαρμογές
3. διαχείριση φωτογραμμετρικής παραγωγής και τηλεπισκόπησης σε πε-
ριβάλλον ΣΓΠ
4. υδατικοί πόροι
Β. Τεχνικές και Μέθοδοι στην Ανάλυση, Σχεδιασμό και Διαχείριση του χώ-
ρου με κατευθύνσεις:
1. κτηματολόγιο και διαχείριση χωρικών δεδομένων
2. χαρτογραφική παραγωγή και γεωγραφικών ανάλυση
3. οργάνωση και διαχείριση πόρων και έργων ανάπτυξης
Στα ΠΜΣ γίνονται κατ’ αρχή δεκτοί, για επιλογή, διπλωματούχοι μηχανικοί 
πανεπιστημιακής εκπαίδευσης της ημεδαπής και αλλοδαπής. Επίσης, γίνο-
νται δεκτοί κι απόφοιτοι άλλων Τμημάτων συγγενούς γνωστικού αντικειμέ-
νου της ημεδαπής ή αλλοδαπής από θετικές ή τεχνολογικές κατευθύνσεις 
της ανώτατης εκπαίδευσης σε ποσοστό 10% επιπλέο0ν επί των εισαγομέ-
νων φοιτητών των ΠΜΣ του Τμήματος. Κάθε υποψήφιος οφείλει να υποβά-
λει εμπρόθεσμα, αυτοπροσώπως ή με συστημένη επιστολή στη γραμματεία 
του ΤΑΤΜ, μετά την ανακοίνωση της προκήρυξης, από 1 Ιουνίου έως 23 Ιου-
λίου 2010 τα απαραίτητα δικαιολογητικά. 
Για κάθε πληροφορία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται 
στη γραμματεία του Τμήματος, αρμόδια κ. Α. Γουλίδου στο τηλέφωνο 
2310996112. n

ΜΕΤΑΝΕΩΤΕΡΙΚΕΣ 
ΕΠ-ΟΨΕΙΣ
 Βιβλιοπαρουσίαση

Μελέτες για τα φαινόμενα χώρου, που αναδύονται κατά την περίοδο της με
τα(υπερ)νεωτερικότητας, συγκεντρώνει το συλλογικό έργο «Μετανεωτερι-
κές Επ-όψεις» των εκδόσεων «Επίκεντρο», που επιμελήθηκαν οι Κυριακή 
Τσουκαλά, Μαρία Ν. Δανιήλ, Χαρίκλεια Παντελίδου.
Το περιεχόμενο του έργου συγκροτούν επίσης οι μεταδομιστικές απόψεις 
και σύγχρονες επιστημονικές αντιλήψεις για την αρχιτεκτονική και τη σχε-
διαστική διαδικασία, μετασχηματισμοί των αστικών μορφωμάτων και του 
δημόσιου χώρου, αναλύσεις σύγχρονων παραδειγμάτων κτιρίων, καθώς και 
η επανεξέταση του μετανεωτερικού αρχιτεκτονικού φαινομένου, σε σχέση 
με τα πεδία της πολιτικής και της κουλτούρας.
Η μετανεωτερικότητα ως όρος συνάντησε υποδοχή θετική και, ταυτόχρονα, 
κριτική και πολεμική. Στη φιλοσοφία, τις κοινωνικές επιστήμες και τις τέ-
χνες πληθώρα συγγραμμάτων ασχολούνται με την αιτιολογημένη ή αναιτιο-
λόγητη εμφάνιση του όρου, με την οροθετημένη ιδιαιτερότητά του στο χωρο-
χρονικό συνεχές της νεωτερικότητας ή το ρηξικέλευθο χαρακτήρα του και 
τη συμβολή του στο πολιτισμικό ασυνεχές, με την πρωτοτυπία του ή την παι-
γνιώδη ανακύκληση ελλειπτικών υπεράφθονων ‘σημείων’, με την αναφορά 
του σε ορισμένα πεδία του πολιτισμού ή στο συνολικό κοινωνικό γίγνεσθαι. 
Όλα τα παραπάνω συμπαρασύρουν τις αντιλήψεις και τις πρακτικές για το 
χώρο κατοίκησης του ανθρώπου.
Πρόθεση των συμμετεχόντων στο έργο είναι η διάνοιξη ενός κριτικού και 
δημιουργικού δια-λόγου σχετικά με ζητήματα αρχιτεκτονικής και χώρου την 
περίοδο του ύστερου καπιταλισμού. 
Επ-όψεις με διαφορετικές αφετηρίες και προσανατολισμούς φιλοξενούνται 
και στεγάζονται εδώ, για μια γόνιμη και εποικοδομητική αντιπαράθεση, που 
θα έχει την ‘άνεση’ να ξεδιπλωθεί μέσα στο χρόνο χωρίς να καθηλώνεται σε 
αποστειρωμένα συμβολοποιημένους χώρους. n

ΗΜΕΡΙΔΑ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ  
Συμβούλιο Περιβάλλοντος ΑΠΘ, 3 Iουνίου

Ημερίδα με θέμα «Βιοποικιλότητα: Το συγκριτικό πλεονέκτημα της Ελλά-
δας», διοργανώνει την Πέμπτη 3 Ιουνίου το Συμβούλιο Περιβάλλοντος του 
ΑΠΘ, με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος στις 5 του 
μηνός.
Στην ημερίδα, που θα ξεκινήσει στις 9.30 το πρωί, στις εγκαταστάσεις του 
αμφιθεάτρου «Α. Τσιούμης» του Τμήματος Αγρονόμων Τοπογράφων Μη-
χανικών, θα παρουσιαστούν εννέα ενδιαφέρουσες εισηγήσεις, με τα εξής 
θέματα: βιοποικιλότητα και πολιτική, κατάσταση και τάσεις της ελληνικής 
βιοποικιλότητας, βιοποικιλότητα θαλάσσιων οικοσυστημάτων, οι ιδιαιτε-
ρότητες της ελληνικής χλωρίδας, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής και εθνικής 
στρατηγικής, καταστροφή δασών και βιοποικιλότητα, η βιοποικιλότητα ως  
φυσικός πόρος της γεωργίας, βιοποικιλότητα και οικοτουρισμός και αστική 
ανάπτυξη και νομική προστασία της βιοποικιλότητας. 
Ο όρος Βιοποικιλότητα εκφράζει την ποικιλία των εκφάνσεων της ζωής 
πάνω στον πλανήτη μας. Ο άνθρωπος, μέρος του όλου συστήματος της βι-
οποικιλότητας, είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με αυτή. Η βιωσιμότητά του 
σημαντικά καθορίζεται από τους φυσικούς πόρους που η βιοποικιλότητα 
του παρέχει. Δυστυχώς όμως η απώλεια της βιοποικιλότητας είναι σήμε-
ρα γεγονός και αυτό εξαιτίας της υπερεκμετάλλευσης, της ρύπανσης, του 
κατακερματισμού των ενδιαιτημάτων και συνακόλουθα της αλλαγής του 
κλίματος.
 Απώτερος στόχος της ημερίδας είναι η συμβολή στην ευαισθητοποίηση και 
συνειδητοποίηση των αξιών της Βιοποικιλότητας, την ανάγκη υλοποίησης 
των σχεδίων ανάπτυξης στη βάση της αειφορικής διαχείρισης των φυσικών 
πόρων σε φυσικά και αστικά περιβάλλοντα. 
Το Συμβούλιο Περιβάλλοντος ΑΠΘ καθημερινά και όχι μόνο στις καθιερω-
μένες από τις διεθνείς συμβάσεις ημερομηνίες τιμά με την εργασία του τα 
της προστασίας του περιβάλλοντος. 
Στις 5 Ιουνίου 1992 υπεγράφη η διεθνής σύμβαση για τη Βιοποικιλότητα στο 
Rio de Janeiro. Έκτοτε η 5η Ιουνίου έχει καθιερωθεί «Παγκόσμια Ημέρα 
Περιβάλλοντος». Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) έχει ανακηρύξει το 
έτος 2010 ως Παγκόσμιο έτος Βιοποικιλότητας. n ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ
Μυτιλήνη 15-18 Σεπτεμβρίου

Συμπόσιο για την ιστορική γεωγραφία της Ελλάδας και της ανατολικής Με-
σογείου συνδιοργανώνουν στις 15-18 Σεπτεμβρίου, στη Μυτιλήνη, τα τμή-
ματα Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου και Αρχιτεκτόνων (Τομέας 
Πολεοδομίας - Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης) της Πολυτεχνι-
κής Σχολής του ΑΠΘ. Πρόκειται για το 2ο πανελλήνιο συμπόσιο ιστορικής 
γεωγραφίας.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνο-
νται:
Δρ Γεώργιος Σιδηρόπουλος 
Εργαστήριο Ανάλυσης και Οπτικοποίησης Χωρο-Χρονικών Δεδομένων
Τμήμα Γεωγραφίας - Πανεπιστήμιο Αιγαίου - Τηλ.: 22510 36475 
geos@ aegean.gr
Δρ Δημήτρης Δρακούλης
Γ΄ Τομέας Πολεοδομίας - Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης
Τμήμα Αρχιτεκτόνων - Πολυτεχνική Σχολή Α.Π.Θ. Τηλ.: 2310 995476
drak@arch.auth.gr
Ο δικτυακός τόπος του Συμποσίου είναι στη διεύθυνση
http://www.aegean.gr/geography/hist-geography-symposium/index.htmn



ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ!
ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
n   Επιμέλεια: Αλεξάνδρα Γούτα
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Κτήρια που αλλάζουν …μορφή, ανάλογα με τις κλιματικές συνθήκες, το ενερ-
γειακό προφίλ ή τη χρήση τους.  Μικροσκοπικά ελικόπτερα-«πυγολαμπίδες»,  
που σχηματίζουν έργα τέχνης …στον αέρα. Ηλιακές στάσεις λεωφορείου, φω-
τοβολταϊκά λουλούδια, καύσιμα με πηγή το νερό και ρομποτικοί μπάτλερ. 
Οι παραπάνω είναι μερικές μόνο από τις καινοτομίες –ήδη εφαρμοσμένες ή 
σχεδιαζόμενες- που παρουσιάστηκαν σε βίντεο ή με «σάρκα και οστά» στο 
1ο Φεστιβάλ Καινοτομίας Θεσσαλονίκης του Εμποροβιομηχανικού Επιμελη-
τηρίου και της ΔΕΘ.
Στην κεντρική εκδήλωση του Φεστιβάλ, που πραγματοποιήθηκε στις 13 Μαΐ-
ου, στο Βασιλικό Θέατρο,  αλλά και στις παρουσιάσεις που ακολούθησαν στις 
αίθουσες στο λιμάνι,  μίλησαν και παρουσίασαν το έργο τους άνθρωποι από 
την Ευρώπη και τις ΗΠΑ, ομογενείς και ξένοι επιστήμονες αλλά και επιχει-
ρηματίες, με ένα βασικό, κοινό χαρακτηριστικό: έφεραν την καινοτομία στην 
καθημερινότητα. 
Μαζεμένοι στη Θεσσαλονίκη, όλοι αυτοί έδωσαν ένα μήνυμα: ότι ακόμη και 
σε περιόδους οικονομικών κρίσεων, η καινοτομία μπορεί να αποδώσει καρ-
πούς και να διαμορφώσει ένα καλύτερο αύριο.
Το βράδυ της 13ης Μαΐου, στο Βασιλικό Θέατρο της Θεσσαλονίκης, ήταν σαν 
να μην υπήρχε οικονομική κρίση, παρά μόνο ιδέες, εικόνες και εφαρμοσμένη 
καινοτομία: υπήρχε (σε βίντεο) μια Mόνα Λίζα ζωγραφισμένη από δεκάδες… 
ιπτάμενα αντικείμενα με πηγή φωτός στη βάση τους (χάρη στην τεχνολογία 
“firefly” του Τεχνολογικού Ινστιτούτου της Μασαχουσέτης-MIT). 
Υπήρχαν (επίσης σε βίντεο) ρομποτικοί «μπάτλερ», φτιαγμένοι από την 
YDREAMS, διαδραστικοί τοίχοι, κάμερες 3D και βοηθοί οδήγησης, που επι-
τρέπουν στον οδηγό να αποφύγει το μποτιλιάρισμα. Υπήρχε μια στάση λε-
ωφορείου, που χρησιμοποιεί τον ήλιο, ώστε να ενημερώνει τους επιβάτες, 
βασισμένη στην επιστημονική έμπνευση του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Design 
της Βαρκελώνης (IED). 
Υπήρχε ακόμη η τεχνολογία Hydrosol, ικανή να παράγει αυτό που ενδεχομέ-
νως θα αποδειχθεί το καύσιμο του μέλλοντος: υδρογόνο, με πηγή το νερό και 
τον ήλιο! Μια τεχνολογία, που δεν αναπτύχθηκε σε κάποια μακρινή χώρα του 
εξωτερικού, αλλά στην ίδια τη Θεσσαλονίκη.

n Institute of European Design, Βαρκελώνη:
Μια …φωτοβολταϊκή στάση με «ανοσία» στους βανδαλισμούς
Ανεβαίνοντας στο βήμα της εκδήλωσης, ο 36χρονος Ισπανός καθηγητής του 
IED, Χόρχε Πέρεζ, εμπνευστής της ηλιακής στάσης λεωφορείου και βραβευ-
θείς το 2004 ως ένας από τους καλύτερους νέους σχεδιαστές στην Ισπανία, 
μοιράστηκε με τους παρευρισκόμενους μια προσωπική εμπειρία. 
Όπως επεσήμανε, όταν είπε στη σύζυγό του ότι θα επισκεπτόταν τη Θεσσαλο-
νίκη, ώστε να μιλήσει στο 1ο Φεστιβάλ Καινοτομίας, αυτή ρώτησε ανήσυχη: 
«Θα πας στην Ελλάδα; Τώρα;». Και ‘κείνος της απάντησε ότι ακριβώς τώρα 
είναι η κατάλληλη στιγμή. Επειδή η καινοτομία είναι ο μόνος τρόπος να ξε-
περάσουμε την κρίση - όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά και για άλλα κράτη της 
νότιας Ευρώπης. 

Σύμφωνα με τον Χόρχε Πέρεζ, η καινοτομία πρέπει να φτάνει στην κοινωνία. Γι’ 
αυτό, έμφαση πρέπει να δίνεται όχι μόνο στα μεγάλα, αλλά και στα μικρά και-
νοτομικά έργα, που μπορούν να βοηθήσουν την πραγματική οικονομία χωρών 
όπως η Ελλάδα και η Ισπανία. Ένα τέτοιο έργο είναι η ηλιακή στάση λεωφο-
ρείου, που λειτουργεί αποκλειστικά με τα φωτοβολταϊκά πάνελ της οροφής της 
(για να κατασκευαστεί μια συμβατική στάση με αντίστοιχες ιδιότητες, το 60% 
του κόστους της. θα αφορούσε στις εργασίες εκσκαφής για τη σύνδεσή της με 
το ηλεκτρικό δίκτυο). 
Χάρη στη στάση, η οποία σχεδιάστηκε σε συνεργασία με τέσσερις σπουδαστές 
του ΙED, οι επιβάτες (ακόμη και οι τυφλοί) μπορούν να ενημερώνονται on-line 
για τα δρομολόγια, ενώ οργανισμοί συγκοινωνιών και οι δήμοι γλιτώνουν χρή-
ματα, που αλλιώς θα πήγαιναν στο λογαριασμό ηλεκτρικού.
Σύμφωνα με τον ομιλητή, ήδη έχουν εγκατασταθεί 100 τέτοιες στάσεις στη Βαρ-
κελώνη, ενώ έπονται πόλεις της Ιταλίας. Η στάση, που έχει ενεργειακή αυτονο-
μία έως και τριών ημερών (η οποία βέβαια είναι μάλλον περιττή στις ηλιόλουστες 
μεσογειακές χώρες), παρουσιάστηκε και στην Κοπεγχάγη, στην πρόσφατη σύνο-
δο των Ηνωμένων Εθνών, ως project - πρότυπο για τη βιώσιμη ανάπτυξη. 
Πώς προστατεύεται από τους βανδαλισμούς; Το design της είναι τέτοιο (κεκλιμένο 
κάθισμα, μεγάλη απόσταση ανάμεσα στα στηρίγματα του φωτοβολταϊκού  πάνελ 
στην κορυφή της κ.ά), που κάποιος δεν μπορεί να σκαρφαλώσει για να σπάσει το 
πάνελ.  Η σχεδιαστική ομάδα δεν έκρινε σκόπιμο να κρύψει αυτό το πάνελ. «Όταν 
οι δημότες βλέπουν ότι τα χρήματά τους επενδύονται σωστά, δεν έχουν επιθυμία 
να σπάσουν», όπως είπε περισσότερες από μια φορές ο Χόρχε Πέρεζ.

n Senseable City Lab, MIT:
Βοηθοί οδήγησης για το κυκλοφοριακό, πυγολαμπίδες …καλλιτέχνες
και έξυπνες ετικέτες για τα σκουπίδια.
Φανταστείτε εκατοντάδες αυτόνομα ελικόπτερα-μινιατούρες, με πηγή φωτός 
στη βάση τους, να συγχρονίζονται στον αέρα, για να σχηματίσουν ψηφιακές εικό-
νες, όπως το πορτρέτο της Μόνα Λίζα του Ντα Βίντσι. Γίνεται. Χάρη στην τεχνο-
λογία Firefly («πυγολαμπίδα»), όπως είναι το όνομα, που έδωσε το εργαστήριο 
SENSEABLE CITY, σε συνεργασία με το ARES LAB, σε ένα εντυπωσιακό project.
Αλήθεια, έχετε αναρωτηθεί πού καταλήγουν τα σκουπίδια ενός νοικοκυριού όταν 
φύγουν από το σπίτι; Το MIT …ξέρει. Τοποθέτησε έξυπνες ετικέτες - τα λεγόμενα 
«smart tags» - σε 3.000 πράγματα που πετάχτηκαν και παρακολούθησε ψηφια-
κά τη διαδρομή τους, σε χρονικό διάστημα από δύο μέρες έως και τρεις μήνες. 
Το αποτέλεσμα ήταν ένας εντυπωσιακός ψηφιακός χάρτης, όπου οι διαδρομές 
των σκουπιδιών - ακόμη και σε ταξίδια χιλιάδων χιλιομέτρων - απεικονίζονται 
με φωτεινές πολύχρωμες καμπύλες. 
Από το SENSEABLE CITY lab «βγήκε» κι ο βοηθός οδήγησης. Ένα έξυπνο 
σύστημα, που απομνημονεύει τις συνήθειες του οδηγού και τις διαδρομές του, 
ανάλογα με την ώρα και την ημέρα, προτείνοντας - μεταξύ άλλων - συντομότε-
ρους δρόμους προς τους συνηθισμένους προορισμούς του, αλλά και τρόπους 
αποφυγής του κυκλοφοριακού! 

n YDREAMS: 
Κάμερες 3D, φωτοβολταϊκά λουλούδια και εργοστάσια ευτυχίας
Όλα ξεκίνησαν όταν μια ομάδα ανθρώπων στην Πορτογαλία αποφάσισε …να 
ανταγωνιστεί τις εταιρίες των ΗΠΑ. Το αποτέλεσμα ήταν η εταιρία YDREAMS, 
που δραστηριοποιείται στον τομέα της augmented reality. Ανάμεσα στα project 
της, τρισδιάστατες κάμερες (διαθέσιμες από τα Χριστούγεννα), που όταν ο χρή-
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στης τις στρέψει στον εαυτό του, μπορεί να δει τον εαυτό του στην οθόνη να 
πιάνει, να χειρίζεται και να μετακινεί… ανύπαρκτα αντικείμενα.
Στο πλαίσιο άλλωστε ενός προγράμματος αναβάθμισης της εικόνας των πόλε-
ων, η YDREAMS συνέλαβε την ιδέα εγκατάστασης λουλουδιών με φωτοβολταϊκά 
πάνελ στη μέση ενός ποταμιού, ώστε να φωτίζονται τη νύχτα, δημιουργώντας ένα 
φανταστικό κήπο! Ο πρόεδρος της εταιρίας, Αντόνιο Καμάρα,  βρέθηκε κι αυτός 
στη Θεσσαλονίκη. Και παρουσίασε μεταξύ άλλων, το «εργοστάσιο της ευτυχί-
ας», που η YDREAMS δημιούργησε για την Coca Cola, στη Βραζιλία, δίνοντας 
στους περαστικούς τη δυνατότητα να παίξουν στη δική τους… ταινία. Η εταιρία 
υπογράφει επίσης το μεγαλύτερο διαδραστικό παιχνίδι που έχει γίνει ποτέ, με τη 
συμμετοχή 25.000 ατόμων, στο πλαίσιο μιας δράσης για την Orange στη Λιόν.

n IKOS:
Αφήνοντας τα πέτρινα τσεκούρια για τα «μάτια» του i-phone
Η Ελενα Αμβροσιάδου μπορεί να κατάγεται από τη Θεσσαλονίκη, αλλά θεωρεί-
ται η καλύτερα αμειβόμενη γυναίκα στη Βρετανία. Είναι συνιδρύτρια του ομί-
λου IKOS, και, τα τελευταία χρόνια, συμπεριλαμβάνεται σταθερά ανάμεσα στις 
γυναίκες με τη μεγαλύτερη επιρροή στο City του Λονδίνου και την ευρωπαϊκή 
χρηματοοικονομική βιομηχανία.
«Αν συναντιόμασταν σ’ αυτή την αίθουσα πριν από 2.000.000 χρόνια, πιθανότα-
τα θα κρατούσαμε όλοι πέτρινα τσεκούρια. Σήμερα, χάρη ακριβώς στην καινο-
τομία κρατάμε Blackberry και i-phone”, είπε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας 
την ανάγκη συνεχούς καινοτομίας. 
Η καινοτομία, επεσήμανε, σημαίνει πάνω από όλα ταχύτητα, προσαρμογή, διο-
ρατικότητα (όπως είπε, οι φαρμακοβιομηχανίες, επενδύουν το 30% του τζίρου 
τους σε έρευνα, ώστε να δουν καρπούς σε 10-12 χρόνια) αλλά και πειθαρχία. 
Η ίδια σίγουρα έχει βρει το «κλειδί». Ο όμιλος IKOS, με ιστορία 18 χρόνων, 
είναι ένα από τα μεγαλύτερα και μακροβιότερα ευρωπαϊκά hedge funds (κε-
φάλαια αντιστάθμισης κινδύνου). Χάρη στο εξελιγμένο και καινοτόμο λογισμι-
κό της, η IKOS διεκπεραιώνει καθημερινά περισσότερες από 100.000 πράξεις 
στις αγορές, με εντολές μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή. 
Κατά την Έλενα Αμβροσιάδου, οι Έλληνες έχουν ιστορία χιλιάδων χρόνων στην 
καινοτομία. Απλά, «η Ελλάδα πρέπει να αποφασίσει πού θα καινοτομήσει». 
Η Έλενα Αμβοσιάδου βραβεύτηκε για την επιχειρηματική και φιλανθρωπική 
της δράση στο πλαίσιο του Φεστιβάλ. Βραβείο έλαβε και ο Τζορτζ Σακελλά-
ρης, ιδρυτής της Ameresco, που είναι ο μεγαλύτερος ανεξάρτητος πάροχος 
ενεργειακών λύσεων στη Βόρεια Αμερική. Ο κ. Σακελλάρης, που συμπεριλαμ-
βάνεται στη λίστα Fortune-500, μίλησε στο κοινό της εκδήλωσης μέσω ηχο-
γραφημένου μηνύματος. Το ίδιο και ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ, 
Νικόλαος Χρηστάκης, συγγραφέας του βιβλίου «Συνδεδεμένοι», τον οποίο το 
περιοδικό «Time» συμπεριέλαβε πέρσι στη λίστα των 100 ανθρώπων με τη με-
γαλύτερη επιρροή παγκοσμίως. Βραβεύτηκαν επίσης ο Νίκος Τομπάζης, διευ-
θυντής σχεδιασμού για τη Formula 1, με προϋπηρεσία στη McLaren, ο πρόε-
δρος του ομίλου «Μασούτης», Διαμαντής Μασούτης, για το πρώτο «πράσινο» 
κατάστημα (σούπερ μάρκετ), στην Ελλάδα, με χρήση γεωθερμίας και ο Βασίλης 
Μακιός, για την  Ελληνική Πρωτοβουλία Συνεργατικών Σχημάτων Corallia. 
Για την τεχνολογία Hydrosol βραβεύτηκε ο καθηγητής του ΑΠΘ Αθανάσιος 
Κωνσταντόπουλος, με τη βράβευσή του στην Ελλάδα να έρχεται μετά τη διεθνή 
αναγνώρισή του στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό Descartes. Με την τεχνολογία 
Hydrosol είναι δυνατή η αποδοτική παραγωγή υδρογόνου από πηγές όπως ο 
ήλιος και το νερό! 

Τους ομιλητές προλόγισε η πρώην υφυπουργός Απασχόλησης, Σοφία Καλαντζά-
κου, σήμερα καθηγήτρια περιβαλλοντικής πολιτικής στο πανεπιστήμιο της Νέας 
Υόρκης, ενώ τους καλωσόρισε ο πρόεδρος του ΕΒΕΘ, Δημήτρης Μπακατσέλος.

n ECO-FORMULA:
Μια καινοτομία που τρέχει με 220 χλμ!
Οι «άγριες ιδέες» μπορεί να τρέχουν ακόμη και με 220 χιλιόμετρα την ώρα! Με 
τόσο «πηγαίνει» η Εcoformula, το πρώτο μονοθέσιο «Formula» παγκοσμίως, 
με καύσιμο βιοντίζελ. Το αυτοκίνητο, που παρουσιάστηκε στο λιμάνι Θεσσαλο-
νίκης, στο πλαίσιο του φεστιβάλ καινοτομίας, δε γεννήθηκε σε κάποια χώρα 
του εξωτερικού. Ούτε καν στην Αθήνα, αλλά …στην Κεφαλονιά.
Την ιδέα συνέλαβαν ο Κεφαλονίτης μηχανικός Σταύρος Τραυλός και ένας ξά-
δερφός του, ο γιος του οποίου έτρεχε σε cart. Όταν το παιδί θέλησε να προχω-
ρήσει παραπάνω στην αγωνιστική οδήγηση, διαπίστωσε ότι η ενοικίαση ενός 
από τα ελάχιστα διαθέσιμα μονοθέσια στην Ελλάδα μπορούσε να στοιχίζει 
ακόμη και 150.000 ευρώ το χρόνο!
«Τότε αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε ένα μονοθέσιο οικονομικά προσιτό. 
Εγώ επέμεινα ότι πρέπει να καίει εναλλακτικά καύσιμα. Έτσι γεννήθηκε η 
Εcoformula» θυμάται ο 37χρονος Σταύρος.
Δύο πρωτότυπα του μονοθεσίου –που το ένα καίει βιοντίζελ και το άλλο βιοαιθα-
νόλη- είναι ήδη έτοιμα. Τα δύο πρωτότυπα κατασκευάστηκαν στη Βρετανία και 
σύντομα θα ακολουθήσουν άλλα 13. Τα καινούργια μονοθέσια, καθένα από τα 
οποία θα φέρει το όνομα μίας από τις 13 ελληνικές περιφέρειες και μίας μεγά-
λης εταιρείας-χορηγού, θα συμμετάσχουν μάλιστα στο πρώτο πρωτάθλημα φόρ-
μουλα ελληνικών πόλεων, σε Σέρρες, Μέγαρα και Τυμπάκι, το 2011 ή το 2012!
Η Petersons Racing Cars, το ΤΕΙ και το Πανεπιστήμιο Πάτρας και το Εθνικό 
Μετσόβιο Πολυτεχνείο έχουν καταθέσει σε πρόγραμμα του ΕΣΠΑ πρόταση για 
χρηματοδότηση έρευνας γύρω από την παραγωγή του μονοθεσίου, κατασκευή 
μονάδας συναρμολόγησης και δράσεων προβολής-επικοινωνίας.
Μπορεί κάποιος να παραγγείλει σήμερα την «Ecoformula»; Ναι, σύμφωνα με 
τον κ.Τραυλό, και μάλιστα φθηνά για ένα μονοθέσιο, στην τιμή των 50.000 ευρώ.
Η Ecoformula, με τελική ταχύτητα 220 χλμ., βασίζεται σε κινητήρα συμβατι-
κού αυτοκινήτου που έχει υποστεί μετατροπές ώστε να χρησιμοποιεί βιοντίζελ, 
προερχόμενο, π.χ., από επεξεργασμένα λάδια μαγειρικής. 

n ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΣΤΟ ΑΥΡΙΟ
Εκθέματα που φέρνουν το μέλλον πιο κοντά
Εκτός από τις οραματικές εισηγήσεις των ομιλητών, το Φεστιβάλ φιλοξένη-
σε εκθέματα …από το μέλλον. Ένα μέλλον, όμως, που δεν είναι πλέον πολύ 
μακρινό. Μεταξύ των εκθεμάτων μια ζώνη με εντοπιστή GPS  (iTrack100-
BELT), ώστε τα παιδιά, πχ, ενός ηλικιωμένου με Αλτσχάιμερ να μπορούν να 
τον εντοπίσουν αν χαθεί, ένα μπλουζάκι καρδιογράφος, που μπορεί να στεί-
λει ακόμη και …e-mail στον καρδιολόγο και πολλά άλλα. 
Το μπλουζάκι- καρδιογράφος «VitalJacket», που μοιάζει με ένα απλό t-shirt 
και …πλένεται στο πλυντήριο, μπορεί να καταγράφει συνεχόμενα μέχρι και για 
120 ώρες, δεδομένα καρδιακού ρυθμού. Στην εσωτερική του πλευρά έχει υπο-
δοχές για κοινά ηλεκτρόδια, τα οποία συνδέονται με τον καταγραφέα δεδομέ-
νων, που βρίσκεται, επίσης, σε εσωτερική θήκη.
Οι έρευνες για το συγκεκριμένο προϊόν ξεκίνησαν το 1986 στο Ινστιτούτο 
Μηχανολόγων του Πανεπιστημίου Aveiro στην Πορτογαλία και έφεραν το τε-
λικό αποτέλεσμα πριν από περίπου ένα χρόνο. n
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ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΘΟΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ 
ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

του Νίκου Σουλάκη, Α, δρ E.T.S.A. Barcelona

Με αφορμή το άρθρο του συνάδελφου Γιάννη 
Αγγελίδη, που δημοσιεύτηκε στο τεύχος 394 της 
1/4/2010 με τίτλο «Ανάγκη η βιώσιμη κινητικότη-
τα & έξυπνη ανάπτυξη για τη Θεσσαλονίκη» και 
ανταποκρινόμενος στο κάλεσμά του για συνέχιση 
αυτού του διαλόγου, προσθέτω τα εξής:
Κατ’ αρχήν συμφωνώ με όλα όσα παραθέτει ο συ-
νάδελφος και κατανοώ την επιπρόσθετη εκ θέσε-
ως ευαισθησία του στα θέματα που αφορούν στα 
–πραγματικά ανύπαρκτα- δικαιώματα των πεζών. 
Όμως πιστεύω ότι διολισθαίνει, με όλη την καλή 
διάθεση να περιγράψει πλήρως το αναπτυξιακό 
πρόβλημα της πόλης μας, στο συνηθισμένο λά-
θος του παρελθόντος: να πει και να προτείνει τα 
πάντα. 
Το στίγμα των επεμβάσεων που προτείνει, με το 
οποίο συμφωνώ απόλυτα και συστρατεύομαι, σε 
καμία πόλη του κόσμου δεν εφαρμόστηκε αυτού-
σιο και ολοκληρωμένο όπως περιγράφεται. Τα 
περιγραφόμενα μέτρα πράγματι είναι ένα σύνολο 
ενεργειών που ορίζονται κάτω από την ομπρέλα 
των εκφρασμένων αρχών της βιώσιμης ανάπτυ-
ξης (παραλείπεται μόνο κάτι σημαντικό που θα 
αναφέρω παρακάτω). Όμως ακόμα και σε πό-
λεις με κοινότητες πολύ πιο ευαισθητοποιημένες 
κοινωνικά και με μεγάλο σεβασμό απέναντι στην 
έννοια του πολίτη είτε ως άτομο είτε ως μέλος 
μεγαλύτερων ομάδων ή μειονοτήτων (με μία λέξη 
πιο ‘’πολιτισμένες’’), δεν έχουν εφαρμοσθεί όλα 
τα προτεινόμενα μέτρα συγχρόνως.
Και αυτό διότι κάθε πόλη που έχει δουλέψει ου-
σιαστικά σε αυτά τα θέματα ανάπλασης (στην με-
γάλη πλειοψηφία τους ευρωπαϊκές πόλεις) και 
έχει εφαρμόσει ανάλογες πρακτικές, έχει δώσει 
τις απαντήσεις στα αντίστοιχα δικά της προβλή-
ματα. Να μην ξεχνάμε ότι για τη Θεσσαλονίκη, το 
διεκδικούμενο αποτέλεσμα θα είναι προϊόν ανά-
πλασης και όχι κάτι που εφαρμόζεται εκ γενετής 
(για να μπορούμε να συγκρίνουμε αντίστοιχες 
ποιότητες).
Η Θεσσαλονίκη, όπως κάθε πόλη, είναι ένας 
σύνθετος, δομημένος και μοναδικός φυσικός ορ-
γανισμός. Και όπως κάθε πόλη, έχει τα δικά της 
πολεοδομικά προβλήματα εκφρασμένα με την 
ίδια μοναδικότητα. Δεν είναι με τον ίδιο τρόπο 
επιλύσιμο το κυκλοφοριακό πρόβλημα της Θεσ-
σαλονίκης, της Νάπολης, της Μασσαλίας, του 
Καΐρου, της Κωνσταντινούπολης. Κατ’ αντίστοι-
χο τρόπο με τις ιατρικές παθογένειες όπου δεν 
υπάρχουν ασθένειες, αλλά ασθενείς στους οποί-
ους η ασθένεια εκδηλώνεται με ιδιαίτερη κάθε 
φορά συμπτωματολογία, έτσι και στον οργανισμό 
των πόλεων τα ίδια γενικά συμπτώματα της ασθέ-
νειας παίρνουν ειδικά χαρακτηριστικά.
Η μοναδικότητα κάθε πόλης δεν επιτρέπει να 

υπάρχουν ούτε a priori συνταγές για την επίλυση 
των πολεοδομικών της προβλημάτων, ούτε συντα-
γές που να μεταφυτεύονται έξωθεν. Χρειάζεται τη 
δική της συνταγή.
Οφείλουμε λοιπόν να σκεφθούμε πώς
(α) Οι προτάσεις αντιστροφής των φαινόμενων της 
αστικής υποβάθμισης της Θεσσαλονίκης πρέπει 
να βασίζεται στην αποδοχή και αναγνώριση της 
ιδιαιτερότητας των συμπτωμάτων της και
(β) τα προβλήματα που συσσωρεύθηκαν είναι 
αποτέλεσμα των δικών μας επιλογών μας ως 
κοινότητα και είναι καταγραμένα στο DNA της 
πόλης. Ενδεχομένως πολλές καινοτόμες ιδέες θα 
βρουν σθεναρή αντίσταση από εμάς τους ίδιους 
(ως κοινότητα) αν δεν ανταποκρίνονται σε κάτι 
συλλογικά πιο αποδεκτό. Εξ άλλου η κοινωνική 
συναίνεση είναι μία από τις πιο σημαντικές πα-
ραμέτρους σε όλα τα επιτυχημένα εγχειρήματα 
αστικών αναπλάσεων μέσα από τις αρχές της βι-
ώσιμης ανάπτυξης, με κορυφαίο παράδειγμα την 
περίπτωση της Βαρκελώνης.
Ίσως η έλλειψη συναίνεσης στη σύνταξη των μέ-
χρι τώρα πολυάριθμων -όπως χαρακτηριστικά 
αναφέρεται στο άρθρο- προτάσεων ήταν ένας από 
τους λόγους της αποτυχίας τους. Ως πολεοδόμοι 
πρέπει να γνωρίζουμε όμως ότι και οι διαδικασί-
ες λήψης αποφάσεων αποτυπώνονται στην πόλη 
και το γεγονός αυτό πρέπει να ληφθεί σοβαρότατα 
υπόψη. Ίσως μάλιστα από εκεί πρέπει να αρχίσει 
η πορεία προς τη βιώσιμη ανάπτυξη με στρατηγι-
κές δημιουργίας κλίματος συναίνεσης.
Επί πλέον, στο τεχνικό επίπεδο, στην περίπτωση 
των μέχρι τώρα προτάσεων για την πόλη, παρόλο 
που η Θεσσαλονίκη είναι παραδειγματική πόλη 
ως προς το γεγονός ότι το ιστορικό της κέντρο 
(πρόταση E.Hebrard) έχει αποτελέσει το πρότυ-
πο μοντέλο των επεκτάσεών της αλλά και όλης 
της σύγχρονης ελληνικής πολεοδομίας, φαίνεται 
να μην υπάρχει η κατάλληλη τεχνική επεξεργα-
σία των παραμέτρων ανάλυσης στο πλαίσιο των 
εκάστοτε προτάσεων. Μοιραία, τα συμπεράσματα 
της διάγνωσης δεν εντοπίζουν τις ιδιαιτερότητες 
της πόλης ώστε να αποτελέσουν στη συνέχεια τη 
βάση για τη διατύπωση ουσιαστικών προτάσεων 
επέμβασης. Αυτό εξηγεί εν μέρει και τις πολυά-
ριθμες φιλολογικο-συναισθηματικο-ιδεολογικές 
τοποθετήσεις επί της πολεοδομικής παθολογίας 
της Θεσσαλονίκης οι οποίες δεν έχουν βρεθεί 
ακόμα αντιμέτωπες με μία επιστημονική τεκμη-
ρίωση. Η έλλειψη τεκμηρίωσης με τεχνικούς 
όρους συνεπάγεται αδυναμία διατύπωσης ουσι-
αστικών προτάσεων ανάσχεσης της διαγνωσμέ-
νης αστικής υποβάθμισης.
Όσον αφορά στην προτεινόμενη στρατηγική αντι-
μετώπισης των προβλημάτων (κεφ.2), διαφωνώ 
πλήρως ότι οι προτεινόμενες κατευθύνσεις μελε-
τών και έργων μπορούν να πραγματοποιηθούν με 
χαμηλό κόστος ‘’…ώστε να έχουν πιθανότητα υλο-
ποίησης στην τρέχουσα συγκυρία…’’. Και τούτο 
διότι ακόμα και οι απλές προτάσεις αναπλάσεων 
πόλεων ήταν και είναι πάντοτε υψηλών προϋπολο-

 γισμών στο σύνολο της διαδικασίας. Και δεν είναι 
τυχαίο ότι σε όλα τα παραδείγματα αναπλάσεων 
πάντα υπήρξε υπέρβαση του αρχικού προϋπολο-
γισμού όσο υψηλός και να είναι. Πόσο μάλλον για 
προτάσεις όπως η ‘’προτεραιότητα στη βιώσιμη 
μη μηχανοκίνητη κινητικότητα΄΄ καθώς και για 
τις λοιπές –καθ’ όλα αποδεκτές- προτάσεις του 
άρθρου που κρύβουν καινοτομίες (σε σχέση με 
τις τρέχουσες πρακτικές). Παραδείγματος χάριν, 
που θα μετακινηθούν τα σταθμευμένα οχήματα 
που έχουν κατακυριεύσει τους χώρους όπου θα 
αναπτυχθούν οι νέες υποδομές για την μη μηχα-
νοκίνητη κινητικότητα: και τι είδους υποδομές θα 
είναι: ατελείς και χωρίς υποστήριξη όπως οι υλο-
ποιημένοι ποδηλατόδρομοι: Τέτοιου τύπου προτά-
σεις, προϋποθέτουν, σε μία πραγματιστική μεθό-
δευση, πολλά βήματα έως την υλοποίησή τους και 
υψηλούς προϋπολογισμούς. Κινδυνεύουν δε να 
μείνουν ημιτελείς αν δεν αντιμετωπισθούν συνο-
λικά όπως στην περίπτωση των ποδηλατοδρόμων 
που ακόμα και με τον τρόπο που υλοποιήθηκε δεν 
ήταν και χαμηλού προϋπολογισμού, υλοποιώντας 
ένα μη βιώσιμο παράδειγμα λόγω ελλιπούς προ-
γραμματισμού.
Συνοψίζοντας, λέω ναι στις καινοτόμες προτά-
σεις προς την κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυ-
ξης και διαφωνώ με τη μεθόδευση. Πιστεύω ότι 
πρέπει να επιδιώξουμε ολοκληρωμένες λύσεις, 
με σωστούς και υψηλούς προϋπολογισμούς για να 
μπορέσουν να υλοποιηθούν ολοκληρωμένα έργα. 
Απλά πρέπει να επιλέξουμε περιορισμένο αριθ-
μό επεμβάσεων που να εξασφαλίζουν μία ολο-
κληρωμένη δράση, με εξαιρετικά επεξεργασμέ-
να κριτήρια επιλογής και πολύ δουλειά τόσο στην 
προετοιμασία όσο και στη διαχείριση. Επίσης, 
ακριβώς λόγω της τρέχουσας συγκυρίας πρέπει 
να επιδιωχθεί η υλοποίηση έργων με σοβαρούς 
όρους και η προσοχή να στραφεί στην εξασφά-
λιση εισροής κεφαλαίων στο πλαίσιο αυτών των 
προγραμμάτων ως μέσο τόνωσης του κατασκευ-
αστικού κλάδου και της αγοράς, γεγονός που θα 
αποδώσει καρπούς και προς την κατεύθυνση της 
αύξησης της επιχειρηματικότητας και της ανα-
ζωογόνησης της πόλης.
Το στρατηγικό σχέδιο λοιπόν για να αποδώσει 
πρέπει να βασισθεί στις ιδιαιτερότητες του πο-
λεοδομικού προβλήματος της Θεσσαλονίκης με 
τεχνικά τεκμηριωμένους όρους και με επιδιώξεις 
κοινωνικής συναίνεσης. Επίσης να περιλαμβάνει 
πολιτική εξεύρεσης κεφαλαίων, και ένα επιτελι-
κό όργανο που να λειτουργεί σε τοπικό επίπεδο 
και με κατάλληλη τεχνογνωσία ώστε να λειτουργεί 
και διορθωτικά μέσα στην πολεοδομική δυναμι-
κή των μεταβολών που θα επιφέρουν οι ίδιες οι 
επεμβάσεις. Αυτός όμως ο προβληματισμός αν 
και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι των πρακτι-
κών προς την υλοποίηση βιώσιμης ανάπτυξης 
ανοίγει ένα άλλο κεφάλαιο.

Θεσσαλονίκη 15/4/2010
Ευχαριστώ, και ελπίζω να πρόσθεσα κάτι στο δι-
άλογο.

οι απόψεις που παρουσιάζονται αποτελούν μέ-
ρος συνολικότερης εργασίας που θα εκδοθεί 
υπό μορφή βιβλίου με τον τίτλο ‘’Ένα Όραμα για 
τη Θεσσαλονίκη’’. n
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ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΧΥΤΥ ΗΜΑΘΙΑΣ
του Γιώργου Ν. Ουρσουζίδη

Για συνειδητή προσβολή κάθε έννοιας δικαίου 
και αξιοπρέπειας από «όψιμους καλοθελητές», 
με αφορμή τη χωροθέτηση της ΜΕΑ ΧΥΤΥ Ημα-
θίας, κάνει λόγο ο συνάδελφος Γιώργος Ουρ-
ζουζίδης, με επιστολή στο «Τεχνογράφημα». 
Παράλληλα, επισυνάπτει κείμενο σχετικό με το 
θέμα, από γνωστό blog. Το πλήρες κείμενο της 
επιστολής ακολουθεί:
«Εδώ και μια δεκαετία δεχόμαστε κάθε είδους  
κριτική, για την επιλογή μας, να πούμε το «μεγάλο 
όχι» στη χωροθέτηση της ΜΕΑ-ΧΥΤΥ στη «θέση 
12», πάνω από τη λίμνη της Αγίας Βαρβάρας και 
στην πύλη της Βεργίνας. Στην καρδιά δηλαδή, 
μιας περιοχής χαρακτηρισμένης ως Τοπίο Ιδι-
αίτερου Φυσικού Κάλλους και σε επαφή με την 
προστατευόμενη περιοχή NATURA 2000, «Στενά 
του Αλιάκμονα». 
Θυμίζω ότι, η παραπάνω θέση επελέγη έπειτα 
από συγκριτική «αξιολόγηση» μεταξύ άλλων 11 
υποψηφίων θέσεων και δεκάδων ανεξέλεγκτων 
χωματερών ανά το νομό!! 
Είναι αυτονόητο, ότι η κριτική στα πλαίσια του δι-
αλόγου είναι επιβεβλημένη. Πρώτιστο καθήκον, 
όμως, όσων την ασκούν, είναι η επαρκής ενη-
μέρωση και η σχετική γνώση του συγκεκριμένου 
θέματος. 
Η ενημέρωση, αν και με μεγάλο κόπο και με 
πολλά εμπόδια από την κρυψίνοια λογική των δη-
μάρχων και των μελών του ΕΣΔΑ, έφθασε στους 
καλοπροαίρετους πολίτες και ήταν αρκετή, ώστε 
να τους αγανακτήσει ο «παραλογισμός» και η ολι-
γωρία των αρχών. 
Κανείς πια δεν πιστεύει ότι κάτι άλλο εκτός απ’ 
το καταραμένο πολιτικό κόστος, εγκατέστησε 
τα σκουπίδια και την «τύμβο» της ντροπής, στο 
πολυτιμότερο περιβαλλοντικά σημείο του νομού 
μας.
 Όσοι επιμένουν ακόμα, ας βράσουν στο ζουμί της 
κακής τους πίστης. Μόνο θυμηδία προκαλούν και 
μόνο υποψίες εγείρουν. 
Οι ανεξάρτητοι, ελεύθερα σκεπτόμενοι και ανε-
πηρέαστοι πολίτες της Ημαθίας, γνωρίζουν πολύ 
καλά πόσο κακόβουλο μπορεί να γίνει το «συμ-
φέρον». 
Τον τελευταίο καιρό με αφορμή τα επαπειλούμε-
να, βαριά ομολογουμένως, πρόστιμα από την Ε.Ε. 
λόγω των χωματερών, εμφανίζονται – όπως συχνά 
παρατηρείται στην ιστορία της χώρας - οι όψιμοι 
καλοθελητές, πάντα έτοιμοι να δυσφημήσουν και 
να συκοφαντήσουν, κατηγορώντας όποιους αντέ-
δρασαν σε επιχειρούμενο έγκλημα, ως υπαίτιους 
για τη θλιβερή εικόνα του Νομού. Προσπαθώντας 
δε να προσάψουν σ’ αυτούς ακόμη και τον καταλο-
γισμό των προστίμων αποκρύπτουν εντέχνως ότι:
Στην τελευταία συνεδρίαση του ΕΣΔΑ, με κατηγο-
ρηματικό τρόπο ο πρόεδρός του, κ. Παπαποστό-
λου είπε ξεκάθαρα και επί λέξει, τα εξής:
«Ήδη, υπάρχει πρόταση από την Κοζάνη για με-
ταφορά των απορριμμάτων στο δικό της ΧΥΤΑ»!
Και «Με κόστος 32 €/τόνο», συμπλήρωνε με 
πρόδηλη «κατήφεια» -είναι αλήθεια- σαν να 
ομολογούσε ο πρόεδρος του ΕΣΔΑ και Δήμαρχος 
Βεργίνας κος Παπαποστόλου.
Οπότε καταρρέει ακαριαία και με τρόπο που εκ-
θέτει ανεπανόρθωτα τους εμπνευστές του το σλό-
γκαν με το ψευτοδίλημμα:
 «ΘΕΣΗ 12» ή ΠΡΟΣΤΙΜΑ !
Επί πλέον, το κόστος των 32 € ανά τόνο, μαζί με 
τη μεταφορά, σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται 

να ξεπεράσει τα 50 € ανά τόνο. Με την κατασκευή 
δε, των σταθμών μεταφόρτωσης θα μειωθεί ση-
μαντικά κι εκείνο της μεταφοράς. 
Θυμίζουμε ότι το αντίστοιχο προβλεπόμενο κό-
στος για τη ΜΕΑ-ΧΥΤΥ μαζί με την προδιαλογή 
των οργανικών (που είναι σαφέστατα δική μας 
υποχρέωση), εκτιμάται ότι θα είναι τουλάχιστον 
της τάξης των 170 € ανά τόνο.   
Απ’ όλα τα παραπάνω προκύπτει για τον κάθε νοή-
μονα, το εύλογο και αδυσώπητο ερώτημα: 
Πώς είναι δυνατόν να έχεις πρόταση για 32 € τον 
τόνο και να συζητάς επί μήνες και χρόνια για τη 
λύση των 170 € και μάλιστα να υποκρύπτεις επι-
μόνως αυτή την προσφορά - προοπτική;  
Θα είχε ενδιαφέρον να μας απαντήσει η κ. Δήμαρ-
χος Βεροίας, πώς συμπέρανε ότι η Κοζάνη είχε 
αρνηθεί έστω και ν’ ακούσει, όπως είχε ευθαρ-
σώς δηλώσει σε συνέντευξη Τύπου, τον περασμέ-
νο χρόνο, κατόπιν συναντήσεών της και ας δικαιο-
λογήσει την εμμονή της με το «εργοστάσιο».   
Έντεκα (11,00) € το χρόνο ανά κάτοικο, κοστίζει σ΄ 
ολόκληρη τη Δυτική Μακεδονία η διαχείριση των 
απορριμμάτων της κι ίσως με τα δικά μας 32 €, 
στην Κοζάνη, θα εκπέσει περαιτέρω. 
΄Ιδε, για του λόγου το αληθές, www.diadima.gr 
Κλείνοντας αφιερώνω σ’ όσους φανερά επιχείρη-
σαν να εξαπατήσουν, τόσο την κοινή λογική όσο 
και το περί δικαίου αίσθημα, τους παρακάτω στί-
χους:
Ποιος είδε κράτος λιγοστό 
σ’ όλη τη γη μοναδικό, 
εκατό να ξοδεύει 
και πενήντα μαζεύει;

Να τρέφει όλους τους αργούς,                                                                  
να ’χει επτά πρωθυπουργούς,                                                                 
ταμείο δίχως χρήματα                                                                             
και δόξης τόσα μνήματα;

Να ’χει  κλητήρες για φρουρά                                                                
και να σε κλέβουν φανερά,                                                                       
κι ενώ αυτοί σε κλέβουνε                                                                    
τον κλέφτη να γυρεύουνε…
Γ. ΣΟΥΡΗΣ 1853 – 1919

Υ.Γ. Οι απειλές για «νόμιμες συνέπειες», διαφό-
ρων «αγανακτισμένων» πολιτών, επί του παρόντος 
μόνο από την ανάδοχο «ΗΛΕΚΤΩΡ», δεν πτοούν.  
                                                                  
Άμεσες κινήσεις για το κλείσιμο των χωματερών 
του νομού θα πρέπει να πραγματοποιήσει ο Ενι-
αίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων.

Άμεσες κινήσεις για το κλείσιμο των χωματε-
ρών του νομού θα πρέπει να πραγματοποιήσει ο 
Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων 
Ημαθίας, μετά το τέλος ανοχής της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης πάνω σε αυτό το θέμα. Η Ευρωπαϊκή 

Ένωση έχει λάβει την απόφαση να κλείσουν όλες 
οι ανεξέλεγκτες χωματερές και να επιβάλει πρό-
στιμα μη συμμόρφωσης. Η Περιφέρεια (ΔΙΠΕΧΩ) 
ενημέρωσε το Σύνδεσμο για τις εξελίξεις και 
γνωστοποίησε ότι σε πρώτη φάση θα πρέπει να 
μείνουν στην Ημαθία ένας ή δυο τέτοιοι χώροι. 
Στη χθεσινή σύσκεψη του ΕΣΔΑ, όμως, αποφασί-
στηκε να αντιπροταθεί από την Ημαθία η διατή-
ρηση τεσσάρων χωματερών (Μετοχίου, Αλεξάν-
δρειας, Νάουσας και Πλατέος). Αν η πρόταση για 
διατήρηση τεσσάρων χωματερών δε γίνει δεκτή, 
άμεσα ο Σύνδεσμος θα έρθει σε επαφή με τους 
γύρω ΧΥΤΑ (Κοζάνης, Έδεσσας και Κατερίνης) για 
να αποφασίσει να οδηγήσει τα σκουπίδια εκτός 
νομού. Ήδη, υπάρχει πρόταση από την Κοζάνη 
για μεταφορά των απορριμμάτων στο δικό της 
ΧΥΤΑ με κόστος 32 ευρώ ανά τόνο. Προ ημερών 
υπήρξε μια πρόταση της δημάρχου Βέροιας για 
άμεση μεταφορά των απορριμμάτων εκτός νομού, 
ωστόσο στη χθεσινή σύσκεψη ο πρόεδρος του 
ΕΣΔΑ Νίκος Παπαποστόλου πρότεινε να ζητηθεί 
από την Περιφέρεια η διατήρηση των τεσσάρων 
χωματερών για να αποφύγουν οι δήμοι το κό-
στος μεταφοράς στην Κοζάνη. Στη συνεδρίαση 
του ΕΣΔΑ, αίσθηση προκάλεσε η ομολογία του 
δημάρχου Μελίκης Κώστα Καρέλη, ότι ήταν λά-
θος που μέχρι σήμερα η Ημαθία δεν προχώρησε 
στην κατασκευή ενός ΧΥΤΑ για να αντιμετωπίσει 
το πρόβλημα έως ότου κατασκευαστεί η Μονάδα 
Διαχείρισης Απορριμμάτων. 
>>  Απο-- http://laikoyra.blogspot.com/ στις Τε-
τάρτη, Μάϊος 12, 2010 |  add a comment  |  link to 
this post  |  send email  |   n

ΗΜΕΡΙΔΑ 
ΓΙΑ ΤΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE+
Γκάζι, Αθήνα, 11 Ιουνίου

Ενημερωτική ημερίδα για το πρόγραμμα LIFE+ 
και την τέταρτη πρόσκληση υποβολής προτάσεων, 
που «άνοιξε» στις αρχές Μαΐου, διοργανώνει στις 
11 Ιουνίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε συνεργασία 
με την Stella Consulting και την MWH.
Στο πλαίσιο της τέταρτης πρόσκλησης, προβλέπε-
ται να συγχρηματοδοτηθούν -με περισσότερα από 
240 εκατ. ευρώ- έργα στους εξής τομείς: φύση 
και βιοποικιλότητα, περιβαλλοντική πολιτική και 
διακυβέρνηση, ενημέρωση και επικοινωνία. 
Στόχος της ημερίδας, που θα φιλοξενηθεί στις 
εγκαταστάσεις του αμφιθεάτρου του “Αθήνα 9.84”, 
στην Τεχνόπολη–Γκάζι, είναι να πληροφορήσει πι-
θανούς ενδιαφερόμενους για την Πρόσκληση και 
για τις απαιτήσεις υποβολής μιας πρότασης. 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν για 
περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του 
LIFE: http://ec.europa.eu/environment/life/
funding/lifeplus.htm n



ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

«ΠΡΑΣΙΝΑ» ΟΛΑ ΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ 2020
ΟΥΔΕΤΕΡΟ ισοζύγιο (διοξειδίου του) άνθρακα θα 
πρέπει να έχουν όλα τα καινούργια κτίρια που θα 
κατασκευάζονται στην Ε.Ε. μετά το 2020 σύμφωνα 
με τα νέα ενεργειακά πρότυπα που ενέκρινε χθες 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η ευρωπαϊκή εντο-
λή για κτίρια με «σχεδόν μηδενική κατανάλωση 
ενέργειας» θα τεθεί σε εφαρμογή για όλα τα νέα 
δημόσια κτίρια στην Ε.Ε. από το 2018 και για όλες 
τις νέες κατοικίες και τα γραφεία δύο χρόνια αρ-
γότερα. 
Σύμφωνα με τη Συνομοσπονδία Ευρωπαίων Κατα-
σκευαστών, ο κατασκευαστικός τομέας της Ευρώ-
πης απασχολεί άμεσα 14 εκατομμύρια εργαζομέ-
νους και συνεισφέρει περίπου το ένα δέκατο του 
ΑΕΠ της Ε.Ε. «Δεδομένου ότι τα κτίρια ευθύνονται 
για το 36% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 
της Ε.Ε., η βελτίωση της ενεργειακής τους αποδο-
τικότητας είναι ζωτικής σημασίας για την πλήρωση 
των στόχων που έχει θέσει η Ε.Ε. προκειμένου να 
αντιμετωπιστεί η κλιματική αλλαγή», δήλωσε ο 
Πράσινος ευρωβουλευτής Κλοντ Τιρμ.
(Τα Νέα 19/5/2010)

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΣΕ …ΠΛΩΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ!
Οι πλωτές αποθήκες υγροποιημένου φυσικού 
αερίου είναι μια από τις εναλλακτικές που προ-
τίθενται να χρησιμοποιήσουν οι επιχειρηματίες 
που μπαίνουν στην αγορά της εμπορίας φυσικού 
αερίου. Όπως ανέφερε ο πρόεδρος του ομώνυ-
μου ομίλου κ. Ευάγγ. Μυτιληναίος, μιλώντας στο 
ενεργειακό συνέδριο Mediterranean Sustainable 
Energy, οι συζητήσεις για τη δημιουργία πλωτού 
τερματικού σταθμού υγροποιημένου αερίου στη 
χώρα μας βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο 
και ουσιαστικά πρόκειται για το δεύτερο βήμα 
στο οποίο προχωρά ο όμιλος, μετά την εισαγωγή 
ποσοτήτων του ίδιου καυσίμου, για χρήση στη 
μονάδα συμπαραγωγής του Αλουμινίου και στο 
διυλιστήριο της Μότορ Οϊλ. Σε συνομιλία του κ. 
Μυτιληναίου με τους δημοσιογράφους, είπε με-
ταξύ άλλων ότι βρίσκεται σε προχωρημένες συ-
ζητήσεις με τις δύο εταιρείες που διαθέτουν την 
τεχνογνωσία για την κατασκευή πλωτών τερματι-
κών σταθμών και σύμφωνα με όσα είπε ο ίδιος, 
η δυναμικότητα του σταθμού, θα είναι περίπου 2 
δισ. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου το χρόνο, ενώ η 
συνολική επένδυση υπολογίζεται σε 200 εκατομ-
μύρια ευρώ. Αναφερόμενος στα πλεονεκτήματα 
των μονάδων αυτών, είπε ότι έχουν πολύ μικρότε-
ρο κόστος από τις χερσαίες μονάδες, λόγω του ότι 
στην κατασκευή τους δεν υπολογίζεται ο κίνδυνος 
σεισμού. Επίσης, ότι η δυναμικότητά του υπολο-
γίζεται για την κάλυψη μέρους των αναγκών που 
θα έχουν οι λειτουργούσες, ή υπό κατασκευή μο-
νάδες ηλεκτροπαραγωγής, δηλαδή η μονάδα συ-
μπαραγωγής του αλουμινίου, οι μονάδες συνδυα-
σμένου κύκλου στον Άγιο Νικόλαο Βοιωτίας και 
Αγίους Θεοδώρους Κορίνθου (Μότορ Οϊλ), όπως 
επίσης και οι ανάγκες του διυλιστήριου της Μότορ 
Οϊλ. Σύμφωνα πάντως και με δηλώσεις στελεχών 
του ίδιου ομίλου, ‘’μέρος των αναγκαίων ποσοτή-
των φυσικού αερίου, θα προέρχεται από αγωγούς, 
ενώ ο όμιλος θα τιμήσει τα συμβόλαια που έχει 
με τη ΔΕΠΑ’’.
(Κέρδος 19/5/2010)

ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΥ-
ΘΑΙΡΕΣΙΕΣ
Ελέγχους στα ακίνητα με οικοδομική άδεια που 
εκδόθηκε μετά τις 2 Ιουλίου του 2009 με σκοπό 
να εντοπισθούν αυθαιρεσίες και να επιβληθούν 
τα προβλεπόμενα πρόστιμα, θα ξεκινήσουν στο 
προσεχές μέλλον οι πολεοδομίες.
Όπως δήλωσε χτες η γενική γραμματέας του 
υπ. Περιβάλλοντος Μαρία Καλτσά, η υπουργός 
Τίνα Μπιρμπίλη έχει δώσει εντολή ώστε να στα-
λεί στις πολεοδομίες εγκύκλιος με την οποία θα 
πρέπει να γίνει δειγματοληπτικός έλεγχος στις 
κατασκευές με άδεια που εκδόθηκε μετά τις 2 
Ιουλίου 2009 και δεν εμπίπτουν στο νόμο για τους 
ημιυπαίθριους. Επίσης, θα ζητηθεί από τους δη-
μάρχους να υποδείξουν χώρους στους οποίους θα 
γίνουν αναπλάσεις με τα χρήματα που θα συγκε-
ντρωθούν στο Πράσινο Ταμείο από τα πρόστιμα 
για τους ημιυπαίθριους.
(Ημερησία 19/5/2010)

Η ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΑ ΤΗΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ ΚΑΙ ΕΝΑΣ ΔΙ-
ΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Όταν τα παιδιά διδάσκονται στο σχολείο μαθημα-
τικά, μπορούν να προσεγγίσουν την ομορφιά τους 
μόνο με αφηρημένο και θεωρητικό τρόπο. Σίγουρα 
όχι με χρώμα και εικόνες. Η έκθεση «Ιmaginary» 
έρχεται να ανατρέψει αυτόν τον κανόνα, δίνοντας 
σε όλους μας τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε 
εικόνες τέχνης με ένα ανέλπιστο εργαλείο: την αλ-
γεβρική γεωμετρία […]ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΙMAGINARY 
Εκφραστείτε δημιουργικά με τα μαθηματικά. «Το 
Βήμα», σε συνεργασία με το Μathematisches 
Forschungsinstitut Οberwolfach, διοργανώνουν 
διαγωνισμό καλλιτεχνικής απεικόνισης αλγεβρι-
κών επιφανειών. Δημιουργήστε τη δική σας εικό-
να με το ειδικό πρόγραμμα Surfer που θα βρείτε 
στην ιστοσελίδα της εφημερίδας www.tovima.gr. 
Στείλτε μας τη συμμετοχή σας ως τις 26 Σεπτεμ-
βρίου 2010 και σας ευχόμαστε να κερδίσετε έναν 
από τους τρεις υπολογιστές Sony Vaio ή κουπόνια 
100 ευρώ για βιβλία από τα Ελληνικά Γράμματα.
(Το Βήμα 18/5/2010)

ΚΑΤΑ 44,6% ΑΥΞΗΘΗΚΑΝ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥ-
ΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 
Pαγδαία αύξηση παρουσιάζει ο αριθμός των αι-
τήσεων για συνταξιοδότηση στο δημόσιο τομέα, 
παρά τις δεσμεύσεις και τις διαβεβαιώσεις της 
κυβέρνησης για διασφάλιση των συνταξιοδοτικών 
δικαιωμάτων όσων μπορούν να συνταξιοδοτη-
θούν έως το τέλος του έτους για τα επόμενα έτη 
εάν παραμείνουν στην αγορά εργασίας.  Η αύξηση 
αυτή το πρώτο τετράμηνο φέτος άγγιξε το 44,6% 
σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι, αφού 
οι αιτήσεις έφτασαν τις 5.000, τη στιγμή που όλο 
το 2009 δεν ξεπέρασαν τις 12.000.  Σημειώνεται 
ότι σύμφωνα με την ΑΔΕΔΥ, περίπου 220.000 δη-
μόσιοι υπάλληλοι έχουν τη δυνατότητα να συντα-
ξιοδοτηθούν στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο 
τομέα, καθώς έχουν ώριμα ασφαλιστικά δικαιώ-
ματα είτε με πλήρεις είτε με μειωμένες αποδο-
χές. Εν τω μεταξύ το Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων 

Υπαλλήλων έχει περιέλθει σε οικονομικό αδιέξο-
δο και η μαύρη τρύπα μέρα με τη μέρα μεγαλώνει. 
Σήμερα, παραμένουν σε εκκρεμότητα περίπου 
19.000 αιτήσεις που για να εξυπηρετηθούν χρειά-
ζονται πάνω από 850 εκατ. ευρώ. Η καθυστέρηση 
για την απονομή του εφάπαξ σήμερα ξεπερνά τα 
2 χρόνια και η τάση είναι ανοδική. Ο ΟΠΑΔ για να 
μπορέσει να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του 
μέχρι το τέλος του χρόνου θα χρειαστεί, επιπλέ-
ον της τακτικής επιχορήγησης 350 εκατομμύρια 
ευρώ.  Μεγάλες καθυστερήσεις στην καταβολή 
της επικουρικής σύνταξης παρατηρούνται στο ΤΕ-
ΑΔΥ (15-18 μήνες), ενώ όταν υπάρχει διαδοχική 
ασφάλιση, η καθυστέρηση ξεπερνά τα 2 χρόνια.
(Εξπρές 19/5/2010)

«ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ» ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ;
Τακτοποίηση νούμερο 2 για εκατοντάδες χιλιάδες 
αυθαίρετα σε όλη τη χώρα ετοιμάζει η κυβέρνη-
ση, σε μια προσπάθεια να βάλει στα ταμεία όσο 
το δυνατόν περισσότερα χρήματα για να κλείσει τη 
«μαύρη τρύπα» του ελλείμματος. Αν και το σενά-
ριο της υιοθέτησης μιας διαδικασίας αντίστοιχης 
με αυτήν για τους ημιυπαίθριους χώρους, έχει 
πολλά κενά και αντιμετωπίζει σοβαρές δυσκο-
λίες, ωστόσο, δεν αποκλείεται να αποτελέσει τη 
«μαγιά» πάνω στην οποία θα γίνει η τελική ρύθμι-
ση. Οι πρώτοι υπολογισμοί, πάντως, για το ενδε-
χόμενο ρύθμισης των αυθαιρέτων κάνουν λόγο για 
έσοδα που θα μπορούσαν να φτάσουν τα 8-10 δισ. 
Ευρώ. Περισσότερα από 1,5 εκατομμύριο ακίνη-
τα, σχεδόν το 1/5 του συνολικού κτιριακού απο-
θέματος στην Ελλάδα, είναι αυθαίρετα, σύμφωνα 
με στοιχεία που ωστόσο δεν μπορούν να επιβε-
βαιωθούν. Καμιά υπηρεσία δεν είναι σε θέση να 
γνωρίζει ποιες, πόσες και πού είναι οι αυθαίρετες 
κατασκευές στη χώρα μας. Ακόμη και χιλιάδες 
πρωτόκολλα κατεδάφισης (εκτιμάται ότι για την 
Αττική έχουν εκδοθεί περί τα 100.000) βρίσκονται 
στα συρτάρια και δεν έχουν εκτελεστεί.  Ωστόσο, 
η δεινή οικονομική θέση της Ελλάδας φαίνεται να 
βάζει? φτερά στα υπουργεία Περιβάλλοντος και 
Οικονομικών. Το μεν πρώτο αναζητά φόρμουλα 
στα όρια της νομιμότητας και του Συντάγματος 
ώστε να βρει λύση για τα αυθαίρετα και το δεύ-
τερο επεξεργάζεται σχέδιο για τα καταπατημένα 
που ανήκουν στο Δημόσιο αλλά εδώ και χρόνια 
έχουν γίνει ιδιοκτησία κάποιων. 
Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι μέσα στους επό-
μενους μήνες θα βγουν δύο νομοσχέδια τα οποία 
θα τεθούν σε διαβούλευση ώστε να ξεκινήσει η 
ισχύς τους από το επόμενο έτος.  Μια σκέψη είναι 
να βγει ρύθμιση, όπως με τους ημιυπαίθριους με 
την οποία θα καλούνται οι ιδιοκτήτες ακόμη και 
καθ’ ολοκληρία αυθαιρέτων (εκτός δηλαδή από 
τις αυθαίρετες κατασκευές πάνω ή δίπλα σε νόμι-
μα κτίρια) να πληρώσουν ένα πρόστιμο.
(Το Εθνος 18/5/2010)

ΥΣΤΕΡΕΙ Η ΕΥΡΩΠΗ ΣΤΑ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ
Η Ευρωπαϊκή Ένωση υστερεί στη χρήση και την 
αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής και 
επικοινωνιών (ΤΠΕ) σε σχέση με τις ΗΠΑ, ενώ η 
Ελλάδα, παρά τα βήματα βελτίωσης που σημειώ-
νει, υστερεί του μέσου όρου της Ε. Ε. Αυτό είναι το 
βασικό συμπέρασμα της έκθεσης ανταγωνιστικό-
τητας της Ε. Ε. στην ψηφιακή οικονομία, που έδω-
σε χθες στη δημοσιότητα η αρμόδια επίτροπος 
Nέλι Κρόες. Σύμφωνα με την έκθεση, η προστι-
θέμενη αξία του κλάδου των ΤΠΕ στην ευρωπαϊκή 
οικονομία ανέρχεται σε περίπου 600 δισ. ευρώ ή 
4,8% του ΑΕΠ. Οι επενδύσεις στον τομέα αυτό, 
σύμφωνα με τη μελέτη, συνέβαλαν στην ανάπτυξη 
της ευρωπαϊκή οικονομίας. Ωστόσο, η ευρωπαϊκή 
αγορά ΤΠΕ υστερεί ακόμη τόσο στη χρήση όσο και 
στις επενδύσεις για έρευνα και ανάπτυξη σε ΤΠΕ, 
σε σχέση με τις ΗΠΑ. Ο μόνος τομέας που η Ε. Ε. 
ανταγωνίζεται τις ΗΠΑ είναι ο τομέας των τηλε-
πικοινωνιών. Μάλιστα η Ευρώπη διαθέτει σήμερα 
τη μεγαλύτερη στον πλανήτη αγορά ευρυζωνικών 
συνδέσεων σταθερού δικτύου τηλεπικοινωνιών. 
Όμως, όπως επισημαίνει αρμόδια επίτροπος κ. 
Κρόες, οι ευρυζωνικές συνδέσεις στην ευρωπαϊ-

Εικόνα από την ιστοσελίδα του «Βήματος». Η εξίσω-
ση 1.5*2*x^3+y^4+z^4+x^3*y^2+10*x^2*z^2+2*y-
200*z^2 γίνεται εικόνα!
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κή ήπειρο πρέπει να αναβαθμιστούν, καθώς μόνο 
το 18% από αυτές προσφέρουν υψηλές ταχύτητες 
μετάδοσης δεδομένων (άνω των 10 Μbps). Στό-
χος, όπως αναφέρει η νέα στρατηγική της επι-
τροπής για τις ΤΠΕ, είναι μέχρι το 2020 όλοι οι 
Ευρωπαίοι πολίτες να αποκτήσουν ευρυζωνικές 
συνδέσεις ταχύτητας 30 Mbps.
(Καθημερινή 18/5/2010)

ΒΟΜΒΑ ΣΤΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ» ΟΙ 300 
ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΕΣ ΧΩΜΑΤΕΡΕΣ
Βόμβα στα θεμέλια των μέτρων λιτότητας αποτε-
λούν πλέον οι περισσότερες από τις 300 ανεξέ-
λεγκτες χωματερές και αν δεν κλείσουν μέσα στο 
καλοκαίρι η έκρηξη θα αποφευχθεί μόνο με… 
θαύμα! Τα προσδοκώμενα οφέλη για τα δημόσια 
ταμεία θα αποτελέσουν όνειρο θερινής νυκτός αν 
εξαντληθεί χωρίς αποτέλεσμα και η τελευταία 
προθεσμία που έχει η χώρα μας να κλείσει αυτές 
τις παράνομες χωματερές, που βρίσκονται σε όλη 
τη χώρα -από την Κρήτη μέχρι τη Θράκη- αλλά και 
να αποκαταστήσει το χώρο εκεί όπου λειτουργού-
σαν όσες έκλεισαν. Η «δαμόκλειος σπάθη» των 
4 δισεκατομμυρίων ευρώ που είναι το συνολικό 
πρόστιμο γι’ αυτές τις χωματερές τρομάζει τα συ-
ναρμόδια υπουργεία Οικονομικών και Περιβάλ-
λοντος που αντιδρούν με τελεσίγραφα σε περιφε-
ρειάρχες, νομάρχες και δημάρχους. Όμως, ακόμα 
κι αν κλείσουν αυτές οι χωματερές, οι λογαρια-
σμοί με τις Βρυξέλλες θα παραμείνουν για αρκετό 
καιρό ανοιχτοί. Όσο διάστημα θα χρειαστεί για 
να καλύπτονται όλες οι περιοχές της χώρας από 
σύγχρονες μονάδες διαχείρισης των απορριμμά-
των. Μια επιχείρηση που δεν είναι εύκολη, καθώς 
διαπλέκονται τοπικά και όχι μόνον συμφέροντα.
(Απογευματινή 16/5/2010)

ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΑΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
Η ανεργία πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο 
φανερώνοντας τις πρώτες επιπτώσεις της δυσχε-
ρής οικονομικής κατάστασης που έχει εισέλθει 
η Ελλάδα. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε 
σήμερα στη δημοσιότητα η Ελληνική Στατιστική 
Αρχή, το ποσοστό της ανεργίας εκτινάχθηκε στο 
12,1% το Φεβρουάριο του 2010, ενώ τον αντίστοι-
χο μήνα του 2009 ανέρχονταν στο 9,1% και 11,3% 
τον Ιανουάριο του 2010. Ωστόσο η κατάσταση 
στον εργασιακό κλάδο αναμένεται να χειροτερέ-
ψει λόγω των δυσβάσταχτων μέτρων που πήρε η 
κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ σε συνεργασία πάντα με 
την τρόικα. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που 
έδωσε στη δημοσιότητα η Ελληνική Στατιστική 
Αρχή το σύνολο των απασχολουμένων κατά το Φε-
βρουάριο 2010 εκτιμάται ότι ανήλθε σε 4.404.051 
άτομα, οι άνεργοι σε 605.277 άτομα και ο οικονο-
μικά μη ενεργός πληθυσμός σε 4.282.874 άτομα. 
Κατά συνέπεια οι απασχολούμενοι μειώθηκαν 
κατά 83.439 άτομα σε σχέση με το Φεβρουάριο 
του 2009 (μείωση 1,9%) και κατά 41.692 άτο-
μα σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2010 (μείωση 
0,9%). Οι άνεργοι αυξήθηκαν κατά 154.280 άτο-
μα σε σχέση με το Φεβρουάριο του 2009 (αύξηση 
34,2%) και κατά 38.145 άτομα σε σχέση με τον 
Ιανουάριο του 2010 (αύξηση 6,7%).
(Απογευματινή 14/5/2010)

ΣΤΟ 25% Η ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ!
Στο 25% ανέρχεται η ανασφάλιστη εργασία σύμ-
φωνα με τα αποτελέσματα 22.000 ελέγχων του 
Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και του ΙΚΑ, 
κατά το τρίμηνο Φεβρουάριος-Απρίλιος του τρέ-
χοντος έτους. Το ανακοίνωσε στη Βουλή ο υπουρ-
γός Εργασίας Ανδρέας Λοβέρδος απαντώντας σε 
επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Φώτη 
Κουβέλη. Ο υπουργός παραδέχθηκε την υποστε-
λέχωση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας 
λόγω αφενός της αποχώρησης των εργαζομένων 
στα προγράμματα σταζ και συνταξιοδοτήσεων και 
αφετέρου της απαγόρευσης προσλήψεων. Παρό-
λα αυτά, είπε, οι έλεγχοι ανέδειξαν προβλήματα 
στη «μαύρη» ανασφάλιστη εργασία που εν τέλει 
θα βοηθήσουν στην αύξηση των εισφορών κατά 
4%. Ο υπουργός είπε ότι με δεδομένη την κακή 

κατάσταση στον τομέα της στελέχωσης των υπη-
ρεσιών ευελπιστεί να προηγηθεί το υπουργείο και 
οι υπηρεσίες που εποπτεύει από τις μετατάξεις 
που θα γίνουν από την πρώην Ολυμπιακή και την 
Ολυμπιακό Χωριό Α.Ε., αλλά και τους οργανισμούς 
του δημοσίου που θα καταργηθούν.
(Ελεύθερος Τύπος 14/5/2010)

ΚΟΝΔΥΛΙΑ 1,22 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Το συνολικό ποσό των 1,22 δισ. ευρώ έχει πλέον 
στη διάθεσή της η Περιφέρεια Κεντρικής Μακε-
δονίας, ώστε να προχωρήσει ταχύτατα τις διαδικα-
σίες υλοποίησης έργων, στο πλαίσιο του Εθνικού 
Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ). Η εκ-
χώρηση των κονδυλίων στην Ενδιάμεση Διαχειρι-
στική Αρχή του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας απο-
φασίστηκε βάσει της επιχειρησιακής συμφωνίας 
υλοποίησης την οποία συνυπέγραψαν η υπουργός 
Οικονομίας Λούκα Κατσέλη και η γενική γραμμα-
τέας της περιφέρειας Μαρία Λιονή. Η μερίδα του 
λέοντος των κοινοτικών κονδυλίων, και συγκε-
κριμένα ποσό άνω των 268 εκατ. ευρώ, πρόκειται 
να κατανεμηθεί στον τομέα της προώθησης των 
καθαρών αστικών μεταφορών. Στον τομέα αυτό 
αναμένεται να ενταχθεί, μεταξύ άλλων, το έργο 
της κατασκευής του μετρό Θεσσαλονίκης.
Παράλληλα, όπως γνωστοποιήθηκε από την Πε-
ριφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, στο στάδιο της 
αξιολόγησης, ώστε να ενταχθούν προς χρηματο-
δότηση από το ΕΣΠΑ, βρίσκονται και άλλα δύο 
σημαντικά οδικά έργα. Το πρώτο αφορά την κα-
τασκευή του ανισόπεδου κόμβου Κ16, στη συμ-
βολή της εσωτερικής περιφερειακής οδού με τον 
άξονα της ΠΑΘΕ, και το δεύτερο στην αναβάθμιση 
του ανισόπεδου κόμβου στο Κλειδί Ημαθίας, στην 
Εγνατία οδό.
(Μακεδονία 20/5/2010)

ΧΩΡΙΣ ΦΡΕΝΟ Η ΥΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙ-
ΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Με αμείωτους ρυθμούς συνεχίζεται η υποχώ-
ρηση της οικοδομικής δραστηριότητας, η οποία 
τον Φεβρουάριο παρουσίασε μείωση κατά 23,1% 
στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 41% 
στην επιφάνεια και κατά 45% στον όγκο σε σχέ-
ση με τον αντίστοιχο μήνα του 2009. Σύμφωνα με 
τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, το 
μέγεθος της συνολικής οικοδομικής δραστηρι-
ότητας (ιδιωτικής - δημόσιας), υπολογισμένο με 
βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες κατά τον 
μήνα Φεβρουάριο 2010, στο σύνολο της χώρας, 
ανήλθε σε 3.465 οικοδομικές άδειες, που αντι-
στοιχούν σε 627,8 χιλιάδες τ.μ. επιφάνειας και σε 
2.341,5 χιλιάδες κ.μ. όγκου.
(Αυγή 18/5/2010)

ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΝ ΟΙ ΩΚΕΑΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΟΔΟ 
ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
Οι ωκεανοί του πλανήτη μας έχουν παρουσιάσει 
σημαντική άνοδο της θερμοκρασίας τους κατά τα 
τελευταία 16 χρόνια. Σύμφωνα με μια νέα έρευνα 
επιστημόνων από τις ΗΠΑ, το ανώτερο στρώμα 
των ωκεανών, σε βάθος μέχρι 700 μέτρων, έχει 
θερμανθεί κατά 0,65 βατ ανά τετραγωνικό μέτρο 
μεταξύ των ετών 1993 – 2008. Η αύξηση αυτή ισο-
δυναμεί, στο σύνολο των ωκεανών με την ετήσια 
προσθήκη ενέργειας αντίστοιχης με αυτή που θα 
εξέπεμπαν 100 εκατομμύρια ατομικές βόμβες! 
Το νερό χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να 
θερμανθεί ή να ψυχραθεί σε σχέση με τον αέρα ή 
την επιφάνεια της Γης, συνεπώς η θέρμανση των 
ωκεανών θεωρείται από τους ειδικούς πιο αντι-
προσωπευτικός δείκτης για την κλιματική αλλαγή 
και την παγκόσμια υπερθέρμανση σε σχέση με 
άλλες μετρήσεις στην ατμόσφαιρα ή στην επιφά-
νεια του πλανήτη. Μέχρι σήμερα, οι επιστήμονες 
δεν ήσαν σίγουροι πώς η θερμική ενέργεια στο 
άνω στρώμα των ωκεανών έχει μεταβληθεί κατά 
τις τελευταίες δεκαετίες ή ποια είναι η επίπτω-

ση της θέρμανσης των ωκεανών για τη συνολική 
ενεργειακή ισορροπία του πλανήτη μας. Η νέα 
έρευνα επιστημόνων του Πανεπιστημίου της Χα-
βάης, που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περι-
οδικό «Nature», συνδύασε δεδομένα από διάφο-
ρες μετρήσεις στους ωκεανούς και συμπέρανε ότι 
οι αυτοί αποτελούν μια γιγάντια «αποθήκη» θερ-
μότητας, καθώς απορροφούν περίπου το 90% της 
θερμικής ενέργειας που προστίθεται κάθε χρόνο 
στη γήινη ατμόσφαιρα λόγω της συσσώρευσης 
των αερίων του θερμοκηπίου. Οι ερευνητές εκτι-
μούν ότι μετά το 2003 έχει ουσιαστικά μπει φρένο 
στην άνοδο της θερμοκρασίας, αλλά δηλώνουν 
αβέβαιοι για την εξέλιξη του φαινομένου της θέρ-
μανσης των ωκεανών στο μέλλον.
(Αγγελιοφόρος 20/5/2010)

ΑΝΑΚΑΛΥΦΤΗΚΕ ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ ΣΟΥΠΕΡΝΟΒΑ

Μια διεθνής ομάδα αστρονόμων ανακοίνωσε ότι 
εντόπισε σε ένα γειτονικό γαλαξία, για πρώτη 
φορά, ένα νέο είδος έκρηξης άστρου (σουπερνό-
βα ή υπερκαινοφανής), που προκαλεί την εκπο-
μπή τεραστίων ποσοτήτων ασβεστίου. Το γεγονός 
αυτό μπορεί να ερμηνεύει γιατί υπάρχουν μεγάλες 
ποσότητες ασβεστίου σε γαλαξίες όπως ο δικός 
μας και, ακόμα, μπορεί να εξηγεί από πού προ-
έρχεται το ασβέστιο που καταλήγει στα κόκαλά 
μας, αφού έχει προηγουμένως διανύσει τερά-
στιες αποστάσεις στο διάστημα. Η συγκεκριμένη 
σουπερνόβα –μια από τις μεγαλύτερες εκρήξεις 
στο Διάστημα– ανακαλύφθηκε για πρώτη φορά το 
2005 στον κοντινό σπειροειδή γαλαξία NGC1032, 
σε απόσταση περίπου 100 εκατομμυρίων ετών 
φωτός από τη Γη. Όμως οι νεότερες μελέτες του 
φαινομένου κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η 
έκρηξη αυτού του άστρου (με την ονομασία SN 
2005E) είναι διαφορετική από οποιαδήποτε άλλη 
σουπερνόβα έχει εντοπιστεί ποτέ. Μέχρι σήμερα 
οι αστρονόμοι γνωρίζουν δύο τύπους σουπερνό-
βα: Οι εκρήξεις αυτές προέρχονται είτε από την 
κατάρρευση ενός πολύ μεγάλου καυτού άστρου 
που εξαντλεί τα πυρηνικά καύσιμα του και καταρ-
ρέει υπό το βάρος του για να μετατραπεί τελικά 
σε μαύρη τρύπα ή σε άστρο νετρονίων (τύπος ΙΙ), 
είτε από τις θερμοπυρηνικές εκρήξεις γηραιών 
«λευκών νάνων» (κατηγορία άστρων), που αποτε-
λούνται κυρίως από άνθρακα και οξυγόνο (τύπος 
Ια). Όμως η συγκεκριμένη σουπερνόβα δεν φαί-
νεται να έχει καθόλου άνθρακα ή οξυγόνο, αντί-
θετα είναι πλούσια σε ήλιο, τιτάνιο και ασβέστιο. 
Περίπου η μισή μάζα που διασκορπίστηκε στο 
Διάστημα από αυτή την έκρηξη, αποτελείται από 
ασβέστιο, πράγμα που σημαίνει ότι λίγες τέτοιες 
εκρήξεις σουπερνόβα κάθε αιώνα, αν γίνονται, 
είναι αρκετές για να ερμηνεύσουν τις μεγάλες 
ποσότητες ασβεστίου που παρατηρούνται στους 
γαλαξίες (και στο σώμα μας).
(Αγγελιοφόρος 20/5/2010) 

Φωτογραφία από το site του «Αγγελιοφόρου»
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ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ
ΠΑΡΑΤΑΞΙΑΚΑ

n ΣΑΘ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Προς τον Αντιδήμαρχο πρασίνου ΔΘ:
«Αξιότιμε κύριε Αντιδήμαρχε, Το τελευταίο χρο-
νικό διάστημα πληθαίνουν τόσο  οι διαμαρτυρίες 
μελών του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Θεσσαλονίκης 
και συμπολιτών μας, όσο τα δημοσιεύματα στον 
τοπικό -και όχι μόνο– ημερήσιο τύπο, αναφορικά 
με τον τρόπο διαχείρισης του αστικού πράσινου 
στην πόλη μας. Η διαπίστωση ότι η Θεσσαλονί-
κη στερείται ζωτικών χώρων πρασίνου και ότι η 
αναλογία πράσινου ανά κάτοικο είναι εξαιρετικά 
μικρή, είναι παλαιά και δεδομένη.
Ωστόσο δεδομένη είναι και η έλλειψη σοβαρής 
πολιτικής για το αστικό πράσινο, ειδικότερα για 
το –λεγόμενο- «δομικό» πράσινο  που αφορά το 
πράσινο σε λεωφόρους, δρόμους, πεζοδρόμια. 
Τα τελευταία χρόνια τα δένδρα εκατέρωθεν  των 
οδών του ιστορικού κέντρου και γενικότερα πε-
ριοχών με εμπορικές χρήσεις και χρήσεις ανα-
ψυχής, είτε υλοτομούνται, είτε κλαδεύονται με 
τέτοιο τρόπο ώστε να απομένει μόνο ο κορμός και 
όχι η κώμη. 
Σε κάθε περίπτωση η μείωση του πράσινου δεν 
επηρεάζει μόνο την εικονογραφία της πόλης αλλά 
το μικροκλίμα της κάθε περιοχής, ιδιαίτερα σε 
μία εποχή που η προστασία του φυσικού περιβάλ-
λοντος ή στοιχείων του ταυτίζεται με την προστα-
σία του αστικού περιβάλλοντος,  στην δε  Ε.Ε. δε 
νοείται –πλέον- αστικός σχεδιασμός ή επέμβαση 
χωρίς περιβαλλοντική συνιστώσα.   Επομένως για 
τον ΣΑΘ ισχύει το προφανές: 
Α) δεν υλοτομείται κανένα δένδρο, χωρίς να αντι-
κατασταθεί.
Β) δεν μπορούν να υπάρχουν απογυμνωμένοι κορ-
μοί. Τα δένδρα επιτελούν το έργο τους στο βαθμό 
που έχουν κώμη, αλλιώς είναι νεκρά. 
Γ) αν αντικειμενικοί λόγοι επιβάλλουν ισχυρό 
κλάδεμα ή υλοτόμηση (π.χ. ασθένειες, καλώδια 
κ.λ.π.), φυτεύεται αντίστοιχος αριθμός δένδρων 
στην ίδια περιοχή (δρόμο, πεζοδρόμιο κ.λ.π.) , σε 
άλλη θέση.
Δ) σε περίπτωση που έρχονται σε αντίθεση τα 
συμφέροντα επιχειρηματιών της πόλης με την 
ύπαρξη ή την διατήρηση δένδρων κατά μήκος 
των δρόμων ή των πεζοδρομίων, δέον είναι να 
επανελεγχθούν οι άδειες  ενοικίασης-χρήσης του 
πεζοδρομίου ή να συνδεθούν με την διατήρηση 
και την προστασία του υπάρχοντος πρασίνου. 
Η παρούσα δεν συντάχθηκε για να υποδείξει τρό-
πους και εποχές κλαδέματος των δένδρων, αντι-
κείμενο –εξάλλου- άλλων επιστημόνων. 
Το Δ.Σ. του ΣΑΘ  παρεμβαίνει στον προβληματισμό 
που αναπτύχθηκε τελευταία, υπενθυμίζοντας:
- ότι εργαλείο του σχεδιασμού, της δημιουρ-
γίας-λειτουργίας του αστικού περιβάλλοντος, εί-
ναι η χρήση και διαχείριση του κάθε είδους πρά-
σινου.
- Πρέπει να υπάρξει και στην πόλη μας συνο-
λικός ανασχεδιασμός του «δομικού» πράσινου. ( 
είναι αντιφατικό να απισχνάζονται οι δρόμοι από 

τα δένδρα και συγχρόνως να βραβεύεται το πιο 
πράσινο μπαλκόνι ή ένα φυτεμένο δώμα.)
Με βάση τη μελέτη καταγραφής και αξιολόγηση 
αστικού πρασίνου του ΟΡΘΕ, απαιτείται μια νέα 
πρόταση που να λαμβάνει υπόψη τα κοινωφελή 
δίκτυα, τις χρήσεις των ισογείων, τον προσανατο-
λισμό των δρόμων, τα μετρικά στοιχεία του ελεύ-
θερου χώρου, ώστε να τα συνδέσει με  προτάσεις 
ανάπλασης πεζοδρομίων, που θα περιλαμβάνουν 
χωροθέτηση  εξοπλισμού και πράσινου αλλά και 
προτάσεις για το είδος του πράσινου.
Ένα τέτοιο πιλοτικό πρόγραμμα θα μπορούσε να 
εφαρμοσθεί στους χώρους που σήμερα γίνονται οι 
ανασκαφές του μετρό, ώστε να είναι έτοιμο προς 
εφαρμογή κατά την αποκατάστασή τους. Θεωρού-
με επίσης ότι είναι ζήτημα πολιτικής βούλησης η 
εφαρμογή τέτοιων προγραμμάτων σε συγκεκρι-
μένους οδικούς άξονες του ιστορικού κέντρου. 
Για τους παραπάνω λόγους, που εμπίπτουν στο 
γνωστικό αντικείμενο των αρχιτεκτόνων, το Δ.Σ. του 
ΣΑΘ  θα επιθυμούσε να ορίσετε μία συνάντηση με 
σκοπό την αποσαφήνιση των προτάσεών μας.

n ΣΔΑΤΜΒΕ: ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Δ.Σ. ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΕ-
ΔΡΟ ΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.

Πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 22 Μαρτίου 2010 
τακτική συνάντηση του Διοικητικού Συμβουλίου 
του ΣΔΑΤΜΒΕ και του Προέδρου της Κτηματο-
λόγιο Α.Ε. Καθηγητή κ. Απόστολου Αρβανίτη, στα 
γραφεία της εταιρίας, στο Περιφερειακό Κέντρο 
Θεσσαλονίκης. Παρόντες στη συνάντηση από 
πλευράς ΣΔΑΤΜΒΕ ήταν ο Πρόεδρος του συλλό-
γου Γ. Τσακούμης και τα μέλη του Δ.Σ. Ι. Πίλτσης, 
Ι. Τσαμπάζης και Π. Τοκμακίδης.
Στη συνάντηση, που διεξήχθη σε πολύ καλό κλί-
μα, έγινε χρήσιμη ανταλλαγή απόψεων για όλα τα 
θέματα που αφορούν την πορεία του έργου του 
Εθνικού Κτηματολογίου. Πιο συγκεκριμένα από 
πλευράς του Συλλόγου επισημάνθηκε ότι ελά-
χιστες κτηματογραφήσεις της Β΄ Φάσης έχουν 
ως τώρα ανατεθεί και ότι σημειώνονται μεγάλες 
καθυστερήσεις στον εν εξελίξει διαγωνισμό. Ο 
Πρόεδρος του ΣΔΑΤΜΒΕ υποστήριξε ότι το πρό-
γραμμα κτηματογραφήσεων πρέπει να προχω-
ρήσει άμεσα και απρόσκοπτα από τη στιγμή που 
είναι εξασφαλισμένη και η χρηματοδότησή του. 
Από την πλευρά του ο Πρόεδρος της Κτηματολό-
γιο ενημέρωσε το Συμβούλιο ότι σε σύντομο χρο-
νικό διάστημα θα υπάρξουν ανακοινώσεις από το 
Υπουργείο που θα αφορούν τα επόμενα προγράμ-
ματα κτηματογραφήσεων και ότι θα παρθούν μέ-
τρα που θα συμβάλουν στην ομαλότερη λειτουργία 
των οριστικών κτηματολογικών γραφείων. Στο τέ-
λος της συνάντησης διαπιστώθηκε και από τις δύο 
πλευρές η καλή συνεργασία και συμφωνήθηκε να 
συνεχιστούν οι τακτικές συναντήσεις τουλάχιστον 
μία φορά το μήνα. 

n ΣΔΑΤΜΒΕ: FORUM ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  
Την Κυριακή 21 Μαρτίου 2010 πραγματοποιήθη-
κε, στο Ξενοδοχείο Makedonia Palace, το forum 
«Τεχνικού Λογισμικού Εξοπλισμού & Γεωγραφι-
κών Προϊόντων 2010». Την εκδήλωση διοργάνω-
σε ο Σύλλογος Διπλωματούχων Αγρονόμων Τοπο-
γράφων Μηχανικών Βόρειας Ελλάδας και κατά 
γενική ομολογία σημείωσε ιδιαίτερη επιτυχία. Την 
Οργανωτική Επιτροπή της εκδήλωσης αποτελού-

σαν ο Πρόεδρος του Συλλόγου κ. Γ. Τσακούμης, ο 
Ταμίας κ. Π. Τοκμακίδης και το μέλος την επιτρο-
πής νέων ΑΤΜ ο συνάδελφος κ. Κ. Καραγιάννης. 
Στην εκδήλωση μετείχαν ως εκθέτες ο Οργανι-
σμός Κτηματολογίου Χαρτογραφήσεων Ελλάδας 
(Ο.Κ.Χ.Ε.) και δέκα από τις σοβαρότερες και με-
γαλύτερες εταιρίες εξοπλισμού και λογισμικού. 
Μεταξύ άλλων τίμησαν με την παρουσία τους την 
εκδήλωση ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ο.Κ.Χ.Ε. κ. 
Γ. Μουτεβελής καθώς και τα μέλη του Συμβου-
λίου ο Καθηγητής ΑΠΘ κ. Κ. Κατσάμπαλος και ο 
συνάδελφος ΑΤΜ κ. Κ. Νέδας, ο Πρόεδρος του 
Π.Σ.Δ.Α.Τ.Μ. κ. Σ. Ξεκαλάκης ενώ το ΤΕΕ/ΤΚΜ 
εκπροσώπησε ο Πρόεδρος κ. Α. Κονακλίδης και 
το μέλος της Διοικούσας Επιτροπής κ. Δ. Μήτρου.  
Ο Σ.Δ.Α.Τ.Μ.Β.Ε. έχει ως στόχο η συγκεκριμένη 
εκδήλωση να γίνει θεσμός και να πραγματοποιεί-
ται ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

n ΣΜΗΒΕ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ
Μετά τη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου στις 
10 Μαΐου 2010 και σύμφωνα με το Καταστατικό, 
προκηρύσσονται εκλογές για την ανάδειξη του 
νέου Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτι-
κής Επιτροπής του Συλλόγου Μηχανολόγων Ηλε-
κτρολόγων Βορείου Ελλάδος.
Οι εκλογές θα διεξαχθούν το Σάββατο 19 Ιουνίου 
2010, στο κτίριο του ΤΕΕ/ΤΚΜ, Μεγ. Αλεξάνδρου 
49 από τις 09:00 το πρωί έως τις 19:00 το από-
γευμα.

n ΣΠΜΕ: ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ Ι. 
ΜΑΓΚΡΙΩΤΗ
Την Τρίτη 16 Μαρτίου 2010 ο Πρόεδρος του 
Σ.Π.Μ.Ε. Ν. Ζυγούρης, η Β’  Αντιπρόεδρος Κ. 
Κώστα, ο Ταμίας Αρ. Καρλαύτης, τα μέλη Ι. Κο-
τζαμπασάκης και Ν. Μήλης συναντήθηκαν με 
τον υφυπουργό Υποδομών Μεταφορών και Δι-
κτύων κο. Ιωάννη Μαγκριώτη. Στην συνάντηση 
παρευρέθησαν ο Γ.Γ. Δημοσίων Έργων κος Ιω-
άννης Οικονομίδης, ο διευθυντής του γραφείου 
του υφυπουργού κος Βασ. Ανδριανάκης και η κα 
Αλεξάνδρα Καλαϊτζή.
Στην συνάντηση συζητήθηκε η πρόταση του 
Σ.Π.Μ.Ε. για την αναβάθμιση και βελτίωση της 
υφιστάμενης νομοθεσίας των δημοσίων έργων η 
οποία είχε ήδη κατατεθεί στα πλαίσια της πρό-
σκλησης που είχε γίνει.
Τέθηκαν επίσης θέματα όπως η ανάγκη για την 
άμεση θέσπιση του ΜΗΚΙΕ και η δημιουργία κι-
νήτρων για την αντισεισμική ενίσχυση των υφι-
σταμένων κτιρίων με έμφαση στα κτίρια τα οποία 
είναι κτισμένα πριν το 1984 με PILOTIS.
Στην συνάντηση τονίστηκε επίσης η ανάγκη απο-
πληρωμής των έργων και των μελετών που εκ-
κρεμούν την παρούσα χρονική στιγμή με σκοπό να 
ανασάνουν οι κατασκευαστικές και μελετητικές 
εταιρείες, ενώ τονίστηκε η συνεισφορά τους στην 
μέχρι σήμερα ανάπτυξη της χώρα μας.
Από μεριάς υπουργείου παρουσιάστηκαν οι θέ-
σεις και οι προτάσεις που είναι υπό επεξεργασία 
όσον αφορά τις μελέτες του δημοσίου. Τονίστηκε 
ότι η πρόθεση είναι να ψηφιστεί μέχρι το καλοκαί-
ρι ένα νέο θεσμικό πλαίσιο. Όλες οι παρεμβάσεις 
θα έχουν στόχο την διαφάνεια και την ολοκλήρω-
ση των διαδικασιών σε εύλογο χρονικό διάστημα 
στη συμφωνημένη ποιότητα και κόστος.
Τονίστηκε επίσης η ανάγκη προγραμματισμού των 
μελετών και των έργων που θα συμπεριληφθούν 
στο ΠΔΕ μέσω του οποίου θα γίνουν και οι απο-
πληρωμές των παλαιότερων χρεών.
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n ΠΣΧΜ ΤΚΔΜ: ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΥΡΙΑ-
ΚΗΣ 13 IOYNIOY 2010
Σύμφωνα με τις αποφάσεις της Εκλογοαπολογι-
στικής Γενικής Συνέλευσης που ολοκληρώθηκε 
στις 12 Μαΐου, καθώς και τις αποφάσεις του ΔΣ 
του Π.Σ.Χ.Μ. σας γνωρίζουμε ότι:
Οι Εκλογές για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ. και Ε.Ε. 
του Π.Σ.Χ.Μ., καθώς και των Δ.Σ. των Περιφερει-
ακών Τμημάτων του Συλλόγου, θα πραγματοποιη-
θούν την Κυριακή 13-06-2010.
Εκλογικά τμήματα θα υπάρχουν στα γραφεία του 
Ε.Ε.Κ. στην Αθήνα (Γρυπάρη 136, Καλλιθέα) και 
σε όλα τα Περιφερειακά Τμήματα - Π.Τ. (ΘΕΣ-
ΣΑΛΟΝΙΚΗ-Γραφεία του ΠΣΧΜ-ΤΚΔΜ, Εθνικής 
Αμύνης 25 & ΚΟΖΑΝΗ-Κτίριο ΤΕΕ/ΤΔΜ, Μπού-
σιου & Εστίας 3, Λάρισα, Βόλος, Πάτρα, Ηράκλειο 
Κρήτης και Καβάλα). Εκλογικά Τμήματα που δεν 
είναι στις έδρες των Π.Τ. ή του Κεντρικού συγκρο-
τούνται υπό την προϋπόθεση σχετικής απόφα-
σης της αντίστοιχης Γενικής Συνέλευσης, με την 
ευθύνη της αντίστοιχης Εφορευτικής Επιτροπής 
(Κεντρικής ή Τοπικής). Σε κάθε περίπτωση κατα-
μέτρηση των ψηφοδελτίων θα γίνει στο εκλογικό 
τμήμα και όχι στην έδρα του Κεντρικού ή Περιφε-
ρειακού τμήματος.
Η ψηφοφορία θα αρχίσει στις 8:00π.μ. και θα 
τελειώσει στις 19:00μ.μ.
Παράταση για την ώρα λήξης της ψηφοφορίας 
μπορεί να δοθεί είτε με απόφαση της Κεντρικής 
Εφορευτικής Επιτροπής, είτε εάν οι κατά τόπους 
Εφορευτικές Επιτροπές πιστοποιήσουν ότι στα 
εκλογικά τμήματα υπάρχουν ακόμα μέλη του Συλ-
λόγου που έχουν προσέλθει και δεν έχουν ψηφί-
σει.
Την ευθύνη διεξαγωγής των Εκλογών έχει η 3με-
λής Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή της Αθήνας 
(Κεντρική). Οι Εφορευτικές Επιτροπές των Πε-
ριφερειακών Τμημάτων για κάθε πρόβλημα θα 
απευθύνονται στην Κεντρική Εφορευτική Επιτρο-
πή. Πρόεδρος της 3μελούς εφορευτικής επιτρο-
πής (κεντρικής ή τοπικής) είναι ο πρώτος και μέλη 
οι επόμενοι δύο, με τη σειρά που κληρώθηκαν 
και αναπληρωματικοί είναι οι επόμενοι τρεις, με 
τη σειρά που κληρώθηκαν. Η ιδιότητα του μέλους 
της εφορευτικής επιτροπής είναι ασυμβίβαστη με 
την ιδιότητα του υποψηφίου διοικητικού συμβου-
λίου ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής ή γενικά με 
πρόσωπο που αφορά η μυστική ψηφοφορία. Τα 
μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής πρέπει να είναι 
και μέλη του Συλλόγου την ημέρα που ορίστηκαν. 
Η ψηφοφορία θα γίνει με βάση ενιαίους εκλογι-
κούς καταλόγους. Η ψηφοφορία για την εκλογή 
των Δ.Σ. των Περιφερειακών Τμημάτων θα γίνει 
με βάση τα μητρώα μελών των Περιφερειακών 
Τμημάτων, που θα παραδοθούν στις Εφορευτικές 
Επιτροπές από τα αντίστοιχα Δ.Σ των Περιφερει-
ακών Τμημάτων και θα κατατεθούν (με fax 210 
9536777) στην Γραμματέα του Συλλόγου το αργό-
τερο μέχρι την Τρίτη 8/06/2010. Στους εκλογικούς 
καταλόγους θα περιληφθούν όσοι καταθέσουν αί-
τηση εγγραφής στο Σύλλογο μέχρι την Παρασκευή 
04-06-2010 και ώρα 18.00.
Η υποβολή των υποψηφιοτήτων για το Δ.Σ. και την 
Ε.Ε. του Π.Σ.Χ.Μ., γίνεται με ενυπόγραφη δήλωση 
των υποψηφίων ή του εκπροσώπου του συνδυα-
σμού, που κατατίθεται στα γραφεία του Συλλόγου 
(Γρυπάρη 136 Καλλιθέα), στην Κεντρική Εφορευ-
τική Επιτροπή, θα γίνει το αργότερο μέχρι και την 
19.00 της 25.05.2010. Η Κεντρική Εφορευτική 
Επιτροπή αποφασίζει για την πιστοποίηση και 
επικύρωση των υποβληθέντων υποψηφιοτήτων, 
για τα ονόματα των μεμονωμένων υποψηφίων ή 
των συνδυασμών. Αντίστοιχα πράττουν οι τοπικές 
εφορευτικές επιτροπές για τα ψηφοδέλτια Δ.Σ. 
των Περιφερειακών Τμημάτων (ίδιες καταληκτι-
κές ημερομηνίες).

n ΠΕΣΕΔΕ: ΝΕΟ ΔΣ
Συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο 
της Πανελλήνιας Ένωσης Συνδέσμων Εργολη-
πτών Δημοσίων Έργων (ΠΕΣΕΔΕ) το οποίο είχε 

εκλεγεί από το 66ο Συνέδριο της Ένωσης που 
πραγματοποιήθηκε στις Σέρρες από τις 11 έως 
τις 13 Μαρτίου 2010. 
• Πρόεδρος της ΠΕΣΕΔΕ αναδείχθηκε ο Κωνστα-
ντίνος Σαββίδης (Αθήνα).
• Α’ Αντιπρόεδρος ο Ορέστης Μεσοχωρίτης (Θεσ-
σαλονίκη).
• Β’ Αντιπρόεδρος ο Νικόλαος Διάκος (Ηλεία).
• Γενικός Γραμματέας ο Γεώργιος Μπαρμπούτης 
(Καρδίτσα).
• Αναπληρωτής Γεν. Γραμματέας ο Νικόλαος Καλ-
τσάς (Φθιώτιδα).
• Ταμίας ο Γεώργιος Γεωργουλόπουλος (Μεσση-
νία).

Στην επταμελή Εκτελεστική Επιτροπή της ΠΕΣΕ-
ΔΕ, εκτός του Προέδρου, των δύο Αντιπροέδρων 
και του Γενικού Γραμματέα,  εξελέγησαν και θα 
συμμετέχουν οι Νικόλαος Καλτσάς, Δημήτριος 
Ορφανίδης (Καβάλα) και Αντώνιος Ρούλιος (Ρέ-
θυμνο).

Ο Κωνσταντίνος Σαββίδης αμέσως μετά την 
εκλογή του δήλωσε: «Αφού ευχαριστήσω τους 
συναδέλφους που με τίμησαν με την εμπιστο-
σύνη τους καλώ όλους – και αυτούς που δεν με 
ψήφισαν – σε συστράτευση για την αντιμετώπιση 
των πολλών και δύσκολων προβλημάτων. Στόχος 
μου θα είναι  η αρραγής ενότητα, τόσο εντός της 
ΠΕΣΕΔΕ, όσο και του συνόλου του εργοληπτικού 
– κατασκευαστικού κόσμου, ο οποίος βίωνε έτσι 
κι αλλιώς και πριν την οικονομική κρίση δύσκο-
λες καταστάσεις, τις οποίες ασφαλώς οι εξελίξεις 
επιτείνουν. Θα ισχυροποιηθεί η στενή συνεργασία 
με το ΤΕΕ, τους συλλόγους των τεχνικών και πρω-
τίστως με τις αδελφές Εργοληπτικές Οργανώσεις. 
Ο κατασκευαστικός κόσμος τόσο των δημοσίων, 
όσο και των ιδιωτικών έργων, έχει πολλά προβλή-
ματα και απαιτείται να τα αντιμετωπίσουμε όλοι 
μαζί με ενότητα, συγκροτημένα και συντεταγμένα. 
Αναμένουμε τις προτάσεις του ΥΠΟΜΕΔΙ για την 
αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου παραγωγής 
των έργων και ευελπιστούμε σε μια γόνιμη συ-
νεργασία τόσο με την ηγεσία του, όσο και με τις 
ηγεσίες των άλλων τεχνικών και αναπτυξιακών 
υπουργείων».

Ο Κωνσταντίνος Σαββίδης κατάγεται από την 
Καβάλα και είναι πολιτικός μηχανικός και εργο-
λήπτης Δημοσίων Έργων. Διετέλεσε Α’ Αντιπρό-
εδρος του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελ-
λάδας, Πρόεδρος της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ, 
Α’ Αντιπρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του 
ΤΕΕ, μέλος του ΔΣ του ΣΑΤΕ και της ΠΕΔΜΕΔΕ 
και σήμερα είναι μέλος του ΔΣ του Ινστιτούτου 
Οικονομίας Κατασκευών (ΙΟΚ) ως εκπρόσωπος 
του ΤΕΕ.   

n ΣΜΕΔΕΚΕΜ: ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΩΣ 
«ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ»
Προς τη Δήμαρχο Βεροίας:
Αξιότιμη κυρία Δήμαρχε,έχουμε στα χέρια μας 
την υπ’ αριθ. 180/2010 Απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου σας, με την οποία αποφα-
σίστηκε (κατά πλειοψηφία) η έγκριση σύναψης 
προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου 
Βέροιας και του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου 
Θεσσαλονίκης (Επιτροπή Ερευνών), με σκοπό 
την εκπόνηση του Προγράμματος «Ολοκληρω-
μένο σχέδιο αναβάθμισης αστικού τοπίου στη 
Βέροια».
Κατά πληροφορίες μας, η προγραμματική σύμβα-
ση δεν έχει ακόμη υπογραφεί.
Η παραπάνω ανάθεση αποφασίστηκε παρά τις 
αντιρρήσεις μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, 
που, όπως προκύπτει από τη συζήτηση, που έγινε 
κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, 
υποστήριξαν ότι πρόκειται περί «μελέτης», η 

οποία έπρεπε να έχει ανατεθεί σύμφωνα με τις 
διατάξεις του ν. 3316/2005, δηλαδή της ισχύου-
σας νομοθεσίας περί ανάθεσης και εκπόνησης 
μελετών δημοσίων έργων.
Έχουμε, επίσης, στα χέρια μας την Τεχνική Έκ-
θεση με τίτλο «Ερευνητικό Πρόγραμμα, Ολοκλη-
ρωμένο Σχέδιο αναβάθμισης αστικού τοπίου στη 
Βέροια, Αρχιτεκτονική Τοπίου», με ημερομηνία 
σύνταξης «Απρίλιος 2010» (επισυνάπτουμε το 
εξώφυλλο αυτής), καθώς και σειρά σχεδίων, σε 
κλίμακες 1:100 και 1:200 (επισυνάπτουμε ενδει-
κτικά πινακάκια σχεδίων, με τα στοιχεία αυτών 
και τους συντάξαντες).
Από το περιεχόμενο της παραπάνω Απόφασης 
του Δημοτικού Συμβουλίου και από τα στοιχεία 
που έχουμε συλλέξει προκύπτουν τα ακόλουθα:
1.Το έργο το οποίο προγραμματίζει ο Δήμος απο-
τελεί έργο αστικής ανάπλασης, η μελέτη του 
οποίου θα έπρεπε να εκπονηθεί από μελετητές, 
κατέχοντες μελετητικά πτυχία του άρθρου 2 παρ. 
2 του ν. 3316/2005, των κατηγοριών 7 (Ειδικές 
Αρχιτεκτονικές Μελέτες διαμόρφωσης εσωτε-
ρικών και εξωτερικών χώρων, αποκατάστασης 
μνημείων, διατήρησης παραδοσιακών κτιρίων, 
οικισμών και τοπίου), 24 (Μελέτες φυτοτεχνικής 
διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων 
πρασίνου). Το έργο αυτό δεν έχει καμία σχέση με 
έρευνα, συνεπώς δεν είναι δυνατόν να αποκαλεί-
ται «Ερευνητικό Πρόγραμμα» και αποτελεί παρά-
βαση της ισχύουσας νομοθεσίας η εκπόνηση της 
μελέτης για την υλοποίησή του από καθηγητές 
πανεπιστημίου και συνεργάτες αυτών.
2. Σύμφωνα με την εισήγηση του Προέδρου του 
Δημοτικού Συμβουλίου, ο Δήμος προτίθεται να 
εντάξει το έργο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
Μακεδονίας-Θράκης 2007-2013 «Ολοκληρω-
μένες Αστικές Αναπλάσεις Ευρείας Κλίμακας». 
Είναι γνωστό ότι τα έργα που εντάσσονται στα 
Ευρωπαϊκά Επιχειρησιακά Προγράμματα πρέ-
πει να έχουν πλήρεις και ακριβέστατες Μελέτες 
Εφαρμογής. Απαιτούνται σχέδια λεπτομερειών, 
αναλυτικές προμετρήσεις και προϋπολογισμοί. 
Αυτά δεν είναι δυνατόν να συνταχθούν μέσω ενός 
ερευνητικού προγράμματος, το οποίο μάλιστα 
έχει διάρκεια 30 ημερών (!!!).
3. Η υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης 
εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 180/2010 Απόφα-
ση του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας στις 
22.3.2010. Η Προγραμματική Σύμβαση δεν έχει 
ακόμη υπογραφεί, σύμφωνα με τις πληροφορίες 
και τα στοιχεία που διαθέτουμε. Από την ημερο-
μηνία των τευχών και σχεδίων του έργου (Απρίλι-
ος 2010) προκύπτει ότι τα τεύχη και σχέδια των 
συνταξάντων αυτά, ήταν έτοιμα, πριν ακόμη γίνει 
η ανάθεση των εργασιών.
Μετά τα παραπάνω, παρακαλούμε να αποκατα-
στήσετε τη νομιμότητα κάνοντας τις δέουσες 
ενέργειες, δηλαδή:
1. Να εισηγηθείτε προς το Δημοτικό Συμβούλιο 
την ακύρωση της υπ’ αριθ. 180/2010 Απόφασής 
του, και
2. Να εισηγηθείτε προς το Δημοτικό Συμβούλιο 
την ανάθεση της σχετικής μελέτης, σύμφωνα με 
τις ισχύουσες διατάξεις της νομοθεσίας περί με-
λετών δημοσίων έργων, δηλαδή με τις διατάξεις 
του ν. 3316/2005, των εκτελεστικών αυτού απο-
φάσεων και της υπουργικής απόφασης ΔΜΕΟ/α/
ο/1257/9.8.2005, όπως ισχύει σήμερα (Κανονι-
σμός αμοιβών μελετών και υπηρεσιών).
Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε άμεσα για τις 
ενέργειές σας. Σε αντίθετη περίπτωση είμαστε 
αναγκασμένοι, για τη διασφάλιση της τήρησης 
της νομοθεσίας και για την προστασία των συμ-
φέροντων των μελών μας, να ασκήσουμε κάθε 
νόμιμο δικαίωμά μας.
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Δεν εθελοτυφλού-
με. Γνωρίζουμε ότι ο 

Σ.Π.Μ.Θ. είχε αδρανοποι-
ηθεί τα τελευταία χρόνια, 

όμως το νέο Διοικητικό 
Συμβούλιο θα προσπαθή-
σει να βγάλει το σύλλογο 

από την αφάνεια

 Η κατάργηση των 
φορολογικών συντελε-

στών και των ελάχιστων 
αμοιβών οδηγεί τον 

κλάδο μας με μαθηματι-
κή ακρίβεια στην οικονο-

μική καταστροφή και τα 
μικρά τεχνικά γραφεία 

στον αφανισμό

Οι κατασκευές και γενικά 
τα έργα του μηχανικού 
εντάσσονται στο περι-

βάλλον και επιβάλλεται 
να υπακούουν στους 

ισχύοντες πολεοδομι-
κούς κανόνες έχοντας ως 

σημείο αναφοράς τους 
τον άνθρωπο

Είναι εγκληματικό να 
κλείνεται ο ημιυπαίθριος 
χώρος σε μια μεσογειακή 

κατοικία. Η αναβάθμιση 
του αστικού περιβάλλο-
ντος στη χώρα μας είναι 

μια έννοια ανύπαρκτη

Αποφασισμένος να βγάλει τον Σύλλογο Πολιτικών 
Μηχανικών Θεσσαλονίκης από την αφάνεια των 
τελευταίων ετών εμφανίστηκε ο νέος πρόεδρος 
του, Ηλίας Περτζινίδης. Με συνέντευξή του στο 
«Τεχνογράφημα» παρουσίασε τους πρωταρχι-
κούς στόχους και προτεραιότητές της διοίκησής 
του. Ξεκαθάρισε πως η οικονομική κρίση βρήκε 
τους πολιτικούς μηχανικούς σε ιδιαίτερη άσχημη 
κατάσταση και τόνισε πως είναι λάθος η Πολιτεία 
να αντιμετωπίζει τους πολιτικούς μηχανικούς ως 
προνομιούχους. Υποστήριξε ότι οι έλληνες πολι-
τικοί μηχανικοί είναι από τους καλύτερα καταρτι-
σμένους παγκοσμίως κι όπως είπε «είναι κρίμα η 
Πολιτεία να τους ωθεί στο περιθώριο». 
Ο κ. Περτζινίδης χαρακτήρισε «καταστροφική για 
το περιβάλλον» την αυθαίρετη δόμηση και υπο-
γράμμισε ότι η εξάλειψή της είναι θέμα Παιδείας 
κι όχι αστυνομοκρατίας. Ο Σύλλογος συμφωνεί με 
την 40ετή διατήρηση των παράνομα κλεισμένων 
ημιυπαίθριων χώρων με την προϋπόθεση την απο-
τροπή της δημιουργίας νέων. Αναφερόμενος στον 
ΚΕΝΑΚ εκτίμησε ότι η υιοθέτηση ενεργειακών 
πολιτικών έχει καθυστερήσει πολύ στη χώρα μας. 
Έκανε σαφές ότι το μετρό πρέπει να ολοκληρωθεί 
το συντομότερο δυνατό, τάχθηκε υπέρ της μετε-
γκατάστασης της ΔΕΘ δυτικά, διαφώνησε ωστόσο 
με την προτεινόμενη θέση της Σίνδου καθώς θε-
ωρεί ότι είναι πολύ μακριά από τη Θεσσαλονίκη. 
Υποστηρίζει ότι η ποιότητα ζωής των κατοίκων της 
πόλης έχει υποβαθμιστεί σημαντικά τα τελευταία 
χρόνια και συμφωνεί με την πρόταση του ΤΕΕ/ΤΚΜ 
για δημιουργία ανεξάρτητου φορέα διαχείρισης του 
Θερμαϊκού Κόλπου. Τέλος, τόνισε ότι η συνεργασία 
του Συλλόγου με το ΤΕΕ/ΤΚΜ βρίσκεται σε άριστο 
επίπεδο και στόχος του νέου Δ.Σ. είναι η περαιτέρω 
προώθηση της συνεργασίας.  

n Με ποιον τρόπο σκοπεύετε να «επαναδραστη-
ριοποιήσετε» τον Σύλλογο Πολιτικών Μηχανικών 
Θεσσαλονίκης, ο οποίος είχε περιπέσει σε «αδρά-
νεια» τα τελευταία χρόνια;
Ο Σ.Π.Μ.Θ. εκπροσωπεί όλους τους πολιτικούς μη-
χανικούς του νομού Θεσσαλονίκης. Όπως καταλα-
βαίνετε μιλάμε για ένα μεγάλο αριθμό συναδέλφων, 
οι οποίοι περιμένουν από το συλλογικό τους όργανο 
να υπερασπιστεί τις θέσεις του για τα επαγγελμα-
τικά θέματα του κλάδου και παράλληλα να συμ-
βάλλει στον εμπλουτισμό της επιστημονικής τους 
κατάρτισης. Δεν εθελοτυφλούμε. Γνωρίζουμε ότι ο 
Σ.Π.Μ.Θ. είχε αδρανοποιηθεί τα τελευταία χρόνια, 
όμως το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, σεβόμενο τους 
περίπου 700 συναδέλφους που προσήλθαν μετά 
από πέντε χρόνια στις κάλπες και εξέλεξαν τους 
εκπροσώπους τους, θα προσπαθήσει να βγάλει το 
σύλλογο από την αφάνεια. Και να είστε σίγουροι ότι 
θα το πετύχει. Πρόκειται για ανθρώπους που έχουν 
όρεξη για δουλειά και που θέλουν να κάνουν τον 
Σ.Π.Μ.Θ. ισχυρό και αναγνωρίσιμο στην κοινωνία 
της Θεσσαλονίκης. Δουλειά λοιπόν, διαπαραταξια-
κή συνεργασία, συνεχής ενημέρωση για τα θέματα 
του κλάδου και ενεργοποίηση της επικοινωνίας του 
Σ.Π.Μ.Θ. με τα μέλη του.

n Ως νέος πρόεδρος του ΣΠΜΘ, ποιοι είναι οι στό-
χοι και οι προτεραιότητές σας;
Κύριος στόχος όπως προείπα είναι η αποκατάσταση 
της επικοινωνίας με τα μέλη μας. Θα δημιουργηθεί 
μια νέα ιστοσελίδα, μέσω της οποίας θα υπάρχει 
διαρκής και έγκυρη ενημέρωση για επιστημονικά, 
επαγγελματικά και κοινωνικά θέματα, που αφορούν 
στους πολιτικούς μηχανικούς ως επιστήμονες αλλά 
και ως πολίτες. Παράλληλα θα δημιουργηθεί μια 
βάση δεδομένων με τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις 
των μελών μας και θα λειτουργήσει μια νέα υπηρε-
σία εβδομαδιαίας ενημέρωσης με αποστολή ηλε-
κτρονικών μηνυμάτων. Η επικοινωνία αυτή βέβαια 
θα είναι αμφίδρομη. Μέσω της υπηρεσίας αυτής θα 
μπορούν και οι συνάδελφοι να επικοινωνούν άμεσα 
και εύκολα με τα μέλη του Δ.Σ. και να παραθέτουν 
απόψεις, σκέψεις και απορίες πάνω σε θέματα πο-
λιτικού μηχανικού. Άμεση προτεραιότητά μας είναι 
ακόμη η διοργάνωση επιστημονικών ημερίδων 
– σεμιναρίων για τεχνικά θέματα που απασχολούν 
τους συναδέλφους και κυρίως τους νέους. Για τους 
τελευταίους θα καταβληθεί μεγάλη προσπάθεια να 
έρθουν κοντά στο σύλλογο και να συμμετέχουν στις 
δράσεις του. Το πρώτο βήμα θα γίνει με τη δημιουρ-
γία ομάδων εργασίας που θα έχουν επικουρικό ρόλο 
προς το Δ.Σ., για την ανάλυση, την επεξεργασία και 
τη δημιουργία θέσεων και προτάσεων επί σημα-
ντικών τεχνικών και επαγγελματικών θεμάτων. Το 
δεύτερο βήμα θα είναι η καθιέρωση ημέρας νέου 
πολιτικού μηχανικού για την υποδοχή των νέων συ-
ναδέλφων στο σύλλογο και στο επάγγελμα γενικότε-
ρα, κατά την οποία θα διανέμεται ένα ενημερωτικό 
φυλλάδιο που θα αφορά στα πρώτα βήματα του πο-
λιτικού μηχανικού στο επαγγελματικό πεδίο. Τέλος 
με στόχο την προώθηση του Σ.Π.Μ.Θ. και εκτός συ-
νόρων, θα καταβληθεί προσπάθεια για ενεργοποίη-
ση διόδου επικοινωνίας με φορείς πολιτικών μηχα-
νικών ευρωπαϊκών χωρών για ανταλλαγή εμπειρίας 
σε επαγγελματικά και επιστημονικά θέματα και για 
από κοινού συμμετοχή σε προγράμματα.

n Πόσο έχουν πλήξει τους πολιτικούς μηχανικούς 
τα σκληρά μέτρα που πρόσφατα πήρε η κυβέρνη-
ση;
Η χώρα βρίσκεται σε κακή οικονομική κατάσταση 
και αυτό πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε όλοι 
μας. Για να καταφέρουμε να απεγκλωβιστούμε από 
τη δυσχερή αυτή θέση απαιτούνται θυσίες από το 
σύνολο των κοινωνικών ομάδων. Αρκεί βέβαια οι 
θυσίες αυτές να είναι στο επίπεδο του εφικτού. Θε-
ωρώ ότι η οικονομική κρίση βρήκε τους πολιτικούς 
μηχανικούς σε ιδιαίτερα άσχημη κατάσταση, λόγω 
της πτωτικής πορείας στην οικοδομική δραστηριό-
τητα και της σημαντικής περικοπής του Προγράμ-
ματος Δημοσίων Επενδύσεων των τελευταίων ετών. 
Είναι λάθος να μας αντιμετωπίζει η πολιτεία ως 
προνομιούχους, όταν η πλειοψηφία των συναδέλ-
φων και κυρίως των νέων παλεύει για την επιβίωση. 
Η κατάργηση των φορολογικών συντελεστών και των 
ελάχιστων αμοιβών οδηγεί τον κλάδο μας με μαθη-
ματική ακρίβεια στην οικονομική καταστροφή και 
τα μικρά τεχνικά γραφεία στον αφανισμό. Ας ανα-
λογιστούν όλοι, ότι μια κοινωνία που δε σέβεται το 
επιστημονικό δυναμικό της είναι καταδικασμένη.

n Ποια θεωρείτε τα κύρια αίτια της κρίσης που 
πλήττει τον κλάδο;
Κύριος λόγος είναι οι χαμηλοί ρυθμοί ανάπτυξης 
της χώρας. Ο κλάδος των μηχανικών είναι άρρηκτα 
συνδεδεμένος με την ανάπτυξη και τη δημιουργία. 
Οι συνεχόμενες περικοπές στο Π.Δ.Ε. ήταν το πρώτο 
πλήγμα. Τα μικρά δημόσια έργα σχεδόν εξαφανίστη-
καν, οδηγώντας τις αντίστοιχες εργοληπτικές επι-
χειρήσεις σε απόγνωση. Η πτώση της οικοδομικής 
δραστηριότητας των τελευταίων ετών ήταν το επό-
μενο πλήγμα. Δυστυχώς στη χώρα μας η παραγωγή 
των ιδιωτικών έργων είναι οργανωμένη ερασιτεχνι-
κά, χωρίς την ύπαρξη μητρώου κατασκευαστών, τε-
χνιτών, προμηθευτών υλικών και μηχανημάτων και 
γενικά συντελεστών των έργων. Όλα επαφίονται στο 
φιλότιμο του μελετητή – επιβλέποντα μηχανικού, 
ο οποίος αναλαμβάνει τεράστιες ευθύνες, χωρίς 
όμως την αρωγή της πολιτείας στην ορθή ολοκλή-
ρωση του έργου του. Ήταν επομένως αναμενόμενο 
να φτάσουμε στη σημερινή κατάσταση, ασχέτως της 
γενικότερης κρίσης, αφού μία στρεβλά δομημένη 
οικονομική δραστηριότητα οδηγείται πάντα σε αδι-
έξοδο. Τα παραπάνω σε συνδυασμό με την οικονο-
μική κρίση στη χώρα μας και τη σημαντική αύξηση 
του αριθμού των πολιτικών μηχανικών έχουν οδη-
γήσει μεγάλη μερίδα συναδέλφων στην ανεργία και 
στην υποαπασχόληση. Απαιτούνται άμεση αύξηση 
των ρυθμών ανάπτυξης και αξιοποίηση του επιστη-
μονικού δυναμικού της χώρας. Οι Έλληνες πολιτικοί 
μηχανικοί είναι από τους καλύτερα καταρτισμένους 
παγκοσμίως και είναι κρίμα η πολιτεία να τους ωθεί 
στο περιθώριο. 

n Ποιες είναι οι θέσεις του Συλλόγου για την αυ-
θαίρετη δόμηση;
Η αυθαίρετη δόμηση είναι καταστροφική για το πε-
ριβάλλον και υποβαθμίζει την ποιότητα της ζωής 
μας. Η εξάλειψή της είναι θέμα παιδείας και όχι 
αστυνομοκρατίας και υπέρογκων προστίμων. Πρέ-
πει να μπολιαστεί η νέα γενιά με την άποψη ότι το 
περιβάλλον αποτελεί το ευρύτερο σπίτι της και ότι 
οφείλει να το σέβεται. Οι κατασκευές και γενικά τα 
έργα του μηχανικού εντάσσονται στο περιβάλλον και 
επιβάλλεται να υπακούουν στους ισχύοντες πολε-
οδομικούς κανόνες έχοντας ως σημείο αναφοράς 
τους τον άνθρωπο. 

n Ποια είναι η άποψή σας για τη διατήρηση για 40 
χρόνια των ημιυπαίθριων χώρων και πιστεύετε ότι 
τελικά τα χρήματα θα κατευθυνθούν στο «πράσινο 
ταμείο»;
Πρόκειται για ένα κοινωνικό κυρίως θέμα. Το 90% 
των κατασκευασμένων ημιυπαιθρίων σήμερα έχουν 
κλειστεί και έχουν μετατραπεί σε χώρους κατοικί-
ας, με τους ιδιοκτήτες τους να είναι όμηροι επικεί-
μενων καταγγελιών και δυσβάσταχτων προστίμων. 
Η αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού κρίνεται 
επιβεβλημένη. Συμφωνούμε επομένως με τη 40ετή 
διατήρηση των παράνομα κλεισμένων ημιυπαιθρί-
ων χώρων, μόνο όμως αν αυτή συνδυαστεί με την 
οριστική παύση του φαινομένου στο μέλλον. Διατή-
ρηση επομένως των ήδη κλειστών ημιυπαιθρίων με 
παράλληλη αποτροπή της δημιουργίας νέων. Πρέ-
πει όλοι να κατανοήσουν ότι είναι εγκληματικό να 
κλείνεται ο ημιυπαίθριος χώρος σε μια μεσογειακή 

Οι πολιτικοί μηχανικοί παλεύουν για την επιβίωση
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κατοικία. Πρόκειται για έναν εκπληκτικό χώρο, ο 
οποίος εκτός των αρχιτεκτονικών του πλεονεκτημά-
των στην τελική διαμόρφωση του κτιριακού κελύ-
φους προσφέρει ιδανικές συνθήκες διαβίωσης στο 
χρήστη. Τέλος, όσον αφορά στα χρήματα πιστεύω 
ότι θα κατευθυνθούν στην κάλυψη του χρέους της 
χώρας και όχι στο «πράσινο ταμείο». Η αναβάθμιση 
του αστικού περιβάλλοντος στη χώρα μας είναι μια 
έννοια ανύπαρκτη.

n Οι ενεργειακοί επιθεωρητές δεν έχουν ακόμη 
πιάσει δουλειά. Εκτιμάτε ότι ο Κανονισμός Ενερ-
γειακής Αποδοτικότητας των Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) θα 
βοηθήσει τους συναδέλφους σας;
Όντως, στις 9 Ιουλίου τίθεται σε ισχύ ο Κ.Εν.Α.Κ., ο 
οποίος προβλέπει την ενεργειακή επιθεώρηση υφι-
στάμενων και νεοαναγειρόμενων κτιρίων, αλλά και 
την υποχρέωση εκπόνησης ενεργειακής μελέτης 
στο πλαίσιο της έκδοσης οικοδομικής άδειας. Με 
την εφαρμογή του κανονισμού γίνεται η εναρμόνιση 
της εθνικής νομοθεσίας με την ευρωπαϊκή οδηγία 
για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, στοχεύο-
ντας στον περιορισμό της κατανάλωσης ενέργειας 
και των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στον 
κτιριακό τομέα, στον οποίο αναλογεί το 40% της συ-
νολικής καταναλισκόμενης ενέργειας σε ευρωπαϊ-
κό επίπεδο. Υπό αυτό το πρίσμα, συμφωνούμε με 
την εφαρμογή των νέων μέτρων για την ενεργειακή 
απόδοση των κτιρίων, όχι μόνο γιατί ενισχύεται ο 
κτιριακός τομέας και δημιουργούνται νέα εργασια-
κά πεδία στα μέλη μας, αλλά κυρίως γιατί πιστεύου-
με πως τα σημαντικότερα οφέλη αφορούν αφενός 
στη μείωση της ενεργειακής εξάρτησης της χώρας 
και αφετέρου στη βελτίωση των περιβαλλοντικών 
συνθηκών και στην ποιότητα ζωής. Θα πρέπει, 
ωστόσο, να τονίσω ότι η υιοθέτηση ενεργειακών 
πολιτικών έχει ήδη καθυστερήσει πολύ στη χώρα 
μας· η πολιτεία οφείλει να αποκτήσει μια ολιστική 
και μακροχρόνια στρατηγική προς αυτή την κατεύ-
θυνση, καθώς έχει γίνει αναθεώρηση της ευρω-
παϊκής οδηγίας με την προσθήκη νέων απαιτή-
σεων και οι περισσότερες χώρες ήδη σχεδιάζουν 
την προσαρμογή των εθνικών κανονισμών τους. Ο 
Σ.Π.Μ.Θ. έχει ενημερωθεί για το νέο κανονισμό 
και σχεδιάζει προγράμματα για την κατάρτιση των 
μελών του τόσο για την εκπόνηση της ενεργειακής 
μελέτης, όσο και για τη διενέργεια της ενεργειακής 
επιθεώρησης. 

n Οι καθυστερήσεις στη κατασκευή του μετρό 
Θεσσαλονίκης είναι μεγάλες. Πόσο εύκολο είναι τα 
τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα που έχουν τεθεί;
Το μετρό είναι ένα έργο πνοής για την πόλη, το 
οποίο έπρεπε να είχε κατασκευαστεί εδώ και πε-
νήντα χρόνια. Θεωρώ ότι η κίνηση των οχημάτων 
στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα μειωθεί δραματι-
κά μετά τη λειτουργία του μετρό και σε συνδυασμό 
με την κατασκευή της εξωτερικής περιφερειακής 
οδού, οι μετακινήσεις στην πόλη μας θα γίνουν ευ-
κολότερες, οικονομικότερες και πιο γρήγορες. Δε 
θα μπω επομένως στη λογική της κριτικής τήρησης 
ή μη των χρονοδιαγραμμάτων. Το έργο ξεκίνησε και 
πρέπει να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατό. 
Όλοι οφείλουμε να βοηθήσουμε για την επίτευξη 
αυτού του σκοπού.

n Η μετεγκατάσταση της ΔΕΘ βρίσκεται στον 
«αέρα». Ποια είναι η θέση του Συλλόγου στο συ-
γκεκριμένο θέμα; Να πάει ή όχι η ΔΕΘ στη Σίνδο;
Αν η Δ.Ε.Θ. θέλει να επανακτήσει τη χαμένη της αί-
γλη και να γίνει ένα εμπορικό δρώμενο παγκόσμιας 
εμβέλειας, τότε σίγουρα πρέπει να μεταφερθεί. Οι 
σημερινές εγκαταστάσεις της δεν μπορούν να στη-
ρίξουν τέτοιου είδους εγχειρήματα. Το θέμα όμως 
είναι που θα πάει. Πιστεύω ότι η χωροθέτησή της 
δυτικά κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, αφού 
την τοποθετεί κοντά στο λιμάνι και στην είσοδο 
της πόλης από την Εθνική Οδό. Διαφωνώ όμως με 
τη λύση της Σίνδου, η οποία θεωρώ ότι είναι πολύ 
μακριά και μέχρι να ολοκληρωθεί η επέκταση του 
μετρό σε αυτήν, για να φθάσει κανείς εκεί από την 
ανατολική πλευρά της πόλης είναι υποχρεωμένος 
να κάνει χρήση του αυτοκινήτου του διασχίζοντας 
όλο το κέντρο ή να αλλάξει δύο αστικές συγκοινω-
νίες. Νομίζω πως πρέπει να επανεξετάσουμε τις 
προτάσεις των διατιθέμενων χώρων, αναζητώντας 
παράλληλα και νέες λύσεις. Πάντως με τη μετεγκα-
τάσταση της Δ.Ε.Θ. και του Γ΄ Σώματος Στρατού μια 
μεγάλη περιοχή του κέντρου, περικυκλωμένη από 
το Πανεπιστήμιο, το νέο Δημαρχείο, το Βυζαντινό 
Μουσείο, το Αρχαιολογικό Μουσείο, την περιοχή 
του Λευκού Πύργου και την περιοχή της Καμάρας 
θα παραδοθεί στις ανάγκες της πόλης για πράσινο, 
χώρους πολιτιστικών δρώμενων και χώρους στάθ-
μευσης. Οποιαδήποτε άλλη λύση θα είναι εγκλημα-
τική για το αστικό περιβάλλον της Θεσσαλονίκης.

n Είστε υπέρ την σύστασης ανεξάρτητου φορέα 
διαχείρισης του Θερμαϊκού Κόλπου, που έχει προ-
τείνει το ΤΕΕ/ΤΚΜ;
Ο Θερμαϊκός κόλπος αποτελεί το θαλάσσιο μέτωπο 
της πόλης και ένα από τα ωραιότερα φυσικά στοι-
χεία της. Η θάλασσα ήταν και είναι μέχρι σήμερα 
πολύ ισχυρά συνδεδεμένη με τη ζωή της Θεσσαλο-
νίκης. Μιλάμε επομένως για ένα σημαντικό στοι-
χείο της πόλης, το οποίο σήμερα το διαχειρίζεται 
μία Διεύθυνση σε μία Γενική Γραμματεία πλέον και 
όχι σε ένα Υπουργείο, με ανύπαρκτα κονδύλια και 
με κατευθυνόμενο από πολιτικά κριτήρια προγραμ-
ματισμό. Παρόλα αυτά βέβαια πρέπει να τονιστεί ότι 
η σημερινή διεύθυνση κάνει το ανθρωπίνως δυνατό 
για να πετύχει στο λειτούργημά της. Ο Θερμαϊκός 
κόλπος μετά από δεκαετίες εγκατάλειψης και αλό-
γιστης ρύπανσης δε μπορεί στη σύγχρονη πλέον 
εποχή με τα μέσα και τις γνώσεις που διαθέτουμε 
να έχει αυτήν την αντιμετώπιση. Με βάση λοιπόν 
τα παραπάνω γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι συμφω-
νώ με τη σύσταση ανεξάρτητου, πιο ευέλικτου και 
σίγουρα αποτελεσματικότερου φορέα διαχείρισης 
του Θερμαϊκού κόλπου. Η πρόταση λοιπόν του ΤΕΕ/
ΤΚΜ κινείται σίγουρα στη σωστή κατεύθυνση.

n Πόσο ικανοποιημένος είστε από τη ποιότητα 
ζωής των κατοίκων της Θεσσαλονίκης;
Συνδέοντας την ερώτησή σας με το επάγγελμά μου 
νομίζω ότι η ζωή στην πόλη της Θεσσαλονίκης τα 
τελευταία χρόνια έχει υποβαθμιστεί σημαντικά. 
Ξεκινώντας από τις μετακινήσεις, οι οποίες απο-
τελούν βασική ανάγκη στη ζωή του σύγχρονου αν-

Ο Σ.Π.Μ.Θ. έχει ενημε-
ρωθεί για τον ΚΕΝΑΚ και 
σχεδιάζει προγράμματα 
για την κατάρτιση των 
μελών του τόσο για την 
εκπόνηση της ενεργεια-
κής μελέτης, όσο και για 
τη διενέργεια της ενερ-
γειακής επιθεώρησης 

Πρέπει να επανεξετά-
σουμε τις προτάσεις των 
διατιθέμενων χώρων 
για τη μετεγκατάσταση 
της ΔΕΘ, αναζητώντας 
παράλληλα και νέες 
λύσεις

Συμφωνώ με τη σύσταση 
ανεξάρτητου, πιο 
ευέλικτου και σίγουρα 
αποτελεσματικότερου 
φορέα διαχείρισης του 
Θερμαϊκού κόλπου

Ο Σύλλογος θα καταθέσει 
στο άμεσο μέλλον συγκε-
κριμένες προτάσεις για 
την αντιμετώπιση των 
σημαντικών προβλημά-
των της πόλης

Στόχος του νέου Δ.Σ. 
είναι η προώθηση 
της συνεργασίας του 
Σ.Π.Μ.Θ. με το ΤΕΕ/ΤΚΜ 
αλλά και με τον Σ.Π.Μ.Ε. 
και την Πολυτεχνική 
Σχολή του Α.Π.Θ. με τη 
δημιουργία θεματικών 
δικτύων επικοινωνίας, τη 
διοργάνωση από κοινού 
εκδηλώσεων και τη 
δυναμική προώθηση των 
απόψεων μας

θρώπου, παρατηρεί κανείς ότι η κίνηση των οχημά-
των στους δρόμους της πόλης γίνεται με δυσκολία 
κατά τις ώρες αιχμής, η περιφερειακή οδός είναι 
πολύ συχνά απροσπέλαστη και οι αστικές συγκοι-
νωνίες αδυνατούν να εξυπηρετήσουν την απαίτηση 
για συνέπεια στη μετακίνηση των πολιτών. Σε πολ-
λούς μπορεί να φανεί πεζή η σύνδεση της ποιότη-
τας ζωής με το αυτοκίνητο, ας αναλογιστούνε όμως 
τις ώρες που περνάνε μέσα σε αυτό. Θα συνειδητο-
ποιήσουν ότι είναι πάρα πολλές. Γιατί εκτός από το 
θέμα της μετάβασης υπάρχει και το θέμα της στάθ-
μευσης. Η άναρχη και σχεδόν σε όλα τα πεζοδρόμια 
της πόλης στάθμευση οχημάτων αποτελεί ένα πολύ 
άσχημο στοιχείο της Θεσσαλονίκης. Το παραπάνω 
σε συνδυασμό με τις κατασκευές προηγούμενων 
δεκαετιών, με πολύ ψηλά κτίρια σε στενούς δρό-
μους, δίνει την εικόνα πόλης που ανήκει σε μη ανε-
πτυγμένη χώρα. Δε θα χαριστώ όμως και στις νέες 
κατασκευές, οι οποίες πολλές φορές προσβάλ-
λουν το αστικό περιβάλλον και μας αναγκάζουν να 
ζούμε δίπλα ή μέσα σε κτίρια που δε σέβονται τον 
άνθρωπο. Ας σκεφτούμε όλοι πόσο «πνιγμένα» εί-
ναι τα μνημεία μας από τις σύγχρονες κατασκευές 
και πόσο δύσκολη είναι η πρόσβαση σε αυτά. Είναι 
πολύ εύκολο να το καταλάβουμε αν για μία ημέρα 
υποκριθούμε τον ξένο που ήρθε στη Θεσσαλονίκη 
και έχοντας έναν τουριστικό οδηγό στο χέρι προ-
σπαθεί να γνωρίσει τις ομορφιές της. Είναι βέβαιο 
ότι θα απογοητευτούμε μέσα στις δύο πρώτες ώρες. 
Αν στο σημείο τώρα αυτό ψάξουμε ένα χώρο πρασί-
νου για να καθίσουμε και να οργανώσουμε εκ νέου 
την εξόρμησή μας τότε θα μας περιμένει η δεύτε-
ρη μεγάλη απογοήτευση. Πράσινο δεν υπάρχει. Σε 
αντίθεση μπορεί κάποιος να επιλέξει ανάμεσα σε 
εκατοντάδες καφέ, συμμετέχοντας παράλληλα και 
στην «επικίνδυνη αποστολή» της προσπέλασης των 
κατειλημμένων από αυτά πεζοδρομίων. Θα μπορού-
σα να επεκταθώ πολύ περισσότερο όμως νομίζω ότι 
είναι καλύτερα να κλείσω λέγοντας ότι ο Σ.Π.Μ.Θ. 
θα καταθέσει στο άμεσο μέλλον συγκεκριμένες 
προτάσεις για την αντιμετώπιση των σημαντικών 
προβλημάτων της πόλης. Πρέπει να καταλάβουμε 
ότι έργα όπως η ανάπλαση της νέας παραλίας κι-
νούνται στη σωστή κατεύθυνση, δε μπορούν όμως 
να ανατρέψουν από μόνα τους την άσχημη εικόνα. 

n Σε ποιο επίπεδο βρίσκεται η συνεργασία του 
Συλλόγου με το ΤΕΕ/ΤΚΜ; Σκοπεύετε να την ενι-
σχύσετε περισσότερο;
Η συνεργασία με το ΤΕΕ/ΤΚΜ βρίσκεται εδώ και 
πολλά χρόνια σε άριστο θα έλεγα επίπεδο. Έχου-
με συνεργαστεί στη διοργάνωση πολλών ημερίδων 
και εκδηλώσεων και παράλληλα έχουμε καταθέσει 
και υποστηρίξει μαζί θέσεις για σημαντικά θέματα 
του κλάδου μας. Το ΤΕΕ/ΤΚΜ ήταν πάντα κοντά στο 
Σ.Π.Μ.Θ., αρωγός στο έργο του. Στόχος του νέου Δ.Σ. 
είναι η προώθηση της συνεργασίας του Σ.Π.Μ.Θ. με 
το ΤΕΕ/ΤΚΜ αλλά και με τον Σ.Π.Μ.Ε. και την Πο-
λυτεχνική Σχολή του Α.Π.Θ. με τη δημιουργία θε-
ματικών δικτύων επικοινωνίας, τη διοργάνωση από 
κοινού εκδηλώσεων και τη δυναμική προώθηση 
των απόψεων μας. n
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ΤΕΥΧΟΣ

ΠΕΡΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ
Αθηνόδωρος Μωραλίδης, Μηχανολόγος Μηχανικός

Προτάσεις και σκέψεις για τους ενεργειακούς 
επιθεωρητές διατυπώνει –με επιστολή του στο 
«Τ», στις 24/3/2009- ο μηχανολόγος μηχανικός 
Αθηνόδωρος Μωραλίδης. Η επιστολή του συνα-
δέλφου ακολουθεί (σ.σ., με περικοπές, που έγι-
ναν αναγκαστικά, χάριν οικονομίας χώρου):

Η ενημέρωση που είχα για το θέμα προέρχεται 
από σχετική ημερίδα του Συλλόγου Μηχανολό-
γων- Ηλεκτρολόγων Β. Ελλάδος. Δυστυχώς δεν 
είχα την ευχέρεια για περισσότερη εμβάθυνση 
του Σχεδίου Νόμου από άλλες πηγές, πλην όμως 
πιστεύω ότι το κατανόησα αρκετά καλά. Τα θέματα 
που επιθυμώ να θίξω είναι:

Α) Η πιστοποίηση των ενεργειακών επιθεωρητών
Συμφωνώ ανεπιφύλακτα με την θέση ότι το πιο 
αρμόδιο όργανο είναι το ΤΕΕ, το οποίο διαθέτει το 
ανθρώπινο δυναμικό, τη γνώση της αγοράς και τη 
διάθεση να αναλάβει ένα τόσο δύσκολο έργο.
Διότι το ζήτημα δεν είναι η αρχική μόνο πιστοποί-
ηση των ενεργειακών επιθεωρητών, αλλά κυρίως 
η μελλοντική παρακολούθηση του έργου τους, 
ώστε να αποφευχθεί ο εκφυλισμός του, μέσω δι-
αφθοράς και χρηματισμού.
Την δυνατότητα για να γίνουν ενεργειακοί επιθε-
ωρητές θα πρέπει να την έχουν οι Μηχανολόγοι 
– Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, απόφοιτοι πολυτε-
χνείων ή ΤΕΙ, καθώς η ενεργειακή πιστοποίηση 
αποτελεί ένα συνδυασμό γνώσεων εκπόνησης 
μελετών, όπως είναι η θερμομόνωση, θέρμανση, 
ψύξη, κλιματισμός, αυτοματισμοί κτλ, τα οποία, 
στο σύνολό τους, ήδη έχουν παραχωρηθεί νομο-
θετικά μόνο στους Μηχανολόγους – Ηλεκτρολό-
γους Μηχανικούς. 
Το να προσπαθήσουμε με το ζόρι να δώσουμε 
αυτή την αρμοδιότητα και σε άλλες ειδικότητες 
φανερώνει ότι δεν βλέπουμε τους πολίτες αυτής 
της χώρας με τρόπο ώστε να τους προσφέρουμε 
μια καλλίτερη ποιότητα ζωής, αλλά με διάθεση να 
βάλουμε το χέρι στην τσέπη τους. 

Β) Η εναρμόνιση του ΓΟΚ με τον κανονισμό
Με την ισχύ του κανονισμού θα πρέπει να αλλάξει 
και ο ΓΟΚ, ή τουλάχιστον να δοθούν οδηγίες στις 
πολεοδομίες, για να γίνονται αποδεκτές μελέτες, 
που θα στηρίζονται στην εξοικονόμηση ενέργειας 
των νέων κτιρίων. Προσπάθησα μερικές φορές να 
«περάσω» μελέτη θέρμανσης με λειτουργία σε 
χαμηλές θερμοκρασίες, μελέτη κεντρικής θέρ-
μανσης-ψύξης κτιρίου κλπ, οι οποίες μελέτες 
είχαν όλες την ίδια τύχη… την εκπόνηση πάλι από 
την αρχή, χωρίς «εξωτικά, και παράξενα πράγ-
ματα», «μη εισάγεις καινά δαιμόνια….» Επίσης, 
πρέπει να γίνει υποχρεωτική η εκπόνηση μελέτης 
θέρμανσης και Ισχυρών ρευμάτων για κατοικί-
ες άνω των 50 m2, όπως καθορίζεται στον νόμο 
ενεργειακής συμπεριφοράς των κτιρίων.

Γ) Οι αμοιβές της ενεργειακής πιστοποίησης 
Με έκπληξη πληροφορήθηκα της προτεινόμενες 
αμοιβές για την μελέτη ενεργειακής πιστοποί-
ησης στα κτίρια. Νομίζω ότι ξέχασαν, αν μη τι 
άλλο, ένα μηδενικό! Ας καταγράψουμε αναλυτικά 
τις μελέτες που θα εκπονηθούν για την ανάγκη 
πιστοποίησης του κτιρίου, με την αντίστοιχη τιμή 
κατά προσέγγιση ανά m2 , όπως αυτή προκύπτει 
από σημερινό ισχύοντα Νόμο.
Ας δούμε πρώτα τις απαιτήσεις μιας τέτοιας μελέτης.
1) Αποτύπωση του διαμερίσματος. Επί τόπου 

τραβάμε μεζούρα, κάνουμε το αρχιτεκτονικό σκα-
ρίφημα του χώρου, με όλες τις διαστάσεις. Συνε-
χίζουμε, θέλουμε αναλυτικά τα πάχη τοιχοποιίας, 
δοκαριών, κολώνων, τοιχίου από μπετόν, καθώς 
και τις ακριβείς διαστάσεις τους. Υλικό θυρών. 
Καταγραφή συστήματος θέρμανσης, αναλυτικά 
(σώματα, μέγεθος θέσεις, κλπ). Καταγραφή ηλε-
κτρικών συσκευών, και σωμάτων φωτισμού (για 
την μελέτη κλιματισμού). Πιθανόν στις βελτιώσεις 
να προταθούν χρήσεις Αντλιών θερμότητας (air 
condition), είτε Fan-coil οπότε καλό είναι να γίνει 
και αποτύπωση του ηλεκτρικού κυκλώματος του 
διαμερίσματος, καθώς και τα σημεία με δυνα-
τότητα αποχέτευσης. Και ναι αν δεν ξεχνάω κάτι 
αυτή τη στιγμή, τελείωσε μια σωστή αποτύπωση 
για ενεργειακή μελέτη του διαμερίσματος.
2) Εισαγωγή των στοιχείων της αποτύπωσης στον 
Η/Υ. Σχέδια, υλικά κλπ.
3) Αναλυτικός υπολογισμός θερμομόνωσης, (σύμ-
φωνα με τον νέο κανονισμό που είναι αρκετά ποιο 
πολύπλοκος από τον σημερινό), για ένα «πρότυπο» 
κτίριο, σύμφωνα με τις ανάγκες του κανονισμού.
4) Αναλυτικός υπολογισμός θερμομόνωσης, για το 
υφιστάμενο κτίριο, ώστε να δούμε την σχέση που 
υπάρχει μεταξύ του «προτύπου» και του πραγμα-
τικού.
5) Έλεγχος δυνατοτήτων βελτίωσης του υφιστάμενου 
κτιρίου, αλλάζοντας τις παραμέτρους κατανάλωσης 
ενέργειας, ώστε να επιτύχουμε αποδεκτά όρια ενερ-
γειακής κατανάλωσης. Το οποίο σημαίνει:
Α) Εκπονούμε Μελέτη Θέρμανσης – ψύξης του 
κτιρίου, για την ακρίβεια μελέτη θερμικών απω-
λειών για απαιτήσεις θέρμανσης και για απαι-
τήσεις ψύξης του κτιρίου, σε ωριαία βάση, (μία 
μελέτη- υπολογισμός για κάθε ώρα του 24ώρου) 
δυνατοτήτων του κτιρίου για θέρμανση- ψύξη.
Β) διερεύνηση ενεργειακής κατανάλωσης του κτι-
ρίου με διάφορα είδη θέρμανσης – ψύξης, ανάλο-
γα με τον τύπο λειτουργίας του κτιρίου (κατοικία, 
γραφεία, κλπ) ώστε να επιτύχουμε αποδεκτά όρια 
ενεργειακής κατανάλωσης. 
6) Σύνταξη του χαρτιού ενεργειακής πιστοποίη-
σης, με τα παραπάνω στοιχεία της μελέτης.
Και ναι τελειώσαμε… επιτέλους.

Συνυπολογίζοντας, ότι η μελέτη θερμομόνωσης 
είναι ποιο σύνθετη, η μελέτη θέρμανσης γίνεται 
σε ωριαία βάση, (24 υπολογισμοί), καθώς επίσης 
την αμοιβή για την αποτύπωση, για την οποία δεν 
έχω στοιχεία για να παρουσιάσω, θα έθετα μια 
αντίστοιχη τιμή τουλάχιστον 20,0 € / m2 .
Επαναλαμβάνω θεωρώ ότι, οι αμοιβές των Μη-
χανολόγων – Ηλεκτρολόγων Μηχανικών είναι ήδη 
χαμηλές σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Η προτεινόμενη τιμή στο σχέδιο νόμου που πα-
ρουσιάστηκε και είναι προς ψήφιση, ανέρχεται 
στο ποσό των (ενός) 1,0 / m2 !!!!!!!! (το γράφω και 
ολογράφως για να μην υπάρχουν παρερμηνείες).
Η τιμή αυτή είναι απαράδεκτα χαμηλή.
Είναι η τιμή περίπου της μελέτης ύδρευσης.!!!

Υποβιβάζει την αξία μας ως μηχανικών.
Αν λάβουμε υπόψη μας ότι ένας τεχνικός για να 
σου φτιάξει το πλυντήριο ζητάει 90 €/ ώρα συν 
60 € έξοδα μετάβασης, θα πρέπει ο ενεργειακός 
επιθεωρητής για ένα διαμέρισμα 80 m2 να εκδί-
δει πιστοποιητικό το πολύ σε 30 λεπτά, αλλιώς,… 
καλλίτερα να φτιάχνει πλυντήρια!!!!
Αν θέλει να δείξει κοινωνικό πρόσωπο ο Νομοθέ-
της ή αν υποκύπτει σε συμφέροντα φίλων ή ημετέ-
ρων δεν πρέπει να την πληρώνουν οι Μηχανικοί.
Η χαμηλή αμοιβή μελέτης επιστημόνων θα οδη-
γήσει άμεσα τον θεσμό από εργαλείο ανάπτυξης 
της χώρας, και εξυπηρέτησης των πολιτών σε 
εμπόριο σφραγίδων, ανάμεσα σε συναδέλφους 
και επιχειρηματίες, όπου οι αυτοί που θα επιθυ-
μούν μόνο είναι ένα «καλό πιστοποιητικό», (χωρίς 
ουσιαστικό αντίκρισμα) θα πατάνε στην ανάγκη 
διαβίωσης πλέον των ενεργειακών επιθεωρητών, 
θέτοντας τους ισχυρά διλλήματα μεταξύ ακεραιό-
τητας χαρακτήρα και απόκτησης επαρκών συνθη-
κών διαβίωσης. 
Προτείνω η αμοιβή να καθοριστεί στα 30,0 € / m2.
Πρόταση β (σε περίπτωση που φαίνεται υπερβο-
λική η παραπάνω τιμή)
Προτείνω να μας πούνε ποια θεωρούνε ικανοποι-
ητική αμοιβή (Μηνιαία) ενός Μηχανικού ελεύθε-
ρου επαγγελματία. 
Με την επίσημη έκδοση του κανονισμού, την θέ-
σπιση των απαραίτητων οργάνων, και την πιστο-
ποίηση των πρώτων ενεργειακών επιθεωρητών, 
να επιλεγούν 3 από το ΤΕΕ και 3 από την κυβέρ-
νηση, επίσης να καθορίσει το ΤΕΕ 6 χώρους, οι 
οποίοι θα πιστοποιηθούν ενεργειακά. Στους 6 
ενεργειακούς επιθεωρητές να ανατεθούν, με τυ-
χαίο τρόπο τα 6 έργα. Υπό την παρακολούθηση 
και των δύο μερών να εκπονηθούν οι απαραίτητες 
μελέτες και εργασίες μέχρι την έκδοση του ενερ-
γειακού πιστοποιητικού. Ο μέσος χρόνος ενασχό-
λησης τους, όπως θα προκύψει από τα μέλη που 
τους παρακολουθούν, με την μέση ικανοποιητική 
αμοιβή, θα μας καθορίσουν την αμοιβή του ενερ-
γειακού επιθεωρητή. Εννοείται ότι θα ελεγχθούν 
από άποψη ορθότητας και ποιότητας οι εργασίες 
και των 6 ενεργειακών επιθεωρητών.

Η πίεση των ιδιοκτητών για τα ήδη χτισμένα κτίρια 
μπορεί να εκτονωθεί με απλό τρόπο.
Να δώσει την δυνατότητα ο Νόμος (ή ο κανονι-
σμός ή Π.Δ.) με πληρωμή προστίμου (ή παράβο-
λου – π.χ. 2,50 € / m2 -.) να εξαιρείται ο ιδιοκτή-
της για ένα έτος από την υποχρέωση προσκόμι-
σης πιστοποιητικού ενεργειακής συμπεριφοράς 
του κτιρίου.
Το πρόστιμο θα βαίνει αυξανόμενο σύμφωνα με 
τα έτη παλαιότητας του κτιρίου, και σε αναλογία 
με τα m2 του κτιρίου. Το ποσό από τα πρόστιμα 
αυτά θα συλλέγεται ανά Νομό, και θα διατίθεται 
ως ενίσχυση- επιχορήγηση σε όσους εκτελούν 
ανακαίνιση στο κτίριο, ως ποσοστό των εξόδων 
που δαπανώνται για το τμήμα που αφορά την 
ενεργειακή βελτίωση του κτιρίου, σύμφωνα με τις 
υποδείξεις ενεργειακού πιστοποιητικού.
Οπότε οι ιδιοκτήτες θα έχουν την δυνατότητα να 
πληρώσουν ένα πρόστιμο, και να απαλλαχθούν 
από την υποχρέωση υποβολής πιστοποιητικού, 
ή να εφοδιαστούν με το πιστοποιητικό, ώστε να 
γνωρίζουν α) την ενεργειακή συμπεριφορά του 
ακινήτου τους, και β) τις δυνατές λύσεις για την 
βελτίωση της ενεργειακής κατανάλωσης του κτι-
ρίου τους.n

Α/Α Μελέτη Τιμή / m2

1
Θερμομόνωσης προτύπου 
κτιρίου 

2,0

2
Θερμομόνωσης υπάρχοντος 
(ή υπό ανέγερση) κτιρίου

2,0

3 Θέρμανσης 3,0

4 Ψύξης 5,0

Σύνολο 12,0
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Ηλεκτρολόγος (Κωδ.: ΥΕΡ-180510) από 
εταιρία ENGAIA που δραστηριοποιείται στον 
χώρο των εγκαταστάσεων φωτοβολταϊκών 
συστημάτων μεγάλης ισχύος, ως υπεύθυ-
νο τμήματος εγκαταστάσεων, στην Βόρεια 
Ελλάδα με έδρα τη ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδου. Ηλικία 
έως 30 ετών, μικρή εργοταξιακή εμπειρία. 
Γνώση Αγγλικών, αποδεδειγμένη γνώση Η/Υ 
(Ms Office και Internet), άδεια οδηγήσεως, 
δυνατότητα μετακινήσεων εντός Ελλάδας. 
Επιθυμητή εμπειρία σε εγκαταστάσεις φω-
τοβολταϊκών συστημάτων, 3ετή εργοταξιακή 
εμπειρία, άπταιστων Αγγλικών, Ισπανικών, 
AutoCAD, γνώση προγραμμάτων σχεδια-
σμού φωτοβολταϊκών συστημάτων (PV Syst, 
SMA Sunny Design, PV Sol κτλ), σχεδιαστι-
κή και μελετητική ικανότητα σε ηλεκτρο-
λογικές εγκαταστάσεις. Βιογραφικό email: 
hr@engaia.gr. 
Ηλεκτρολόγος ή Μηχανολόγος με ενερ-
γειακή κατεύθυνση από εταιρεία ΡΟΜΠΟ-
ΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. Γνώση σε ενεργειακά θέματα 
και κατασκευές (Αέριο – αιολικά – Φωτι-
βολταϊκά) επιθυμητή. Βιογραφικό. Τηλ 2310 
753000 email: gma@robo.gr. Υπόψη κος 
Ηλίας Σταμογιώργος.
Μηχανικός από εταιρεία κουφωμάτων, για 
το τμήμα πωλήσεων, προσφορών μεταφορι-
κό μέσο. Τηλ 2310 547425. 
Μηχανικός (κωδ. MRP1001) από βιομηχα-
νία για το τμήμα οργάνωσης – διοίκησης πα-
ραγωγής. Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση. 
Βιογραφικό Fax 2310 383002.
Μηχανικός από εταιρεία που δραστηριο-
ποιείται στον χώρο πληροφορικής, Internet, 
δημοσίων σχέσεων, για πρακτική εξάσκηση 
στους τομείς  της. Βιογραφικό email: sales@
exnet.gr. 
Μηχανικός από εταιρεία ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας, για σύνταξη μελετών, 
προσφορών, ολοκλήρωση φακέλων. Γνώση 
Αγγλικών, AutoCAD. Fax 2310 718125, Τηλ. 
2310 718136, email: info@terraverde.gr. 
(08051205)
Μηχανικός (κωδ. ΜΣ) για εξωτερική συνερ-
γασία  από εταιρεία τεχνικών εκδόσεων στη 
Θεσσαλονίκη. Γνώση άπταιστων Αγγλικών 
και άνεση στη συγγραφή κειμένων. Βιογρα-
φικό Fax 2310 480544, Τηλ 2310 480356, 
email: ad@ktirio.gr. 
Μηχανικός από την εταιρεία POLIECO 
HELLAS Α.Ε.Β.Ε. για Στέλεχος Πωλήσεων 
με έδρα τις Σέρρες για ανάπτυξη, προώθηση 
και υποστήριξη των πωλήσεων της εταιρεί-
ας. Γνώση άπταιστων Αγγλικών, δυνατότητα 
ταξιδιών εντός Ελλάδας. Επιθυμητή η προ-
ϋπηρεσία σε πωλήσεις ή τεχνική υποστή-
ριξη πωλήσεων  βιομηχανικών προϊόντων. 
Βιογραφικό Fax 210 6669628, Τηλ 210 
6663980, email: hr@polieco.gr, Βιομηχανία 
Πλαστικών Σωλήνων POLIECO HELLAS 
Α.Ε.Β.Ε. (09051305)
Μηχανικός (κωδ. Πωλητής) από εταιρεία 
NEON ENERGY που  προτείνει, μελετά, 
κατασκευάζει και τοποθετεί φωτοβολταϊ-
κά συστήματα υψηλής ποιότητας, με έδρα 
το Σχολάρι Βοιωτίας, που αποτελείται από 
την κάθετη μονάδα παραγωγής, την μονάδα 
αποθηκών και τα γραφεία της διοικήσεως, 
για την πώληση φωτοβολταϊκών συστημά-
των για στέγες, ταράτσες κατοικιών πανελ-
λαδικά, εμπειρία στις πωλήσεις. Προϋπη-
ρεσία σε ασφαλιστική εταιρεία επιθυμητή. 
Βιογραφικό Fax 22620 57039. 
Μηχανικός Προγραμματιστής Γνώση σε 
php. Τηλ 697 3452104. 
Μηχανικός Προγραμματιστής από εταιρεία 
κατασκευής ιστοσελίδων. Γνώση σε php και 
css. Βιογραφικό email: sales@exnet.gr.
Μηχανολόγος για συνεργασία από γραφείο 
κατάστημα. Τηλ 697 4045825.
Μηχανολόγος, νέος, για παραγωγή χυτηρί-
ου. Βιογραφικό Fax 2310 710025, Τηλ 2310 
722934.Μηχανολόγος Γνώση νομοθεσίας 

για Α.ΜΕ.Α, για ανελκυστήρες και για ανα-
βατόρια . Τηλ 697 6800825.
Μηχανολόγος από τεχνική εταιρεία, Teci Ac. 
Βιογραφικό Fax 23740 72670, 697 3333888, 
697 3333889.
Μηχανολόγος από τεχνικό πολυκατάστημα 
α) ως υπεύθυνος παραγωγής, β)πωλητής 
εντός του καταστήματος. Εμπειρία σε αντί-
στοιχη θέση. Γνώση Η/Υ. Τηλ 2310 684048.
Μηχανολόγος από ανώνυμη εμπορική και 
βιομηχανική εταιρεία μηχανημάτων. Ηλικία 
έως 35 ετών, 3έτη προϋπηρεσία. Γνώση Αγ-
γλικών και Η/Υ. Τηλ 2130 180100.
Μηχανολόγος από βιομηχανία τροφίμων 
στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, για τη θέση 
προϊσταμένου  συντήρησης εργοστάσιου. 
Γνώση Αγγλικών, Η/Υ. 3 - 5έτη προϋπηρεσία, 
σε αντίστοιχη θέση  επιθυμητή. email: Food.
application@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 από εταιρεία AKI 
Constructions LTD & M. Αχιλλέας Οικοδο-
μική ΛΤΔ στη Κύπρο, για εργοταξιάρχης  σε 
οικοδομικά έργα. 3ετή εμπειρία. Αίτηση και 
Βιογραφικό Fax 0035 722404845, email: 
antinodoros@spidemet.com.cy.
Πολιτικός Μηχανικός από τεχνική εται-
ρεία  για εργασία στον Νομό Θεσσαλονίκης. 
Ηλικία έως 32 ετών, απόφοιτος ΕΜΠ, ΑΠΘ. 
Γνώση Η/Υ(Ms Office), AutoCAD, εκπληρω-
μένες στρατιωτικές υποχρεώσεις,  άδεια 
οδηγήσεως. Εμπειρία σε δημόσια οικοδο-
μικά έργα επιθυμητή. Βιογραφικό email: 
info@valcon.gr.
Πολιτικός Μηχανικός από εταιρεία AKI 
Constructions LTD & M. Αχιλλέας Οικο-
δομική ΛΤΔ στη Κύπρο, για επιμέτρησης 
ποσοτήτων, με αρμοδιότητες: επιμέτρηση, 
τιμολόγηση, επιπρόσθετών εργασιών, αιτή-
σεις πληρωμής, τελικοί λογαριασμοί. 3ετή 
εμπειρία. Αίτηση και Βιογραφικό Fax 0035 
722404845, email: antinodoros@spidemet.
com.cy. 
Πολιτικός Μηχανικός (κωδ. Μηχανικός) από 
NEON ENERGY προτείνει μελετά κατασκευ-
άζει και τοποθετεί φωτοβολταϊκά συστήμα-
τα υψηλής ποιότητας. Mε έδρα το Σχολάρι 
Βοιωτίας, που αποτελείται από την κάθετη 
μονάδα παραγωγής, την μονάδα αποθηκών 
και τα γραφεία της διοικήσεως, για την δι-
εκπεραίωση φακέλων προς πολεοδομία  και 
ΔΕΗ. Βιογραφικό Fax 22620 57039. 
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.
Χημικός Μηχανικός από εταιρεία μηχανι-
κών στην Θεσσαλονίκη, για εργαστήριο με-
τρήσεων αερίων εκπομπών. Εργαστηριακή 
εμπειρία  ή εμπειρία μετρήσεων επιθυμητή. 
Βιογραφικό Fax 2310 489927, email: info@
estiaconsulting.gr.

 

Αρχιτέκτων για στελέχωση εταιρεία με 
ΜΕΚ Γ’ οικοδομικά, Β’ πρασίνου. Τηλ. 697 
6126326. 
Αρχιτεκτόνισσα, 5έτη εμπειρία σε αρχι-
τεκτονικές μελέτες, έκδοση οικοδομικών 
αδειών. Γνώση Γ.Ο.Κ., προγραμμάτων 2D-
3D, για συνεργασία με μελετητικά, τεχνικά 
γραφεία και κατασκευαστικές εταιρείες. Τηλ 
693 7455096, email: csym@teemail.gr.
Αρχιτέκτων για εξωτερική συνεργασία  με 
γραφεία για σχέδια οικοδομικών αδειών 
και σχέδια εφαρμογών καθώς και φωτο-
ρεαλιστικά. Γνώση Γ.Ο.Κ., AutoCAD (2D 
- 3D), ArchiCAD, 3D Studio Max, Artlantis, 
Photoshop. Τηλ. 693 7288418, email: 
nzikos@teemail.gr.
Αρχιτέκτων  νέος, ευχέρεια στην σύνθε-
ση και το σκίτσο. Γνώση Γ.Ο.Κ., νομοθεσί-
ας Α.μεΑ, άπταιστων Αγγλικών, Γαλλικών, 
AutoCAD, ArchiCAD, Photoshop, για συνερ-
γασία με αρχιτεκτονικά γραφεία ή τεχνικά  
γραφεία, εταιρείες. Τηλ 2310 211093, 697 
3727037, email: vikos84@gmail.com. 
Αρχιτέκτων μέλος ΤΕΕ 2010, διπλωματι-
κή στον αστικό σχεδιασμό και με ευχέρεια 
στην σύνθεση. Γνώση Αγγλικών, Ιταλικών, 
AutoCAD, 3d max studio, Photoshop, 
Illustrator, για εργασία  σε αρχιτεκτονικό ή 
τεχνικό γραφείο, ή εξωτερική συνεργασία. 
Τηλ 697 9449231, email: d_vardopoulou@
hotmail.com.
Αρχιτέκτων με 4ετή εμπειρία στην έκδοση 
οικοδομικών αδειών, ευχέρεια στην σύν-
θεση. Γνώση Γ.Ο.Κ., AutoCAD (2D - 3D), 
Photoshop, 3d Studio Max, Illustrator, για 
εξωτερική συνεργασία με εργολάβους κατα-
σκευαστικές εταιρείες και μελετητικά γρα-
φεία. Τηλ 2310 325445, 697 3837826, email: 
matrymo@hotmail.com.
Αρχιτέκτων με ευχέρεια στην αρχιτεκτονική 
σύνθεση. Γνώση Γ.Ο.Κ., ΤΕΚΤΩΝ, φωτο-
ρεαλισμό, Photoshop, εισαγωγή σχεδίων 
σε ψηφιακή μορφή. Εμπειρία στην έκδοση 
οικοδομικών αδειών, για εξωτερική συνερ-
γασία με μηχανικούς, εργολάβους, τεχνικές 
και κατασκευαστικές εταιρείες. Τηλ. 697 
7798503, 693 7148418.
Αρχιτέκτων με έδρα τη Θεσσαλονίκη, για 
εξωτερική συνεργασία  με τεχνικές  εται-
ρείες και αρχιτεκτονικά γραφεία σε όλη την 
Ελλάδα, για αρχιτεκτονικές μελέτες, 3D φω-
τορεαλιστικές απεικονίσεις, πινακίδες εργο-
ταξίου. Γνώση Γ.Ο.Κ., AutoCAD, ArchiCAD, 
Artlantis, Photoshop. Τηλ 2310 932211, 694 
5233853, email: reactdesign@yahoo.gr.
Γεωλόγος απόφοιτος του τομέα εφαρμο-
σμένης γεωλογίας, με εξειδίκευση στο πε-
τρέλαιο και φυσικό αέριο. Γνώση Αγγλικών, 
Η/Υ (Ms Office), ECDL, AutoCAD, άδεια 
οδηγήσεως, μεταφορικό μέσο, για εργασία 
σε τεχνικές - κατασκευαστικές εταιρείες. 
Τηλ 697 3316607.
Μηχανικός Περιβάλλοντος με μελετητικό 
πτυχίο Α’ τάξης κατηγορία 27 (περιβαλλο-
ντικές μελέτες), για συνεργασία. Τηλ 697 
3036907, email: fotis.anastasiadis@gmail.
com.
Μηχανολόγος μέλος ΤΕΕ 2006, με Μεταπτυ-
χιακές σπουδές στις “Σύγχρονες Μεθόδους 
Μηχανικής, Υλικών και Κατεργασιών στην 
Βιομηχανία (2008)”. Γνώση Αγγλικών, Η/Υ 
(Ms Office), AutoCAD, (2D - 3D), Autodesk 
Inventor, ProENGINEER, Fortran, Matlab, 
για εργασία. Τηλ 697 2200150, email: 
ionikola@uth.gr, email: gianikol@hotmail.gr. 

Α. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

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

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.
Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος για στελέ-
χωση εταιρείας ή για συνεργασία με Με-
λετητικό πτυχίο Γ’ ηλεκτρομηχανολογικά 
(9), βιομηχανικά (15), και Α’ περιβαλλοντικά 
(27). Τηλ 690 7419109, email: asko@hol.gr.
Πολιτικός Μηχανικός, με πτυχίο ΜΕΚ Γ’ 
οικοδομικά οδοποιία, υδραυλικά, για συ-
νεργασία. Τηλ 698 5124899.
Πολιτικός Μηχανικός για στελέχωση 
εταιρεία με ΜΕΚ Γ’ οικοδομικά, οδοποιία, 
υδραυλικά, ενεργειακά – βιομηχανικά, ΜΕΚ 
Α’ λιμενικά. Τηλ. 697 7589875.
Πολιτικός Μηχανικός μέλος Τ.Ε.Ε. 2004. 
3ετή εμπειρία σε μελέτες ιδιωτικών έργων. 
Γνώση AutoCAD, ArchiCAD, φωτορεαλι-
σμού 3D, για εργασία στην ευρύτερη περιο-
χή της Θεσσαλονίκης. Τηλ. 697 3742471.
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 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 με 4ετή εμπειρία 
στην έκδοση οικοδομικών αδειών, ευχέ-
ρεια στην σύνθεση. Γνώση Γ.Ο.Κ., AutoCAD 
και προγραμμάτων στατικής επίλυσης, για 
εξωτερική συνεργασία με εργολάβους κα-
τασκευαστικές εταιρείες και μελετητικά 
γραφεία. Τηλ 2310 325445, 697 3837826, 
email: matrymo@hotmail.com. 
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 εμπειρία και 
πλήρη εξοπλισμό, για εργασία με τεχνική 
εταιρεία μελετών και κατασκευών, αναλαμ-
βάνοντας και κατ’ αποκοπήν τοπογραφικές 
εργασίες. Τηλ. 697 7808358. 
Χημικός Μηχανικός με μελετητικό πτυχίο Α’ 
τάξης στις κατηγορίες 27 (περιβαλλοντικές 
μελέτες) και 18 (χημικοτεχνικές μελέτες), 
για συνεργασία με μελετητικά γραφεία ή 
για στελέχωση εταιρείας. Τηλ 697 6438762, 
email: chmilt@hotmail.gr 

Β. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
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ΤΕΥΧΟΣ

ΤΕΥΧΟΣΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

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

 03
n   Aπό το Crowne Plaza 

και τον Πυθαγόρα στις 
ελληνικές ...χωματερές!

 04
n  Σε κρίσιμη καμπή το 

εμπορευματικό κέντρο 
Θεσσαλονίκης

 05
n  Να υλοποιηθούν οι 

δεσμεύσεις για το Μετρό

 06
n  Εγκαίνια Κτηρίου  

ΤΕΕ/ΤΚΜ
n  «ΟΧΙ» στη θεσμοθέτηση 

ΣΧΟΟΑΠ Δοβρά
n   Διαγωνισμός καινοτομίας 

ΣΕΒ-EUROBANK

  14
n  Για τη μεθόδευση 

των αναπλάσεων στη 
Θεσσαλονίκη

 15
n  Επιστολή για τον ΧΥΤΥ 

Ημαθίας
n  Ημερίδα για το πρόγραμμα 

LIFE+

 16
n  Με μια ματιά

 18
n  Συλλογικά-Παραταξιακά

 20
n  Hλίας Περτζινίδης
  Οι πολιτικοί μηχανικοί παλεύουν για 

την επιβίωση

 22
n  Περί ενεργειακών 

επιθεωρητών

 23
n  Ζητείται

 07
n  20 χρόνια Parallaxi με 

συμμετοχή του ΤΕΕ/ΤΚΜ
n  Συνάντηση με κλιμάκιο ΝΔ

 08
n  Ενδιαφέρουν

 10
n  Διατριβή στα 

πληροφοριακά συστήματα
n  Επίτιμος διδάκτορας  

ο Θ. Τάσιος
n  5ο Ευρωπαϊκό συνέδριο 

φυκολογίας
n  Ο δρόμος μέσα από τον 

φακό

 11
n  Ημερίδα για την 

βιοποικιλότητα
n  Μετανεωτερικές επ-όψεις
n  Προκήρυξη μεταπτυχιακού 

για τοπογράφους
n  Συμπόσιο ιστορικής 

γεωγραφίας

 12-13
n  Το μέλλον είναι εδώ! 

Φεστιβάλ καινοτομίας 
Θεσσαλονίκης 


